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FÖRORD
Målet för europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är att bidra till smart,
hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Tillsammans med svenska aktörer på nationell och regional nivå
ska fonden investera i projekt som bidrar till ökad regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt.
Denna portföljanalys gör en ansats att identifiera nyttorna med Regionalfonden Norra Mellansverige
(NMS) på programnivå. Analysen syftar till att sprida resultat men också till att vara ett verktyg för
strategisk planering av det fortsatta genomförandet av programmet.
Analysen har genomförts av medarbetare vid enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som har insyn i
såväl beviljade projekt som i programmet i sin helhet. Till grund för analysen ligger samlade
granskningar av projektens rapporter, uppföljningsbesök, projektens externa utvärderingar samt
tematiska utvärderingar* som upphandlats av Tillväxtverket. Då programmet fortfarande är i sin
genomförandefas grundar sig resultatanalysen på ett urval bestående av endast avslutade eller nästan
avslutade projekt. Resultatanalysen bygger därmed på endast genomförda aktiviteter och uppnådda
resultat och inte på förväntade resultat, för att öka reliabiliteten.
I portföljanalysen redogörs för utmaningar och lärdomar i arbetet med genomförandet av
regionalfondsprogrammet. Vidare beskrivs vilka typer av projekt som beviljats och hur dessa möter
programmets utpekade utmaningar samt vilka resultat som uppstått fram till år 2019. Som ett verktyg
för att beskriva projekturvalet används en kategorisering av projekt inom varje insatsområde.
Kategorierna tar sin utgångspunkt i vilka utmaningar projekten avser att adressera. Det bör påpekas att
det inte är helt oproblematiskt att särskilja projekten från varandra utifrån dessa kategorier. Projekten
tar ofta ett större grepp om det företags- och innovationsfrämjande stödsystemet och det är därför inte
ovanligt att ett projekt syftar till att möta fler än en utmaning.
Utöver en analys av vilka kategorier av projekt som beviljats inom ramen för programmet redogörs även
för en analys av vilka nyttor programmet har genererat. Med nyttor avses projektportföljens och
därmed programmets aggregerade resultat.
Alla bedömningar är enhetens egna, om inte annat framgår.
Portföljanalysen kommer att uppdateras regelbundet efterhand projekt avslutas.

*Under programperioden har det genomförts ett antal externa tematiska utvärderingar av regionalfondens arbete.
I texten hänvisas det i vissa fall till dessa. Utvärderingarna, se även bilaga 10, kan hämtas här:
https://tillvaxtverket.se/eu-program/inspiration-och-resultat/rapporter-om-programmen.html
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Begreppsförklaring:
Operativt program: Ett operativt program kan definieras som en detaljerad plan där medlemsstaterna i
EU anger hur mycket pengar från de europeiska struktur-och investeringsfonderna som kommer att
spenderas under programperioden. Planerna kan sammanställas utifrån en specifik region eller för ett
tematiskt mål som gäller hela landet exempelvis miljö. Inom ramen för det operativa programmet för
Norra Mellansverige är planen specificerad utifrån regioner. Varje operativt program anger vilka av de
11 tematiska målen som styr sammanhållningspolitiken som programmet tar itu med genom de medel
som är tillgängliga i det operativa programmet.
Nytta = Med nytta avses inom detta program de övergripande resultaten som kan utrönas från
projekten, och vad detta har lett till under den aktuella perioden. Det är av stor vikt att
projektresultaten gagnar hela programområdet, det vill säga Norra Mellansverige, och att de adresserar
de utmaningar som området stod inför innan programperioden. Resultaten ska alltså inte bara vara ett
värde för det enskilda projektet utan ska även tjäna programområdet i helhet.
ESI-fonderna= EU:s struktur- och investeringsfonder. Detta är ett samlingsnamn på de olika
investeringsfonder som finns inom EU. Det finns fem fonder: Europeiska utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt
Europeiska havs- och fiskerifonden. Syftet med fonderna är att skapa nya jobb och investera i en hållbar
och sund europeisk ekonomi och miljö.
ERUF= Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftat med fonden är att främja en balanserad
utveckling i EU:s olika regioner.
Tematiska mål: EU-kommissionen har formulerat 11 tematiska mål för de operativa programmen att
styra mot. För regionalfonden i Sverige så ska minst 80 procent av stöden i de operativa programmen gå
till fyra tematiska mål.
-

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

-

Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

-

Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

-

Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Smart specialisering= Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen inför
programperioden 2014–2020. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och
tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Ett område kan exempelvis vara att lösa en
samhällsutmaning. Enligt förhandsvillkor satta av kommissionen, så ska projekt i insatsområde 1
Forskning och innovation koppla an mot regionernas smartspecialiserings strategier.
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IKT = Informations- och kommunikationsteknik.
Insatsområde: Ett insatsområde avser att projekt inom programmet ska finansieras inom något av de
områden som har ställts upp för programmet. Insatsområdena är ofta baserade på regionala
utmaningar, till exempel låg tillväxt. Varje insatsområde har en förutbestämd budget, vilket framgår av
programdokument.
PTS= Post- och telestyrelsen.
Pärlbandsprojekt = Projekten utgör en del i en långsiktig utvecklingsstrategi hos projektägaren
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1 Norra Mellansveriges utmaningar i fokus
Inför skrivningen av det operativa programmet genomfördes en analys för att identifiera vilka
utmaningar Norra Mellansverige står inför. Utmaningarna har varit vägledande i framtagandet av
programmet. Norra Mellansverige är en region som genomgår en omställning från ett industrisamhälle
till ett kunskapssamhälle samtidigt som klimatfrågan får en allt större betydelse. Regionen har jämfört
med riket en sämre utveckling när det gäller snabbväxande innovativa företag, nyföretagande och
branschstrukturen är relativt ensidig. Vidare är det en högre andel företag i Norra Mellansverige än i
riket som uppger att tillgången till externt ägarkapital är ett hinder för tillväxt. Ytterligare en utmaning
som pekats ut är att stora delar av regionen består av lands- och glesbygdsområden vilket får till följd att
näringslivet har stora behov av bredband för att kunna utveckla sin verksamhet.
I programskrivningen tog man också fasta på en analys av regionens styrkeområden som skapar
förutsättningar för regional tillväxt. Dessa utgörs av exempelvis starka klustermiljöer, en växande
besöksnäring och förutsättningar för en ökad specialisering inom förnyelsebar energi.
Programmet för Norra Mellansverige har ett fokus på förnyelse av näringslivet och hållbar tillväxt och
ska bygga vidare på befintliga styrkor och samtidigt möta regionens utmaningar. Programmets insatser
ska bidra till fler och växande tillväxtföretag, ett mer diversifierat näringsliv, ökad innovationsförmåga,
bättre tillgång till bredband för företag i regionens lands- och glesbygdsområden samt energieffektivare
företag och en ökad användning av förnybar energi. Målgrupp för programmets insatser är små och
medelstora företag.
Regionalfondsprogrammet i Norra Mellansverige tar fasta på de utpekade utmaningarna som definierats
enligt följande:
-

Låg tillväxt
Låg FOU
Glest befolkad region med långa avstånd och en generell låg tillgång till bredband

För att möta utmaningarna har fyra insatsområden valts ut:
1.
2.
3.
4.

Stärka forskning och teknisk utveckling och innovation (utgör 41% av programbudget)
Öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT (43% av programbudget)
Öka konkurrenskraften hos SMF (50% av programbudget)
Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (33% av programbudget)

Programbudgeten uppgår till 1,293 miljarder kronor och i skrivande stund har ungefär 84% av budgeten
beviljats och 43,1% är utbetalt.
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2 Utlysningar under programperioden
Inom ramen för programmets utlysningar inom de olika tematiska områdena kan aktörer inkomma med
projektansökningar. Sedan programperiodens start har 16 utlysningar genomförts. Redan innan
programperiodens start genomförde dock regionalt utvecklingsansvariga organisationer ett
mobiliseringsarbete och finansierade, under det mellanrum som uppstod mellan programperioderna
2007–2013 och 2014–2020, förstudier i syfte att generera tillväxtinriktade och regionalt förankrade
projektansökningar inför programmets första ansökningsomgångar.
När programmet sedan öppnade de första ansökningsomgångarna var söktrycket högt för insatsområde
3 och beviljade projekt hade förhållandevis korta uppstartsfaser. Efterfrågan var dock något lägre än
förväntat inom insatsområde 1 men söktrycket ökade efter att regionernas smarta
specialiseringsstrategier antogs politiskt 2016. Även avseende det nya insatsområdet 4 Koldioxidsnål
ekonomi var efterfrågan till en början låg. Här genomfördes ett arbete, med gott resultat, där
Tillväxtverkets handläggare i samverkan med energikontoren och regionerna genom informationsmöten
marknadsförde programmets möjligheter inom området koldioxidsnål ekonomi. På grund av oklarheter
kring hur utlysningar och tilldelning av projekt skulle ske för att uppfylla alla krav och formalia i
bredbandsprojekten i insatsområde 2, fattades de första beslutet något senare än för övriga
insatsområden. Ansökningsomgångarna för bredbandsprojekten har genomförts separat från övriga
utlysningar. Den främsta utmaningen för Tillväxtverket har varit att hantera de frågor som uppstått
gällande implementeringen av insatsområdet, exempelvis kring statsstöd och tekniska frågor. För de
tekniska frågorna har en vägledning tagits fram tillsammans med bl. a PTS som ett stöd till projektägare
och handläggare. För att efterfölja statsstödsregelverket har en särskild process kring utlysningarna
tagits fram och för att säkerställa att kravet på konkurrensutsättning tillgodoses, föregås utlysningarna
av ett samråd där alla aktörer på marknaden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på de sträckor
som kommer att ingå i kommande utlysning. Utlysningarna planeras in i samverkan med länens
bredbandskoordinatorer. Genom hela processen, från samråd till projektgenomförande, ställs krav på
fondsamverkan med Landsbygdsprogrammet och deras stöd till accessnätsprojekt.
Efter de inledande två åren i programperioden har söktrycket varit högt och jämt fördelat mellan
insatsområdena.
Ansökningsomgångarna har till sin karaktär varit breda med undantag från en utlysning år 2016 som var
inriktad på integration/mångfald och företagande. Omgången samordnades så långt som möjligt med
den utlysning som ESF-rådet samtidigt hade inom integrationsområdet. Krav ställdes att projekten skulle
ha koppling till ESF:s utlysning. Genom att de två förvaltande myndigheterna hade samma
utlysningsperiod så genomfördes gemensamma avstämningar mellan handläggare under
beredningsprocessen för att hitta synergier mellan de två fondernas ansökningar. Dessa synergier kunde
sedan strukturfondspartnerskapet vid sitt prioriteringsmöte bedöma och ta hänsyn till under sin
prioritering av ansökningarna. Resultatet blev att tre projekt beviljades stöd med det huvudsakliga syftet
att stärka konkurrenskraften hos företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. Även vad gäller
insatsområde Forskning och Innovation har utlysningarna varit mer riktade. I detta fall ställs särskilda
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krav i utlysningar på att projektens satsningar ska ha en tydlig koppling till regionernas smart
specialiseringsstrategier.
Under programgenomförandet har det genomförts två till tre utlysningar per år. Under det senaste året,
2018, har utlysningarna dock haft budgetbegränsningar då programmet endast haft möjlighet att fatta
beslut för 94 % av beviljad budget och för att erhålla det utökade beslutsutrymmet krävdes det att ett
antal fastställda delmål skulle uppnås vid utgången av 2018. Dessa delmål har uppfyllts och
bedömningen är att samtliga slutmål för programmet kommer att nås. En uppräkning av valutakursen
genomfördes under juni 2019, vilket medförde att programmet tillfördes ytterligare 127 miljoner kr.
Från att programbudgeten varit i princip helt intecknad finns det därmed utrymme för ytterligare
utlysningar.
I syfte att främja att de ansökningar som inkommer är av god kvalité och svarar upp till de krav som
ställs har Tillväxtverket inför ansökningsomgångarna haft individuella möten med potentiella sökande.
Tillsammans med regionerna har Tillväxtverket även löpande arrangerat samordnade möten så att
sökande träffat både Tillväxtverket och regionerna för projektidédiskussioner. Diskussionerna har främst
fokuserat på vikten av projektens överensstämmelse med regionalfondsprogrammet, det regelsystem
som finns exempelvis kring statsstöd, vikten av en tydlig projektlogik, programmets mer tydliga fokus på
att projekten ska medföra konkret nytta för små och medelstora företag samt att programmet är mer
fokuserat, smalare och spetsigare jämfört med tidigare.

3 Erfarenheter och lärdomar
Programmet Norra Mellansverige omfattar ungefär 1,29 miljarder kronor. Hittills så har 149 projekt
beviljats, vilket motsvarar 86 % av budgeten.
Bedömningen är att samtliga utmaningar som pekats ut i programmet möts av ett eller flera projekt i
portföljen. I och med att det regelbundet genomförs portföljanalyser säkerställs att utlysningarna
utformas för att det inte ska uppstå luckor där utmaningar inte bemöts. Insatsområde 4 har tack vare en
tidig mobilisering kommit igång bra trots att insatsområdet är nytt för denna programperiod och
adresserar delvis andra aktörer än dem som vanligtvis söker medel genom regionalfonden. I övriga tre
insatsområden så täcktes samtliga utmaningar mer eller mindre av projektinsatser redan de första tre
åren av programperioden.
Under programgenomförandet har en rad lärdomar dragits likväl som att arbetet har resulterat i nya
kunskaper. Dessa lärdomar och kunskaper är viktiga att förvalta i det fortsatta arbetet med programmet
likväl som i arbetet i kommande programperiod. I Norra Mellansverige har nya insikter framförallt nåtts
avseende behovet av förstudier för att nå bättre resultat samt avseende vikten av att integrera
hållbarhetsaspekter i projektlogiken. I föreliggande kapitel beskrivs erfarenheterna och lärdomarna som
genererats i programgenomförandet.
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3.1.1 Förändringslogik och behov av förstudier
Den tematiska utvärderingen pekar på att projekt i Norra Mellansverige ofta har en sämre projektlogik
än i andra program och att programmet därför har en sämre möjlighet att bidra till ökad konkurrenskraft
i företag. För att åtgärda problemen förordar den tematiska utvärderingen att fler satsningar föregås av
förstudier. Endast ett fåtal förstudier har finansierats hittills. Avsaknaden av förstudier kan delvis
förklaras av att det i inledande fas av programmet fanns många vana aktörer som var redo att söka när
programperioden startade. Några hade redan gjort ett förarbete som inkluderade förstudie och
mobilisering vid slutet av förra programperioden, vilket innebar att vissa aktörer var redo att söka
genomförandeprojekt direkt. En stor andel av projekten består också av så kallade pärlbandsprojekt. Nu
när många projekt närmar sig avslut kan det dock konstateras att flera projekt hade gynnats av att
föregås av en förstudie. Såsom den tematiska utvärderingen slår fast hade det troligtvis lett till en
bättre insikt om förutsättningarna för genomförandet, en bättre projektlogik samt en bättre förankring
av projektidén hos samtliga projektparter.
Under året har ett omfattande arbete påbörjats i syfte att förbättra projektlogiken i kommande projekt.
Arbetet har dels handlat om intern kompetensutveckling kring projektlogik och hållbarhetsaaspekter,
dels så har Tillväxtverket utvecklat ett interaktivt och digitalt verktyg vilket har kommunicerats ut som
ett stöd till projektsökande. Det digitala verktyget har använts av sökande för att tydliggöra
projektlogiken. Bedömningen är att de projekt som beviljats stöd under 2018 och 2019 har en tydligare
projektlogik än många tidigare projekt. Genom tydligare projektlogik har även implementeringen av
hållbarhetsaspekterna förenklats.
Ett nytt arbetssätt har påbörjats på enhet Regional tillväxt mellersta Sverige, med syfte att lyfta kvalitén
på projekten genom att föreslå att fler projekt ska föregås av förstudier. Enheten kommer också att ta
en större roll under förstudiernas genomförande via handläggares uppföljningsmöten med projektägare,
där avstämning görs kring projektlogik, målgruppsanalys och hållbarhetsaspekter.

3.1.2 Integrering av hållbarhetsaspekter
Hållbarhetsaspekterna är ett utmaningsområde som prioriterats allt högre av Tillväxtverket eftersom de
enligt samtliga utvärderingar har integrerats bristfälligt i projekten. Utvärderarna påpekar att
integreringen av hållbarhetsaspekter är något som måste stärkas i programgenomförandet i Norra
Mellansverige för att möjliggöra att de används som en hävstång för regional tillväxt. I många av
projektens genomförande- och slutrapporter framgår också tydligt avsaknaden av konkreta aktiviteter
och förhållningssätt kring hållbarhetsaspekterna. Att i beredningsfasen förutse och bedöma projektens
användning av aspekterna är ofta svårt. För att möta dessa brister i programgenomförandet så har
Tillväxtverket under senaste året dels genomfört olika former av intern kompetensutveckling, dels också
lagt stor vikt på att sätt bistå projektsökande framförallt i samband med projektplanering och under
ansökningsfas.
Tillsammans med Region Gävleborg har handläggare genomfört ett erfarenhetsutbyte och en
gemensam kompetensutveckling med fokus på hållbarhetsaspekter inom ramen för Tillväxtverkets
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uppdrag Jämställd regional tillväxt. Tillväxtverket har även tillsammans med regionen haft en
arbetsgrupp vars syfte har varit att diskutera användandet och integreringen av aspekterna i projekt.
Tillväxtverket har även inom ramen för samma uppdrag finansierat och deltagit i utvecklingen av ett
användarvänligt digitalt verktyg som tydliggör projektens förändringslogik/effektlogik som ska utgöra ett
hjälpmedel både för projektsökanden och handläggare. Genom att använda detta verktyg så kan
sökande integrera hållbarhetsaspekterna i projektet och enklare förstå dessas effekter på resultat och
måluppfyllelse. Dessutom kan handläggarnas möjlighet till bedömning av projektansökningar
underlättas och förbättras.
Sedan år 2018 ställs tydligare krav i utlysningarna där ansökningarna tydligt och klart ska adressera
arbetet med samtliga tre aspekter. Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige visar ett stort
intresse för arbetet kring hållbarhetsaspekterna och har också vid sitt prioriteringsarbete fäst stor vikt
på hur sökande planerar att använda sig av aspekterna i projektgenomförandet.

3.1.3 Att mäta effekter
Grundläggande krav för att erhålla regionalfondsfinansiering är att projekten ska bidrar till långsiktiga
och positiva effekter i enlighet med programmets mål och bedömningen av verksamhetens överlevnad
och långsiktighet görs utifrån hur stödmottagaren avser arbeta med spridning och implementering av
projektets resultat och effekter samt dess strategiska påverkan. De tematiska utvärderingarna har
konstaterat att effekter från projekt kan uppstå långt efter avslut. Swecos utvärdering av tematiskt mål
3 pekar också på att det kan vara svårt att mäta effekter då ett flertal av projekten vänder sig till en bred
målgrupp samt att dessa saknar tydliga planer för hur resultaten ska implementeras efter projektslut.
Ett stort antal av projekten är så kallade pärlbandsprojekt det vill säga projekt som är verktyg i den egna
långsiktiga utvecklingsstrategin. Samtidigt finns fortfarande ett behov av insatser som syftar till att
bättre ta tillvara projektens resultat till exempel genom att arbeta med aktivt ägarskap, styrgruppernas
mandat och sammansättning, förstudier och tidig involvering av utvärderare. Genom dessa insatser
borde förutsättningar för implementering i ordinarie verksamhet underlättas och på så vis säkerställs
även långsiktiga effekter och resultat i företagen.

3.2 Regionalfondens bidrag till förnyelse och hållbar tillväxt Norra Mellansverige
Inom ramen för regionalfondsarbetet redovisas resultat i form av kvantitativa resultat alternativt i form
av enskilda projektbeskrivningar. I föreliggande portföljanalys har en analys av så kallade nyttor
genomförts som en kompletterande dimension till de kvantitativa resultaten och de enskilda
projektresultaten för att synliggöra programmets bidrag till hållbar samhällsutveckling i regionen. I ett
försök att synliggöra vad projekten bidragit med i Norra Mellansverige, bortom indikatorer och olika mätetal,
har ett antal nyttor identifierats. Insatserna inom regionalfonden syftar ofta till långsiktig
strukturförändring vilket innebär en utmaning att vid projektens slut utvärdera effekterna, något som de
tematiska utvärderingarna också pekar på, men ansatsen i föreliggande analys är att utifrån beviljade
insatser visa på aggregerade resultat som uppnåtts hittills. Nyttorna är ett sätt att beskriva projektens
resultat ur ett större regionalt sammanhang. Nyttorna är fristående från insatsområdena vilket betyder att
ett projekt kan bidra till flera nyttor på samma gång.
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Bilden nedan illustrerar hur resultatet, det vi här beskriver i termer av nyttor, speglar utmaningarna som finns
i ursprungliga nulägesanalysen i programmet.

Effektlogik – nyttor Norra Mellansverige

Nedan följer en kort beskrivning av respektive nytta samt exempel på vilken typ av insatser det handlar om.

Stärkta förutsättningar för ökad konkurrenskraft hos SMF
Stärkt konkurrenskraft i små och medelstora företag kan sägas vara grunden för hela programmet, något
som kan påvisas i samtliga insatsområden. Denna övergripande nytta kan till viss del mätas genom de
givna aktivitetsindikatorerna och projektens egna indikatorer. Här ser vi att nära 8000 företag har
deltagit i projekten och att ca 900 antal nya arbetstillfällen har skapats. Inom tex insatsområde 4
förväntas företags konkurrenskraft öka genom en förbättrad kostnadseffektivitet till följd av minskad
energiförbrukning. Inom ramen för insatsområde 3 har aktörer inom rådgivningssystemet utökat sin
kunskap om olika former av rådgivning och insatser samt hur dessa kan kombineras vilket lett till ökad
flexibilitet i rådgivningssystemet. Regionalfonden har även bidragit till ett mer behovsanpassat
erbjudande till företagen. Samarbetsformer med andra aktörer inom främjandesystemet har utarbetats
och utvecklats för att på ett mer effektivt sätt möta företagens behov och erbjuda en dörr in i ett system
som tidigare uppfattats vara fragmenterat. Inom insatsområde 1 arbetar en majoritet av projekten med
att utveckla innovationsstödssystemet som helhet. Samtliga av de andra nyttorna kopplar starkt an till
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denna nytta. De andra nyttorna kan sägas vara möjliggörare eller olika metoder för att uppnå denna
nytta då målet ytterst är att stärka konkurrenskraften i SMF.
Samverkan
Vid en genomlysning av projektportföljen framgår att samverkan är vanligt förekommande i
programmet, något som även framgår av rapporter, utvärderingar och i dialog med projektägare,
medfinansiärer och projektdeltagare. Samverkan sker både inom projekten, mellan aktörer, mellan
insatsområden och också med aktörer som exempelvis Energimyndigheten/Klimatklivet och
Vinnova/Vinnväxt vilka arbetar med kompletterande styrmedel. Många projekt bygger på samverkan i
ett triple helix-perspektiv, det vill säga samverkan mellan det offentliga, det privata och akademin.
Gränsöverskridande plattformar och arenor har skapats vilket möter utmaningen om fördjupad
samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bedömningen är även att plattformar och arenor
har tillgängliggjorts i syfte att utveckla företagens innovationsförmåga som ett svar på företagens behov
av innovationsstödjande insatser. Inom insatsområde 3 finns insatser inom bland annat
tillverkningsindustrin och besöksnäringen för att kartlägga och undersöka behov och möjligheter till
plattformar där hela värdekedjor kan mötas och samverka kring nya tankar och idéer. Regionalfonden
kan således sägas bidra till ytterligare samverkan mellan regionens aktörer.
Effektiv kanalisering av resurser
En följd av regionalfondsprogrammet är bidraget till det arbete som regionalt utvecklingsansvariga har
gjort med att ta fram gemensamma potentiella styrkeområden som grundar sig i länens strategier för
smart specialisering som har antagits politiskt på regional nivå. Smart specialisering är ett begrepp som
introducerades av EU-kommissionen och är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt
inom de områden där det finns störst potential. I och med att man pekat ut styrkeområden kan
regionalfondsmedel användas på ett mer effektivt sätt. De regionala strategierna möjliggör att bedriva
en effektivare innovationsprocess vilket bidrar till att kraftsamla för tillväxt och innovation inom
regionernas utpekade styrkeområden. I princip hela insatsområde 1 och delar av insatsområde 3 och 4
har projekt som styr mot smart specialisering.

Regionförbunden i NMS har följande smart specialiseringsområden, se även bilaga 9:
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering/smart-specialisering--region-for-region.html

Förnybar energi och energieffektivisering
Genom de projekt som prioriterats under programperioden sker ett arbete mot att stödja en
omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Flera projekt främjar ökad användning av koldioxidsnål teknik,
energi- och resurseffektivitet och användningen av förnybar energi i små och medelstora företag.
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Projektens mål med att utveckla och införa energi- och klimateffektiv teknik, beteendeförändringar samt
samhällsplaneringsinsatser och att överföra forskningsresultat till näringslivet är alla nödvändiga
åtgärder för att stödja övergången till en hållbar samhällsstruktur och därmed en koldioxidsnål ekonomi.
Regionalfonden har exempelvis även bidragit genom projektsatsningar som avser omställning av de
regionala företagsstöden mot energieffektivisering och förnybar energi. Små och medelstora företag kan
via länsstyrelserna eller regionerna söka och beviljas investerings- eller konsultstöd med inriktning på
stärkt konkurrenskraft i kombination med att företagen minskar sina koldioxidutsläpp.
Ökat fokus på digitalisering genom bredbandsutbyggnad och utvecklande av IKT-tjänster
Regionalfonden har finansierat bredbandsutbyggnad där kommersiella aktörer inte har investerat och
har på så sätt bidragit till förbättrade förutsättningar för digitalisering. Tillväxtverkets bedömning är att
satsningarna inom området skapar goda förutsättningar för näringslivets digitalisering i områden där det
inte finns marknadsmässiga incitament till utbyggnad av bredband.
En utbyggd IT-infrastruktur minskar skillnaden mellan stad och land, där liknande förutsättningar (både
för hushåll och SMF) kan råda både i landsbygd och i städer. Bredbandstillgång betraktas idag som en
del i en självklar infrastruktur på samma sätt som vägar, el, vatten och avlopp.
Digitalisering ingår som en naturlig del i flertalet projekt och ses som en självklarhet i dag. Användandet
av digitalisering innebär för regionens SMF exempelvis effektivisering av affärs-och
produktionsprocesser och finns inom alla branscher och alla organisationer. Det behöver inte heller
handla om innovationer utan istället mogna tekniker som blivit allmänt tillgängliga tack vare ett alltmer
utbyggt bredbandsnät och lägre kostnader för datakraft, datalagring och datakommunikation.

Hållbar region
För att en region ska vara hållbar behöver tidigare nämnda nyttor genomsyras av hållbarhetsaspekterna.
Dessa är:
•
•
•

Bättre miljö
Lika möjligheter och ickediskriminering
Jämställdhet mellan män och kvinnor

För att uppnå uppsatta klimatmål är det viktigt att aktivt stödja en omställning till en koldioxidsnål ekonomi.
Genom de projekt som prioriterats under programperioden sker detta arbete genom att projekten på olika
sätt främjar ökad användning av koldioxidsnål teknik, energi- och resurseffektivitet och användningen av
förnybar energi i små och medelstora företag. Projektens mål med att utveckla och införa energi- och
klimateffektiv teknik, beteendeförändringar samt samhällsplaneringsinsatser är alla nödvändiga åtgärder för
att stödja övergången till en hållbar samhällsstruktur och därmed en koldioxidsnål ekonomi.
Tillgången till rätt kompetens uppges vara ett av de största hindren för tillväxt. Genom att
hållbarhetsaspekterna horisontellt genomsyrar programmets insatser möjliggörs tillgången till rätt
kompetens för företagen utifrån ett jämställd- och mångfaldshetsperspektiv. Till exempel finns det projekt
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kopplade till industri som arbetar med jämställdhet som ett sätt att hantera kompetensförsörjningsfrågan
inom branschen vilket i sin tur stärker konkurrenskraften. Alla projekt ska arbeta aktivt med minst två av de
tre hållbarhetsaspekterna och använda dessa som hävstänger för att nå projektets mål

3.3 Programmets koppling till Tillväxtverkets resultatområden
Tillväxtverket har förutom det övergripande målet ”Hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av
Sverige” även sex utpekade resultatområden. Dessa utgörs, vilket bilden nedan illustrerar, av förenkling,
kompetensförsörjning, digitalisering, affärsutveckling, regional kapacitet samt modern myndighet.
Regionalfondsprogrammet i Norra Mellansveriges insatser och de nyttor de genererat har en tydlig
koppling till flertalet av resultatområdena och bidrar således till att skapa en tydlig koppling till
Tillväxtverkets arbete i regionerna. Särskilt tydlig koppling är det till resultatområdet regional kapacitet
då insatserna inom programmet utifrån olika perspektiv har kommit att påverka regionala aktörers
förmåga att i tillväxtarbetet stärka företagen vilket bidrar till regional kapacitet för konkurrenskraft och
tillväxt. Programmet har även genererat nyttor som bidrar till affärsutveckling i regionen genom
exempelvis projekt som främjat kommersialisering av innovationer och försäljning av varor och tjänster
på nya marknader. Genom programmets fokus på bredband finns även en tydlig koppling till målet
avseende digitalisering.

4 Portföljanalys: Regionalfondsprogrammet i Norra Mellansverige
För att skapa förutsättningar för att kommande utlysningar anpassas efter vilka projekt som beviljats i
tidigare utlysningsomgångar har Tillväxtverket denna programperiod tagit initiativ till att genomföra så
kallade projektportföljsanalyser. Portföljanalyserna går igenom de projekt som beviljats hittills för att
identifiera luckor i projektportföljen som behöver fyllas för att nå programmålen. Analyserna kan ses
som ett led i ett mer långsiktigt och indirekt mobiliseringsarbete. Detta kapitel syftar till att ge en bild av
vilka projekt som ingår i Norra Mellansveriges projektportfölj utifrån en uppdelning av programmets fyra
insatsområden.
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4.1 Beviljade projekt
Rent generellt karaktäriseras projektportföljen jämfört med föregående programperiod av smalare och
spetsigare projekt, med undantag av projekt inom insatsområde 3, där programskrivningen är mer
allmänt hållen och inte lika fokuserad. Programbudgeten är också ca 20% lägre än perioden 2007–2014.
Dessa förändringar kan till stor del förklaras av att beviljat stöd/projekt genomsnittligt har sänkts
jämfört med föregående period. Flertalet projekt har tydlig utgångspunkt i regionala
utvecklingsstrategier samt har kopplingar till regionernas smart specialiseringsarbete. Gemensamt i de
tre länen är att man driver ett samverkansprojekt för lärande kring smart specialisering. Inom
insatsområde 1 så finns projekt med tydliga kopplingar till Vinnovas Vinnväxtprogram och här har också
akademin blivit en viktig aktör, både som samverkanspart och projektägare, speciellt i Värmland. Många
projekt bygger vidare på tidigare ERUF-satsningar, vilket innebär att erfarenheter från tidigare insatser
tas till vara, att projekten drivs av erfarna projektägare och ger förutsättningar för god måluppfyllelse
både på projekt- och programnivå.
Vidare så konstateras att ett större antal SMF aktivt deltar i projekten och erhåller så kallade statsstöd
jämfört med tidigare. Dessa statsstödsaktiviteter genomförs till stor del i insatsområde 3.
Projektsatsningarna riktar sig också till en större bredd av olika branscher, vilket till viss del kan förklaras
av det nya insatsområdet 4. Övervägande del, ca 98% av budgeten, i insatsområde 2 handlar om
investeringar i bredbandsinfrastruktur.

4.2 Insatsområde 1 – Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Satsningar inom insatsområde 1 ska bidra till att stärka innovationssystemen för att skapa
förutsättningar för en ökad innovationsförmåga i hela Norra Mellansverige. Detta kräver stora resurser
under längre tid för att förändringarna ska bli bestående. Satsningarna utgår från ett behov av ökad
samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle samt ökad innovationskapacitet bland regionens
små och medelstora företag. Tillgång till forskningsresurser och innovationsstödsystem skiljer sig inom
regionen och behöver jämnas ut. Företagens investeringar i FoU är relativt låga och kommersialisering
av innovationer är svag. Investeringar behöver också ske i organisatoriska-, marknads- och sociala
innovationer och inte bara i tekniska innovationer.
Gemensamt för beviljade projekt inom insatsområde 1 är att de på ett eller annat sätt ska bidra till
stärkt innovationskraft. De flesta projekt är i sin tur riktade mot specifika branscher eller områden, med
koppling till något av länens eller Norra Mellansveriges smarta specialiseringar (se bilaga 10).
Inom insatsområdet har åtta förstudier beviljats och sju har genomförts. Förstudierna har en tydlig
tyngdpunkt inom fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, där behov av
förankringsprocessen för större och komplexa projekt är av stor vikt. Vidare har 42
genomförandeprojekt beviljats där en majoritet av projekten innefattar fortsatt arbete med
klustersatsningar för att stärka innovativa företag genom t ex kommersialisering. Även universitet och
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högskolors satsningar på fördjupad samverkan med näringsliv och samhälle utgör en stor del inom det
aktuella insatsområdet.

4.2.1 Kategorisering av projekten
För att skapa en bild av hur projektportföljen ser ut kategoriseras projekten utifrån hur de bidrar till
stärkt innovationskraft, snarare än vilken bransch/område de tillhör. Med ursprung i de utmaningar som
lyfts fram i programmet har tre olika kategorier av projekt identifierats:
1. Fördjupa samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle
2. Stärka innovativa företag genom tex kommersialisering
3. Kraftsamla kring styrkeområden

I den följande texten beskrivs projektkategorierna tillsammans med en koppling till specifika
projektexempel.
Fördjupa samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle
Den första kategorin av projekt som identifierats är inriktade på att möta behovet av en fördjupad
samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bland projekten görs insatser för att skapa
plattformar och samarbetsforum där olika bakgrunder och perspektiv kan skapa och utveckla nya idéer.
Dessa typer av samarbeten syftar till att utveckla företagens innovationsförmåga och stärka den
långsiktiga konkurrenskraften. Akademin är huvudsaklig projektägare inom denna kategori. Ett
projektexempel är Dala Sports Academy som erbjuder företag, forskare och studenter möjlighet att
kommersialisera idéer genom att testa och verifiera produkter och tjänster inom sport- och
hälsobranscher. CLIP 3.0 är ett annat exempel på projekt som väl bemöter denna utmaning genom att
medverka till etablering av innovativa miljöer för aktiv samverkan mellan forskning och näringsliv. Detta
med fokus på exempelvis transport science, human lean och leverantörsutveckling inom stålindustrin.
Stärka innovativa företag
Gemensamt för den andra kategorin av projekt är att de ska stärka företag med potential att bidra till
tillväxt och innovation. Här återfinns insatser i form av innovationsarenor som bland annat innefattar
utveckling av testbäddar för att testa och utvärdera innovationer samt klustersatsningar och andra typer
av samverkansformer. Insatserna syftar till att bidra till att näringslivet, med stöd av forskning, ska bli
mer innovationskraftiga. Exempel på projekt som arbetar på detta sätt är SPINN Science Park - Innovativ
Nyskapande Nod vars mål är att utveckla en innovationsarena där fler av regionens små- och medelstora
företag ska bli mer innovativa och kommersialisera fler produkter och tjänster. Inom projektet
Utveckling av regionala affärspotentialer med impinging jet som bas strävar man efter att skapa
möjligheter för entreprenörsföretagen att bygga nya affärsnischer baserade på impinging jetteknik. Det
kan vara tillverkning av utrustning för den nya tekniken, specialiserade tjänster som avser beräkningar,
utvecklingsarbeten, dimensionering och materialutveckling mm, men även utveckling av processer, nya
material eller komponenter.
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Kraftsamla kring styrkeområden
Den tredje kategorin handlar om att kraftsamla för tillväxt och innovation inom regionernas utpekade
styrkeområden. Här är projektet Smart specialisering Norra Mellansverige ett talande exempel på hur
ett samarbete mellan de tre länen Gävleborg, Dalarna och Värmland har etablerats. Genom projektet
samverkar de tre regionerna tillsammans med lärosäten och branschkluster i Norra Mellansverige för att
utforma regionala strategier s.k. RIS3 vilket kan medföra möjligheter att bedriva effektivare
innovationsprocesser och vidare implementera ett arbete med smart specialisering i
innovationssystemet. Ett annat exempel på ett projekt inom den tredje kategorin är Innovationsklivet
som är ett projekt som utgår ifrån de styrkeområden Region Gävleborg tagit fram inom smart
specialisering. Projektet ska stärka Gävleborgs förmåga att stödja näringslivets konkurrenskraft genom
ett mer effektivt och tillgängligt innovationssystem, med mål att generera fler innovationer. Genom att
stimulera samverkan mellan systemets aktörer och SMF förväntas flödet av idéer i systemet öka.
Projektet syftar även till att uppnå bättre kommunikation och stärkt nationell och internationell
attraktionskraft.

4.3 Projektens resultat inom insatsområdet
I dagsläget finns 12avslutade projekt och ytterligare ca 13 projekt kommer att avslutas under 2019. I
föreliggande redogörelse har urvalet av projekt begränsats till projekt som avslutats eller är på väg att
avslutas. Projektens resultat framgår av slutrapporter och slututvärderingar och representerar de olika
utmaningarna inom insatsområdet. Gemensamt för projekten är att deras resultat bidrar till byggande
av strukturer och nya processer. Det finns också en tydlig koppling till det arbete för smart specialisering
som de tre regionerna arbetat fram. Kopplingen avser både kluster- och innovationssatsningar och
akademins roll i smart specialiseringsarbetet. Flera av de kvantitativt mätbara resultaten som
rapporterats in överstiger programmets målvärde. Det går ännu inte att dra några större slutsatser
avseende huruvida målen för indikatorerna uppnås, då det fortfarande pågår ett stort antal projekt och
nya ansökningar förväntas beslutas fram till december 2021.
Ett kvalitativt resultat är att gränsöverskridande plattformar och arenor har skapats vilket möter
utmaningen om fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Akademins aktiva
deltagande är här en viktig faktor för att skapa dessa arenor. I syfte att utveckla företagens
innovationsförmåga har ett flertal plattformar och arenor tillgängliggjorts vilket svarar upp mot
företagens behov av innovationsstödjande insatser. Ett exempel på projekt är Dala Sports Academy som
tillfört det regionala innovationssystemet en väl fungerande inkubatorprocess med tydlig koppling till
forskning. Projektet har enligt projektutvärderingen bidragit till utvecklandet av ett starkt
områdesspecifikt internationellt nätverk, vilket framgent ökar möjligheterna för regionala företag inom
området idrott och hälsa att få tillgång till bland annat spetskompetens inom specifika områden, nå en
större marknad och hitta nya samarbetspartners. CLIP 3.0 har resulterat i ett unikt upplevelsebaserat
utbildningscentrum som förmedlar såväl innovativa synsätt som praktiska arbetssätt för att stötta
företag och organisationer att bygga upp vad man kallar human lean. Projektet har verkat som en unik
bas för FoU, utbildning, forskarsamverkan och näringslivssamverkan inom human lean.
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En samlad bedömning är att nya arenor och nätverk har byggts upp där företag får stöd i att utveckla sin
innovationsförmåga. Ett exempel är projektet Innovation Park. Projektet har tagit fram en modell för ett
kvalitetssäkringssystem för ett hållbart innovationssystem som innovatörer och entreprenörer förstår
och använder. Utifrån projektutvärderingen framkommer det att resultatet är ett effektivare
innovationssystem där personer i flera branscher får kvalificerat stöd och hjälp i bedömningar,
rådgivning, samtal, finansiering och nätverk. Lärandet har varit motorn i projektet för att utveckla ny
kunskap som genererar nya idéer där nätverk är en central del. Innovation Parks roll är att i samverkan
utveckla de befintliga nätverken och skapa nya. Nätverken bidrar till en bred omvärldsbevakning och
kunskap om olika marknader.
Genom satsningar på regionens kluster har direkta stödinsatser till företag via projekt bedöms resultera i
att deltagande företag förändrat sin innovationsverksamhet. Många små och medelstora företag i
regionen saknar egna resurser för forskning, testning och vidareutveckling av sina produkter, tjänster
och processer. För att svara upp mot behoven har utveckling av nya testbäddar påbörjats i regionen,
exempel på satsningar är The Wood Region (TWR) - Utvecklingscenter för trävaror och fiberbaserad
biokomposit samt Utveckling av regionala affärspotentialer med impinging Jet som bas. Dessa skapar
möjlighet för företag att testa nya idéer och utveckla produkter, tjänster och processer men det kan
också handla om organisatoriska lösningar inom utvalda områden.
Ett exempel på kluster är Byggdialog Dalarna som genom projektet Excellent Building Region har skapat
en gränsöverskridande plattform för att utveckla forskningsbaserade innovativa processer som skär över
byggbranschens hela värdekedja, från produkttillverkare till fastighetsförvaltare. Klustret närmar sig en
nationellt ledande region för ett klimatsmart, effektivt byggande. Samverkan mellan offentliga aktörer,
företag från bygg- och fastighetsbranschens alla aktörssegment samt akademi har fördjupats och lett till
konkreta resultat enligt projektutvärderingen. Ett exempel är verktyg för en innovationsmodell som har
tagits fram och testats på företag vilket haft avgörande betydelse för deltagande företag. Genom
rådgivning och anordnande av mötesplatser har företag fått kunskap om beställarnas behov, vilket är
incitament till nya affärsområden, nya produkter och vidareutveckling av företagen. Vidare har man
tagit fram verktyg för att genomföra utvecklingsprocesser som leder till både ökat och klimatsmart
byggande. Genom kompetensväxling har nationella och internationella nätverk byggts upp.
Sammantaget bidrar projektens resultat till ett stärkt regionalt innovationsstödssystem.
Projektet Smart Specialisering i Norra Mellansverige har utvecklat processtöd och mötesplatser för
klustren där klusterledarna stödjer varandra och stärker processer relaterat till det regionala
tillväxtarbetet. Projektet har haft stor betydelse för flera kluster och bidragit till att bygga ett
storregionalt innovationssystem med gemensamma politiska prioriteringar och en relativt djupgående
kännedom om varandras verksamhet. De regionala RIS3-strategierna möjliggör att bedriva en
effektivare innovationsprocess vilket bidrar till att kraftsamla för tillväxt och innovation inom
regionernas utpekade styrkeområden. Utifrån de regionala styrkeområden som tagits fram inom smart
specialisering sker det ytterligare insatser i de tre länen genom enskilda projekt. Ett exempel är
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Innovationsklivet som ska stärka Gävleborgs förmåga att stödja näringslivets konkurrenskraft genom ett
mer effektivt och tillgängligt innovationssystem som kan generera fler innovationer.

4.4 Summerande reflektioner gällande insatsområdets resultat
I föregående avsnitt beskrivs resultaten. I denna del görs en ansats att analysera dessa resultat i
förhållande till programmets utmaningar.
En bedömning är att beviljade projekt ligger väl i linje med intentionerna i programmet. Det finns ett
flertal projektexempel inom varje projektkategori vilket tyder på att projekten svarar mot den analys av
utmaningar som ligger till grund för programmet. Projekten är dessutom relativt jämnt fördelade över
de tre kategorierna och de utmaningar som de kopplar till. Det bör dock understrykas att det nästan
uteslutande rör sig om satsningar i en tidig fas i kommersialiseringsprocessen, det vill säga testning och
utvärdering av innovationer. Därmed är förväntade resultat av projekten snarare att skapa
förutsättningar genom verifiering av innovationer, än att få ut nya produkter och tjänster på marknaden.
Enligt den tematiska utvärderingen avseende tematiskt mål 1 går största delen av projektmedlen till
insatser som syftar till att stärka det regionala innovationssystemet. Projekten omfattar ofta breda
insatser inom innovationssystemet och syftar till att möta fler än en utmaning. Projektens resultat visar
att de bidrar till programmets mål och utmaningar. Utvärderingen lyfter även fram att projekten tar en
tydlig utgångspunkt i regionala förutsättningar och stämmer väl överens med regionala utvecklings- och
innovationsstrategier. Vidare pekar den på att projekten sammantaget bedöms bidra till inriktningen i
programmet om ett stärkt innovationssystem i termer av stärkta klustersamarbeten, utvecklade
kunskapsmiljöer och positionering av regionen. Projekten har i olika utsträckning bidragit till det
särskilda målet om att öka antalet innovativa företag. Ett flertal av de insatser som görs mot företagen
bedöms vara marknadsnära, relevanta och anpassade för näringslivet. Däremot har det visat sig att,
trots upparbetade kontaktvägar med målgruppen ofta funnits före projektstart, är det enbart hälften av
de projekt som arbetar med direkta insatser mot SMF som nått ut till målgruppen i önskad utsträckning.
Detta riskerar att leda till att nyttan av projekten blir begränsad. En majoritet av projekten arbetar med
att utveckla innovationsstödssystemet som helhet. Effekter hos målgruppen SMF och därmed bidraget
till de särskilda målen uppstår här först på längre sikt.
Vad gäller klustren i Norra Mellansverige beskriver Oxford Research i rapporten “Analys av kluster i
Norra Mellansverige” att de visar en högre intensitet och höjd i sin aktivitet, än de visar långsiktig
hållbarhet. Detta tar sig uttryck i som att de ofta bedriver såväl innovationsverksamhet som
internationaliseringsverksamhet, med tillhörande samarbeten, även i de fall de ännu inte nått en hållbar
form. Detta kan ses som både positivt och problematiskt. Men att regionala innovationssystem och
processer, i detta fall i form av klusterbildningar, i hög grad är beroende av kontinuerlig
projektfinansiering även för sin basverksamhet gör dem sårbara på sikt. En processtödjande modell för
att utveckla klusterinitiativ, som tar fasta på faktorer som klusters “kritiska massa” och medlemmars
långsiktiga engagemang, kan eventuellt vägleda processen framåt.
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5 Insatsområde 2 – Att öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på IKT
Satsningarna inom Insatsområde 2 ska bidra till att stimulera utbyggnaden av bredband i glesbygd, men
även till att öka förståelsen för digitaliseringens betydelse för att verka i ett modernt samhälle och
intresset för företag och hushåll att ansluta sig genom att se kostnaden för anslutning som en nödvändig
och rimlig investeringskostnad. Utmaningarna i insatsområdet är låg tillgång till snabbt bredband i
glesbygd, bristande efterfrågan på anslutning till snabbt bredband och lågt intresse för digitalisering.
Avsaknad av snabb uppkoppling kan leda till ett utanförskap i takt med att det globala samhället blir mer
digitaliserat och uppkopplat.
Norra Mellansverige är ett utpräglat lands- och glesbygdsområde med stora geografiska avstånd. Detta i
kombination med svårforcerade geologiska förutsättningar medför att den privata marknaden oftast
inte finner det kommersiellt lönsamt att bygga bredband i regionens perifera delar. Långa avstånd i
kombination med kostnadsdrivande markförhållanden (berggrund, sjöar, mm) gör att aktörerna inte kan
“räkna hem” investeringarna som skulle krävas. Bredbandsstöden hjälper till att brygga över detta
hinder. Utöver de kostnadsmässiga utmaningarna har det även varit en utmaning för aktörerna att få tag
i material, maskiner och personal. Resurser som även tas i anspråk av de stödfinansierade insatserna
från Landsbygdsprogrammet. De stödfinansierade projekten har även stimulerat marknadsmässiga
investeringar något som ytterligare har påverkat branschens resursbrist.

5.1 Kategorisering av projekten
För att skapa en bild av hur projektportföljen ser ut kategoriseras projekten utifrån hur de arbetar med
IKT (Informations- och Kommunikationsteknik). Med ursprung i de utmaningar som lyfts fram i
programmet finns två olika kategorier av projekt:
1. Investeringar i bredbandsinfrastruktur
2. IKT-lösningar
I den följande texten beskrivs projektkategorierna tillsammans med en koppling till specifika
projektexempel.
Investeringar i bredbandsinfrastruktur

Den första kategorin av projekt som identifierats fokuserar på investeringar i bredbandsinfrastruktur.
För programmet och regionen är investeringar i bredband den enskilt viktigaste frågan för
programgenomförandet. Här finns 14 beviljade infrastrukturprojekt samt två administrativa stödprojekt.
Tydliga kopplingar finns mellan de insatser som regionalfonden finansierar och de investeringar i
bredband som sker inom landsbygdsprogrammet. Flertalet beviljade bredbandsprojekt bedrivs som
offentliga samverkansprojekt där en region eller en länsstyrelse samordnar bredbandsutbyggnaden och
ett fåtal projekt bedrivs av privata aktörer. De så kallade stödprojekten verkar främst för mobilisering
och samordning av regionens bredbandsutbyggnad.
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IKT-lösningar

Den andra kategorin av projekt som identifierats har gemensamt att de syftar till att främja IKTlösningar som ska svara upp mot utmaningen med utvecklandet och användandet av IKT-tjänster, det
vill säga digitalisering. Inom denna del av insatsområdet finns tre projekt. Bland projekten inom denna
kategori ingår även insatser för att främja att IKT ska fungera som motor för att utveckla nya processer,
produkter och tjänster som kan ge upphov till nya möjligheter för digital samverkan mellan offentlig
sektor och näringslivet. Fler digitala tjänster kan bidra till att förenkla vardagen för privatpersoner och
företag.

5.2 Projektens resultat inom insatsområde 2
Ett fåtal projekt har i dagsläget avslutats inom insatsområde 2, dock förväntas ungefär hälften av totalt
22 beslutade projekt att slutredovisas under året. I föreliggande redogörelse har urvalet av projekt
begränsats till projekt som avslutats eller är på väg att avslutas.
Insatsområde 2 har kopplingar till programmets tre andra insatsområden i samtliga projekt, då
digitalisering mer eller mindre används som ett verktyg och en naturlig del i projektens verksamhet och
aktiviteter och en snabb bredbandsuppkoppling är vad som möjliggör detta. Digitalisering bedöms som
en nödvändig och ofta avgörande del i ett företags tillväxt och konkurrenskraft för att kunna verka på en
modern marknad idag.
Det finns några projekt inom insatsområde 2 som än mer fokuserat på digitaliseringens betydelse och
möjligheter. Ett projekt som lyckats särskilt bra med detta är Nordic Digital Health Care (NDHC) vars
projektägare, till stor del tack vare projektet, blev Vinnväxt-vinnare 2018. NDHC har byggt upp en unik
testbädd i Värmland där man med ny informationsteknologi utvecklar nya arbetssätt, processer och
digitala tjänster i offentliga verksamheter med en nära koppling till akademi och näringsliv. Projektets
resultat tas tillvara i det nya fortsättningsprojektet DigitalWell.
I normalfallet sker utbyggnaden av bredband marknadsdrivet, men i programområdet finns utmaningar
som konstaterats ovan. I dessa sammanhang har regionalfondsprogrammet varit avgörande för
bredbandsnätets framväxt i de områden där det saknas kommersiell grund. De investeringar som har
gjorts och görs med regionalfondsfinansierade ortssammanbindande nät, förändrar förutsättningarna
till det positiva även för att bygga på kommersiell grund. Områden som tidigare inte var intressanta för
kommersiella aktörer blir intressanta eftersom avstånden till närmaste anslutningspunkt inte längre är
orimligt långa. I och med denna utbyggnad närmar sig företag och privatpersoner i glesbygd samma
förutsättningar till digitalisering och uppkoppling som resten av landet, vilket i många fall inte bara
innebär överlevnad för befintliga företag utan även för nyetableringar. Ett kortsiktigt men viktigt resultat
är möjliggörande av fortsatt fast internettillgång när kopparnätet monteras ned.
De offentliga projekten är komplexa samverkansprojekt med flera olika aktörer från olika nivåer i
samhället, såsom lokalt, regionalt och nationellt. En aktiv samverkan är en förutsättning för
framgångsrika projekt inom detta område. Ett viktigt resultat, enligt de offentligt drivna projekten, är
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lärandet i samverkansprocesserna. Processerna har genomförts med ett lösningsinriktat förhållningssätt,
öppet för att hitta nya lösningar på utmaningar, såsom till exempel dialog med samverkanspartners om
ändringar i sträckorna. Dessa delar bedöms också ha utvecklats och förstärkts under projektperioden.
Ytterligare ett resultat som genererats av programmets satsningar är att programområdets företagare
kommit att få tillgång till en mer redundant och snabb uppkoppling. Enligt en undersökning av Svenskt
Näringsliv var uppkopplingssituationen i regionen allvarlig, och det behövdes snara åtgärder, när det
första regionalfondsprojektet drog igång år 2015. I undersökningen som slutfördes år 2017 kunde man
konstatera att företagen var betydligt mer nöjda med IT-infrastrukturen än år 2015 (och i paritet till
riket) och denna nöjdhet kunde kopplas till satsningar i ERUF- stöd till regionens bredbandsprojekt.
Ett resultat av programmets insatser är att fondsamverkan blivit möjlig samtidigt som synergier mellan
fonderna uppstått. Insatsområdet har bland annat en självklar koppling till Landsbygdsprogrammet
genom de krav som ställs i ansökningsprocessen samt att aktörerna själva ser det som en naturlig
synergieffekt att kombinera de olika stöden för att få ut maximal nytta av sina investeringar. Bland annat
har Region Värmland tagit ett eget initiativ till utökad fondsamverken/samordning med Länsstyrelsen
kring Landsbygdsprogrammets stöd. Där samordnas projekten med varandra på ett sätt som ska ge
maximal nytta och synergieffekt i länet.
Projekten har börjat redovisa in indikatorer eftersom flera sträckor börjar bli färdigställda. Projekten har
redan rapporterat in indikatorer avseende “Tillfört antal företag som har fått tillgång till bredband på
minst 100Mbit/s” som överskrider insatsområdets målvärde på 2 500 företag. Projektens angivna
målvärde i beviljade projekt överskrider redan målvärdet flerfalt. Projektens uppskattningar bedöms
som realistiska då de bygger på PTS statistik.

5.3 Summerande reflektioner gällande resultat inom insatsområdet
I föregående avsnitt beskrivs resultaten. I denna del görs en ansats att analysera dessa resultat i
förhållande till programmets utmaningar.
Tillväxtverkets bedömning är att satsningarna inom området skapar goda förutsättningar för
näringslivets digitalisering i områden där det inte finns marknadsmässiga incitament till utbyggnad av
bredband. Tillväxtverket menar också att satsningarna ger många positiva bieffekter som bidrar till goda
förutsättningar till fortsatt företagande och nyetableringar på landsbygden. Ca 87% av budgeten för
insatsområdet är beslutad och 2 projekt förväntas beviljas under hösten motsvarande ytterligare minst
sju procentenheter.
Satsningarna med stöd från regionalfonden och Landsbygdsprogrammet har sedan projekten kom igång
år 2015 fungerat som en motor i programområdet och stimulerat utbyggnaden både med och utan stöd.
De stödberättigande sträckorna möjliggör även utbyggnader på kommersiell grund och marknaden för
bredbandsutbyggnad har tagit fart på ett mycket positivt sätt. Många kommuner inom Norra
Mellansverige kommer att nå de nationella bredbandsmålen och vissa kommuner når i det närmaste
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100% anslutningsgrad. Tyvärr så har den omfattande utbyggnaden medfört en stor brist på resurser som
även har inneburit fördyringar. Som en positiv motvikt till detta har den stora efterfrågan på resurser
(arbetskraft, maskiner, material) även skapat många nya arbetstillfällen, tillväxt hos befintliga företag i
branschen samt skapat en efterfrågan på nya företag. Projektens beräknade målvärde för indikatorn
“Tillfört antal företag som har fått tillgång till bredband på minst 100Mbit/s” överskrider redan
programmets målvärde trefalt och fler projekt kommer att beviljas under detta och kommande år.
Aktörerna ser en ökad efterfrågan på anslutningar i samband med påbörjade markarbeten och skyltning
ute på orterna vilket medför högre anslutningsgrader samt ökat intresse för efteranslutningar. Den
ökade efterfrågan tyder på att medvetenheten om digitaliseringens betydelse och påverkan har fått en
stor genomslagskraft de senaste åren, både hos företag och hushåll.
Inom IKT ses en växande marknad och ökad efterfrågan i takt med att bredbanden byggs ut och allt fler
får tillgång till digitala tjänster. Drivkrafterna bakom denna växande marknaden har framförallt kommit
att bli aktörerna själva, företag och hushåll. Digitalisering ingår redan som en naturlig del i många av
programmets projekt och ses som en självklarhet i dag och i framtiden. Insatsområdet har endast haft
tre projekt inom IKT och kommer inte att bevilja några fler eftersom prioriteten ligger på
bredbandsprojekt som på en grundläggande nivå ger förutsättningar för digitalisering. De projekt som
vill göra större insatser inom IKT kan som regel söka stöd i övriga insatsområden där IKT och
digitalisering är en del i ett större sammanhang.
Några utvärderingar har hunnit genomföras på olika nivå och med olika fokus. Den gemensamt
upphandlade följeforskningen för Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland ger en tydlig
helhetsbild och bedömning av huvuddelen av stödmedlen i insatsområdet avseende
bredbandsutbyggnaden. Följeforskningen fokuserade på likheter och skillnader mellan de tre länen i de
regionala samverkansprojekten.
Följeforskningen konstaterar att projekten fungerar i huvudsak bra och är på väg mot att nå målen i
ansökan men med vissa förseningar och utmaningar, vilka också är snarlika mellan länen. Samverkan
mellan olika aktörer kommunalt och regionalt är mycket viktigt och fungerar bra. Det finns en stark
samverkan mellan kommunerna rörande utbyggnaden i det operativa arbetet. Samtliga regioners RUS
diskuterar bredbandsfrågan närmare med konkreta utbyggnadsmål och dess betydelse för näringsliv,
landsbygd och hushåll, dock har samtliga kommuner (oavsett region) närmast helt utelämnat
bredbandsfrågan ur sina näringslivsstrategier. Följeforskningen anser att det finns ett behov av
jämställdhetskompetens kopplat till bredbandsutbyggnaden. Det diskuteras på olika sätt och i olika grad
i projekten, men det är svårt att konkretisera i praktiken.
Följeforskningen konstaterar vidare att utbyggnaden av accessnät i förhållande till ERUF-sträckorna har
kommit olika långt och det verkar finnas större behov av investeringsmedel i Dalarna, där finansieringen
i en del fall är oklar. I Gävleborg är det nästan enbart stadsnät som bygger transportnät och accessnät.
Värmland har en tydlig beskrivning av accessnätens framväxt i förhållande till alla ERUF-sträckorna. I
Dalarna uppges att bredbandssamordnare är mycket pådrivande för utbyggnaden av fibernätet medan
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inga ger detta svar i Gävleborg. I Gävleborg anses enskilda företagare/organisationer vara särskilt
pådrivande och i Värmland betonas lokala fiberföreningar/byalag.
Ramböll har genomfört en övergripande utvärdering av digitaliseringsprojekt inom ERUF. Eftersom
utvärderingen inte har tagit hänsyn till att digitalisering är en del av många av våra projekt, utan enbart
fokuserat på de projekt som finns i insatsområde 2, IKT och projekt som “har digitalisering som en
bärande idé” är resultatet av utvärderingen missvisande i många delar. Utvärderingen av
digitaliseringsprojekt konstaterar att många projekt är svaga och bristfälligt utformade redan i
projektriggningen/-planeringen och att resultatet därför ofta inte blir så bra som det skulle ha kunnat
bli. Projekten inom IKT bedöms sakna tydlig projektlogik och får svårt att nå långsiktiga effekter.
Rekommendationen är att kvalitén på ansökningarna och projekten måste öka. Detta är något som
kommer tas hänsyn till i det fortsatta arbetet med programmet och framförallt i kommande
programperiod.
Även Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har genomfört en utvärdering gällande bredbandsutbyggnaden
i hela landet, främst med fokus på accessnäten som stödfinansierats av Jordbruksverket, på uppdrag av
gruppen för fondsamordning. Tillväxtverkets stödfinansiering av ortssammanbindande nät i de tre
nordligaste programområdena har varit en liten del i utvärderingen. Rapporten konstaterar att
majoriteten av företagarna uppger att bredbandstillgång är viktigt för deras företagande, samtidigt som
fiberutbyggnaden inte tycks ha gett en mätbar effekt på varken omsättning eller sysselsättning.
Förklaringen kan ligga i att företagarna tror att det snabba bredbandet kommer ha stor betydelse i
framtiden. Stabilitet anses generellt ha större betydelse än snabbhet. Slutsatserna som görs i rapporten
är bland annat att fiberutbyggnaden skapar förutsättningar för företagen att överleva och vara kvar på
orten samt att bredbandstillgång betraktas som en del i en självklar infrastruktur på samma sätt som
vägar, el, vatten och avlopp.

6 Insatsområde 3 - Att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft
Insatser inom ramen för insatsområde 3 ska bidra till att öka sysselsättningen och en hållbar tillväxt. Det sker
genom att satsningar både ska stödja och bevara ett starkt, diversifierat och konkurrenskraftigt näringsliv, där
främjande av tillväxten i de små och medelstora företagen står i centrum. Målsättningen är att förverkliga ett
mer gynnsamt företagsklimat genom att avlägsna hinder, dra nytta av globaliseringen samt underlätta
kommersialiseringen av innovationer. Samma grupp av företag är också i behov av fungerade strukturer för
riskkapital och stöd för ökad internationalisering.

6.1 Kategorisering av projekten
Beviljade projekt inom insatsområde 3 ska möta utpekade utmaningar kopplat till att främja tillväxt i
små och medelstora företag. Inom ramen för programmet har ett flertal projekt initierats som tar sig an
utmaningarna på olika sätt. I insatsområdet har 50 projekt beviljats stöd och nästan hälften av dessa har
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avslutats. Med ursprung i de utmaningar som lyfts fram i programmet har fyra olika kategorier av
projekt identifierats;
1.
2.
3.
4.

Samverkan för ett effektivare rådgivningssystem
Tjänstefiering och diversifiering
Öka tillgången på externt ägarkapital
Öka internationaliseringsgraden

Samverkan för ett effektivare rådgivningssystem
Den första kategorin av projekt som identifierats innefattar projekt med insatser inom
främjandesystemet för att öka företagens medvetenhet om och tillgänglighet till stöd och rådgivning.
Satsningarna är ofta inriktade på att möta länets olika förutsättningar med möjligheterna att dra nytta
av andra läns styrkor. Exempel på projekt som tar sikte på denna utmaning är de större satsningarna
inom Almis olika projekt inom rådgivning, såsom Ägarskifte utifrån ett helhetsperspektiv och Fler
hållbara företag i tillväxt. Ägarskifte utifrån ett helhetsperspektiv avgränsar sig till en avgränsad
målgrupp, där ägarledda företag får stöd inför stundande ägarbytet, vilket syftar till att bidra till
företagens överlevnad och vidareutveckling samt en levande landsbygd. Fler hållbara företag har en
bredare målgrupp där företag med tillväxtpotential ska öka sin omsättning och nå hållbar tillväxt.
Tjänstefiering och diversifiering
Gemensamt för projekt inom den andra projektkategorin är att de syftar till att utveckla växande
branscher samt stödja snabbväxande innovativa företag mot att utveckla sitt tjänsteutbud. Ett exempel
är den växande besöksnäringen och dess närliggande branscher där insatser som digitalisering,
samordning och kompetensutveckling syftar till att bidra till ökad diversifiering och tjänstefiering inom
regionen. Projektet Hållbar besöksnäring är ett av flera projekt som arbetar med insatser för att öka
deltagande företags möjligheter att utveckla sin affärsidé mot att bli mer mångfacetterade. Ett av
projektets mål är att skapa en samverkansplattform för värmländska SMF inom besöksnäringen där
företagens utbud kan utvecklas och växa tillsammans för nya produkter och tjänster.
Tillgängliggörande av externt ägarkapital
Den tredje kategorin av projekt som identifierats inom insatsområde 3 syftar till att tillgängliggöra
externt ägarkapital. För SMF i Norra Mellansverige är en väl fungerande kapitalförsörjning avgörande för
att starta och utveckla företagen. Externt ägarkapital är många gånger nödvändigt för att företagen ska
våga och ha möjlighet att genomföra insatser som leder till tillväxt och innovation. Dessa insatser
bemöts genom fondprojektet Almi Invest Norra Mellansverige. Den största satsningen i Norra
Mellansverige sker genom en ägarkapitalfond som för programperioden 2014–2020 har en finansiering
om 75 miljoner kronor från regionalfonden. Tillväxtverket tecknade år 2015 avtal med Almi Invest Norra
Mellansverige AB som utförare och förvaltare av fonden.
Ökad internationaliseringsgrad
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Inom ramen för insatsområde 3 finns även en kategori av projekt som syftar till att öka
internationaliseringsgraden bland företag i programområdet. Inför programskrivningen fastslogs att
tillväxtviljan bland företag i Norra Mellansverige var lägre än riksgenomsnittet samtidigt som
erfarenheter visat att internationaliserade SMF har högre tillväxtvilja än andra företag. På kort sikt kan
internationalisering bidra till ökad försäljning medan det på längre sikt kan innebära förnyelse och
innovationskraft i företagen. Internationalisering innebär även nya möjligheter för företag att hitta nya
marknader och skapar förutsättningar för tillväxt. Bland projekten inom den fjärde projektkategorin
genomförs framförallt insatser för att bemöta utmaningar kopplat till internationalisering och sker i
form olika typer av rådgivningsprogram och marknadsföring av regionen. Exempel på projekt inom
kategorin är The Regional Innovation Internationalization Project TRIIP som har tagit fram en modell där
en kartläggning gjorts av företagens nuläge och behov inför framtida internationalisering. Vidare har
rådgivningsstöd erbjudits i arbetet med att ta fram en plan för hur internationaliseringen ska gå till.
Vidare har kortare kompetensutvecklande insatser och nätverksträffar erbjudits för att öka företagens
kompetens och nätverk.
Sammantaget är bedömningen att beviljade projekt ligger väl i linje med intentionerna i programmet.
Det finns ett flertal projektexempel inom varje kategori vilket tyder på att projekten svarar mot den
analys av utmaningar som ligger till grund för programmet. Projekten är dessutom relativt jämnt
fördelade över de tre kategorierna och de utmaningar som de kopplar till, bortsett från viss tyngdpunkt
på satsningar mot effektivare rådgivningssystem samt tjänstefiering och diversifiering. Effektivare
rådgivningssystem täcker delvis utmaningen om ökad internationalisering.

6.2 Projektens resultat inom insatsområde 3
Projektens slutrapporter samt slututvärderingar har studerats för att få fram vilka resultat projekten
åstadkommit. I urvalet ingår endast avslutade projekt eller sådana som är i sitt slutskede. Nedan följer
en sammanfattning av hittills uppnådda resultat på något mer aggregerad nivå än enskilda
projektresultat. Projektexemplen representerar de olika projektkategorierna vilket innebär att de
adresserar olika utmaningar, men resultaten har ändå en del gemensamma nämnare. Gemensamt är
exempelvis att projekten i hög grad kan visa på kvantitativt mätbara resultat. Fem av sex indikatorer
förväntas överskrida målvärdet markant. Gällande indikatorn “antal företag som får bidrag”, som inte
förväntas uppnå målvärdet i nuläget, är det endast inom ramprojekten för företagsstöd som den är
tillämplig. Dessa ramprojekt har fokuserat på energieffektiviseringsåtgärder i företagen och därmed
hamnat inom insatsområde 4. Indikatorerna fyller dock en begränsad funktion för att kunna påvisa
långsiktiga resultat och effekter. Istället handlar det om resultat i termer av byggandet av strukturer och
processer, som på längre sikt kan bidra till tillväxt hos företagen, fler arbetstillfällen, nya produkter på
marknaden och så vidare.
Mer kvalitativa resultat av insatser som främst bemöter utmaningen om ökad samverkan för ett
effektivare rådgivningssystem är att projektägare och samverkansparter inom rådgivningssystemet lärt
sig, och utvecklat, arbetssätt för att kombinera olika former av rådgivning och insatser. Därmed har
flexibiliteten i rådgivningssystemet ökat. Inget företag är identiskt något annat och ett mer
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behovsanpassat erbjudande inom rådgivningssystemet är något som gynnar företagen i sin utveckling
mot tillväxt och internationalisering. Ytterligare ett resultat av programmets insatser är att
samarbetsformer med andra aktörer inom främjandesystemet har utvecklats för att på ett mer effektivt
sätt möta företagarnas behov av utveckling och tillväxt. En större satsning som arbetat med
effektiviserad rådgivning är projektet Win-Win som utvecklat nya behovsanpassade processer och
verktyg för affärsutveckling och internationalisering, dels genom att arbeta med nya företag och dels
genom att arbeta med befintliga företag med tillväxtpotential. I projektet har också insatser inom
Miljödriven tillväxt genomförts där regionala miljöföretag fått möjlighet att delta i olika nationella och
internationella aktiviteter och samarbeten. Insatserna bidrar konkret till både affärsnytta, ökad
internationalisering och uppfyllande av EU:s miljömål. Ett annat exempel på ett mindre projekt är
Kooperativt företagande för inkluderande tillväxt som tillsammans med andra aktörer, bland annat ALMI
och lokala banker, arbetat med att utveckla metoder och modeller för medarbetarövertagande av
företag som håller på att säljas eller läggas ned. I projektet ingick också att coacha och stödja aktuella
företag i processen mot att bli kooperativ.
Inför programskrivningen visade analysen att tjänstefiering och diversifiering av näringslivet i Norra
Mellansverige minskar sårbarheten för näringslivet samtidigt som det utvecklar branschstrukturen till
att bli mer mångsidig. Här finns insatser inom bland annat både tillverkningsindustrin och
besöksnäringen för att kartlägga företagens behov för mer behovsanpassade erbjudanden samt
möjligheter till plattformar där hela värdekedjor kan mötas och samverka kring nya tankar och idéer.
Projektet Hållbara leverantörskedjor har resulterat i utvecklade verktyg och arbetssätt för att genomföra
kartläggningar utifrån ett värdekedjeperspektiv (bl. a företagens processmognad). Dessa kartläggningar
har legat till grund för analys av företagens behov och vilka operativa utvecklingsinsatser som sedan ska
genomföras. Slutprodukten är två nya koncept för att möta företagens behov av effektivare processer
och mer specialiserade erbjudanden. Koncepten har nyttjats för att utveckla företagens innovationer
från idé till prototyp och därefter vidare till nollserie, vilket innebär att produkten testats och
kvalitetssäkrats innan serieproduktion. I arbetet med tjänstefiering och diversifiering inom
besöksnäringen har samordning, digitalisering och kompetensutveckling varit ett framgångsrecept som
resulterat i en ökad omsättning och sysselsättning för de deltagande företagen.
Det är viktigt med insatser som främjar företagens utveckling mot internationalisering då en hög
internationaliseringsgrad har ett positivt samband med tillväxtviljan i regionens företag, enligt analyser
som gjordes inför programskrivning. Främjandesystemet är centralt för att företagen skall lyckas med
sitt arbete med internationalisering. Internationaliseringsgraden är tätt sammanlänkad med ökad
samverkan i främjandesystemet för att utveckla nya och befintliga metoder och modeller för rådgivning.
Inom ramen för programmet har processer för företags internationalisering tagits fram och spridits till
andra aktörer vilket ökat tillgängligheten till rådgivning för regionens företag. Dessa processer och
verktyg är ofta flexibla och kan användas både digitalt och vid fysiska möten. De kan också anpassas
utifrån företagens storlek, nuläge och specifika behov. Företagen kan således ta del av ett
behovsanpassat erbjudande i större utsträckning än tidigare. TRIIP är ett exempel på projekt som tagit
fram en process bestående av kartläggning av företagens nuläge och behov inför framtiden, som sedan
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följs av framtagande av en plan tillsammans med stödcoach inför framtida internationalisering.
Utbildningsinsatser och nätverksträffar ingår i denna process för att bygga kompetens och nätverk för
deltagande företag. Kombinationen av dessa insatser skapar förutsättningar till bredare marknad både
nationellt och internationellt.
Programmet har även bidragit med att ett antal företag har fått tillgång till extern finansiering. Inom
ramen för programmet har regionalfondsmedel investerats som ägarkapital i små och medelstora
företag med tillväxtpotential och som huvudsakligen befinner sig i en tidig utvecklingsfas.
Investeringarna har gjorts tillsammans med privata aktörer som investerat minst lika mycket pengar i
företagen som fonden. Vid programperiodens slut förväntas satsningen bidra till att cirka 36 företag får
tillgång till ägarkapital, vilket förväntas skapa minst 200 st arbetstillfällen. Hittills har fonden investerat i
28 bolag om totalt 24,4 miljoner kronor.

6.3 Summerande reflektioner gällande resultat inom insatsområde 3
I föregående avsnitt beskrivs resultaten. I denna del görs en ansats att analysera dessa resultat i
förhållande till programmets utmaningar.
Den tematiska utvärderingen för tematiskt mål 3 hävdar att Norra Mellansveriges är för brett skrivet.
Dessutom bedöms många projektinsatser som otydligt anpassade till regionens förutsättningar vilket
anses försämra förutsättningarna till resultat och effekter på längre sikt. Denna kritik kan anses befogad
då programmet möjliggör breda insatser utifrån regionala önskemål och behov. Dessutom är det stora
och breda rådgivningsprojekt som tar upp en stor del av insatsområdets budget, vilket kan innebära
vissa svårigheter att identifiera hur insatser möter utmaningarna i de breda programskrivningarna. Det
behöver nödvändigtvis inte betyda att projekten inte är välförankrade gentemot programmets utmaningar,
utan snarare att de arbetar med allt för generella insatser som en följd av att allt för många företag i olika
branscher deltar i ett och samma projekt vilket gör kopplingen otydlig. Däremot är besöksnäringen ett
utpekat fokusområde i Norra Mellansverige där det finns flertalet projekt som adresserar den branschen
specifikt. Således delas inte utvärderingens slutsatser genomgående. De regionala
utvecklingsstrategierna är centrala i både utformningen och tillämpningen av programmet. Trots det kan
utvärderingens kritik om kopplingen mellan projektinsatser och regionens förutsättningar vara befogad
då stora projekt ofta arbetar brett med flera olika branscher som inte alla gånger möter regionens
utmaningsområden på ett direkt sätt.
Programmet tar sikte på den låga internationaliseringsgraden som råder bland företag i Norra
Mellansverige, vilket också bemöts genom flera projekt. I den tematiska utvärderingen framförs att i de
fall projekten bedöms ligga i linje med identifierade behov i regionen är det ofta oklart om projekten
adresserar målen på ett effektivt sätt. Utvärderaren lyfter att många deltagande företag inte har
potential att internationaliseras och kan därmed inte bidra till att målet om ökad
internationaliseringsgrad.
En aspekt i ovanstående resonemang som är värd att lyfta är att arbete för ökad
internationaliseringsgrad kan se olika ut beroende på givna förutsättningar. I Norra Mellansverige är
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internationaliseringsgraden låg vilket innebär att andelen företag som står relativt långt från steget till
export rimligen också är större i jämförelse med riket. I sin tur påverkar det arbetsprocesserna i projekt
med insatser för ökad internationalisering. Programmet är brett skrivet, där det under
investeringsprioritering 3d bland annat står att stödbara insatser är ”insatser för att stödja små och
medelstora företags internationalisering genom etablering och expandering av marknader”.
Nödvändigtvis behöver dessa aktiviteter inte resultera i att företagen bedriver export efter deltagande,
utan snarare att förutsättningarna har förstärkts för att export ska kunna bedrivas i framtiden. Det kan
handla om ny kunskap om affärsmodeller, nya nätverk och nya kontakter. Det kan också handla om att
företagen stärkt sin ställning på befintliga marknader som kan vara marknader där handel bedrivs över
nationsgränser. Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas att det i många fall saknas ett gediget
grundjobb som krävs för att ta steget till export och internationalisering.

7 Insatsområde 4: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer
Inför programperioden 2014 – 2020 gjordes en programområdesanalys för Norra Mellansverige där det
uppmärksammades att regionen har en växande produktion av förnybar energi och stor tillgång till
skogsråvara. Det framkom också att regionen har en svag befolkningsutveckling och långa avstånd
mellan hem, konsumtion och produktion vilket fördyrar transporterna. I analysen framkom också att
små och medelstora företag i relativt låg grad ägnar sig åt forskning och utveckling vilket bidrar till en
lägre omställningsförmåga och innovationskraft. För att möjliggöra en framtida hållbar tillväxt behövs
ökade satsningar inom forskning och utveckling samt en ökad specialisering inom förnybar energi,
hållbara transporter, energieffektivisering och energiteknik i små och medelstora företag. En
omställning av näringslivets gods- och persontransporter i en mer hållbar riktning är nödvändig.
Analysen identifierade en möjlighet för Norra Mellansverige till en ökad specialisering inom förnyelsebar
energi och energiteknik vilket skulle bidra till större diversifiering av näringslivsstrukturen, nya
marknader och utveckling av mer kvalificerade tjänster.

7.1 Kategorisering av projekten
Beviljade projekt inom insatsområde 4 arbetar på olika sätt med ökad specialisering inom förnybar
energi, hållbara transporter och energieffektivisering. Med ursprung i de utmaningar som lyfts fram i
programmet har tre olika kategorier av projekt identifierats:
1. Satsningar inom förnybar energi och energieffektivisering.
2. Omställning mot en hållbar transportsektor.
3. Innovativa lösningar och FOU för SMF kring förnyelsebar energi och energiteknik
Inom insatsområdet har fem förstudier beviljats och samtliga har slutredovisats. Vidare har 23
genomförandeprojekt beviljats och två har slutredovisats. Tyngdpunkten ligger inom kategorin
“Innovativa lösningar och FOU för SMF kring förnyelsebar energi och energiteknik” för såväl förstudier
som genomförandeprojekt.
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Satsningar inom förnybar energi och energieffektivisering
Gemensamt för projekt inom den första projektkategorin är att de arbetar för att stärka företagens
konkurrenskraft genom att utveckla förnybar energi och åtgärder för energieffektivisering. Bland
projekten är lösningar för att minska företagens beroende av fossil energi, transporter samt öka
energieffektiviseringen och användningen av förnybar energi speciellt viktiga att åstadkomma. Vidare
arbetar projekten inom den första projektkategorin med ett fokus på att ökad energieffektivitet har en
positiv inverkan på miljön samt medför att företagens drifts-, underhålls- och energikostnader minskar.
Som första initiativ i Sverige har de tre länen i Norra Mellansverige inriktat företagsstöden på
energieffektiviseringsåtgärder i SMF. Ett exempel är projektet ENCOM 2020 och ENCOM II som har
investerat i energieffektiva åtgärder inom SMF. Projektet syftar till att små och medelstora företag i
Dalarna ska ha investerat i energieffektiva åtgärder i den egna produktionen samt i nya energieffektiva
produkter för miljödrivna marknader. Motsvarande projekt i Värmland är Värmländska företag satsar på
energi, klimat och miljö samt Miljödriven tillväxt i Värmland och Gävleborg Ramprojekt företagsstöd Miljöinvesteringar i Gävleborg I + II. ENERGIG är ett annat projekt som arbetar för förbättrad
energieffektivitet, stärkt konkurrenskraft samt ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF, bland annat
genom implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem. Satsningen
ger möjlighet att inom länet etablera en regional databas för energianvändning och
energieffektiviseringsåtgärder. Databasen och mjukvaran gör att företagen kan göra en benchmarking
av sin energianvändning med andra företag, och mellan respektive nätverk, samt även få information
om vilka energieffektiviseringsåtgärder som andra företag inom samma och liknande branscher
implementerat i andra län.
Omställning mot en hållbar transportsektor
Den andra kategorin av projekt som identifierats genomför olika insatser med koppling till behovet av
åtgärder för mer effektiva och koldioxidsnåla lösningar inom transportsystemet. Bland annat finns
satsningar som kopplar an till en insats initierad av Trafikverket. För att uppfylla målet om en fossilfri
fordonsflotta 2030 har Trafikverket i samarbete med Energimyndigheten och VINNOVA genomfört en
förkommersiell upphandling i syfte att utveckla morgondagens eldrivna transporter. En teststräcka på 2
km utanför Sandviken Elväg E16 har byggts och testats under 2016 - 2017. Parallellt med detta
testområde har regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige, finansierat två projekt för utveckling
av Elväg E16. Via insatsområdet för koldioxidsnål ekonomi har programmets satsning på Elväg E16
fungerat som en facilitator och möjliggörare för aktörsamverkan och värdskap. Projekt VIRUS har
utvecklat nya värdekedjor kring koldioxidsnål och fossilfri logistik, utgående från elvägens höga
verkningsgrad och energieffektivitet. Projektets fokuserar på att främja en bred samverkan mellan stora
och små företag, myndigheter, kommuner och övriga intressenter för att kunna bygga nya värdekedjor.
Den samlade kompetensen genom samverkan mellan näringsliv, samhälle och högskola är viktig och
skapar möjlighet till utveckling av hållbara transporter i länet. Ett exempel på projekt är RATT X som
handlar om att utveckla och sprida ny kunskap om värdekedjorna för förnybara drivmedel och el för
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vägtransporter, med stöd i olika former för samverkan. Projektet bidrar bland annat med generell
kompetenshöjning hos länets SMF som är aktiva inom området.
Innovativa lösningar och FOU för SMF kring förnyelsebar energi och energiteknik
I regionens högskolor och universitet finns forskningskompetens inom energiteknik och förnybar energi.
Gemensamt för projekt inom den fjärde kategorin är att de på olika sätt arbetar för att förmedla den
kunskapen och kompetensen till små och medelstora företag med syfte att kunskapen skall generera
nya produkter och tjänster. Ambitionen är att detta därigenom ska bidra till mer innovativa företag och
stärkt konkurrenskraft samtidigt som det minskar koldioxidutsläppen. Det kan handla om såväl
testbäddar och testarenor som nya samverkansformer och nätverk. Flera satsningar kopplar an till
regionernas utpekade styrkeområden i smart specialiseringsstrategierna.
Projektet Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av
metaller utgör en testbädd för impinging jetteknik för kylning av metaller. Här kan tekniken
implementeras i stor skala i stål- och metalltillverkande industri samt verkstadsindustri, liksom att
tillverkning av utrustningar för detta blir ett nytt affärsområde för regionens SMF. Införandet av
tekniken medför också en betydande minskning av CO2 utsläppen både i tillverkningsprocesser och
under de metalliska komponenternas hela livscykel. Ett annat exempel är projekt Grön Agenda som
syftar till att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för tillväxt och förnyelse inom bygg- och
fastighetssektorns företag genom att stimulera utveckling av nya tjänster och produkter som leder till
energieffektivisering och minskad miljöbelastning. I projekt Solar Värmland ska samverkan mellan
universitet och den lokala industrin möjliggöras för att skapa nya produkter och tjänster inom solel,
intensifiera forskningen på Karlstads universitet, främja kontakter och samarbete mellan lokala företag
och internationella grupper samt öka synligheten av solel i regionen. Syftet är att stärka
konkurrenskraften och öka användningen av solel som kan leda till mindre koldioxidutsläpp och mindre
ökning av kärnkraftsavfall.

7.2 Projektens resultat inom insatsområde 4
Projektens slutrapporter samt slututvärderingar har studerats för att få fram vilka resultat projekten
åstadkommit. I urvalet ingår endast avslutade projekt eller sådana som är i sitt slutskede Den generella
utvecklingen och resultatet av gjorda investeringar inom insatsområdet är, i likhet med övriga
insatsområden, beroende på flera saker. Att pågående projekt kan realisera målsättningar satta i
ansökningar, har ett välfungerande projektgenomförande och har ett aktivt regionalt ägarskap som kan
borga för att uppnådda resultat tas om hand efter projektperiodens avslut. Flera av de kvantitativt
mätbara resultaten som rapporterats in överstiger programmets målvärde. Det går ännu inte att dra
några slutsatser då det fortfarande pågår ett stort antal projekt och nya ansökningar förväntas beslutas
fram till december 2021.
Ett resultat av satsningarna inom insatsområdet är mer utvecklade strukturer och stödsystem för att
stödja företag i sin omställning till en mer hållbar produktion vilket stärker företags konkurrenskraft. Ett
exempel är projekt ENCOM 2020 som har implementerat en framgångsrik lösning på utmaningen att få
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SMF att minska sin energianvändning. För att attrahera företag har projektet inlett ett samtal kring hur
energieffektivisering kan stärka deras konkurrenskraft. Vid visat intresse och efter att företaget gjort en
energikartläggning har företaget kunnat ansöka om Regionalt Företagsstöd i syfte att antingen
energieffektivisera sin produktion utifrån energikartläggningens resultat alternativt att ta fram
miljöteknikprodukter som är i kommersialiseringsstadiet. Detta innebär att projektet arbetar mycket
företagsnära. Som ett resultat av denna samverkan mellan mjuka och hårda insatser har projektet haft
en hög efterfrågan från företagen – de har fått in fler ansökningar än de har kunnat bevilja. Denna
samverkan har varit möjlig eftersom Länsstyrelsen och numera Region Dalarna har anpassat det
regionala företagsstödet till tematiskt mål 4. ENCOM 2020 bör därmed ses som ett mycket
framgångsrikt projekt som tydligt visar hur mjuka och hårda insatser kan samverka.
Programmet har även genererat möjligheter till att öka energieffektiviseringen samt ökat andelen små
och medelstora företag som nyttjar förnybar energi. Projektet KTP Energi är ett exempel. Projektet
arbetar enligt en modell för kunskapsväxling mellan akademin och näringslivet med syfte att få fler små
och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga. Konkreta effekter hos de
deltagande företagen är bland annat ökad kunskap och kompetensförsörjning, ökad digitalisering och
minskad energianvändning samt stöd att ta fram innovativa produkter för energieffektivisering, varav
några med stor potential att nå ut på internationella marknader. Långsiktigt genererar detta projekt
också ett fortsatt utbyte och samverkan mellan företag och högskola, bland annat i form av exjobb och
mer forskningsinriktade projekt.
Nya arenor och testbäddar inom energiteknikområdet har utvecklats där företag kan testa och få stöd
för sin produkt- och tjänsteutveckling. Projekt ENERGIG har genomfört energieffektivitetsinsatser i SMF.
Förutom den energieffektivisering som genomförts i SMF så har det också tagits fram en regional
databas där företagen kan benchmarka sin energianvändning med andra företag, och mellan respektive
nätverk, samt även få information om vilka energieffektiviseringsåtgärder som andra företag i andra län
inom samma och liknande branscher implementerat i sin verksamhet.
Genom projekt Energikompetenscentrum - Etablering av kunskapsområdet energieffektiv
samhällsbyggnad har en nod etablerats för att utveckla Dalarna mot smart specialisering inom
energieffektiv samhällsbyggnad. Insatser har genomförts för att öka forskningsaktiviteten i regionens
SMF, öka deras intresse för och medverkan i internationellt FoU-arbete och höja kunskapsnivån vilket
bidrar till ökad forskningsmognad och innovationskraft. Genom att centrumbildningen
Energikompetenscentrum etablerats har det skapats en naturlig ingång för företagen mot Högskolans
kunskap inom förnybar energi, energieffektivisering och vetenskapliga arbetssätt. Företagen har
medverkat aktivt i projektet genom olika insatser såsom utvecklingsprojekt och test och demonstration
nationellt samt i kunskapsöverförings- och nätverksaktiviteter.
Projektet VIRUS har öppnat besökscentrum för att tillgodose det stora intresset för världens första elväg
för fossilfri lastbilstrafik Elväg E16 utanför Sandviken. Projektet har utvecklat en värdskapsmodell för
”technical visits” i Sandviken för utländska besökare som vill se och lära sig mer om svensk miljöteknik.
Projektet bidrar till att attrahera utländska intressenter av miljötekniska lösningar att besöka Sverige.
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7.3 Summerande reflektioner gällande resultat inom insatsområde 4
I föregående avsnitt beskrivs resultaten. I denna del görs en ansats att analysera dessa resultat i
förhållande till programmets utmaningar.
Det finns en bredd av satsningar inom insatsområdet vilka möter programmets utmaningar inom de
olika kategorierna. Det är ännu relativt få avslutade projekt varför det är för tidigt att säga hur dessa
satsningar möter programmets mål. Indikativt ser vi dock att de avslutade och pågående projekten
bidrar till programmets mål.
Inom ramen för den tematiska utvärderingen utförd av Sweco rekommenderas de regionala
programorganisationerna att ställa tydligare krav på att ansökningarna innehåller en bra problemanalys
och att det framgår hur projektägaren ämnar samverka med andra aktörer för att öka aktiviteternas
verkningsgrad .För att möta dessa rekommendationer har ett verktyg för förändringslogik tagits fram
som stöd för projekten vilket bland annat tydliggör det aktuella problemet och den samverkan som
projektet omfattas av.
Utifrån Swecos synpunkter finns det ett behov av att öka mängden ansökningar till
regionalfondsprogrammet i insatsområde 4. Denna problematik gäller inte för Norra Mellansverige där
ett proaktivt arbete tidigt i genomförandet har applicerats. Handläggarna i Norra Mellansverige har i
samverkan med energikontoren och regionerna genomfört informationsmöten och marknadsfört
programmets möjligheter inom området koldioxidsnål ekonomi. Efterfrågan på projektsatsningar har
därefter ökat med flera större projektansökningar, bland annat en omställning av ramprojekten för
företagsstöd med inriktning på energieffektivisering och förnybar energi, men även inom utveckling av
testbäddar och ny miljöteknik. De beviljade projektsatsningarna anses generellt sett genomarbetade och
inriktade mot en koldioxidsnål ekonomi. De flesta projektsatsningar kopplar även an till regionernas
arbete med smart specialisering.

8 Indikatorer
Lista över samtliga indikatorer med förväntat utfall och utfall.
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Insatsområde 1
Indikator

Antal företag som får
annat stöd än
ekonomiskt stöd
Antal företag som får
stöd
Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner
Antal nya företag som
får stöd
Sysselsättningsökning
i företag som får stöd

Förväntat
resultat
beviljade
projekt
2993

Utfall av
indikatorer
projekt

Mål 2018

679

1100

2994

749

1100

785

94

243

64

60

687

50

425

62

Mål 2023

250

Insatsområde 2
Indikator

Antal företag som får
annat stöd än
ekonomiskt stöd

Förväntat
resultat
beviljade
projekt
100

Utfall av
indikatorer
projekt
209

Mål 2018

Mål 2023

40
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Antal företag som får
stöd
Antal nya företag som
får stöd
Sysselsättningsökning
i företag som får stöd
Tillfört antal företag
som har fått tillgång till
bredband på minst
100Mbit/s
Planerat antal företag
med tillgång till
bredband på minst 100
Mbit/s baserat på
projekt som finansieras
inom insatsområdet

100

151

40

7

16

5

14

17

10

7728

2549

2 500

2549

250

Insatsområde 3
Indikator

Antal företag som får
annat stöd än
ekonomiskt stöd
Antal företag som får
stöd
Antal nya företag som
får stöd
Sysselsättningsökning
i företag som får stöd
Antal företag som får
annat ekonomiskt stöd
än bidrag
Antal företag som får
bidrag

Förväntat
resultat
beviljade
projekt
7495

Utfall av
indikatorer
projekt

Mål 2018

5511

1650

7603

4492

1848

1314

805

1704

501

1300

126

28

18

87

8

180

Förväntat
resultat
beviljade
projekt
815

Utfall
av
indikatorer
projekt

Mål 2018

Mål 2023

256

87

370

162

Mål 2023

650

Insatsområde 4
Indikator

Antal företag som får
annat stöd än
ekonomiskt stöd
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Antal företag som får
stöd
Antal nya företag som
får stöd
Sysselsättningsökning
i företag som får stöd
Antal företag som får
bidrag
Antal företag som får
stöd för att introducera
för marknaden nya
produkter

1050

299

380

62

13

35

549

215

60

235

43

10

69

12

20

9 Norra Mellansverige smart specialiseringsområden
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10 Bilaga Tematiska utvärderingar
•

Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1, Delrapport 2 om
målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Ramböll

•

Utvärdering av åtta program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 3, Delrapport 2 om
målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Sweco

•

Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband. Delrapport 1, Tematiskt mål 2. Sveriges
Lantbruksuniversitet

•

Digitaliseringsprojekt inom Regionalfondens tematiska mål 2 och 3. Ramböll

•

Samverkanseffekter inom Regionalfonden: en utvärdering. Kontigo

11 Bilaga alla projekten (tom 2019-08-19)
Aktuellt läge

Stödsökande

Projektnamn

Karlstad Innovation Park Ek. För. Business Värmland

Projekt start Projekt slut

Beviljat belopp

2015-01-01

2018-04-30

6 000 000,00

ALMI Invest Norra Mellansverige Almi Invest Norra Mellansverige 2015-10-01
AB
Fond II
Visit Värmland Ekonomisk Fören Hållbar besöksnäring i Värmland 2015-03-01

2021-12-31

75 000 000,00

2018-05-31

4 975 000,00
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ALMI Företagspartner Gävledala Invest in Dalarna 2015-2017
AB
Gävleborgs Läns Landsting
Etableringsprojektet
Fören Matvärden
Smak av Gävleborg

2015-01-01

2018-04-30

3 770 195,00

2015-01-01
2015-06-01

2017-04-30
2018-09-30

8 894 647,00
5 391 190,00

Industriellt Utvecklingscenter
Dalarna AB
Nifa - branschfören för
värmländska matföretag E
Stift Compare Karlstad
Competence Area
Högskolan i Gävle

Hållbara leverantörskedjor

2015-01-01

2018-04-30

4 950 000,00

Matregionen Värmland (MRV)

2015-03-06

2018-03-05

3 627 500,00

Ung Digital Idé - Värmland

2014-10-01

2018-01-31

6 948 031,00

CLIP 3.0 Innovativa miljöer för
hållbar logistik och innovativ
produktion
Stiftelsen Teknikdalen
Win-Win
Visit Dalarna AB
Destination Dalarna - Innovativ
tjänsteutveckling, fas II
Värmlandskooperativen Ek. För. Kooperativt företagande för
inkluderande tillväxt
Falun Borlänge Regionen AB
Ägarskiftescentrum - rådgivningsoch utbildningscentrum i
ägarskiften.

2015-07-01

2018-10-31

9 035 274,00

2015-01-01
2015-07-01

2018-04-30
2018-10-30

21 081 975,00
4 250 000,00

2015-08-01

2018-11-30

2 709 991,00

2015-01-01

2018-04-30

4 009 401,00

Byggdialog Dalarna

Excellent Building Region

2015-03-01

2018-03-30

5 357 759,00

Uvåns Näringslivscenter AB
Visit Dalarna AB

Motorsport för tillväxt
Internationalisering, export och
försäljning, fas II
Nordic Digital Health Center "En
testbädd i verkligheten"
Innovation Vattenkraft 2.0,
vattenkraft som bas för nya
innovationer i Norra
Mellansverige

2015-01-01
2015-07-01

2018-04-30
2018-12-31

4 050 000,00
6 700 000,00

2015-01-01

2016-12-31

3 750 000,00

2015-07-01

2018-10-31

2 512 986,00

Sandvikens kommun
Företagarnas Service i
Gävleborg AB
ALMI Företagspartner Värmland
AB
Säffle kommun
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Hållbar IT
Gävleborgs Affärskvinnor

2015-07-01
2015-01-01

2019-12-31
2018-04-30

9 741 035,00
1 545 850,00

Tillväxt och Lönsamhet Rådgivning för befintliga företag
Westra Wermland Export
Kansliet Digitala Dalarna

2015-01-01

2018-04-30

6 765 000,00

2015-09-01
2014-03-01

2019-04-30
2016-04-30

5 278 000,00
1 299 565,00

Stift Inova i Wermland
Stift Inova i Wermland

Tillväxtmotor
Inova 2020:1

2015-01-01
2014-01-01

2018-04-30
2017-04-30

3 500 200,00
8 250 000,00

Stift Drivhuset

Drivkraft

2014-05-01

2017-05-31

3 600 000,00

Intressefören Bergslaget

Bergslagssatsningen Kultur och
Turism etapp 4B
Dala Sports Academy - från idé
till innovation för hälsa

2015-04-01

2018-06-30

8 650 000,00

2015-03-01

2018-06-30

8 500 010,00

Stift Compare Karlstad
Competence Area
Kristinehamns kommun

Högskolan Dalarna
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Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad Den nya stål- och metallindustrin 2015-02-01
- Kunskap, kvalitet,
konkurrenskraft
Karlstad Innovation Park Ek. För. Innovation Park- möjliggörare för 2015-01-01
hållbar och strategisk innovation

2018-04-30

1 885 800,00

2018-04-13

4 500 000,00

Future Position X

Acreo Swedish Ict AB

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Region Dalarna
Region VärmlandKommunalförbund

Stiftelsen Teknikdalen
Värmlands Läns Landsting
Gävleborgs Läns Landsting
Karlstads kommun
Hudiksvalls Hydralikkluster
Destination Järvsö AB
Torsby kommun
Värmlands Läns Landsting
Värmlands Läns Landsting
Älvdalens kommun
Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

RISE Research Institutes of
Sweden AB

The Regional Innovation
Internationalization Project
(TRIIP)
FOV SPIK (SMF Prototyping
Internationalisering och
Kommersialisering)
Fiberutbyggnad i Dalarna 20152018
Smart Specialisering- starka
företag i Norra Mellansverige
Verksamt Värmland digitalisering och användardriven
utveckling av det
entreprenörstödjande systemet

2015-07-01

2018-12-31

10 000 000,00

2015-01-01

2018-04-30

9 800 000,00

2015-07-13

2019-11-12

58 272 617,00

2016-01-01

2018-10-31

4 300 000,00

2016-01-01

2019-04-30

4 600 000,00

ADMA 2016-18
NAV för bredbandsfrågor i
Värmland
Upphandlingsdriven Innovation
för Regional Tillväxt
Hållbart resande i ett växande
Värmland
Klusterutveckling Hudiksvalls
Hydraulik Kluster
Järvsö Hållbar Destination, etapp
2 - Det stora klivet
The Wood Region - european
innovation center
Tillväxt i Värmland 2016

2016-01-01
2016-01-01

2019-12-31
2019-12-31

2 830 445,00
4 116 280,00

2016-02-01

2019-10-31

4 952 165,00

2016-01-01

2019-12-31

9 295 000,00

2016-03-01

2019-07-31

2 610 250,00

2016-01-01

2019-04-30

4 000 001,00

2015-09-01

2016-05-31

400 000,00

2016-01-01

2019-04-30

5 000 000,00

Värmländska företag satsar på
energi, klimat och miljö
Företagsutveckling - 7 kommuner
i samverkan
KTP Smart Specialisering hållbar kunskapsväxling mellan
akademi och näringsliv
KTP Energi - Hållbar
kunskapsväxling mellan akademi
och näringsliv
ReKo - Resor mot ett
Koldioxidsnålt samhälle

2016-01-01

2019-04-30

5 000 000,00

2016-01-01

2019-04-30

5 413 300,00

2015-09-01

2019-06-30

8 486 184,00

2015-09-01

2019-06-30

13 754 906,00

2016-01-01

2019-03-31

2 460 000,00
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Länsstyrelsen i Dalarnas län

Encom 2020 - Energy
2016-01-01
investments for competitive
companies 2020
Hållbart Västerbergslagen 2016-01-01
Nätverk för hållbar utveckling och
ökad SMF konkurrenskraft
Förstudie med test av
2016-01-01
tjänsteinnovation inom KKN
(kulturella och kreativa näringar)
för ökad hälsa

2019-04-30

20 000 000,00

2018-06-30

1 059 934,00

2016-09-30

198 340,00

ALMI Företagspartner Gävledala Fler hållbara företag i tillväxt
2016-01-01
AB
The Paper Province Ekonomisk Klimatsmart Innovation
2015-10-01
Fören
Högskolan i Gävle
Förbättrad energieffektivitet för
2015-07-01
stärkt konkurrenskraft och ökad
hållbarhet bland Gävleborgs SMF
via implementering av tjänsteoch produktinnovationer inom
industriella energisystem

2020-04-30

14 800 000,00

2019-07-31

6 209 150,00

2019-03-31

3 002 882,00

Jernkontoret

AB Samarkand 2015

Landstinget Dalarna

Värmlands Läns Landsting
Gävleborgs Läns Landsting
Högskolan Dalarna

Filipstads kommun
Hedemora Näringsliv AB

Region VärmlandKommunalförbund
Tillväxtverket
Gävleborgs Läns Landsting

Högskolan Dalarna

Utveckling av regionala
affärspotentialer med impinging
jet som bas
Bredbandsutbyggnad, del 1 i
Värmland
Fiber till Gävleborg_1
Energikompetenscentrum Etablering av kunskapsområdet
energieffektiv samhällsbyggnad

2015-04-01

2018-08-31

3 614 538,00

2015-09-04

2019-12-31

30 640 195,00

2015-10-01
2016-01-01

2019-12-15
2019-04-30

14 296 047,00
6 094 000,00

Hållbar handelsutveckling i
staden
GRIPnu - Garpenberg Research
Infrastructure Project for
neutrinos
Tekniskt stöd för
Strukturfondspartnerskapet Norra
Mellansverige
Tekniskt stöd för enhet Norra
Mellansverige
VIRUS - Värdskap, Innovation,
Regional Utveckling och
Synergier kring Elvägar för
fossilfri tung logistik

2016-01-01

2019-04-30

1 947 388,00

2016-01-01

2016-10-31

380 000,00

2015-01-01

2021-12-31

2 812 865,00

2014-01-01

2021-12-31

49 348 467,00

2016-01-01

2018-12-31

4 954 086,00

Centrum för
besöksnäringsforskning

2016-07-01

2019-10-31

4 744 000,00
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Torsby kommun

The Wood Region (TWR) Utvecklingscenter för trävaror
och fiberbaserad biokomposit
Gruvorten - En
innovationsplattform för
gruvnäringen i Mellansverige
Ramprojekt Företagsstöd Miljöinvesteringar i Gävleborg
Upphandlingsdialog Dalarna,
UDD
Bredbandsutbyggnad, del 2 i
Värmland
Fiber till Gävleborg 2

2016-02-01

2019-06-30

7 442 000,00

2016-04-01

2020-06-30

1 709 850,00

2016-02-01

2019-06-30

10 000 000,00

2016-02-01

2018-04-30

1 926 106,00

2016-02-29

2020-06-29

20 196 472,00

2016-03-01

2020-06-15

56 212 162,00

Fiberutbyggnad i Dalarna 20152018 del 1.5
BioFuelS

2016-02-29

2019-12-31

13 311 253,00

2016-03-21

2017-02-28

400 000,00

Vision genusakademi för SME
Ett Digitaliserat Värmland

2016-05-01
2016-04-01

2017-01-31
2016-12-31

400 000,00
400 000,00

Hållbara transporter i
2016-08-15
leverantörsleden
Stift Drivhuset
Klimatkompetens i Värmland
2016-04-01
Stift Life International Foundation Internationalisering och tillväxt
2016-08-15
For Eco
bland företag med produkter och
tjänster som bidrar till
koldioxidsnål ekonomi

2017-09-01

349 853,00

2017-01-31
2017-05-31

400 000,00
200 000,00

Länsstyrelsen i Dalarnas län

2016-04-21

2020-08-20

22 708 044,00

2016-06-01

2020-03-31

6 034 010,00

Visit Dalarna AB

Gamification of Dalarna - Steg 1 2017-01-01
¿ teknisk plattform för gamifiering
av upplevelser2017-01-01

2019-12-31

6 000 000,00

Industriellt Utvecklingscenter
Dalarna AB
Jernkontoret

Smart Integration

2016-10-01

2019-10-31

1 555 000,00

Kunskapsuppbyggnad för
Avancerad Tillverkning Inom
Stålrelaterad Verksamhet KATIS

2016-09-01

2021-04-30

4 650 000,00

Karlstads Universitet

AT-LAB - Regionalt laboratorium 2017-01-01
för additiv tillverkning vid
Karlstads Universitet

2020-04-30

6 925 112,00

2017-01-01

2020-04-30

12 000 000,00

2017-01-01

2020-04-30

3 976 599,00

Hedemora Näringsliv AB

Gävleborgs Läns Landsting
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Värmlands Läns Landsting
Gävleborgs Läns Landsting
Länsstyrelsen i Dalarnas län
The Paper Province Ekonomisk
Fören
Karlstads Universitet
Stift Compare Karlstad
Competence Area
Jernkontoret

Ip-Only Networks AB

Fiberutbyggnad i Dalarna 20152020 del 2
Smedjebacken, Nordanstig

ALMI Företagspartner Gävledala IFS 2.0
AB
Säffle kommun
Integration för Tillväxt
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Karlstads Universitet

Förstudie - Karlstad Lean Factory 2016-10-01

2017-06-30

320 412,00

Högskolan i Gävle

HÅLLBARA
AFFÄRSRELATIONER (HAR)
FÖR INNOVATIV REGIONAL
AFFÄRSUTVECKLING

2017-01-01

2020-04-30

4 000 092,00

Karlstads Universitet

Solar Värmland

2017-01-01

2020-03-31

5 327 914,00

Karlstads Universitet

Forskningsmiljö för en hållbar
skogsbaserad ekonomi
Tekniskt stöd för
Ekonomistyrningsverket
avseende Norra Mellansverige
Förstudie Innovationsnod
Sandviken
Genusakademi för SME genomförandeprojekt
Fiber till Gävleborg 3
Hållbara leverantörskedjor 2.0,
Dalarna med koppling till Smart
Industri
Industriautomation och mm-vågor

2017-01-01

2020-04-30

8 750 448,00

2014-01-01

2021-12-31

1 421 232,00

2017-04-01

2017-12-31

400 000,00

2017-09-01

2020-12-31

5 244 660,00

2017-03-01
2017-09-01

2021-06-15
2020-12-31

28 163 898,00
4 234 640,00

2017-03-15

2017-08-15

389 851,00

STIVI - steg för innovation i
värmländsk industri
SPINN Science Park - Innovativ
Nyskapande Nod
Smart Industri Norra
Mellansverige
Matchen 2017-2020
Regionalt Exportcentrum
Gävleborg
Smart Arena för Innovation

2017-03-08

2020-05-31

7 589 998,00

2018-01-01

2021-04-30

22 431 400,00

2017-06-01

2019-12-31

7 217 448,00

2017-06-01
2017-09-01

2020-09-30
2020-09-30

4 200 000,00
6 836 414,00

2018-01-01

2021-04-30

9 980 371,00

Innovationsklivet
Värmland

2017-09-01
2018-01-01

2020-09-30
2019-12-31

10 709 822,00
4 477 492,00

Bredbandsutbyggnad, del 3 i
Värmland
Förstudie om Högskolan
Dalarnas roll i det regionala
innovationssystemet
Förstudie om energieffektiva
transportföretag
Vinster för miljö,
resursanvändning och ekonomi
med ny avancerad teknik för
kylning av metaller.

2017-06-01

2020-09-30

44 359 566,00

2017-11-01

2018-07-31

350 006,00

2017-08-01

2018-04-30

169 810,00

2017-11-01

2021-02-28

4 858 930,00

Platsbaserade digitala
upplevelser (PDU)

2018-01-01

2021-04-30

2 395 338,00

Ekonomistyrningsverket

Sandvikens kommun
Karlstads Universitet
Gävleborgs Läns Landsting
Industriellt Utvecklingscenter
Dalarna AB
Högskolan i Gävle
Stål & Verkstad
Stiftelsen Teknikdalen
Landstinget Dalarna
Stift Drivhuset
Gävleborgs Läns Landsting
RISE Research Institutes of
Sweden AB
Gävleborgs Läns Landsting
Ip-Only Networks AB
Värmlands Läns Landsting
Högskolan Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Högskolan i Gävle

Karlstads Universitet
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Karlstad Innovation Park Ek. För. Innovation Park 2.0

2018-01-01

2021-04-30

6 600 000,00

Karlstad Innovation Park Ek. För. Business Värmland 2018-2020

2018-01-01

2021-04-30

9 000 000,00

DigitalWell - en ledande
2018-01-01
innovationsmiljö för utveckling av
digitala välfärdstjänster med
systematisk användarinvolvering

2021-04-30

10 000 000,00

Lönsam tillväxt i Matregionen
2018-01-01
Värmland
Agil tillväxt - en utvecklingsresa 2018-01-01
med Almi Företagspartner
Värmland
Stift Life International Foundation Sustainable Business Cleantech 2018-01-02
For Eco
Region Dalarna
Regional
2018-01-01
Företagsfrämjarsamverkan i
Dalarna
Högskolan i Gävle
Industriautomation och mm-vågor 2018-01-01

2020-12-31

3 790 000,00

2021-04-30

7 723 309,00

2021-04-30

4 688 277,00

2021-04-30

2 726 114,00

2021-04-30

3 933 942,00

Visit Värmland Ekonomisk Fören Konkurrenskraftig Besöksnäring 2018-03-01
Värmland
Länsstyrelsen i Dalarnas län
ENCOM II - Energy investments 2018-01-01
for competitive companies 2020

2020-12-31

7 768 735,00

2021-04-30

20 000 000,00

ALMI Företagspartner Gävledala Ägarskifte utifrån ett
AB
helhetsperspektiv
Högskolan i Gävle
Regionala Alternativa
Teknologier för Trafiken i X-län
(RATT-X)
Byggdialog Dalarna
Grön Agenda - Resurseffektivt
och klimatsmart byggande och
förvaltning i praktiken
ALMI Företagspartner Gävledala Invest in Dalarna Agency - För
AB
fler hållbara investeringar till
Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Upphandlingsdialog Dalarna,
UDD 2.0
Gävleborgs Läns Landsting
Hållbart värdeskapande genom
cirkulära affärsmodeller
Högskolan i Gävle
CLIP 4.0

2018-01-01

2020-04-30

2 496 545,00

2018-01-01

2021-04-30

5 024 404,00

2018-01-01

2021-04-30

6 090 849,00

2018-01-01

2020-04-30

4 000 000,00

2018-01-01

2021-04-30

3 406 998,00

2018-09-01

2021-12-31

8 218 682,00

2018-07-01

2021-10-31

10 325 555,00

Region Dalarna

2018-09-01

2020-12-31

1 800 000,00

2018-07-01

2021-10-31

10 000 000,00

2018-09-01

2021-08-31

2 217 198,00

Stift Compare Karlstad
Competence Area

Nifa - branschfören för
värmländska matföretag E
ALMI Företagspartner Värmland
AB

Gävleborgs Läns Landsting
Karlstads Universitet

Smart specialisering i Norra
Mellansverige II
Ramprojekt företagsstöd Miljöinvesteringar i Gävleborg II
Karlstad Lean Factory
genomförandefas (KLF2)
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Värmlandskooperativen Ek. För. Kooperativa lösningar för smart
tillväxt, KLÖS
RISE LignoDemo AB
Koldioxidsnål ekonomi genom
utveckling av LignoCity
Högskolan Dalarna
KTP Science

2018-08-01

2021-11-30

2 907 212,00

2018-07-01

2021-12-31

10 000 000,00

2018-09-01

2021-12-31

7 522 723,00

Gävleborgs Läns Landsting

2018-10-01

2021-03-31

4 000 000,00

Länsstyrelsen i Värmlands län

Verklighetslabb hållbara
transportsystem
Miljödriven tillväxt i Värmland

2018-07-01

2021-06-30

12 302 920,00

Fören Matvärden

Hållbar mat för framtiden

2018-06-01

2021-10-01

5 276 912,00

Visit Dalarna AB

2018-06-01

2021-10-31

7 420 270,00

2018-04-16

2021-04-15

13 798 481,00

2018-09-01

2021-12-30

7 338 016,00

2018-07-01

2019-12-31

450 000,00

2018-06-01

2020-06-30

1 992 754,00

2019-01-01

2022-03-31

3 520 750,00

Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna

Hållbar och Digital
tjänsteinnovation i
besöksnäringen i Dalarna
Fiberutbyggnad i Dalarna
omgång 3 2018-2020
Sverige Norden Europa Världen
Internationalisering av Dalarnas
besöksnäring
Utbyggnad fibernät MosselSandviken
Ortsammanbindande
bredbandsutbyggnad i Falun
Bjursås öst
Hållbar Handelsutveckling i
staden 2.0
Energiinnovation
CeTLeR 2.0

2019-01-01
2019-07-01

2021-10-31
2021-12-31

4 508 000,00
2 560 000,00

Högskolan i Gävle
Högskolan Dalarna

Spatial Data Innovation
KTP Energi 2.0

2019-01-01
2019-01-01

2021-12-31
2021-12-31

2 855 989,00
7 376 444,00

Region VärmlandKommunalförbund

2022-04-30

4 088 826,00

Stål & Verkstad

Verksamt Värmland 2.0 - för ett 2019-01-01
inkluderande företagsfrämjande
system
SIAM 2.0 - Specialiserat
2019-01-01
innovations- och automationsstöd
till små och medelstora
metallinriktade verkstadsföretag

2022-04-30

4 047 000,00

Sandvikens kommun

Säker Virtuell Industri

2019-09-01

2022-12-31

3 000 000,00

The Paper Province Ekonomisk
Förening

BIOINNO Skoglig
bioekonomiinnovation i Dalarna
och Värmland

2019-03-01

2022-06-30

6 952 500,00

Landstinget Dalarna
Visit Dalarna AB

Skanova AB
Ip-Only Networks AB

Filipstads kommun
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Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft
Vi skapar bättre förutsättningar för företagande och bidrar till attraktiva
regionala miljöer där företag utvecklas. Våra verktyg är kunskap, nätverk och
finansiering: Kunskap om företag och regioner. Nätverk för effektiv samverkan.
Och finansiering som stärker näringslivet. Tillväxtverket är en myndighet
under Näringsdepartementet med 450 anställda och med kontor på nio orter.

