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1 INLEDNING 

1.1 Uppdraget 
Uppdraget för föreliggande rapport har varit tvåfaldigt. Uppdraget har för det 
första omfattat en studie avseende näringslivssamverkan i ett antal projekt som 
fått finansiering från EU:s strukturfonder. För det andra hur man inom dessa 
projekt har arbetat med lärande och kunskapsspridning.1 Studien syftar till att 
vara ett redskap för den fortsatta aktionsforskningen inom ramen för NUTEK:s 
strukturfondsarbete. Rapporten är i enlighet med vårt uppdrag av reflekterande 
karaktär. Genom att beskriva hur olika projekt har arbetat med ovanstående 
aktiviteter under uppstart och tidig genomförandefas ges möjligheter till 
lärande i framtida projekt som beviljas strukturfondsmedel. Rapporten utgör 
inte en regelrätt utvärderingsinsats, utan är ett kunskapsunderlag inför 
kommande följeforskning avseende näringslivssamverkan. 
 

1.2 Uppdragets sammanhang 
Genom att stimulera innovativa miljöer, entreprenörskap, 
kompetensförsörjning och utveckla informationssamhället syftar EU:s 
strukturfondsprogram 2007 – 2013 till att Lissabonagendans mål uppfylls. 
Målsättningen är att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi år 2010.2 Utvärderingar av tidigare 
strukturfondsprogram i Sverige har konstaterat att det varit svårt att mäta några 
positiva regionalekonomiska effekter.3 Trots att de tidigare 
strukturfondssatsningarna sammantaget med den nationella motfinansieringen 
omfattar stora ekonomiska flöden, har det varit svårt att urskilja positiva 
effekter på näringsliv och sysselsättning. Utvärderingar har dragit slutsatsen att 
resurserna i alltför hög grad gick till många små projekt utan enhetligt mål och 
sammanhang. 4  
 
Det har sedermera skett förändringar avseende vilka aktörer som beviljats 
medel från strukturfonderna. Vanliga projektägare under programperioden 
1995-1999 var huvudsakligen mindre kommuner och orter. Idag har en 
förskjutning skett till universitet och högskolor, vilka intagit platsen bland de 

                                                 
1 I det initiala uppdraget låg enbart fokus på näringslivssamverkan, men efter ett möte med 
Nutek 2008-10-22 kompletterades uppdraget till att även omfatta aspekter på lärande och 
kunskapsspridning inom samma projekt. 
2 Nytta med följeforskning. En vägledning för utvärdering av strukturfonderna 2007 – 2013, 
Nutek, R 2008:16, s. 11-12. 
3 I en ITPS rapport från 2004 utvärderades fördelningen av den regionala strukturfonden 
mellan 1995-1999. Rapportens slutsats var att inga positiva regionalekonomisk effekter kunnat 
mätas..  
4 Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning I en ny geograf – samlad förvaltning med politisk 
styrning. SOU 2005:93. 
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största projektägarna.5 I det föreliggande strukturfondsprogrammet har färre 
och större projekt prioriterats. I en studie från Nutek om strategiska projekt 
påpekas det att det sällan är enskilda projekt som är strategiska. De utgör 
snarare aktiviteter i större, långsiktiga förändrings- eller utvecklingsprocesser. 
En indikation på detta är att närmare två tredjedelar av de redovisade projekten 
som anses strategiska ingår i större satsningar.6  
 
Det kan därför vara av vikt att närma sig frågan kring de nu uppstartade 
projektens potential. Kan dessa generera ny kunskap som kan bli innovationer 
och leda till nya företag och arbetstillfällen? En utgångspunkt för vår diskussion 
är vilken roll olika former av näringslivskontakter har i detta sammanhang. 
Denna utvecklingsprocess är emellertid mycket komplex, samtidigt det är svårt 
att uttala sig om vilka projekt som kommer att bli lyckosamma i termer av nya 
jobb och företag, då de flesta nyligen har påbörjats. Sannolikt kan ett projekt 
med begränsad näringslivssamverkan ha svårt att generera jobb och företag 
inom de tidsramar som är angivna. Tidigare erfarenheter visar också att det är 
svårt att prognostisera framgången för projekt utifrån någon enkel indikator för 
näringslivssamverkan. Dessutom har det i tidigare studier påpekats att ingen 
samverkansform är den andra lik. Det finns ingen generell struktur för 
kunskapsöverföring och ett gemensamt recept på samverkan mellan exempelvis 
högskola och näringsliv.7  
 
I föreliggande studie har vi valt att närmare undersöka hur man i några utvalda 
projekt initialt byggt upp och organiserat näringslivssamverkan, och vilka 
strategier och kanaler som nyttjats för att säkerhetsställa lärande och 
kunskapsspridning inom och utanför projekten. Eftersom just universitet och 
högskolor inom pågående programomgång blivit stora stödmottagare, har vi 
valt att särskilt belysa denna kategori. Ytterligare ett skäl för detta val är att 
tidigare studier påtalat att regionala högskolor kan spela en viktig roll för att öka 
förutsättningarna för regional innovation.8 Därför finns det anledning att 
närmare studera hur dessa aktörer valt att arbeta med näringslivssamverkan 
under ett initialt skede av den pågående programomgången. 
 

1.3 Studiens utgångspunkter 

Aspekter på samverkan och kunskapsöverföring 
Förmågan att samverka med andra och samordna olika typer av resurser och 
kompetenser har blivit viktigt i en ekonomi som i allt större utsträckning anses 
ha blivit kunskaps- och nätverkbaserad. Som ett led i denna utveckling har ett 
stort antal studier riktats mot kunskapsekonomins roll för ekonomisk tillväxt, 
liksom entreprenörskapets funktion. 
 
                                                 
5 Oxford research, Eurofutures and University of Umeå dept. of geography, The EC Regional 
Structural Funds impact in Sweden 1995-1999: A quantitative analysis, A2004:009, s. 7, samt 
bilaga 1.. 
6 Strategiska projekt inom den regionala utvecklingspolitiken, R 2006:06, Nutek 
7 Nutekrapport Infonr 085-2006.  
8 Se exempelvis ITPS; A2004:002. 
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Samtidigt har intresset för regionala och lokala utvecklingsprocesser ökat 
generellt inom forskarvärlden de senaste tio åren. Både inom 
innovationsforskning, regionalforskning och ekonomisk-geografisk forskning 
har frågor rörande kunskapsöverspill och specifika regionala och lokala 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling kommit alltmer i fokus.9 
Med utgångspunkt från humankapitalteorier och forskningsansatser rörande 
regional ekonomisk utveckling har intermediära aktörers roll för ekonomisk 
tillväxt studerats. Också inom innovationsforskning och regional utveckling har 
sådana frågor kommit att stå i fokus.10  Särskilt betydelsen av sådana 
intermediärers roll för kunskapsöverspill till små och medelstora företag har 
diskuterats. Detta visar på vikten av att studera samverkansformer mellan 
näringsliv och andra aktörer i strukturfondssammanhang, då frågan om lärande 
och kunskapsspridning/överföring är centrala. 
 
Betydelsen av humankapitalets roll för regional tillväxt har på ett konkret plan 
belysts i en forskningsöversikt av RTK, Stockholms läns landsting.11 Här 
framhålls bland annat att geografisk täthet och diversifiering ger förutsättningar 
för kunskapsöverspill och korsbefruktning mellan olika kompetenser som 
gynnar innovativa processer inom en region. För kunskapsproduktionen 
tillskrivs universitet och högskolor en central roll. Därmed blir frågan om 
kanaler för kunskapsöverspill mellan universitet, institut och innovativa miljöer 
väsentlig. Kunskapsöverspill går genom olika kanaler, där nätverk, forskare som 
är konsulter, forskare som går över till företag, företag som köper kunskap, 
avknoppningar, inkubatorer, vetenskapsparker, konferenser och seminarier, 
studentflöde från universitet (magister, forskarutbildningsnivå) till företag, för 
att nämna några exempel.12 Kunskapsflödet kommer alltså i stor utsträckning 
från universitet och högskolor, men inte enbart. Däremot verkar det enligt 
denna kunskapsöversikt vara delvis outforskat avseende vilka av dessa kanaler 
som är betydelsefulla. Flera studier har visat att lärosäten inte räcker som 
attraktionsfaktor för innovativt företagande, utan det krävs fler komponenter, 
såsom entreprenöranda, nätverk och attityder till kommersialisering av 
forskning. En av RTK-rapportens slutsatser är att väl fungerande nätverk är en 
av de allra viktigaste mekanismerna för kunskapsöverspill. Nätverken fyller 
olika funktioner i olika livscykler och olika branscher.  
 
Företagsekonomerna Westerberg och Ylinenpää har diskuterat hur 
näringslivssamverkan kan studeras i termer av den företagsekonomiska 
intressentmodellen. Ansatsen innebär att olika aktörers varierande målbilder, 
tidshorisonter och prioriteringar vägs mot varandra och där de olika aktörernas 
möten på olika arenor blir viktiga att studera för att förstå processer rörande 
kunskapsutveckling och dynamik. I en följeforskningsstudie av programmet 
IWood konstaterades det att olika intressenter/aktörer hade olika målbilder av 
samverkansprojekt, men att en viktig framgångsfaktor var om de olika 
aktörerna kunde enas om en gemensam vision och ett gemensamt synsätt, trots 

                                                 
9 Se exempelvis Cooke & Piccaluga (2007) 
10 Se exempelvis McKelvey & Lavén (2008). 
11 Innovativa verksamheter i storstäder. En forskningsöversikt. RTK 2007-0327, 2007 
12 Ibid, s 29 ff.            
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de olika perspektiven. Hur samarbetet formas mellan aktörer med olika målbild 
i en nätverkskonstellation beror bland annat på graden av förtroende och 
nätverkets mognad. I Westerberg och Ylinenpää:s studie blev universitetet en 
viktig samordnande (koordinatorroll) funktion i nätverket.13  
 
I en studie från ITPS betonas att universitet och högskolor spelar en viktig roll 
för regional innovation generellt. Förutsättningen för att dessa aktörer ska 
kunna agera regionalt är ett socialt kapital som gör det möjligt för företrädare 
för akademin att samspela med näringslivet. Det påpekas emellertid i rapporten 
att kunskapen gällande omfattningen och effekterna av högskolornas 
investeringar i socialt kapital och samverkan än så länge är begränsad.14 Utifrån 
detta perspektiv blir det intressant att närma sig frågan om hur det sociala 
kapitalet och samverkan uttrycks i de universitetsägda projekt vi valt att studera 
i det pågående strukturfondsprogrammet. Då sambandet mellan nätverk och 
kunskapsöverspill tycks vara tämligen starkt, blir det viktigt att föra en 
diskussion kring hur samverkansformerna har etablerats i relation till strategier 
för kunskapsspridning. Utan en etablerad och väl fungerande 
näringslivssamverkan blir förutsättningarna för lärande lågt. 
 

Aspekter på näringslivssamverkan i tidigare strukturfonds-
program 

Tidigare strukturfondsprojekt har, som vi inledningsvis nämnde, kritiserats på 
en rad punkter. Några rapporter på området har efterlyst en högre grad av 
näringslivssamverkan. En slutsats från en halvtidsutvärdering av 
strukturfondsprojekten 2000-2006 var att det inte bara var viktigt vad man gör 
i projekten utan även sättet att genomföra en insats. Betydelsefulla faktorer i 
detta sammanhang rörde hur projekten uppstod, vilka som var med och om det 
fanns en öppenhet mot det omgivande samhället. Delaktighet var ett nyckelord. 
Utvärderarna konstaterade att programmen dittills hade medfört ett mervärde, 
dels genom att verksamhet som annars inte kunnat genomföras har startats, 
dels genom att nya samverkanskonstellationer bildats.15  
 
I en NUTEK-rapport skriven av Eurofutures AB, studerades erfarenheter från 
hela strukturfondsprogramperioden 2000-2006.16 Här konstaterades att det var 
en begränsad del av de resurser som avsatts som kunde härledas till nya 
produkter och tjänster, men att ett ökat kunskapsutbyte och uppkomst av 
nätverk var viktiga ur ett längre utvecklingsperspektiv. I rapporten drogs 
slutsatsen – liksom de refererade undersökningarna – att ett ökat engagemang 
av företagarna är nödvändigt för att generera resultat. Resultaten visade att tio 
års satsningar krävde satsningar i form av kapital, marknadskontakter och 
kunskap från företagarna. Rapportförfattarna hävdade att publikt och privat 

                                                 
13 Westerberg & Ylinenpää (2005). 
14 A2004:002, ITPS, Regionala effekter av högre utbildning, högskolor och universitet: En 
kunskapsöversikt, s. 63. 
15 Nutek Infonr 039-2004: EU:s strukturfonder - ett verktyg för regional utveckling. 
16 Regionala förutsättningar för innovation. Erfarenheter från EU:s Strukturfonder 2000-
2006 (2006), 



 

 10

partnerskap (PPP) var en viktig framtida förutsättning för att 
strukturfondsmedel skulle ge resultat. I rapporten studerades 12 fallstudier 
utifrån perspektivet vad företagarna själva hade investerat i tid och pengar. Till 
skillnad från flera andra studier, belyste denna NUTEK-rapport även 
genomförandenivån, där stor tyngdpunkt lades vid de olika formerna för 
näringslivssamverkan, där dimensionen av företagarnas engagemang 
studerades. Andra faktorer i detta sammanhang var allokering av resurser och 
processmakarnas roll. Några av de slutsatser som gjordes kring 
samverkansformer var att de ofta hade en materiell bas, att de hade ofta en lång 
förhistoria och att processmakarna var centrala aktörer för att projekten skulle 
kunna drivas framåt. Dessutom hade de projekt som studerades vuxit fram 
organiskt, samtidigt som det fanns även undantag, där tidigare offentligt 
finansiering från Vinnova och andra aktörer hade varit viktiga faktorer bakom 
tillväxtprocessen. En viktig slutsats rörande näringslivsmedverkan under denna 
programperiod var att företagarna bidrog med tid, men inte i lika hög 
utsträckning med finansiellt kapital. 
 
Genomgången har belyst några aktuella forskningsfrågor och tidigare 
utvärderingar av strukturfondsprogrammen. Några av de aspekter som varit 
väsentliga för denna rapport har varit kunskapsöverföring och 
näringslivssamverkan i relation till forskning rörande innovativa miljöer. I det 
följande beskriver vi vårt tillvägagångssätt och metodrelaterade frågor. 
 

1.4 Genomförande och metod 
Vår intention med rapporten är att ge en bild av hur olika projekt som beviljats 
medel ur EU:s strukturfonder har arbetat med näringslivskontakter under 
uppstart och tidig genomförandefas. Vi har lagt upp arbetet på följande vis. 
 

1. Litteraturstudie av tidigare forskning och rapporter med relevans för 
studieområdet.  

2. För att få en övergripande bild av antal projekt och inriktningen på 
projekt som beviljats medel ur EU:s strukturfonder nyttjades 
inledningsvis den projektbank som finns tillgänglig från Nuteks hemsida. 
För materialinsamling och inläsning på projekt användes Nuteks interna 
databas Nyps där alla ansökningshandlingar och beslut är inlaga. Utifrån 
denna inläsning gjordes sedan ett urval (se avsnitt nedan) 

3. För kunskapsinhämtning om hur processer med näringslivssamverkan 
byggts upp i de olika projekten, har intervjuer genomförts med i 
huvudsak projektledare men även delprojektledare i de större projekten 
och följeforskare. Dessa har genomförts antingen via telefon eller i 
personligt möte. Sammantaget har vi genomfört 23 intervjuer i 12 
projekt, och låtit respondenterna ta del av utskrifterna för eventuella 
kommentarer och kompletteringar. 

 
Våra intervjufrågor har utgått från några olika dimensioner av 
näringslivssamverkan och lärande i projekten. De är baserade på 
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projektledarnas syn på näringslivsmedverkan, där kompletterande intervjuer 
har gjorts med delprojektledare och näringslivsrepresentanter i vissa fall.17  
 
De frågor som ställdes till respondenterna utgick i huvudsak från två 
frågeområden: former för samverkan samt strategier för lärande och 
resultatspridning. Frågeområde 1) har syftat till att karlägga tidigare 
samarbetserfarenheter och avgöra graden av direkt och indirekt samverkan. 
Följande frågor ställdes i relation till detta: När i projektprocessen började ni att 
samverka? Vilka tidigare erfarenheter finns av samverkan? Vilka lärdomar 
drogs från tidigare projekt? Hur ser organisationen för samverkan ut i 
nuvarande projekt? Finns formella samverkansavtal, är näringslivet 
representerat i styrelser och styrgrupper? Finns andra organiserade former för 
samverkan?  
 
Frågeområde 2 syftade till att explicit till att kartlägga ambitionerna för 
kunskapsspridning och lärande i projektet. Följande frågor ställdes i relation till 
detta; Vilka strategier och verktyg finns för kunskapsspridning och lärande från 
projekten? Finns det någon uppföljningsstrategi för att säkerställa att projektets 
resultat ”output” når målgrupperna? Vilka huvudsakliga problem kan ni 
identifiera vad gäller övergången från projektresultat till nya arbetstillfällen och 
företag? Vilka strategier finns för att överbrygga dessa problem? Avslutningsvis 
har också frågan ställts kring projektledarnas övergripande syn på viktiga 
faktorer bakom en fungerande samverkan. Beroende på de olika projektens 
ägare, samverkande parter, mål och innehåll har fokus för intervjusamtalen 
kretsat mer eller mindre kring ett antal av frågeställningarna ovan. Intervjuerna 
har varit av semistrukturerande karaktär, där respondenterna har talat relativt 
fritt kring de olika frågeområdena. 
 

Avgränsningar 
På grund av tidsramen för utredningen har vi valt vissa begränsningar i fråga 
om djup och bredd. I fråga om djup är det i huvudsak projektledarnas 
erfarenheter och perceptioner som styr berättelsen kring hur samverkan mellan 
universitet, näringsliv och andra aktörer byggts upp och fungerar. Att fokusera 
på projektledarnas erfarenheter innebär således att andra aktörers erfarenheter 
inte kommer till tals, vilka inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med 
projektledarnas. Fördelen med att fokusera på projektledarna är att de har en 
övergripande kunskap om projekten, och en samordnande funktion. 
 
Vad gäller val av projekt har metoden varit att inledningsvis fokusera på projekt 
inom tre geografiskt spridda regioner. Huvudfokus är Övre Norrland (7 
projekt), där vi sedan valt projekt inom två referensregioner, Östra 
Mellansverige (2 projekt) samt Småland och öarna (3 projekt). Syftet med att 
studera projekt i olika regioner har varit möjligheten att diskutera om de 
regionala förutsättningarna spelat roll för graden av näringslivssamverkan och 

                                                 
17 För tidigare erfarenheter från följeforskning och metod i detta sammanhang och ett relevant 
frågeformulär, som nyttjats i en följeforskningsstudie, Se Westerberg  och Ylinenpää (2005), s. 
17.  
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hur samverkan organiseras. En ytterligare kategorisering som vi utgått ifrån är 
ägarskapet av projekten. Vi har arbetat utifrån kategorin universitetsägda 
projekt (5 i Övre Norrland samt 2 i Östra Mellansverige), samt övriga projekt (3 
i Småland och Öarna samt 2 i Övre Norrland). Syftet har varit att jämföra på 
vilket sätt som formerna och graden av näringslivssamverkan skiljer sig från 
projekt med bas på universiteten i relation till projekt som drivs av exempelvis 
näringslivsfinansierade institutioner.  
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2 UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEÄGDA 
PROJEKT  

 
I följande kapitel diskuteras projekt ägda av universitet eller högskolor. I vissa 
fall är gränsdragningen flytande kring projektens ägande mellan universitet 
eller högskolor å ena sidan och bolagsbildningar som i sin tur ägs av 
universiteten, exempelvis vissa inkubatorer. På motsvarande sätt är 
gränsdragningen något flytande vad gäller kategorin övriga projekt i nästa 
kapitel, där universitet och högskolor kan ingå som samverkande part. 
 
I Övre Norrland är Luleå tekniska universitet och Umeå universitet de största 
stödmottagarna under den pågående programomgången, fram till september 
2008. 

Beviljat belopp 2007-2008 (18 sept.)
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Källa: Nuteks databas NYPS, oktober 2008 
 
 
I likhet med universiteten i Övre Norrland utgör Östra Mellansveriges högskolor 
och universitet de enskilt största mottagarna av medel ur strukturfonderna. 
Strukturfondsmedel har således blivit en väg till finansiering för delvis 
universitetsdriven verksamhet, en verksamhet som kräver en utökad samverkan 
med näringsliv och resterande samhälle. För att uppnå detta har flera av de 
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studerade universitetsägda projekten integrerat inkubatorer som en länk i 
projektets samverkan med näringslivet. Förutom dessa inkubatorer återfinns en 
rad andra former och strategier för näringslivssamverkan, beroende på 
projektens mål och syften.  
 

2.1 DARE – Utvecklingsarena för forskning och 
entreprenörskap 

 
Beviljade medel (kr) 
 
Strukturfondsstöd  46 383 507 
Vinnova   30 808 500 
Innovationsbron  33 12 000 
Skellefteå kommun  828 000 
Luleå tekniska universitet 6 011 047 
Umeå universitet  5 934 000 
 

Bakgrund 
Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet (UmU) har sedan 
tidigare beviljats medel från VINNOVA:s Nyckelaktörsprogram i det 
gemensamma projektet, DARE – Development Arena for Research and 
Entrepreneurship /Utvecklingsarena för forskning och entreprenörskap. I 
programmet fokuseras på universitetens förmåga att skapa tillväxt genom att 
samverka och nyttiggöra sin forskning, genom att bland annat kommersialisera 
forskningsresultat. 
 
Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har genomfört 
självutvärderingar som visat på att det saknats både en utvecklad 
entreprenöriell kultur samtidigt som man inte arbetat tillräckligt med frågor 
inom kommersialisering och kunskapsöverföring. Tanken är att DARE ska 
underlätta utvecklandet av nya metoder/verktyg och bygga upp nödvändiga 
strukturer för att kommersialisera forskningsresultat som tas fram inom dessa 
miljöer. Syftet med DARE är med andra ord att stärka LTU:s och UmU:s 
gemensamma arbete med kommersialisering av forskningsresultat och 
kunskapsöverföring mellan näringsliv och akademi för att öka universitetens 
bidrag till tillväxt och utveckling i regionen. Målet är bland annat att 
universiteten skall uppnå en förstärkt närvaro i näringslivet där kontakter och 
samarbeten med näringslivet och regionen blir naturliga. Projektet ska generera 
70 nya arbetstillfällen samt 40 nystartade företag. 
 
DARE består av sex olika delprojekt.  

A: Framsyn/foresight inom två områden (gemensamt LTU/UmU) 
B: Gemensamt lärande – testarenor med kommersialiseringspotential 
(gemensamt LTU/UmU) 
C: Utveckling av entreprenöriella drivkrafter (LTU) 
D: Utveckling och etablering av en affärsplattform (LTU) 
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E: Nya verktyg för kommersialisering av forskningsresultat (UmU) 
F: Triple Helix (UmU)  

 
Varje delprojekt har en projektledare, samtidigt som projektet samordnas av en 
projektkoordinator vid Luleå tekniska universitet. Nedan ges en kort 
introduktion av bakgrunden till och innehållet i de olika delprojekten.  
 
A Framsyn/foresight inom två områden (gemensamt LTU/UmU) 
Som kommer att framgå nedan, har många delprojekt inom DARE identifierade 
behov som utgångspunkt. Inom det första delprojektet Framsyn arbetar man 
dock med en framsynsprocess som metod, och delprojektet är att betrakta som 
ett komplement till de andra. Framsynsprocessen är tänkt att leda till en 
handlingsorienterad vägkarta och implementeringsplan (s.k. road-map) åt 
regionen i allmänhet och åt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet i 
synnerhet.18 Den vägkarta som tas fram ska guida den uthålliga utvecklingen av 
regionens globala konkurrenskraft och samtidigt vara baserad på universitetens 
styrkor. Det handlar om att identifiera regionens strategiska styrkor och matcha 
dessa med regionens framtida behov. I en sådan process blir samverkan med 
näringslivet och de samhälleliga organisationerna en förutsättning. 
 
B Gemensamt lärande – testarenor med kommersialiseringspotential 
(gemensamt LTU/UmU. Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har 
valt att samarbeta med särskilt fokus på ett par forskningsområden där det 
identifierats stora möjligheter till forskningssamarbeten samt stor potential för 
kommersialisering. Dessa områden är ”Tillämpad IT” och ”Hållbar utveckling”. 
Enligt ansökan har de båda universiteten väl fungerande samarbeten på dessa 
områden, med ett delaktigt näringsliv. Inom DARE har man tänkt nyttja dessa 
två ovanstående forskningsområden som ”testarenor” för att kunna dra fördel 
och lättare komma igång med ett starkt samarbete även med kommersialisering 
och kunskapsöverföring. Tanken är att testa verktyg i praktiken och utveckla 
och utvärdera arbetsmodeller för framgångsrik samverkan. Inom delprojektet 
ska man också ge stöd till andra delprojekt, genom att peka på olika 
erfarenheter av fungerande samverkansformer. 
 
C Utveckling av entreprenöriella drivkrafter (LTU). Delprojektet har som syfte 
att utveckla den entreprenöriella kulturen vid de båda universiteten. 
Delprojektet kommer dels att arbeta med kulturutvecklande aktiviteter som 
stimulerar universitetsbaserat entreprenörskap, dels att arbeta med 
kunskapsutvecklande aktiviteter som stärker färdigheter att själv utveckla sitt 
entreprenörskap eller fungera som stöd för andras entreprenörskap. Projektet 
har i jämförelse med de andra delprojekten ett uttalat internt fokus, med låg 
grad av näringslivssamverkan. 
 
D Utveckling och etablering av en affärsplattform (LTU)19. Delprojekt C ska 
utveckla och driftsätta ett förslag på arbetssätt, en affärsplattform som tagits 

                                                 
18 Ansökan till Nutek dnr 200801702 
19  Vi har valt att avgränsa oss till att genomföra intervjuer med Uminova Innovation, som 
innefattas av delprojekt E.  
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fram och som har till uppgift att stödja kommersialisering av idéer med 
ursprung i verksamheten från anställda och studenter vid Luleå tekniska 
universitet. Utveckling och driftsättning är tänkt att ske i samverkan med såväl 
interna som externa samarbetspartners och avnämare, där syftet är att skapa en 
process som maximalt stödjer kommersialisering av idéer och som är attraktiv, 
tids- och kostnadseffektiv. Delprojekt D innebär således ett stöd innan en idé 
nått så långt att ett företag ska startas och kan gå vidare till en inkubator. 
 
E Nya verktyg för kommersialisering av forskningsresultat (UmU). Delprojekt 
E drivs av Uminova Innovation (UI) en inkubator knuten till Umeå Universitet, 
Norrlands Universitetssjukhus och Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med 
delprojektet är att utveckla nya verktyg och därigenom även skapa möjligheter 
för kommersialisering av forskningsresultat genom ett aktivt affärsutvecklings- 
och projektledaransvar i valideringsprocessen och i efterföljande värdebyggande 
steg. Tanken är att detta skall komplettera och utveckla UmU:s generella 
strävan att arbeta aktivare och längre i innovationsprocessen.20 Inom ramen för 
”DARE” är det tänkt att UI ska kunna ta en större projektledarroll i olika 
kommersialiseringsprojekt, istället för att personen som står bakom idén måste 
driva utvecklingen själv.21 Det kan handla om forskare som inte har tid eller ork 
att själva driva processen. På så sätt kan företag startas, som annars inte hade 
blivit till. Normalt sett är det den enskilda personen bakom idén som själv 
måste leda och driva projektet, med UI som stöd och rådgivare. 
 
F Triple Helix (UmU). Umeå Universitet har inte arbetat systematiskt med stora 
företag på central nivå, utan haft fokus på små- och medelstora företag. 
Kontakter med stora företag har istället skett på centrumbildningsnivå samt på 
institutionsnivå.22 Umeå Universitet vill enligt ansökan skapa en funktion för att 
öka forskningssamarbetet mellan näringsliv och universitetet samt utveckla de 
samarbeten som redan finns. Inom delprojektet Triple Helix ska man bland 
annat söka identifiera vilka metoder/verktyg som nu används vid UmU för att 
öka mobiliteten mellan akademi och näringsliv. 
 
Inom delprojektet har man hittills jobbat efter olika spår. Delprojektet har 
främst fokuserat på samverkan kring uppbyggnaden av ett eventuellt 
teknikcentra tillsammans med försvarsmaterialföretaget Hägglunds i 
Örnsköldsvik samt att utveckla samarbetet mellan humanistisk forskning vid 
UmU och näringslivet i Sverige.  
 
Hela DARE-projektet är enligt ansökan till för att utveckla det 
kunskapsintensiva näringslivet i regionen. Även om samverkan med 
näringslivet är en förutsättning för projektet som helhet, har delprojekten olika 
plattformar för samverkan. Vissa delprojekt har kommit längre, och jobbar mer 
renodlat med samverkan än andra delprojekt. I delprojekt A deltar näringslivet 
direkt i framsynsprocesserna liksom i delprojekt B och F. Projektkoordinatorn 
för DARE menar att man inom delprojekt B kommit längst med att utveckla 

                                                 
20 Projektbeskrivning för delprojekt E i ansökan ur EG:s strukturfonder. 
21 Intervju utförd med Annika Wikström, 2008-11-17, Uminova Innovation. 
22 Projektplan DARE, dnr 200801702 
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samverkan, och delprojektet har också som syfte att öka lärandet kring 
samverkan och vara ett stöd för de andra delprojekten. I DARE:s styrelse sitter 
två representanter från näringslivet, två från universitetet och två 
representanter från landstinget. 
 

Samverkansformer näringsliv/universitet 
Enligt projektkoordinatorn för DARE försöker man just nu att hitta en 
infrastruktur för att professionalisera samverkan.23 Ett problem som påtalas av 
projektkoordinatorn är att många personer inom universiteten inte inser värdet 
av att lämna ut sina kontaktuppgifter till andra grupperingar och därför inte 
påtalar att man har dessa kontakter. Det finns därför en tämligen dålig 
kännedom om hur och med vilka företag som anställda inom universitetet 
samverkar med.24 Vad gäller näringslivssamverkan generellt påpekas att det är 
svårare att engagera små- och medelstora företag (SME), än de större 
industrierna i regionen. Kartläggningar från IUC har tidigare visat att det är 
svårt att få med SME i samverkan samtidigt som behovet är stort just bland 
SME med olika typer av professionell hjälp, exempelvis med att testa produkter. 
Det är här som LTU-innovation, och Uminova Innovation har en viktig roll att 
spela genom att hitta ett förbättrade system för produktorienterade insatser och 
kommersialisering.25 
 
Formerna för hur man samverkar med näringslivet skiljer sig åt mellan de olika 
delprojekten. Samarbetet bygger antingen på direkta kontakter med enskilda 
företag eller på mer indirekta kontakter där man nyttjar redan etablerade 
samverkansplattformar för projektets ändamål. Syftet med samverkan kan 
också skilja sig mellan de olika projekten beroende på dess fokus och mål. 
 

Direkt och indirekt samverkan  
Inom delprojekt B Tillämpad IT och Hållbar utveckling är 
samverkansformerna redan etablerade. Här används redan existerande 
centrumbildningar, där det finns fungerande samverkansprojekt med relevans 
för delprojektets två ”testarenor”26. Inledningsvis har man koncentrerat sig på 
”Tillämpad IT”, där man kunnat nyttja arenor som exempelvis ProcessIT 
Innovations27. ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum i norra Sverige 
som arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram 
nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.28 Inom 

                                                 
23 Intervju med Viktoria Mattsson, projektkoordinator för DARE; 2008-10-31, Luleå tekniska 
universitet 
24 Intervju med Viktoria Mattsson, projektkoordinator för DARE; 2008-10-31, Luleå tekniska 
universitet 
25 Intervju med Viktoria Mattsson, projektkoordinator för DARE; 2008-10-31, Luleå tekniska 
universitet 
26 Se projektbeskrivning under avsnitt ovan. 
27 ProcessIT Innovations har ett samarbete mellan näringsliv, universitet och samhällets 
organisationer, exempelvis Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet, SSAB, Boliden, och 
LKAB. 
28 Verksamhetsberättelse, ProcessIT Innovations 2007. 
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ProcessIT är all basindustri i Norr och Västerbotten representerad, liksom olika 
IT-företag. Till detta finns en samverkan kring projekt som IFOR29 ”Infotek 
Umeå”30. Att man samverkar via centrumbildningar ger en indirekt 
samverkansmodell, som enligt delprojektledaren Per Levén medför många 
viktiga fördelar. Om en industri som Boliden, SCA eller LKAB är i behov av en 
viss lösning vänder sig industriföretaget till olika samverkansplattformer, där 
forskare finns. Dessa plattformar blir allt viktigare, och det pågår enligt Levén 
en trend mot ”öppen innovation”. Företag har inte råd att själva stå för hela 
FoU, utan det krävs samarbete med andra företag och med universitet. 
Samverkansplattformer gör projekten mer uthålliga, mindre beroende av 
specifika aktörer och mindre personbundna. Om några företag hoppar av, kan 
projekt ändå bedrivas vidare med framgångsrikt resultat. 
 
Det finns också ansatser inom DARE som inte utgår från redan existerande 
samverkansplattformar, utan söker starta upp nya samverkansprojekt under 
nya former. Inom delprojektet A, Framsyn har man etablerat direkta kontakter 
till näringslivet, och bjudit in företag att delta i de arbetsgrupper man satt upp 
för att tillsammans med andra samhällsaktörer konkretisera vilka strategiska 
utmaningar regionen står inför. Dessa strategiska utmaningar innebär bl.a. 
frågor om demografi och generationsväxlingar och ett grönare näringsliv. I 
dessa arbetsgrupper – s.k. visionsverkstäder – finns basindustrin som Boliden, 
SSAB, Vattenfall, LKAB ett antal SME och samhälleliga organisationer, såsom 
länsstyrelsen och kommun representerade. Att involvera industrin, och få 
företag att samverka, har enligt delprojektledare Anders Lagerkvist inte 
inneburit några problem. I framsynsprocessen har det snarare varit så att 
företagen har varit drivande.31 Att näringslivet intagit en sådan aktiv hållning 
och investerar tid genom att delta visar på att delprojektet svarar mot uttalat 
behov hos företagen.  
 
Ett annat exempel på direkt samverkan görs inom delprojektet Triple Helix vid 
Umeå Universitet. Där har man bland annat. gjort en satsning på att försöka få 
humanister vid universitetet att samarbeta med näringslivet. Olika erfarenheter 
har gjorts i försöken att få företagen att intressera sig för ett samarbete. 
kontakter med Systembolaget ledde exempelvis inte till något samarbete, 
medan kontakter med ATG och Apoteksbolaget var positivt, och man har 
kunnat börja skissera på samarbetsprojekt.  Från ATG:s sida var man till 
exempel intresserad av genusforskning, för att öka kvinnors intresse i 
travsporten. Avgörande för att man fick igång samarbete med vissa företag, var 
enligt delprojektledare Per-Erik Johansson en fråga om kommunikation. Hittills 
har projektet endast fokuserat på att få igång samarbete mellan humanister och 
företag, men visionen har varit att också samhällsvetare ska komma i fråga. 
Samtidigt handlar det om att arbeta för att ändra attityder inom företagen till 
humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens, och att hitta nya innovativa 
sätt att samverka på.  
                                                 
29 IFOR står för Intelligenta Fordon off road. Se webadress: 
http://www.cs.umu.se/research/ifor/ för vidare information om IFOR. 
30 Se www.infotek.se 
31 Lagerqvist påpekar att det har varit svårare att engagera forskare vid universiteten, än att få 
näringslivet att samarbeta. 
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Inom delprojekt Triple Helix etablerades även ett samarbete efter ett annat 
spår. Det var försvarsmaterialföretaget Hägglunds i Örnsköldsvik som tog 
initiativet och vände sig till Tekniska högskolan vid UmU, där man sedan 
tidigare hade ett samarbete. Företaget var intresserat av ett FoU-samarbete 
kring utveckling av fordon anpassad till framkomlighet i svårtillänglig terräng.32 
Detta samarbetsprojekt visade sig också handla om företagets intresse i 
utvecklingen av en eventuell ingenjörsutbildning förlagd i Örnsköldsvik för att 
säkra en framtida rekrytering av kompetent personal anpassad för företagets 
behov. Att stora industriföretag har intresse i utbildnings- och 
rekryteringsfrågor är Per-Erik Johansson inte ovanligt. 
 

Att etablera samverkan 
Att inleda en samverkansprocess underlättas enligt Per Levén, delprojektledare 
för Gemensamt lärande om formaliteter är på plats redan innan. Om det 
formella är bra så löser man det andra. Samtidigt påpekar Levén att det 
informella är oerhört viktigt, såsom förtroendekapital och tillit. Det handlar om 
ett ”mind-set” kring hur man ser på samverkan. Det är svårt att få en samverkan 
runt ett projekt om inte varje part går in med sina kärnintressen som 
bevekelsegrund. Levén tar ett exempel från samarbete inom IT, där 
basindustrin vill att den tekniska lösningen skall leda till effektivisering, IT-
företaget vill att den tekniska lösningen blir en produkt som man tjänar pengar 
på, och forskaren vill kunna meritera sig på att ha varit delaktig i forsknings- 
och utvecklingsprocessen. Tilliten är enligt Levén viktig, och att det finns ett 
förtroende för att de värden som forskaren skapar är viktiga, stabila och 
värdefulla. 
 
För att etablera ett samarbete anses det också viktigt att universitetet utgår ifrån 
vad näringsliv och myndigheter har för behov och önskemål, snarare än att 
ensidigt försöka sälja in vad universitetet är bra på. Delprojektledare Per-Erik 
Johansson, menar att det är viktigt att få företag att förstå vad det är som 
universitetet kan hjälpa till med och på vilket sätt. Om det sedan inte löser hela 
frågeställningen kan universitet gå vidare och hjälpa till med att hitta personer 
som har kompetens på det som återstår. Det kan vara andra universitet eller 
andra företag. I arbetet med att få humanister att samarbeta mer med företag 
(och vice versa) handlar det om att tänkta nytt, och inte endast utgå ifrån de 
erfarenheter man har inom teknik- och medicinområdena där företagskontakter 
varit vanliga menar Johansson. Han påpeka också att det inte finns något 
framgångsrecept för hur en väl fungerande samverkan ska byggas upp. I fråga 
om universitet-näringslivssamarbeten måste dock utgångspunkten vara på 
vilket sätt som forskningskompetensen kan komma den samverkande parten till 
nytta. 
 
Formerna för och graden av näringslivssamverkan kan vara av olika karaktär, 
beroende på vad samarbetat ska syfta till. Samarbeten kring produktutveckling 

                                                 
32 Även skogsmaskintillverkaren Komatzu Forest i Umeå fann intresse av att samarbeta i en 
sådan satsning. 
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är mer behovsorienterat än exempelvis delprojekt som har tydligare 
universitetsinternt fokus. Inom delprojekt C, utveckling av entreprenöriella 
drivkrafter är målet att utveckla den entreprenöriella kulturen på universiteten, 
där Luleå tekniska universitet utgör en typ av testarena. Näringslivet bjuds in 
för att hålla föredrag och ”inspirera” till en intern entreprenörskapsutveckling, 
och exempel tas också från näringslivet genom att lyfta fram ”success stories”. 
Men enligt projektledaren professor Håkan Ylinenpää står inte industrins behov 
i fokus för den samverkan som sker. Det är snarare så att näringslivets 
kunnande används som ett stöd för att utveckla kulturen vid universiteten. 
 
Inte heller inom delprojekt E, som drivs av inkubatorn Uminova Innovation är 
samverkan med etablerade företag i fokus, utan syftet är att skapa nya företag. 
Näringslivskontakter nyttjas vid behov, som när idéer behöver utväxlas kring 
potentialen och förutsättningarna för en tilltänkt produkt. Enligt projektledare 
Annika Wikström fungerar näringslivet som ett slags bollplank dit man vänder 
sig för att få ytterligare reflexioner och synpunkter på sina idéer. I vissa fall 
skrivs avtal om näringslivet skall gå in och hjälpa till i ett projekt, som 
exempelvis när ett företag har ett intresse av att bli kund till ett bolag som 
bildas. Wikström ser inte att det är UI:s roll att bygga upp ett stort och brett 
kontaktnät, utan snarare att identifiera vilka specifika kontakter som behövs till 
enskilda projekt. Det har inte uppfattats som problematiskt eller som särskilt 
svårt att hitta rätt företag att samarbeta med vid behov. Problemen har snarast 
varit att få universiteten och forskare att delta i verksamheten i önskvärd 
omfattning.  
 

Behovsanpassning 
I en samverkansprocess där målet är teknik och produkter för 
kommersialisering, blir det viktigt att företagens eventuella behov fångas upp. 
Detta kan göras på olika sätt. För att fånga företagens behov, berättar Per 
Levén, delprojektledare för Gemensamt lärande, att man tidigare ut till 
företagen och förde diskussioner. Men med denna metod fanns ett problem i att 
hitta rätt personer i industriföretagen. Behoven kunde nämligen se olika ut 
beroende på vem i hierarkin man frågade. Numera arbetar delprojektet istället 
med s.k. industriråd där man träffas några gånger per år. Dessutom har man 
tillsatt näringslivsrepresentanter i olika styrelser. En ytterligare metod som 
Levén nämner är att hela forskargrupper åker runt och träffar 
ledningsgrupperna på företag. Detta har bland forskarna ansetts väldigt 
fruktbart eftersom utgångspunkten då kan vara företagens strategiska 
utmaningar. På så sätt kan forskarnas kompetenser matchas ihop med 
industrins strategiska utmaningar. Samtidigt påpekar Levén betydelsen av att 
kommunicera med IT-företagen, när det gäller att fånga upp basindustrins 
behov på IT-området. IT företagen har enligt Levén en mycket bra kunskap om 
behoven ute i industrin. 
 
Inom delprojektet Gemensamt lärande finns också inom testarenan ”Tillämpad 
IT” en särskild modell för hur FoU-projekten bedrivs. Enligt konceptet ska det 
finnas forskarkompetens, representanter från industrin, samt leverantörer. 
Poängen är att industrier som exempelvis LKAB inte själv är intresserade av IT-
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lösningen som sådan, utan snarare den truck eller kvarn som lösningen skall 
appliceras på.  
 
Leverantörsföretaget av en kvarn blir därför själva tjänste- och produktägaren. 
Enligt Levén var det LKAB som själv var med och drev igenom modellen, 
eftersom det kom att saknas kompetens för drift och underhåll. Poängen är 
också att leverantörerna har incitament att samtidigt sprida applikationen 
vidare, och utveckla tekniken inom och mellan olika branscher. På så sätt sprids 
dessutom kunskap och innovationer vidare på ett naturligt sätt. 
 

Lärande/uppföljning  
Erfarenheterna från de aktiviteter och delprojekt som genomförs inom DARE 
kommer kontinuerligt att kommuniceras till berörda intressenter enligt en 
utarbetad kommunikationsplan. I ansökan nämns också VINNOVAS anordnade 
erfarenhetsutbytesträffar, seminarier, halvtids- och slutkonferenser och andra 
arrangemang som viktiga arenor för resultatspridning. Speciella DARE-dagar 
kommer också att anordnas under våren 2009 vid både Umeå Universitet och 
Luleå Universitet. Projektet har också en egen webbplats 
(www.dareprojektet.se).  
 
Vid sidan av den övergripande och strukturerade informationsspridningen, har 
de olika delprojekten egna kanaler. Delprojektet Framsyn har till exempel varit 
uppmärksammat i massmedia både regionalt och nationellt, och man har inom 
projektet en mediekonsult som ser till att resultat och nyheter förs ut. Samtidigt 
har kunskaper om framsynsprojektet blivit allmänt spritt i regionen. Det 
handlar enligt delprojektledaren om enkel mun-mot-munmetod, med 
information som går vidare från företag till företag. Inom delprojekt Framsyn 
sker dessutom återkopplingen till intressenterna naturligt eftersom näringsliv, 
offentliga myndigheter och forskare ingår i de olika arbetsgrupperna. Till detta 
finns också en mera strukturerad information i form av nyhetsbrev, 
presentationer etc. till delprojektets intressenter. 
 
Inom delprojekt B. Gemensamt lärande försöker man jobba fram olika 
kommunikationsplaner, som utgår ifrån vilka man bör kommunicera och hur 
man bör kommunicera. Exempelvis är webben ett viktigt verktyg. Samtidigt är 
nätverken enligt delprojektledaren ganska tajta, så intressenterna träffas ganska 
ofta rent fysiskt. Träffpunkter är olika årsdagar och work-shops där man har en 
bred uppslutning. 
 
Det finns också andra sätt att uppnå resultatspridning på . Inom delprojekt C 
anordnas exempelvis en ”entreprenörskapsvecka” med föreläsningar och 
rådgivningssessioner vid Luleå tekniska universitet. Nästa entreprenörsvecka 
kommer att hållas vid LTU i september 2008. En ytterligare insats för att sprida 
kunskap om entreprenörskap inom ramen för delprojekt C, är en ljudbok med 
olika föreläsare som lagts ut på LTU:s web.  
 
Avslutningsvis har man inom vissa delprojekt inte kommit så långt att man har 
något resultat att nå ut med, som delprojekt E och F. Därför finns i heller ingen 

http://www.dareprojektet.se/
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plan eller strategi för hur den kunskaps som genereras i delprojektet skall 
kommuniceras ut till målgrupper och allmänhet, utöver vad som faller under 
DAREs övergripande kommunikationsplan. 

 

2.2 Biotech Umeå 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond  7 835 700 
VLL, UmU, Umeå kommun, FOI 4 650 000 
Uminova Innovation  665 700 
Länsstyrelsen i AC län  2 520 000 
 

Bakgrund 
Biotech Umeå (BTU) drivs av Uminova innovation (UI) som är delägt av 
universitetet, SLU, landstinget och kommunen. Uminova arbetar brett med alla 
delar av universitetet för att kommersialisera affärsidéer. Det finns särskilda 
förutsättningar för innovationsutveckling av bioteknik inom Uminova 
innovation genom Umeå Biotech Incubator (UBI)som förra året bolagiserades 
till aktiebolag och är ett dotterbolag till UI. 
 
Biotech Umeå startades, i likhet med UBI, 2003 som ett EU-projekt. Dessutom 
finns inom Uminovasfären Uminova Invest som sköter riskkapitalförsörjning i 
tidigt skede. Biotech Umeå är tänkt att fungera som en paraplyorganisation för 
hela klustret inom Biotechområdet i Umeåregionen. Syftet med projektet är att 
stödja utveckling, tillväxt, innovation och förnyelse i klustret genom riktade 
kommunikationsaktiviteter. 
 
Biotech Umeå arbetar med marknadsföringen av biotekniken generellt i 
Umeåområdet. Det finns även en liten del inom projektet som behandlar 
innovation inom medicinsk teknik. Inom Biotech Umeå arbetar en person som 
projektledare 50 procent, med marknadskommunikation 25 procent och med 
innovationsutveckling 25 procent. Ytterligare en person ansvarar för 
marknadsföringen på 50 procent och en person arbetar 30 procent med 
uppsökande verksamhet och en person arbetar 30 procent med 
marknadskommunikation och web och en person som arbetar halvtid med 
innovationsutveckling. 
 
Verksamheten bygger framförallt på marknadsföring och då använder man sig 
av ”the green book” som i sin tur bygger på ekonomiska teorier för kluster som 
Michael Porter tagit fram. 
 

Näringslivssamverkan 
Det finns en styrgrupp för projektet som består av finansiärerna till projektet, 
men näringslivet finns inte representerat där. Däremot har behovet identifierats 
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av att ha en mer övergripande samarbetsgrupp, en så kallad 
bioteknikstrategigrupp. I denna finns både näringsliv, investerare och näringsliv 
representerat. Strategigruppen träffas 1-2 gånger per halvår för att diskutera 
verksamheten. Biotech Umeå är sammankallande för dessa möten. 
 
Marknadsföringen delas upp i en intern och en extern inriktning där den 
interna riktar sig mot företagen i Umeåregionen och den externa till andra 
kluster och företag utanför det egna klustret. I den interna marknadsföringen 
finns olika projekt som är riktade mot bioteknikföretagen, till exempel mässor, 
utbildningar, seminarier och så vidare. Verksamheten inriktas på att uppnå 
målsättningen att få fler företag och att få de företag som finns att växa inom 
klustret. Genom marknadsföringssatsningarna ska företagen kunna stärkas i sin 
utveckling. Men projektet har även uppsökande verksamhet där man går ut och 
träffar företagen för att diskutera deras behov och hur projektet indirekt kan 
stötta beskriver Örjan Norberg som är marknadsansvarig på Biotech Umeå. Det 
gäller att hitta tjänster och service som företagen efterfrågar utan att det 
riskerar att bli företagsstöd. 
 
Projektet i sig är i grunden initierat från akademin och Uminova Innovation. 
Örjan Norberg menar att idéflödet går i den riktningen, det vill säga från 
universitetsvärlden till näringslivet. Företagen är mer inne i företagsföreningen 
Umeå BIO och är mer aktiva där, men Biotech Umeå har även samarbete med 
denna. Företagens åsikter kanaliseras därför ofta genom Umeå BIO. Biotech 
Umeå arbetar därför på olika fronter samtidigt med näringslivskopplingen 
menar Örjan Norberg. 
 
Det finns en viss krock mellan Biotech Umeås och Umeå BIO:s verksamhet på 
så sätt att båda verksamheterna arrangerar seminarier och så vidare, men Umeå 
BIO:s budget är mycket mindre. De större projekten anordnas därför av Biotech 
Umeå. 
 

Tidigare erfarenheter av samverkan 
Inom Uminova Innovation finns lång erfarenhet av liknande projekt med 
näringslivssamverkan och detta är också en kompetens som kan tas till vara 
inom projektet. Främst finns inom UI en vana vid relationen mellan universitet 
och näringsliv. Även Biotech Umeå inriktar sig på en speciell och väldefinierad 
del av näringslivet menar Örjan Norberg att det är relativt lätt att samverka med 
näringslivet. Det är svårare att samverka med universitetet och forskningsdelen 
eftersom den är mer spretig och stor till sin karaktär och inte lika väldefinierad. 
Att marknadsföra bioteknikföretagandet gentemot universiteten är därför lite 
svårare. 
 
Örjan Norberg menar att Biotech Umeå tidigare inte har samverkat så bra, men 
att man ser behovet av att göra det på ett tydligare sätt. Ambitionen är därför att 
få till stånd ett mer strukturerat och förbättrat samarbete mellan de olika 
aktörerna. Det finns inga formella samverkansavtal när det gäller kontakterna 
med näringslivet. Samverkan bygger mycket på aktivitet från Biotech Umeås 
sida och har ibland en uppsökande karaktär. 
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Kunskapsspridning och uppföljning 
En marknads- och kommunikationsplan görs på årsbasis som riktar sig mot 
olika målgrupper. I denna sätts olika mål upp för varje målgrupp, till exempel 
riskkapitalister och mindre bioteknikföretag för marknadssatsningarna. 
 
Örjan Norberg påpekar att projektets verksamhet är väsensskilt från företagens 
verksamhet men att viss form av kunskapsöverföring ändå sker. Det finns även 
frekventa kontakter med liknande projekt och kluster där erfarenheter kan 
delas. Varje kluster har förstås sina egna förutsättningar med olika problem och 
möjligheter, men det finns också likheter där man kan dra nytta av varandra. 
 
Uppföljningen av projektet är noggrant reglerat. Lägesrapporter produceras 
regelbundet, presenteras för styrgruppen och följs upp genom olika åtgärder 
och revideringar av till exempel marknadsplaner och så vidare. 
 
Det finns en del problem som kan identifieras i övergången från projektresultat 
till nya arbetstillfällen och företag. Ett utav de uppenbara problemen handlar 
om patentfrågor. Idéerna måste skyddas tämligen omgående med patent 
beskriver Örjan Norberg och ibland kan det vara så att forskaren redan har 
”publicerat sönder” möjligheterna till det. Om resultaten inte är skyddade av 
patent är det ingen som vill satsa på att utveckla dem till en kommersialiserbar 
produkt eftersom det inte går att skydda rättigheterna till produkten. Här finns 
det en motsättning mellan universitetsvärldens styrning med fokus på antalet 
publikationer och kommersialiseringsmöjligheterna av idéerna eftersom 
patentvärlden istället styrs av nyhetsvärdet och uppfinningshöjden. Ett annat 
problem handlar om finansiering eftersom det tar ganska lång tid från det att 
patentet söks till att det finns ett färdigt patent och en kommersiell produkt. 
Under den tiden är riskkapitalisterna försiktiga med finansiering. Det finns 
alltså ett glapp mellan så kallad såddfinansiering och expansionsfinansiering 
menar Örjan Norberg. Det planeras därför ett projekt för att fylla det här gapet 
med mål 2-medel . Det rör sig då i storleksordningen 100 miljoner kronor inom 
ramen för strukturfondssamarbetet och ytterligare 100 miljoner i 
medfinansiering. Detta gäller dock inte bara för bioteknik utan för alla 
industrier där dessa former av problem kan uppstå i både Västerbotten och 
Norrbotten. 
 
Inom Biotechsfären är det vanligt att företagen som startas är så kallade spinn-
off-företag från universitetet. De drivs ofta av forskare som hittat en 
kommersialiserbar produkt utifrån den forskning som bedrivits inom 
universitetets ram. Örjan Norberg menar att forskningen inom universitetet och 
forskning och utveckling inom företag är relativt skilda processer. Därför kan 
det finnas vissa hinder för forskare att ta steget helt bort från akademin. Många 
av de forskare som finns inom den här verksamheten är relativt högt uppsatta 
och stannar ofta kvar inom akademin, åtminstone till en viss del, menar 
Norberg. Därför är det vanligt att de personer som driver företagen också 
samtidigt är kvar inom universitetet. Däremot rekryteras medarbetare till 
bioteknikföretaget som arbetar mer intensivt med själva kommersialiseringen. 
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På det här sättet är de personer som näringslivssamverkan sker med också ofta 
förankrade på universitetet och bedriver dubbla, eller ibland mångdubbla 
verksamheter. Samma person kan både ha en akademisk karriär och driva ett 
eller flera bioteknikföretag. Uppskattningsvis är det cirka 2000 årsarbeten inom 
biotekniksfären i Umeå. Av dessa arbetar ca 750 personer i de lite större 
företagen och 250 inom de mindre start-up-företagen. Uppskattningsvis har ca 
2 miljarder kronor satsats på bioteknik i regionen. 
 
Till viss del bygger projektets verksamhet på det Sverigeunika så kallade 
lärarundantaget, det vill säga att forskarna äger sina egna forskningsresultat. 
Exempelvis kan inte Universitetet kräva någon ekonomisk vinning från en 
enskild forskares patent. Lärarundantaget blir ett incitament för forskaren att 
utöver den akademiska karriären också försöka att kommersialisera sina 
forskningsresultat. I andra länder krävs det istället en större organisation för 
innovationsutveckling och patentskydd för att kunna ge möjlighet till 
kommersialisering. 
 
Örjan Norberg ser inget konkurrensproblem mellan företagen i Umeå. Eftersom 
bioteknikbranschen är global sker även konkurrensen på global nivå. De företag 
som finns i Umeå är ofta inriktade på sitt specifika fält och har sällan 
beröringspunkter som är konkurrensskapande med andra Umeåbaserade 
företag. Däremot konkurrerar företagen på ett direkt sätt mellan varandra om 
att locka riskkapital. Än så länge har denna konkurrens inte blivit något 
problem för projektets verksamhet, men Örjan Norberg påpekar att det i princip 
skulle kunna bli så om någon känner sig förbisedd i den marknadsföring som 
Biotech Umeå bedriver. I marknadsföringsstrategin försöker man satsa på 
information som har störst nyhetsvärde och då brukar det inte vara svårt att 
avgöra vilken typ av marknadsföring som ska bedrivas. 
 
En tydlig struktur av innovationssystem och finansiering leder enligt Norberg 
till en ökad grad av nyföretagsamhet. Antalet företag har ökat med 60 procent 
sedan projektet startade på allvar 2004. Denna ökning kan dock tänkas avta 
med tiden då det kan vara så att projektet öppnat en kanal för de personer som 
suttit på en kommersialiserbar idé. En svaghet för Umeåklustret är att det finns 
relativt dålig tillgång på erfaren ledning med kunnighet om bioteknik. Detta har 
både geografiska och historiska orsaker då Umeå i mindre grad än till exempel 
Stockholm och Uppsala har spinn-off-företag från större industrier och 
individer med ledningserfarenheter från dessa. Dessa personer har en mindre 
benägenhet att flytta. I Umeå använder man istället en del konsulter med goda 
ledningserfarenheter inom bioteknik för att överbrygga problematiken. 
 
Örjan Norberg menar att finanskriser alltid slår hårt mot utveckling och att det 
också blir svårare för bioteknikföretagen att få finansiering eftersom 
satsningarna alltid är förenade med vissa risker. Det ligger i sakens natur, 
menar han, att det sker oväntade resultat när man forskar på människokroppen. 
Djurförsök kan ge en fingervisning om hur en medicin exempelvis kommer att 
verka i människokroppen, men det kan vara annorlunda när medicinen överförs 
till människan. Det är därför relativt riskfyllt att satsa på bioteknik, men å andra 
sidan är produktlivscyklerna så pass långa att vinsterna också kan bli mycket 
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stora. En på tio projekt lyckas i genomsnitt. Man satsar därför på att förbättra 
de tidiga utvärderingarna för att hitta de lyckade satsningarna tidigt och 
undvika de som fallerar. 
 

2.3 TräCentrum Norr (TCN) 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond 9 950 000 
Länsstyrelsen BD  500 000 
Länsstyrelsen AC  2 584 000 
Luleå Tekniska Universitet 2 016 000 
Skellefteå kommun  4 850 000 
 

Bakgrund 
Det övergripande syftet med projektet är att näringsliv, samhälle, samt 
forskning och utveckling inom regionen ska samverka inom ramen för 
Träcentrum Norr (TCN) för att med trä som bas generera tillväxt, sysselsättning 
samt hållbar utveckling i regionen. Projektets övergripande vision är att 
regionen år 2015 skall ha internationellt konkurrenskraftiga företag vars 
produkter, tjänster och system bygger på identifierade behov, kvalificerad 
utveckling och ny kunskap när det gäller trä som ledande ingenjörsmaterial i 
funktionella konstruktioner, byggsystem och inredning,  
 
TCN-projektets plattform är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet 
(LTU) och företag inom sektorn trärelaterade produkter (ex. SCA, SÅGAB, 
Norra Skogsägarna och Älvsbyhus). Målet är en långsiktig uppbyggnad av ett 
person- och organisationsbaserat nätverk som resulterar i ökad dialog och 
kvalitet i beställning och utförande av FoU projekt baserade på träindustrins 
kort- och långsiktiga behov. Nätverket är tänkt att utgöra en nod i den 
nationella kompetensstrukturen kring processer i sågverk, uthålligt beständiga 
produkter och träindustriellt byggande. Centrumbildningen har som ambition 
att långsiktigt fortsätta sin verksamhet inom de områden som pekas ut som 
kort- och långsiktigt intressanta utifrån industrins behov kopplade till en 
fokuserad FoU verksamhet. De projekt som bedrivs inom ramen för TCN skall 
till stor del vara baserade på industrins utvecklingsbehov och direkta 
problemställningar. Projektet har som mål att generera 125 nya arbetstillfällen 
inom näringslivet och 15 arbetstillfällen för forskare.  
 

Samverkansformer näringsliv/universitet 
 

Tidigare erfarenheter 
LTU och träindustrin i Norr- och Västerbotten har etablerade 
samverkansformer kring FoU. År 2000 startades ett forskningsprogram 
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SkeWood, som LTU, Nutek, Stiftelsen Träenigheten33 i Skellefteå stod bakom. 
60 miljoner satsades över en åttaårsperiod. Nutek (i sin dåvarande form) stod 
för halva insatsen och industrin, via Träenigheten, bidrog med den resterande 
hälften. Uppbyggnaden av TCN ingick i utvecklingen av det träbaserade 
innovationssystemet iWood, som konkurrerade om att bli en av vinnarna i 
VINNOVASs VINNVÄXT-projekt. iWood lyckades emellertid inte kvalificera sig 
bland de åtta vinnare som VINNOVA slutligen valde ut för framtida satsningar. 
Efter att VINNOVA bestämt sig för att inte satsa på iWood beslutades sig 
emellertid de engagerade företagen för att göra substantiella insatser för 
framtida utveckling av träindustrin i norra Sverige. Resultat blev just 
etableringen av TräCentrum Norr.34 
 

Nuvarande uppbyggnad för samverkan 
TCN:s forsknings- och utvecklingsverksamhet skall enligt ansökan vara 
behovsstyrd, vilket i sig ställer höga krav på samverkan. För att göra 
verksamheten behovs- och industristyrd spelar de olika styrgrupperna för 
delprojekten en central roll. Enligt projektansvarig, professor Olle Hagman, blir 
de olika projektens styrgrupper ett viktigt instrument, där industrin kan ta upp 
och initiera olika problemställningar. Idéer och önskemål från industrin fångas 
upp i olika styrgrupper, som representeras av både forskare och näringsliv. 
 
I grunden finns ett samverkansavtal35 som specificerar grundläggande villkor 
och förhållanden för parternas samverkan avseende forskning, utveckling, 
utbildning och samverkverkansaktiviteter inom ramen för TCN:s verksamhet. 
Exempelvis skall den samverkan som parterna etablerar vara öppen för andra 
företag eller sammanslutningar som är verksamma inom TCN:s 
verksamhetsområde. Vad gäller styrelsen, erbjuds alla näringslivsintressenter 
som satsat pengar i projektet styrelseplats liksom länsstyrelserna och Skellefteå 
kommun. 
 
Enligt Hagmans samverkar man i stor utsträckning med ”magra” små företag, 
som p.g.a. av personella och finansiella restriktioner har svårt att hinna med att 
delta och informera sig. Därför gäller det att underlätta företagens deltagande 
med exempelvis videokonferenser. Samtidigt betonas från företagarhåll att 
engagemanget i verksamheten ändå är stort, eftersom man själva betalar för att 
få vara med. Om man går in med en insats, vill man ha något tillbaka beskriver 
VD:n för Lundbergs Trä som också är styrelseordförande i SÅGAB.36 
 

                                                 
33 Träenigheten som grundades år 1993 med den övergripande ambitionen att skapa ”Norra 
Europas centrum för träteknisk forskning och utveckling”. I Norr- och Västerbotten finns alltså 
sedan tidigare ett etablerat samarbete mellan universitet och träindustrin kring olika projekt. 
34 Se Westerberg & Ylinenpää (2005). 
35 Se http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.33492!samverkansavtal.pdf 
36 Telefonintervju 2008-11-20 med Krister Lundberg, VD Lundbergs trä, syrelseordförande i 
SÅGAB. 
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Uppföljning/lärande 
Enligt Hagman har man inom tidigare projektperioder noterat att verksamheten 
inte genererat företagsutveckling till sin fulla potential, då det generella lärandet 
tenderat att bli svagt. Därför har man försökt utveckla strategier för 
”affärsutveckling” genom att bland annat söka kartlägga var på marknaden man 
ska befinna sig. Hittills har branschen enligt SÅGAB:s styrelseordförande, 
Krister Lundberg, varit väldigt produktionsorienterade med fokus på teknik och 
effektivisering för att göra produktionen billigare. Enligt Lundberg ligger dock 
den framtida utmaningen i att kunna läsa av marknaden och få fram rätt 
produkter och erövra nya marknader.37 I denna utmaning försöker också TCN 
att vara ett stöd. 
 
För att bidra till affärsutveckling har man inom ramen för TCN:s verksamhet 
ansett det särskilt viktigt att industrin själv tar fram problemställningar som 
sedan utvecklas i samverkan med forskarna i de olika styrgrupperna. För att öka 
lärandet söker man att utvidga styrgrupperna med fler representanter, både 
inom och bland nya företag för att bredda lärandet och öka 
kunskapsspridningen. Man försöker enligt Hagman arbeta horisontellt för att 
bredda kompetensen. Ett problem är dock att branschen är enkönad vilket 
försvårar tillvaratagandet av kvinnors kunskap och kompetens. 
 
Enligt Hagman har man innan TCN-projektets uppstart utvärderat ett projekt i 
Nya Zeeland, och fått lärdomar om hur liknande samverkansprojekt arbetat 
framgångsrikt med att öka det generella lärandet. Hagman påpekar samtidigt 
att det är svårt att ”trycka ut” information till företagen. TCN är inget 
marknadsföringsprojekt, exempelvis avsätts inga generella medel för 
marknadsföring efter inriktningsbeslut i styrelsen. 
 
En viktig indikator på att det finns stor potential för att projektet ska bidra till 
ett lärande inom branschen, är dock den höga uppslutningen av företag. I 
dagsläget har inte bara sågverk i norra Sverige utan också Mellansverige visat 
stort intresse att delta. 
 
Vad gäller innovationsstrategier är TCN målsättning är att driva fram 
kommersiella produkter där sedan andra, exempelvis privata aktörer, tar över. 

                                                 
37 Telefonintervju 2008-11-20 med Krister Lundberg, VD Lundbergs trä, syrelseordförande i 
SÅGAB. 
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2.4 Robotdalen 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond  24 638 746 
Vinnova   30 000 000 
Regionförbundet Örebro 4 500 000 
Länsstyrelsen Örebro  1 500 000 
Örebro kommun  1 200 000 
Laxå kommun  180 000 
Regionförbundet Sörmland  4 500 000 
Länsstyrelsen Västmanland  3 000 000 
Landstinget Västmanland 600 000 
Västerås Stad   3 000 000 
Regionförbundet Uppsala  900 000 
Uppsala Universitet  1 350 000 
Örebro Universitet   1 500 000 
Mälardalens Högskola   780 000 
 

Bakgrund 

Projektägare är Mälardalens högskola, där Robotdalen är ett samarbetsprojekt 
mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Sörmlands, Västmanlands, 
Örebro och Uppsala län. Robotdalen är inriktad på 6 områden: industri-, fält- 
och hälsorobotik samt logistikautomation och innovationsstöd. Teknik och 
kompetensspridning ska även ske inom projektet.  

Syftet med Robotdalen är att skapa ett innovationssystem och visionen är att 
befästa och utveckla Mälardalen som en världsledande region inom de 
ovannämnda områdena. Enligt projektansökan är innovationssystemets uppgift 
att omsätta idéer, innovationer och forskningsresultat till framgångsrika 
produkter och företag på marknaden.38 Målsättningar är att fram till 2013 skapa 
en kontinuerlig tillväxt gällande förnyelse och investeringar i nya företag, 
produkter och tjänster. Målet är att tillväxten inom dessa områden ska vara 400 
MSEK/år. (Som det påpekas senare överväger man att följa upp 
investeringsvolymen istället, eftersom tillväxtbegreppet är svårt att mäta.) Man 
beräknar även att projektet under perioden 2008-2010 ska skapa 500 
arbetstillfällen och 15 nya företag i regionen.39  

 

                                                 
38 Projektansökan Robotdalen, bilaga 3, s. 2.  
39 Projektansökan ur EG:s strukturfonder för Robotdalen; Beslut till beviljat stöd ur den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden för Robotdalen. 
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 Samverkansformer näringsliv/universitet/inkubatorer 
 

Tidigare erfarenheter 
Robotdalen är ett etablerat projekt sedan 2003 och skulle existera utan de 
beviljade strukturfondsmedlen. Man hade ambitiösa övergripande mål gällande 
sysselsättning redan innan man blivit beviljad anslag från EU:s strukturfond. 
Projektledaren Ove Albertsson menar att det finns många fördelar med detta, 
främst att en stor och redan etablerad organisation har en gemensam kunskap 
som förenklar alla steg i processen fram till en färdig ansökan.40 Robotdalens 
verksamhet har bedrivits och bedrivs genom ett triple helix partnerskap med 
Sörmlands, Västmanlands och Örebro län, nu ingår även Uppsala län. 
Robotdalen startade som en av vinnarna i Vinnovas första utlysning av 
Vinnväxtprogrammet 2003. Samarbetspartners är och har tidigare även varit 
bl.a. ABB, Atlas Copco, Volvo, Esab AB, Eskilstuna fabriksförening och Prevas 
AB. Både näringsliv, samhälle och akademi står alltså bakom Robotdalen, 
tillsammans med huvudfinansiär Vinnova och EU:s regionala 
strukturfondsprogram mål 2 Östra Mellansverige. De målsättningar projektet 
satt upp är även baserade på tidigare erfarenheter från arbete i Robotdalen, 
uppskattningarna gällande målindikatorerna har alltså genererats utifrån 
kunskap och tidigare nådda mål. 
 

Nuvarande uppbyggnad för samverkan 

Projektledare Ove Albertsson som varit delaktig i ansökningsprocessen från 
start, berättar att den första ansökan man gjorde drogs tillbaka efter att Nutek 
ansett att projektets näringslivssamverkan var alltför direkt och gynnade vissa 
företag. Detta var enligt Albertsson inte en orsak till Nuteks tvekan, tvärtom 
uppmuntrar man medverkan från näringslivet i form av ”Naturainsatser”. 
Problemet var istället de direkta insatserna i projekten från industriparternas 
sida, där Nutek menade att de deltagande företagen inte fick tillskansa sig något 
försprång genom sitt deltagande. Projektansvariga i Robotdalen hävdade att de 
då inte kunde få något aktivt deltagande från näringslivet. Enligt den slutliga 
ansökan deltar fortfarande representanter från näringslivet, men det är 
tydliggjort att inget finansiellt stöd går till dessa. Projektet har i och med regler 
kring EU:s strukturfond arbetat fram en mer indirekt näringslivssamverkan. 

Projektets verksamhet innebär bl.a. att innovationer ska utvecklas i samarbete 
med företag till en demonstrerbar produkt. Enligt Nuteks ursprungliga 
uppfattning måste då alla projektresultat göras tillgängliga även för icke 
deltagande företag. Idén är att vem som helst ska kunna använda resultatet för 
egen tillverkning och produktion. Albertsson menar att häri ligger ett 
inneboende problem. Ett företag som medverkar till att ta fram och utveckla en 
produkt vill naturligtvis ha förtur till att använda processen i sin egen 
tillverkning. Det finns även ett problem gällande små företags möjligheter att ta 

                                                 
40 Telefonintervju med Ove Albertsson 2008-11-12 
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del av utvecklingen av en produkt. Albertsson berättar att man initialt, före 
tillgången till strukturfondsmedel gav ekonomiskt stöd till små företag för att 
utnyttja resultaten i projektet, men detta gick emot regelverket för 
strukturfonden. I stället funderar man nu att dra tillbaka en del av anspråken på 
de medel som beviljats från strukturfonden för att med annan offentlig 
finansiering kunna stödja de små företagen.  

Samverkan med näringslivet är formaliserat genom samverkansavtal där de 
olika företagens delaktighet i olika projekt är reglerade. Robotdalen styrs av en 
styrelse med triple helix representation från Sörmlands, Västmanlands och 
Örebro län med bl.a. kommunalråd, en kommundirektör, en dekan en prorektor 
en vd och en utvecklingschef. (Styrelsen är i formell mening snarare en 
styrgrupp som ger rekommendationer till rektor på Mälardalens Högskola att 
fatta de formella besluten.) Det råder enligt Albertsson en ständig samverkan 
med näringslivet, problemet är att denna samverkan, om Nuteks regelverk skall 
följas inte får leda till direkt nytta för enskilda företag. Målsättningen att skapa 
sysselsättning innebär enligt Albertsson att man måste vara inne i nära 
samverkan med företag.  Problemet är att skapa ett engagemang från företag, 
om de inte kan erbjudas några fördelar när det gäller att utnyttja 
projektresultaten. 
 

Uppföljning/lärande/resultatspridning 
Målet med projektet är att öka sysselsättningen och detta är man på god väg att 
uppfylla enligt Albertsson. Man för bok över hur många företag man varit med 
och startat och hur många produkter man varit med och utvecklat. Man 
försöker också räkna antalet arbetstillfällen, men det är lite svårare då ett syfte 
med projektet också är att rädda kvar arbetstillfällen i regionen. Man ska i 
stället försöka arbeta fram en sysselsättningsindikator utifrån investerat kapital. 
Man har även engagerat en följeforskare från Dahmén-institutet som leder 
arbetet med att utvärdera verksamheten löpande. 
 
Robotdalen arrangerar årligen Robotdalens dag där projektets resultat 
presenteras.  Man arrangerar även ett antal konferenser och seminarier, flera av 
dem med internationellt deltagande inom de olika kärnområdena. Robotdalen 
deltar även i olika mässor. En del i projektet är teknik och kompetensspridning. 
Syftet är att höja kompetensen inom teknik och naturvetenskap. Den kunskap 
och kompetens som utvecklas ska göras tillgänglig och spridas mellan alla 
aktörer inom Robotdalen.41 Detta ska ske genom erfarenhetsgrupper, 
seminarier och workshops. Forskningsresultat kommer vidare att 
kommersialiseras via Inkubera, Idélab, Teknikbyn, Munktell Science Park o.s.v.  
Projektet har intern utvärdering var 6:e månad och extern utvärdering av 
internationella utvärderare ska ske 2010. 
 
Albertsson ser vissa problem gällande hur projekt av denna karaktär bedrivs. 
Han talar om att företag som får hjälp i ett tidigt skede måste ta sig förbi 
                                                 
41 http://www.robotdalen.se 
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”dödens dal”. Detta innebär att de största svårigheterna inte är att ta sig från idé 
till demonstrativbar produkt utan från demonstrativbar produkt till 
kommersialisering av produkten. För realisering av detta behövs betydligt större 
medel och riskkapital. Albertsson menar således att utveckling av produkter är 
relativt billigt men marknadsintroduktion är dyrt, och i nuläget så är det endast 
den första delen projektet kan ägna sig åt. I och med detta utnyttjas alltså inte 
den maximala potentialen av den utveckling av produkter som bedrivs inom 
projektet. De största problemen ställs de helt nya företagen inför, då etablerade 
företag oftast har en större möjlighet till ytterligare finansiering.  Det finns dock 
andra vägar till finansiering, Västmanlands län håller t.ex. på att skapa en fond 
för denna typ av finansiering, ALMI arbetar också med detta. Robotdalen 
önskar genom sitt arbetssätt som ”nätverksspindel” aktivt bidra till att de nya 
produkter som kommer fram, exponeras för och kommer i kontakt med 
investerare.  
 

2.5 PRIM - Processer och Relationer i Innovativa miljöer 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond  17 963 051 
Mälardalens Högskola  4 158 753 
Regionförbundet Uppsala 2 310 000 
Regionförbundet Örebro  200 000 
Örebro Universitet  300 000 
 

Bakgrund 
Deltagande parter i PRIM är Mälardalens högskola, Örebro universitet och åtta 
inkubatorer och science parks. Projektet består vidare av tio olika aktiviteter där 
parterna har särskilda ansvarsområden. Dessa aktiviteter syftar till att hjälpa 
forskare att kommersialisera sina idéer och att matcha innovatörer med 
entreprenörer med varandra. Målgrupp för projektet är därför privatpersoner 
och grupper som kan skapa kunskapsintensiva företag med tillväxtpotential.42 
 
Syftet med projektet är att utveckla befintliga innovationssystem och innovativa 
miljöer. Innovationssystem definieras av följeforskaren Erik Lindhult i projektet 
utifrån att en region behöver vissa komponenter för att en innovation ska kunna 
kommersialiseras.43 Entreprenören, innovatören och potentiella finansiärer 
måste ges förutsättningar för samverkan. Att i Mälardalens region skapa en 
miljö som främjar detta är målet. De olika projektaktörernas verksamhet med 
koppling till regionens universitet och högskolor är i fokus och ska stärkas och 
utvecklas i projektet genom samverkan mellan akademin och befintlig industri. 
Den näringslivssamverkan som ska generera målindikatorerna i form av nya 

                                                 
42 Projektansökan ur EG:s strukturfonder för PRIM; Beslut till beviljat stöd ur den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden för PRIM. 
43 Telefonintervju med följeforskare Erik Lindhult 2008-11-07 
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arbetstillfällen och företag uppstår således hos de olika projektaktörerna – inte 
inom projektet som sådant. Projektets näringslivssamverkan kan därför 
betecknas som indirekt. 
 
Målindikatorerna för projektet är att 300 företag ska delta i projekt för 
innovationssystem. Projektet ska även bidra till att 150 nya företag skapas inom 
innovativa miljöer varav minst 40 procent ägs/leds av kvinnor/män och 15 
procent med personer med utländsk bakgrund. 300 nya arbetstillfällen inom 
innovativa miljöer ska även skapas varav minst 40 procent kvinnor/män.  
 

Samverkansformer näringsliv/universitet/inkubatorer 

Tidigare erfarenheter 
De parter som driver PRIM-projektet har alla medverkat (och deltar även 
fortsättningsvis) i SISP (Swedish Incubators and Science Parks) som 
organiserar alla teknikparker i Sverige. Enligt projektledare Clas Tegerstrand 
har det lokalt funnits samarbeten mellan parkerna tidigare men inte på det 
strukturerade sätt som nu sker.44 Samverkan har även funnits mellan parterna 
och ej operativa aktörer inom projektet som andra kommuner och olika 
universitet. Parterna har inte tidigare ingått i ett gemensamt projekt men har 
erfarenheter från tidigare och ännu pågående projekt. Exempelvis finns 
kopplingar till Mål 2 Östra Mellanssverige och projekt stödda av 
Innovationsbron, Vinnova och Nutek. Det finns även etablerade kopplingar till 
företagarföreningar, fabriksföreningar, Idea Plant, Robotdalen och Automation 
Region. 
 

Nuvarande uppbyggnad för samverkan 
Projektet har en styrgrupp med representanter från de olika parterna, andra ej 
operativa parter deltar inte i styrelsen och har inte heller efterfrågat det enligt 
Tegerstrand. Projektet har även en referensgrupp bestående av representanter 
från näringslivet med syfte att ge input innan de olika aktiviteterna drar i gång. 
Den mest primära samverkan sker dock, som tidigare nämnts, genom projektets 
aktörer som även har näringslivet representerat i sina styrelser. Christian 
Berger, VD för LEAD som är en företagsinkubator i Östergötland, menar även 
att projektet som sådant inte leder till ökad näringslivssamverkan, men att det 
däremot leder till andra positiva effekter som kontaktskapande.45 
 
Ett samverkansavtal utvecklades under ett antal månader som reglerar 
parternas ansvar, skyldigheter och rättigheter.46 Avtalet är strikt formaliserat 
och uppkom även enligt Tegerstrand för att underlätta administrationen av 
projektet då flera av parterna är privata företag och inte kan få del av fonden 

                                                 
44 Telefonintervju med projektledare Claes Tegerstrand 2008-11-06 
45 Telefonintervju men VD för LEAD Christian Berger 2008-11-10 
46Samverkansavtal för projektet PRIM; Bilaga 1 Samverkansavtal för PRIM. 
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direkt. T.ex. skulle den största konsultupphandlingen i Sverige under 2008 ske 
inom projektet, kostnader för detta måste därför administreras på samtliga 
parter. Eftersom olika projektaktörer är direkt ansvariga för vissa aktiviteter 
inom projektet var även upprättandet av ett samverkansavtal viktigt för att 
formalisera projektaktörernas skyldigheter i projektet. 
 

Uppföljning/lärande/resultatspridning 

Meningen är att resultatet av projektet ska spridas både externt och inom de 
deltagande organisationerna. Detta sker bland annat genom PR-aktiviteter, 
elektroniskt nyhetsbrev, intranätmiljö, seminarier, workshops och 
mässdeltagande. Det primära målet är dock att forskningsresultat ska 
kommersialiseras i företag som bildas i eller har koppling till de innovativa 
miljöerna. 

En följeforskare, Erik Lindhult, med inriktning på entreprenörskap och 
innovation, är anställd och är delaktig i styrgruppen. Följeforskarens kompetens 
och roll ses av projektledaren Tegerstrand som ett managementverktyg då han 
har möjlighet att kommentera och utvärdera verksamheten löpande. Rent 
konkret sammanställs en rapport per kvartal av följeforskaren, Lindhult menar 
att han arbetar aktivt med processer kring lärande med de olika 
projektaktörerna. Det interaktiva lärandet är centralt i projektet då 
innovationssystemet ger möjlighet för aktörer att träffas och lära av varandra 
och skapa kontakter. Detta var en av anledningarna till att Christian Berger och 
LEAD blev en aktör i projektet. Berger menar att projektet ökar möjligheten att 
utveckla den egna verksamheten samtidigt som möjligheten att få finansiering 
genom projektet också var en viktig faktor.  

Den slutliga utvärderingen av projektet kommer dock att göras av en extern 
utvärderare. Enligt Tegerstrand arbetar projektets parter även kring 
”indikatorsamlare” som är kvantitativa mål som ska uppnås. En av de tio 
aktiviteterna är även särskilt ägnad till erfarenhetsutbyte och spridning av 
resultat. De olika projektaktörerna är alla verksamma i Mälardalen, men har en 
tydlig regional koppling vilket gör att ingen av de intervjuade anser att 
konkurrensförhållanden mellan de olika aktörerna är ett problem för 
framgångsrik samverkan. 

Eventuella svårigheter med projektet är enligt Tegerstrand omöjligt att fastställa 
då projektet nyss startat. De största problemen hittills har dock varit att skapa 
den formella plattformen för samverkan. Oklarheter gällande upphandlings- 
och momsregler har enligt både Tegerstrand och Lindhult, resulterat i en allt för 
stor administrativ börda för parterna. Initiativet att ingå ett samverkansavtal 
försvårades bland annat i och med detta. Problemet i nuläget är därför snarare 
att undvika att projektets målsättningar drabbas av en allt för stor administrativ 
börda. Lindhult poängterar även svårigheten med att koordinera ett projekt 
med så många olika aktörer. Bland annat eftersom krav på förändringar eller 
tillägg i projektansökan måste förankras hos alla aktörer inom en begränsad 
tidsrymd. Lindhult menar att det inte finns ett framgångsrecept när det gäller 
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att driva ett projekt av detta slag. Projektet innebär tio olika aktiviteter som alla 
har till syfte att främja näringsliv och företag. Dessa olika aktiviteter kommer 
senare att utvärderas, vilket kan ge en indikation kring vilken strategi som 
fungerat bäst för att nå målsättningarna med projektet. 
 

2.6 ACANALYS 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond  14 494 741 kr 
Regionförbundet Västerbottens län  3 750 000 kr 
Västerbottens läns landsting 5 250 000 kr 
Umeå universitet, CERUM 2 500 000 kr 
Umeå kommun  3 000 000 kr 
 

Bakgrund 
Projektet ACANALYS syftar till att etablera och utveckla en analysenhet för 
hållbar regional utveckling i Västerbotten. Projektets utgångspunkt är att 
Västerbotten idag saknar en miljö som på ett grundläggande sätt kan 
understödja politikens, näringslivet och allmänhetens behov av oberoende 
underlag, kunskap och statistik. Basen för initieringen av ACANALYS är 
Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet. Målsättningen 
för ACANALYS är att vid slutet av 2010 ha etablerat en kunskapsförnyande 
regionalvetenskaplig miljö inom Umeå Universitet (UmU) samt en analysenhet i 
Västerbotten, utanför universitetet, som genomför analyser av konkurrenskraft 
och hållbar utveckling i regionen. Dessutom är målet att i samverkan med 
finansiärerna utreda och föreslå institutionella former och uppgifter för 
analysverksamheten. Projektets primära målgrupp och uppdragsgivare är 
tjänstemän och politiker i kommun, landsting och länsstyrelser samt personer 
verksamma i regionens näringsliv och i regionens olika intresseorganisationer. 
Grundläggande för etableringen av ACANALYS är en databas som möjliggör 
analyser av tillväxten i länet och vad som driver denna utveckling.47 
 
Enligt projektansvarig för ACANALYS, professor Lars Westin48 var tanken med 
ACANALYS att göra något tillsammans med de regionala aktörerna, och skapa 
något av ett regionalt ”SCB” och Konjunkturinstitut, där kunskapen är offentlig 
och tillgänglig för aktörer i och utanför regionen. Behovet av en regional 
analysenhet har uttalats av regionens aktörer, såsom Företagarna. 
 

Samverkansformer näringsliv/universitet 
Det finns enligt Westin ett sedan tidigare etablerat nätverk och en erfarenhet av 
samverkan med näringslivet inom projektgruppen för ACANALYS. Bakgrunden 

                                                 
47 Projektansökan ur EG:s strukturfonder, ACANALYS Dnr XXX 
48 Intervju med projektansvarig  för ACANALYS  Lars Westin, utförd 2008-10-09 
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är bland annat det utbyte som skett inom ramen för det EU-finansierade 
projektet Urban Design förlagd vid CERUM vid UmU. Projektet bidrog till 
viktiga erfarenheter kring samverkansuppbyggnad med regionens näringsliv 
och offentliga aktörer inom kommun och landsting. Inom Urban Design 
introducerades bland annat ett nytt arbetssätt, en ny form av samverkan mellan 
forskare och regionens aktörer inom privat och offentlig verksamhet. 
Tjänstemän från kommun och landsting som deltog i Urban Design fick 
möjligheter att under perioder arbeta vid CERUM och därmed tillföra projektet 
sin kompetens samt byta idéer med de forskare som ingår i projektet. Till 
exempel arbetade planeringschefen på kommunen delvis på CERUM. Personer 
inom Urban Designprojektet49 hade goda kontakter på kommunen, vilket 
samtidigt underlättade. Lokala aktörer från näringslivet deltog i 
seminarieverksamheten, samtidigt som forskare blev inbjudna att föreläsa och 
delta i seminarier hos regionens näringslivsorganisationer, såsom Företagarna, 
Handelskammaren, Fastighetsägarförening och Svenskt näringsliv. Westin 
beskriver att fler och fler representanter från näringslivet kom att delta allt 
eftersom projektet fortskred. Inte minst fastighetsägare i Umeå såg att den 
kunskap som togs fram i projektet låg i deras eget intresse.  
 
Enligt Westin märkte man inom den ”Triple Helix” som uppstod inom ramen 
för Urban Design att det alltid blev en förhandling och aldrig tid för att samtala 
informellt. Det fanns visserligen en ömsesidig respekt, men man nådde ingen 
närmare bekantskap med varandra. Samtidigt fanns det en förening i 
Stockholm, Föreningen för samhällsplanering (FFS) dit CERUM:s egna 
doktorander vände sig, för att ingå i ett nätverk med representanter från bland 
annat KTH och Nutek. I Umeå saknades en motsvarande lokal mötesplats. 
Därför bildades så småningom FFS Umeå-Norrland. Erfarenheter av 
näringslivssamverkan finns också från ett Vinnovafinansierat projekt, 
MEMOREG, där bland annat Handelskammaren i Umeå och Örnsköldsvik 
ingått som medfinansiärer. 50 Sammantaget finns det enligt Lars Westin mycket 
tillit i nätverken inför ACANALYS etablering, som tagit år att bygga upp. De 
former för samverkan som ACANALYS avser att nyttja och vidareutveckla, 
bygger på de tillskansade erfarenheterna och metoderna från tidigare projekt. 
Samverkan sker enligt Westin växelvis och det handlar till stor del om en 
läroprocess i att kunna kommunicera. I ACANALYS är regionchefen för 
Företagarna representant i styrelsen, liksom Handelskammarens. 
 

Uppföljning/Lärande/kunskapsspridning 
I projektbeskrivningen framgår att seminarier och konferenser kommer att 
utgöra en viktig del av ACANALYS verktyg för lärande och kunskapsspridning. 
Därtill kommer rapporter, artiklar och muntliga presentationer att ingå i 

                                                 
49 Westin nämner ex. Nils Häggström 
50 MEMOREG analyserade effekter av mediagränser för individers minnesbild av rummet på 
olika avstånd och därmed för möjligheten att interagera i en region. Syftet var att utveckla ny 
kunskap om medias roll för rörlighet. Ytterst kan arbeten, bättre matchning mellan boende och 
arbete samt mellan arbetsgivare och arbetstagare skapas. Finansiärer vid sidan av Vinnova var 
Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Umeå regionen Vision 2008 Tillväxtalliansen 
Örnsköldsviks industrigrupp, och Handelskammaren i Umeå och Örnsköldsvik. 
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dissimileringen av projektet. Utbildningssatsningar kommer också att erbjudas 
tjänstemän, politiker och företrädare för näringslivet. Intresseorganisationer 
som Företagarna och Handelskammaren har tidigare utgjort viktiga kanaler för 
informationsspridning mellan CERUMs kunskapande och de enskilda 
företagen. Dessa organisationer väntas förbli en viktig länk även för 
ACANALYS. 
 

2.7 I2 – den Intelligenta Inlandsvägen 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond  12 000 000 
Länsstyrelsen BD   1 800 000 
TSS   200 000 
 
Finansiering i annat än pengar 
LTU, CDT   4 905 900 
LTU, CASTT   7 710 000 
 

Bakgrund  
I2-projektet drivs av Centrum för Distansöverbryggande Teknik, CDT, och 
Centre for Automotive system technology and Testing, CASTT, vid Luleå 
Tekniska Universitet. Projektet syftar till att skapa en innovativ testmiljö där 
FoU-positionen vid LTU kan omsättas till kommersialiserbara produkter och 
tjänster i samarbete med testföretag och IT-företag på det regionala planet. 
Projektet syftar även till att på det nationella planet stärka Sverige som 
innovativ miljö för utveckling och utprovning av nya lösningar inom 
fordonsområdet, genom kopplingar till västkustregionen, Telematics Valley och 
den nationella satsningen Test Site Sweden. Detta sker med fokus på 
Intelligenta Transportsystem (ITS), tekniker med inriktning på aktiv 
fordonssäkerhet och förarassisterande teknik. Det övergripande målet för 
projektet är vidare att skapa en infrastruktur baserad på en trådlös miljö för 
fordonsrelaterade tester längs E45: an. 
 

Former för företagssamverkan 
Projektet arbetar med olika typer av näringslivssamverkan, dels när det gäller 
ny testmetodik i relation till biltestentreprenörer och dels när det gäller att 
skapa nya affärer gentemot mindre företag i regionen. När det gäller den första 
gruppen handlar det framför allt om att visa på ny forskning för 
biltestentreprenörernas marknadsföring. I intervju med projektledare Arne 
Gylling önskar han dock att biltestentreprenörerna på sikt kommer att bli mer 
aktivt medverkande. Biltestentreprenörerna är en diversifierad grupp som oftast 
är verksamma som serviceföretag runt biltestverksamheten i regionen.  
Samverkan med de regionala företagen har fokus på produktutveckling och 
innovation som utformas inom projektet. Projektets näringslivssamverkan 
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innebär även att dialog förs mellan projektägare och näringsliv gällande 
prioriterade forskningsområden och nyttan med olika typer av satsningar. Detta 
gör det möjligt för innovationerna att nå ut till en marknad genom 
kommersialisering, men skapar även en möjlighet för näringslivet att formulera 
sina behov, något som i sin tur kan styra satsningar inom projektet. Även här 
önskar Arne Gylling att det kom fler initiativ från näringslivet där universitetet 
kunde vara delaktiga i innovationsskapandet, då han ser samverkan som 
nyckeln till att en kreativ miljö kan uppstå.  
 

Lärande och kunskapsspridning 
Projektet ska enligt projektansökan tillsätta en styrgrupp vars ansvar är att 
kontrollera att projektet når sina mål. Styrgruppen ska även säkra att regional 
nytta skapas. Efter varje avslutad etapp av projektet ska projektutvärdering 
göras utifrån de olika uppsatta målbeskrivningarna. Slutseminarium och 
uppföljning i form av vetenskapliga publiceringar är även en del av 
kunskapsspridningsprocessen.  
 
Arne Gylling menar att det föreliggande projektet ingår i en typ av 
projektportfölj inom ramen för CTD, vilket innebär att det sker en pågående 
kunskaps- och lärandespridning mellan projekten. Utöver projektbeskrivningen 
framhåller projektledaren även betydelsen av en kultur som bidrar till en kreativ 
företagsmiljö. För att gynna en sådan visar han på betydelsen att lyfta fram goda 
exempel på lyckade projekt och satsningar. 
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3 ÖVRIGA PROJEKT 
Inom denna kategori drivs projekt vars projektägare är föreningar, ideella 
organisationer och bolag med en samordnande, rådgivande och samverkande 
funktion. Även här finns kopplingar till universitet och högskolor som både står 
som medfinansiär och samverkande part. Det som främst skiljer projekten 
nedan från universitets- och högskoleägda projekt är generellt storleken på 
projekten och i viss mån graden av generalitet. Inom denna projektkategori är 
projekten mer branschknutna, även om undantag bland de universitetsägda 
projekten finns, exempelvis TräCentrum Norr. 
 

3.1 DISK - Dynamik I Småländska Kluster 
 
Beviljat stöd (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond  5 412 157 
Regionförbundet södra Småland  6 730 061 
Växjö univ. materialförsörjning  722 751 
Växjö univ. lev. -utv  257 825 
Växjö univ. styrgrupp   70 400 
Växjö univ. projektgrupp 92 799 
Regionförb. styrgrupp  70 400 
Regionförb. projektgrupp 174 000 
 

Bakgrund 
DISK, Dynamik i Småländska kluster, består av fyra delprojekt. Projektet leds 
av Sideum Innovation AB som ägs av en förening bestående av företag, 
kommun, region och universitet. Sideum Innovations roll är att fungera som 
koordinator och plattform för att stärka samhandlingsförmågan mellan 
industri, akademi och politik. 
 
DISK -projektet syftar till att utveckla samhandlingsförmågan mellan regionens 
Triple-Helix-aktörer på ett mer generellt plan. Något sådan har tidigare inte 
förekommit i den strukturerade form som DISK-projektet utgör. Tidigare 
samarbeten har skett i projektform, där man ansökt om finansiering för att 
utveckla specifika samarbeten. I ansökan till Nutek betonas en stark koppling 
till det regionala tillväxtprogrammet och att projektet är ett Triple Helix-projekt 
där universitet, samhällsaktörer och näringsliv samverkar. 
 
Verksamheten i projektet är uppdelat i två olika fält där de olika delprojekten 
ingår. Det första benämns Innovativt arbetssätt och detta fält består av ett eget 
delprojekt som drivs i regi av Sideum Innovation. Innovativt arbetssätt syftar till 
att skapa en regionsspecifik arbetsmodell för klusterutvecklingen. Behovet av 
struktur och regelverk för inblandade Triple-Helix-aktörer ska tillgodoses på 
denna övergripande nivå och i modellen som arbetas fram ska kvalitetssäkring 
av nätverken ske samt utvecklandet av utvärderingsverktyg. Inom Innovativt 
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arbetssätt sker utvärdering och vidareutveckling av arbetsmodellen med hänsyn 
till varierande förutsättningar, framtagning av indikatorer för mätning av 
effekter av gjorda insatser samt kontakter med kluster utanför Sverige. Målet 
för Innovativt arbetssätt är att hitta nya former för samverkan i regionen menar 
Sven Westhoff som är projektkoordinator och ansvarig för DISK -projektet. 
Genom att arbeta med så kallade simuleringar är syftet att skapa kontaktytor 
mellan näringsliv, offentliga organisationer och universitet där olika former för 
samverkan kan testas. Vid dessa tillfällen, som sker genom lunch-till-lunch -
övningar kan även informella kontaktytor skapas som kan vara värdefulla när 
samverkan sedan sker på riktigt. 
 
Det andra fältet benämns i ansökan som Klusterutveckling. I detta ingår de tre 
övriga delprojekten, så kallade klusterutvecklingsprojekt. Dessa tre delprojekt, 
Leverantörsutveckling, Materialförsörjning Trä samt Lätta material i nya 
tillämpningar, representerar tre klusterbildningar inom Smålandsregionen. 
 
Delprojektet Leverantörsutveckling syftar till att öka konkurrenskraften hos 
regionala leverantörer till maskintillverkare inom regionens tunga 
fordonsindustri. Tunga Fordon, som driver projektet, är en ideell förening som 
finansieras av företag, kommun och region. Verksamheten bröt sig ur 
Teknikcentrum Kronoberg 2006 där verksamheten funnits som ett delprojekt 
sedan 2001. Teknikcentrum arbetade tidigt med en så kallad Triple Helix-
styrning även om termen inte användes i början menar Karin Nilsson som är 
verksamhetsledare för föreningen Tunga Fordon som leder delprojektet 
Leverantörsutveckling inom DISK-projektet. I Tunga fordon har Triple Helix-
styrning fortsatt att användas och i styrelsen för föreningen finns näringslivet 
representerat i majoritet tillsammans med universitet och offentliga 
institutioner. 
 
Delprojektet Materialförsörjning Trä leds av institutionen för teknik och design 
på Växjö universitet. Delprojektet syftar till en utvecklad användning av trä i 
regionens småhus- och möbeltillverkning och innehåller i sin tur fyra delprojekt 
där de två första riktar sig mot husfabriker och deras behov av material, det 
andra riktar sig till trämanufakturindustrin och det tredje handlar om 
nanoteknikens möjligheter. I de första två fallen fokuserar projektet framför allt 
på slutanvändarnas (sågverken eller trämanufakturerna) krav på virke. 
Projektet fokuserar då på möjligheten att effektivisera övergången mellan 
sågverken och slutanvändningen. När det till exempel gäller husfabrikerna 
undersöker projektet möjligheterna till att med hjälp av högteknologiska 
verktyg anpassa sågverkens produktion till slutanvändarnas behov. På så sätt 
skulle exempelvis andelen spillvirke kunna minimeras. Thomas Törnqvist, som 
är projektledare för Träförsörjningsprojektet och professor i virkeslära på Växjö 
universitet, menar att forskarna inom projektet fungerar som en slags tolk 
mellan sågverken och fabrikerna genom att hitta lösningar på glappet mellan 
vad som produceras på sågverken och vad som efterfrågas av fabrikerna. I 
delprojektet som handlar om nanoteknik arbetar man i ett första steg med en 
inventering av de nanotekniska applikationer som finns teoretiskt och som 
skulle kunna omsättas till kommersialiserbara produkter för de träförädlande 
företagen. 
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Delprojektet Lättare materials syfte är att dels utveckla nya metoder för 
fogning och dels att samverka med regionens leverantörer inom 
fordonsindustrin. Projektet drivs av Aluminiumriket Sverige som är en ideell 
intresseorganisation för aluminiumbranschen nationellt. Aluminiumriket 
bildades när en sammanslagning skedde av den småländska organisationen 
Aluminiumriket och den nationella intresseorganisationen Svenskt Aluminium 
2007. Aluminiumriket Sverige har liksom Tunga Fordon en styrelse av Triple-
Helix-modell där näringslivet är i majoritet och där även representanter från 
region, kommun och lärosäten finns. 
 

Näringslivssamverkan 
De olika delprojekten har olika sätt att arbeta med näringslivssamverkan. 
Delprojektet Innovativt arbetssätt skiljer sig dock från de övriga tre genom den 
mer teoretiska ambitionen. I klusterutvecklingsprojekten sker samverkan mer 
direkt. Verksamheten är i dessa i högre grad efterfrågestyrd där näringslivets 
behov ska stå i centrum. Sedan försöker projekten hitta metoder för att omsätta 
behoven i praktiken och hitta aktörer som kan realisera dessa. 
 
Enligt projektkoordinatorn är organisationen för samverkan är både formell och 
informell. Näringslivet finns representerad i projektets alla styrgrupper, från 
styrelsen för Sideum Innovation till styrgrupperna för delprojekten. För hela 
projektet finns en styrgrupp med fem personer och en projektgrupp med tre 
personer. Dessa grupper arbetar både med hela DISK och direkt med Innovativt 
arbetssätt. Klusterutvecklingsprojekten har egna styrgrupper. DISK -projektet 
sköter genom Sideum Innovation en samordnad administration för att 
effektivisera de enskilda projekten, men det sker även ett lärande mellan 
projekten. Till exempel kan erfarenheter från Innovativt arbetssätt direkt 
tillämpas i de andra projekten. Hur samverkan konkret sker kan skilja sig 
mellan de olika delprojekten. DISK -projektet riktar sig främst till SME-företag, 
det vill säga små och medelstora företag som har under 250 anställda. Målet är 
en 25 procentig ökning av antalet företag som är involverade i 
samverkansprojekt. Även om samverkan till viss del är formaliserad påpekar 
Sven Westhoff värdet av de informella kontakter som knyts vid de så kallade 
simuleringstillfällena. Här är meningen just att överföra simuleringen till 
verkliga förhållanden. 
 
Sideum Innovation tog initiativet till DISK och gick ut med en förfrågan till 
delprojekten om de ville ansöka för medel för en gemensam satsning. Inom 
Tunga fordon hade man länge funderat på leverantörerna som viktiga aktörer 
och när chansen kom började mer kvalitativa idéer formerades kring 
leverantörsutveckling beskriver Karin Nilsson. Tunga fordon ville här, liksom i 
de övriga delarna av verksamheten, verka som en neutral plattform i relation till 
näringslivet. I processen med idéutveckling för leverantörsprojektet skedde en 
växelverkan mellan näringslivet och Tunga fordon, både genom diskussioner 
inom styrelsen, genom diskussioner med maskintillverkare och med de faktiska 
leverantörerna via olika möten till exempel. 
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Trots att leverantörssatsningen är ett eget projekt påpekar Karin Nilsson att de 
olika delarna i Tunga fordon är starkt integrerade med varandra och att det är 
lite missvisande att dela upp verksamheten i olika projekt. Verksamheten har en 
slags fast massa som fanns innan förfrågan från Sideum. Tunga fordons 
kärnverksamhet är densamma även om man nu får chansen att satsa extra på 
leverantörsprojektet. 
 
Eftersom verksamheten funnits, om än i olika konstellationer, sedan 2001 så 
finns mycket erfarenhet från tidigare näringslivssamverkan inom Tunga 
Fordon. Det långsiktiga förtroendet från företagen är det som ger legitimitet till 
verksamheten, menar Karin Nilsson. Det är det långsiktigt uppbyggda 
förtroendekapitalet som ger existensberättigande. En viktig lärdom från tidigare 
samverkan handlar om att inte komma till företagen för tidigt. Att komma med 
en outvecklad idé och att hela tiden stämma av med företagen gör att irritation 
uppstår. För att skapa långsiktigt förtroendekapital krävs istället goda och 
genomtänkta idéer. Men samverkan sker förstås också i omvänd ordning, det 
vill säga genom initiativ från näringslivet. Ofta vill man samverka om 
strategiska frågor och hitta nya former för samverkan. 
 
Tunga fordon har två anställda som arbetar deltid med projektet parallellt med 
föreningens ordinarie verksamhet. För projektets utförande utnyttjas också 
externa resurser från bland annat universitet. Man har inte helt bestämt hur 
styrningen ska se ut. Styrelsen för Tunga fordon har hittills fungerat som 
styrgrupp, men eventuellt kommer man att tillsätta en kommitté specifikt för 
leverantörsutvecklingsprojektet. 
 
I de delprojekt som rör husfabriker och trämanufaktur inom 
Materialförsörjning Trä arbetar projektet direkt med företagen och företagen 
har också varit med att definiera dess utformning. Projekten fungerar rent 
praktiskt så att forskarna tillåts använda företagen som ett slags laboratorium 
för att testa olika idéer och lösningar gentemot företagen. Inom 
nanoteknikdelprojektet finns än så länge inga företagskontakter utan strategier 
för att hitta nanotekniska applikationer för företagen pågår fortfarande. Thomas 
Törnkvist menar, liksom Karin Nilsson, att det inte är bra att gå ut till företagen 
för tidigt, det gäller istället att ha en potentiell produkt att erbjuda när 
samarbetet inleds. 
 
Inom institutionen för teknik och design finns en lång erfarenhet av att arbeta 
med näringslivsrelationer. Thomas Törnqvist påpekar att han själv har 35 års 
arbetslivserfarenhet av den här typen av arbete nära företag. Lärdomarna från 
tidigare samverkan handlar framför allt om ett förhållningssätt gentemot 
företagen. De efterfrågar oftast praktiska lösningar framför teori och vill kunna 
se tillämpningen i det egna företaget. Så länge forskaren tydliggör kopplingen 
mellan teori och praktiska lösningar brukar det aldrig vara några problem 
menar Törnqvist. Företagen vill se den potentiella vinsten av idén och helst vill 
de inte ta för stora risker. Framför allt är samverkan viktigt mellan universitet 
och de små och medelstora företagen där kostnaderna är höga för att själva 
kunna satsa på högteknologiska och teoretiskt avancerade lösningar. Stora 
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företag har andra möjligheter att själva förädla den råvara de producerar eller 
att satsa större summor på utveckling av produktionstekniker. 
 
Samverkan med näringslivet inom ramen för Lättare Material handlar till stora 
delar om att bryta ny mark, menar Håkan Jalling som är VD för Aluminiumriket 
Sverige och projektledare för projektet. Många företag har arbetat med 
traditionella material som järn och stål och har inga erfarenheter av att arbeta 
med ett material som aluminium. Det handlar om att visa på fördelar till 
exempel om hållfasthet och viktfördelning i förarhytter. Projektet kommer att 
samla företag omgående och projektet har börjat med marknadsföring som gett 
respons. Idéer utvecklas av Lättare material-projektet som sedan förs ut till 
företagen för att visa på nya möjligheter. Håkan Jalling menar att det är svårt 
att i ett så tidigt stadium se hur projektet kommer att falla ut och tas emot av 
företagen, men redan nu finns intresse av verksamheten även utanför klustret i 
Småland. 
 
Samverkansarbetet kommer troligtvis att ske i mindre grupper där man kan 
diskutera mer konkreta insatser för företagen menar Jalling. I Lättare 
materialprojektet kommer man både att samverka med redan etablerade 
kontakter och nya kontakter, både med medlemsföretagen och med nya företag. 
Som medlemmar i Aluminiumriket Sverige finns både företag som är rena 
aluminiumföretag och företag som arbetar med aluminium som ett strategiskt 
material. Det finns tidigare erfarenheter och en vana av näringslivssamverkan 
på det sättet att näringslivet äger verksamheten.  
 
I samtliga tre klusterutvecklingsprojekt beskrivs samverkan som en fråga om 
förtroendekapital. Om verksamheten inte har förtroende från näringslivet blir 
det svårt att samverka. Därför har de olika klusterutvecklingsprojekten utformat 
förhållningssätt till näringslivet där det bland annat handlar om att se 
företagens villkor och drivkrafter, som att inte gå ut till näringslivet för tidigt 
med idéer eller genom att ta hänsyn till vilka risker företagen är beredda att ta. 
För de två intresseorganisationerna med företag som medlemmar, 
Aluminiumriket Sverige och Tunga Fordon, finns medlemsavtal där villkoren 
för medlemskapet regleras. Detta täcker dock inte in all samverkan eftersom 
den även sker med företag som inte är medlemmar. Tunga Fordon planerar 
därför att eventuellt göra medlemskap kostnadsfritt i en uppstartfas då de 
företag som berörs ofta är relativt små. I klusterutvecklingsprojekten sker också 
behovsanpassade samverkansavtal för frågor som mönsterskydd och skydd av 
företagshemligheter vid vetenskapliga publikationer. 
 

Strategier och verktyg för kunskapsspridning 
DISK är ett av de stora projekten inom Sideum Innovation och lärande sker 
både mellan och inom projekten enligt Sven Westhoff. Generellt är det dock de 
olika processledarna som ser till att lärande finns med i projekten. 
Simuleringsverksamheten är också ett konkret lärandeprojekt där olika former 
för samverkan kan testas och vidareutvecklas. 
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Inom projektet finns pengar avsatt för en utomstående utvärdering och denna 
sker även under projekttiden. Simuleringen i Innovativt arbetssätt fungerar i sig 
också som en utvärdering. Vid varje simuleringstillfälle kommer 15-20 personer 
att medverka och man planerar att ha åtta stycken simuleringar under 
projekttiden. Det kommer alltså att vara ganska många som kommer att ha 
chansen att medverka i dessa simuleringar påpekar Westhoff. Förutsatt att det 
är nyckelpersoner som medverkar beräknas spridningseffekten av detta bli 
relativt stor. 
 
När det gäller övergången mellan projektresultat och nya arbetstillfällen och 
företag menar Sven Westhoff att effekterna av projektet är svåra att beräkna på 
förhand. Tillväxten i företagen och nyföretagandet påverkas av externa faktorer 
såsom till exempel konjunkturer. Genom att arbeta efterfrågestyrt snarare än 
utbudsstyrt och genom en direktkoppling mellan projekt och företag menar 
Westhoff att förutsättningen för att utveckla stabilare företag med bättre 
konkurrenskraft ökar. I undersökningar ligger regionen efter vad gäller 
innovation och tekniktäthet vilket man hoppas förändra i och med projektet. 
Med en mer avancerad industri är förhoppningen att konkurrenskraften också 
ska kunna öka. En liten region beskrivs också vara speciellt beroende av 
samverkan utåt då ekonomin till stor grad är internationell. 
 
Kunskapsspridningen har olika kanaler beroende på delprojektens ägande och 
utformning. Inom det universitetsdrivna Träförsörjningsprojektet sker 
kunskapsspridning framför allt via de ordinarie vetenskapliga kanalerna genom 
till exempel vetenskapliga rapporter och artiklar. Institutionen arrangerar även 
årliga populärvetenskapliga studie- och informationsdagar där den egna 
forskningen presenteras. Genom kontakter med andra projekt, såsom de andra 
DISK-projekten och med de tidigare erfarenheterna av näringslivssamverkan 
finns också en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad kring samverkansfrågor. 
 
I de intresseorganisationsstyrda projekten ser utmaningarna för 
kunskapsspridning lite annorlunda ut. Karin Nilsson menar till exempel att 
Tunga fordon måste bli bättre på kunskapsspridning och hitta strategier för 
lärande. I lågkonjunkturen kan det bli extra viktigt att fungera som en 
kompetensorganisation menar hon eftersom ökad kompetens då kanske krävs 
för att behålla konkurrenskraften. Kunskapssäkringen är inte alltid helt klar, 
man vet inte hur den kunskap som genereras inom ramen för projektet sprids 
inom företagen. Detta borde man systematisera bättre och hitta organiserade 
former för påpekar Nilsson. 
 
Leverantörsutvecklingsprojektet samarbetar och lär också av varandra inom 
liknande projekt i landet såsom olika systerkluster på andra håll. Men inom 
Tunga fordon sker en kontinuerlig kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad. I 
själva verksamheten sker också en mer informell informations- och 
kunskapsspridning där olika företag sinsemellan delar erfarenheter och 
kunskap och knyter kontakter för framtida verksamhet. Men företagen 
konkurrerar också med varandra vilket innebär att samverkan mellan företagen 
är naturligt begränsade. Karin Nilsson menar att man hittills inte haft några 
direkta problem med detta men att man är vaksam på det. Hon menar att detta 
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delvis är självreglerande. Även om företagen skrivit under medlemsavtalet 
bestämmer de förstås själva vad de vill säga och dela med sig av. Det finns 
många frågor av mer strategisk karaktär där samverkan inom Tunga fordon inte 
behöver betyda något problem för konkurrensen. Internationellt finns det också 
goda erfarenheter där företagen samverkar i vissa frågor. Inom ramen för 
klustret är det heller inte så att alla företag konkurrerar med varandra. 
 
Inom det andra intresseorganisationsdrivna projektet Lättare Material finns 
sedan tidigare en organisation för kunskapsspridning och lärande som kommer 
att användas i lprojektet. Det handlar om till exempel dialoggrupper och 
seminarieverksamhet. 
 
Uppföljningsstrategierna är gemensamma för hela DISK-projektet och 
projektens resultat följs kontinuerligt upp och omvärderas, framför allt i direkt 
relation till målgruppen, det vill säga de företag som samverkan sker med. 
 
Övergången från projektresultat till nya arbetstillfällen och företag är svår att på 
förhand avgöra menar både Karin Nilsson på Tunga Fordon och Håkan Jalling 
på Aluminiumriket Sverige. Inom Tunga fordon arbetar man långsiktigt och det 
är svårt att avgöra hur utomstående faktorer som lågkonjunkturen kommer att 
slå mot klustret även om man är relativt övertygad om att tunga fordon fortsatt 
kommer att vara en viktig bransch. Här handlar det om att hitta 
överlevnadsstrategier till exempel utifrån de förändrade förutsättningar som 
finns inom leverantörernas relation till maskintillverkarna. En skakig 
finansmarknad och lågkonjunktur inverkar förstås på resultat men skapar också 
nya möjligheter menar Håkan Jalling. Tidigare erfarenheter av lågkonjunkturer 
har varit att de kan ses som tillfällen att se över verksamheten och skapa nya 
idéer, se nya chanser och nya strategier. Målet för verksamheten är att ge ökad 
konkurrenskraft och det borde långsiktigt ge möjlighet till nya arbetstillfällen 
och företag även om det också kan leda till rationaliseringar i vissa fall. 
 
Inom Materialförsörjning Trä ser man inga direkta problem mellan 
projektresultaten och målen om nya arbetstillfällen och företag. Ibland har det 
dock hänt att ett företag har gått i konkurs eller ändrar sin inriktning vilket 
direkt påverkar möjligheten att bedriva projektet i planerad riktning. Generellt 
gäller dock att om en ökning av effektiviteten kan ske i företagen med hjälp av 
projektet så ökar också efterfrågan och företagen kan bli mer 
konkurrenskraftiga och växa. Det i sig ger möjligheter till nya anställningar. 
Genom effektiviseringen av sågverkens verksamhet så att till exempel 
spillvirkesandelen minimeras förväntas också priset sänkas på råvaran på sikt, 
vilket även minimerar miljöpåverkan. Effektiviseringen kan också leda till att 
arbetsfördelningen mellan företagen påverkas menar Thörnqvist. Den person 
som nu arbetar med att kapa virke på husfabriken kanske inte längre behövs om 
virket kan sågas i rätt längder redan på sågverket, men där kanske det istället 
krävs mer arbetskraft. 
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3.2 START – från idé till företag 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond 8 700 000 
Länsstyrelsen AC  600 000 
Region Västerbotten  1 200 000 
Skellefteå kommun  4 500 000 
Arbetsförmedlingen  2 400 000 
 

Bakgrund 
START började sin verksamhet 2006 på uppdrag av Skellefteå kommun och har 
därefter utvecklats som ett projekt med rådgivning till nyföretagare och 
innovatörer. Rådgivningsverksamheten var initialt central och man har enligt 
projektledaren Roland Lindkvist sedan starten successivt även utvecklat mer 
aktiviteter i samverkan med näringslivet. Särskilda satsningar är riktade mot 
ungdomar där START är tänkt att fungera som en kontaktlänk mellan 
nyföretagaren/innovatören och näringslivet. START har också specifika 
satsningar på ungdomars och kvinnors företagande. Av de nystartade företagen 
var 48 procent kvinnor under första halvåret 2008. Även åldersspridningen 
mellan kunderna har varit stor enligt Lindkvist. 
 
Inom START arbetar fyra personer. Eftersom projektet har få anställda och är, 
enligt projektledaren, extra viktigt med samarbetspartners för att bredda 
kompetensen.  
 

Former för näringslivssamverkan 
STARTprojektet arbetar med näringslivssamverkan främst genom till exempel 
Skellefteå kommuns tillväxtkontor, Arbetsförmedlingen och det lokala 
näringslivet. I styrelsen för Innovation Västerbotten Service AB som driver 
STARTprojektet sitter fyra företagare och en person från kommunen. 
Ambitionen är att arbeta så nära arbetslivet som möjligt för att skapa länken 
mellan de egna kunderna och de nätverk inom näringslivet de behöver för att 
kommersialisera de idéer de har eller för att starta det företag de planerar. 
START driver projekt där man har en samordnande funktion för kurser och 
träffar med företagarföreningarna, Svenskt näringsliv, revisionsföretag, 
försäkringsbolag och skattemyndigheten och så vidare. Projektägaren 
Innovation Västerbotten har 120 medlemmar som till största delen består av 
företagare. 
 
Tanken bakom näringslivssamverkan är tvådelad. Enligt Roland Lindkvist 
handlar det för det första om att START ska ge nätverk till kunderna och 
därmed skapa bättre möjlighet att lyckas med det nya företaget. Kunderna får 
därmed snabbare kontakt med olika typer av kompetenser som finns inom 



 

 47

näringslivet. Arbetet sker genom rent personlig rådgivning i till exempel 
affärsutveckling. Frekvensen av kontakterna med olika kunder kan se mycket 
olika ut, beroende på att de personer som söker sig till START har olika behov. 
För det andra handlar samverkan om informationsspridning om STARTs 
verksamhet inom näringslivet och i samhället i övrigt.  
 
Verksamheten behandlar alla typer av nyföretagande och innovationer, det kan 
handla såväl om produkt- som tjänste- och affärsidéer som utvecklas inom 
ramen för STARTs verksamhet. et mycket viktigt med sekretess inom 
verksamheten menar Lindkvist förutom det nätverk som START kan erbjuda. 
Det kan handla om att under sekretess kunna få en teknikgranskning och få 
möjligheter till marknadsstudier för att få en uppfattning om hur man kan gå 
vidare med innovationen. 
 
Inom projektet anordnas kontinuerligt faktaföreläsningar som annonseras ut i 
lokalpressen och på STARTs hemsida. Föredragshållarna kan vara från olika 
företag och organisationer såsom till exempel Skatteverket, olika 
försäkringsbolag och banker.  
 

Lärande 
Genom den verksamhet som hittills bedrivits sedan 2006 menar Roland 
Lindkvist att verksamheten kontinuerligt utvecklas och att lärande sker genom 
tidigare erfarenheter. En utav de anställda har tidigare varit anställd i ett 
liknande projekt och kan därför bidra med viktiga erfarenheter. Birgitta 
Mikaelsson från kommunen som sitter med i styrelsen har också inblick i andra 
projekt och kan bidra med lärande från dessa. START samarbetar till exempel 
med Almi Företagspartner och Job’s Society som har liknande funktioner. I och 
med dessa samarbeten finns både möjlighet att lära av varandra och att nyttja 
varandras tjänster. 
 

3.3  Tärnaby Hemavan – världskänd fjälldestination i 
utveckling (Fjälldestinationsprojektet) 

 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond 3 750 000 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 2 400 000 
Storumans kommun  1 350 000 
 

Bakgrund 
Fjälldestinationsprojektet drivs av Tärnafjällens PR-förening som är en ideell 
förening med ca 70 medlemmar. Medlemmarna är framförallt företag i 
fjällområdet men även en del privatpersoner. Syftet med projektet är att öka 
besökarantalet i Tärnaby Hemavan och att öka andelen nöjda kunder i området, 
det vill säga både ett kvantitativt och ett kvalitativt mål. Målgruppen för 
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projektet är primärt medlemmarna i Tärnafjällens PR-förening, men projektet 
är också tänkt att gynna destinationen i sin helhet både vad gäller näringsliv och 
den enskilde medborgaren. 
 
Startpunkten för Tärnaby Hemavans arbete med att bygga upp destinationen 
skedde i slutet av 1990-talet med Kraftsamling Tärnafjällen, men föreningen 
som sådan har funnits sedan 1968 och har i varierande omfattning arbetat med 
rese- och turismfrämjande åtgärder. Kraftsamling Tärnafjällen resulterade i en 
strategiplan för området och en affärsplan för Tärnafjällens PR-förening där 
viktiga inslag var marknadsföring och konceptutveckling. Målet för rådande 
projektansökan var att stärka områdets profil för att nå ut nationellt och 
internationellt genom marknadsföring av ett starkt varumärke. 
 

Samverkansformer med näringslivet 
I ansökan beskrivs att kopplingen till det regionala näringslivet sker direkt 
eftersom medlemmarna i Tärnafjällens PR-förening som driver projektet är 
företag i Tärnaby Hemavan-området. Projektledaren Elisabet Jonsson påpekar 
att föreningen fungerar som en näringslivsorganisation och riktar sig direkt till 
medlemmarna som också är föreningens uppdragsgivare. Företag som inte är 
medlemmar, men som är verksamma i området och intresserade av föreningens 
verksamhet kan köpa in sig i olika delprojekt. Detta kan till exempel röra 
varumärkesträffar eller olika seminarier. 
 
Medlemsföretagen beskrivs av Jonsson som mycket samarbetsvilliga och aktiva 
i projektet. Ofta kommer projektledningen med uppslag som man genom 
kontakt med näringslivet sedan utvecklar. Samarbetet sker genom en 
kontinuerlig dialog kring områdets behov. 
 
Rent konkret skickas medlemsinformation och områdesinformation ut varje 
vecka och annonseras även på föreningens hemsida (www.tarnaby.se). 
Företagen initierar också olika former av samverkan. Det kan i dessa fall handla 
om varierande verksamheter där flera företag behöver samarbeta, som exempel 
olika evenemang. Vid dessa sammankomster medverkar ofta någon från PR-
föreningen. Samverkan kan alltså initieras både av näringslivet och av projektet. 
 
Genom fjälldestinationsprojektet menar Elisabet Jonsson att man mer direkt 
kan arbeta med produktutveckling. Produktutvecklingen på området handlar 
framförallt att med utgångspunkt från naturen skapa nya upplevelserelaterade 
produkter. Genom föreningens satsningar på marknadsföring menar Jonsson 
att produkterna kan gå från idé till en säljbar produkt. Förutom traditionella 
turistföretag som hotell och anläggningar så ska även andra näringar i området 
gynnas direkt eller indirekt av projektets verksamhet. Även handeln i stort 
gynnas när fler turister besöker destinationen. 
 
Elisabet Jonsson menar att det är svårt att avgöra vad som ska räknas som 
innovationer inom turistnäringen, men hon menar att den uppbyggnad av ett 
nationellt alpint centrum som man nu arbetar med kan vara en typ av 
innovation eller en ny produkt. 

http://www.tarnaby.se/
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Lärande 
Fjälldestinationsprojektet är det tredje stora projektet som genomförs i området 
och därmed finns det möjlighet att ta med sig lärande från tidigare erfarenheter 
enligt Elisabet Jonsson. Områdets eget behov står i centrum för satsningarna, 
men föreningen har också nära kontakt med liknande turistprojekt i Skellefteå, 
Guldriket och Umeåregionen. Genom denna kontakt kan både goda och dåliga 
erfarenheter förmedlas man kan ta hjälp av varandras erfarenheter. 
 
Projektet har främst inriktat sig på att bygga upp varumärket och olika typer av 
marknadsföring än så länge. Elisabet Jonsson menar att projektet direkt stärker 
området i termer av tillväxt och arbetstillfällen om det kommer fler turister till 
destinationen.  
 
Projektinformation, resultat och slutrapport kommer att läggas ut på 
föreningens hemsida så att allmänhet och intressenter ska kunna ta del av 
informationen. Lägesrapporter, möten för uppföljning och information 
förekommer också kontinuerligt liksom en årlig utvärdering av verksamheten.  
 

3.4 Glas och trä 
 
Beviljade medel (kr) 
 
Strukturfondsstöd   4 741 775 
Växjö universitet (kontant finansiering) 1 280 000 
Växjö universitet   5 512 593 
Lunds universitet   320 070 
 

Bakgrund 
Projektägare för ”Glas och Trä i samverkan: innovativa byggprodukter med 
mervärde” är glasforskningsinstitutet Glafo.51 Syftet med projektet är att genom 
samordning av de styrkor som redan finns inom områdena glas och trä skapa en 
kreativ och attraktiv samverkan. Denna samverkan är tänkt att öka regionens 
konkurrenskraft och attraktivitet både då det gäller företagsetablering och 
möjligheter att skapa kunskapsintensiva produkter och tjänster. Tanken med 
projektet är att genom samverkan lägga grunden för ökad konkurrenskraft 
genom att låta olika kompetenser som finns i regionen mötas på ett helt nytt 
sätt i det innovativa gränssnittet mellan glas och trä. Projektet syftar också till 
att lägga grunden för en väl fungerande struktur för lärande genom arbete i 
olika projekt och skapa en kreativ miljö som är attraktiv att delta i både för 
företag och för akademin. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan bl.a. Glafo, 
Växjö Universitet, Lunds Universitet, SP Trätek samt organisationer och företag 
                                                 
51 Glafo är en medlemsorganisation för glasindustrin, med medlemmar från Sverige men också 
de övriga nordiska länderna, Irland Österrike och USA. Se www.glafo.se 
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från målgrupperna. Projektets målgrupp är bland andra byggindustrin, 
träindustrin, planglasindustrin, arkitekter och designers.52 Projektledare är 
Elisabeth Flygt på Glafo som leder det övergripande arbetet. Projektet bedrivs 
utifrån ett antal olika delprojekt. 
 
Området glas-trä som bärande konstruktioner beskrivs i ansökan som ett 
outforskat område. I och med att projektet genomförs med att en ny profilering 
för regionen startas upp, är tanken att detta ska stärka konkurrenskraften och 
lägga grunden för nya möjligheter och produkter med inbyggt 
kunskapsinnehåll. Målet är att på sikt ha byggt upp ett nätverk och kompetenser 
som entreprenörer, företag och akademi kan utnyttja, och att detta kan leda till 
framtida nyanställningar. Som nyckelindikator uppges att projektet skapar två 
arbetstillfällen, samtidigt som 14 företag deltar i produktutvecklingsprojektet. 
 

Näringslivssamverkan 
Genom projektet är det tänkt att forskningsutövrna ska samverka och skapa en 
konkurrenskraftig utvecklingspotential för regionens näringsliv. Enligt ansökan 
har Småland den starkaste koncentrationen av träbearbetande industri i 
Sverige. Träbearbetningsindustrin i form av bland andra Södra, SP Trätek, 
Växjö universitet och Växjö kommun har tillsammans bildat CBBT (Centrum för 
Byggande och Boende med Trä) som verkar för träutveckling i regionen. CBBT 
kommer enligt ansökan att följa projektet och resultatet på nära håll. Projektet 
har också en referensgrupp, som utgörs av representanter från industrin och 
olika branschorganisationer. Inom olika nätverk där målgrupperna deltar har 
man enligt projektledare Elisabeth Flygt fört samtal kring vilka behov som 
föreligger ute i företagen. För att fånga upp behov och utveckla samarbeten med 
företagen, arbetar också med att sätta upp ett nätverk och bygga noder av 
näringslivskontakter. En viktig utgångspunkt för att skapa kontakter och bygga 
nätverk är enligt Flygt Glafos egna medlemsorganisationer. I samverkan med 
Glafo, företräds oftast små och medelstora företag av branschorganisationer, 
som har till uppgift att föra ut information som ligger i deras intresse. För att få 
ett fungerande samarbete betonar Flygt att det viktiga är att man hittar rätt 
personer, som är intresserade och har tid. Det är de personliga kontakterna, 
snarare än formella avtal, som avgör hur väl samarbetet kommer att fungera. 
För att få personer engagerade, är det också viktigt att förklara nyttan med 
samarbetet.  
 

                                                 
52 Glafos ansökan till EG:s strukturfonder, Nutek,  D/Dnr 42839 
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Lärande/kunskapsspridning 
För närvarande finns ett antal strategier inom projektet för att sprida resultat 
som genererats i projektet till målgrupperna. Enligt ansökan skall 
resultatspridningen ske på tre nivåer: projektintern informationsspridning, 
vetenskaplig resultatspridning och populärvetenskaplig informationsspridning. 
Enligt Flygt kommer man att nyttja olika branschplattformar exempelvis IRIS 
(Industrial Research Institutes in Sweden), som är en organisation för ett 30-tal 
olika industriforskningsinstitut. Dessa har tillsammans ett nyhetsbrev som går 
ut till beslutsfattare, finansiärer etc. Ett annat tilltänkt verktyg är att nyttja SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som enligt Flygt har en stor 
spridningseffekt. Samtidigt har man också planerat in att föreläsa på ett antal 
branschseminarier. Flygts erfarenhet är att det ger bättre nätverksbyggande än 
att publicera vetenskapliga artiklar. Om man ser till projektets potential att 
generera regional utveckling och nya arbetstillfällen på sikt, anser Flygt att det 
största problemet ligger i att företagen ska orka ta till sig forskningsresultat. 
Därför är det viktigt att man inom projektet utarbetar en vision om hur 
resultatet (oftast en prototyp) kan användas. 
 

3.5 Innovation för förnyelse och tillväxt 
 
Beviljade medel (kr) 
 
EU:s regionala utvecklingsfond:  2 365 430 
Regionförbundet i Kalmar län:  900 000 
Kalmar kommun:   600 000 
Almi företagspartner:   2 048 165 
 

Bakgrund 
Projektet Innovation för förnyelse och tillväxt drivs av ALMI företagspartner i 
Kalmar. ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern 
med 21 dotterbolag som ägs till 51 procent av moderbolaget. Övriga ägare är 
landstingen, regionala styrelseorgan och kommunala samverkansorgan. ALMI 
Företagsparter härstammar från ett beslut riksdagen fattat om en ny 
organisation för insatser på småföretagsutveckling (prop. 1993/94:40, bet. 
1993/94:NU11, rskr 1993/94:80). Beslutet innebar bland annat att de länsvisa 
utvecklingsfonderna ersattes av regionala utvecklingsbolag som ägdes av ett 
moderbolag och regionala intressenter. Det övergripande måletmed 
verksamheten på nationell nivå är att främja utveckling av konkurrenskraftiga 
små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt 
och förnyelse i svenskt näringsliv.53 
 
Syftet med projektet Innovation för förnyelse och tillväxt är enligt ansökan att 
påverka attityder, främja entreprenörskap och innovationsklimat. I syftet ingår 

                                                 
53 Se bolagsordning för ALMI Företagsparter Kalmar. 
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också att stimulera innovation och förnyelse bland individer hos små och 
medelstora företag i länet. Projektet har ett särskilt fokus på kvinnors och 
invandrares förutsättningar. Insatser riktar sig framförallt till 
kvinnodominerade arbetsplatser och målet är att nå vad man kallar 
”otraditionella grupper för idéutveckling och innovation” enligt ansökan. 
Genom att vända sig till personer som redan är anställda inom 
kvinnodominerade sektorer hoppas projektet kunna nå grupper som inte fångas 
upp av den ordinarie verksamheten på ALMI företagspartner. Den som redan 
har en fast anställning kanske inte tänker på att den idé man går och bär på kan 
bli en kommersialiserbar produkt menar projektledaren Tomas Peterson. Han 
tror att det kan finnas många slumrande idéer i den här gruppen. 
 
I projektet arbetar fyra personer, varav en är projektanställd på heltid. Denna 
person åker ut på arbetsplatserna, framför allt inom vård och omsorg och 
handel. Tomas Peterson beskriver verksamheten som en slags mission där det 
gäller att entusiasmera och skapa ”aha-upplevelser”. 
 

Näringslivssamverkan 
Inom projektet finns inte så mycket näringslivssamverkan, projektet riktar sig 
snarare till arbetsplatser för att boka in informationsträffar. Företagen antas 
själva kunna ha nytta av dessa träffar, men det finns inga formella band med 
näringslivet ännu. I ett nästa steg när idéer börjar utvecklas för eventuell 
kommersialisering kommer ALMI:s tidigare utvecklade nätverk att utnyttjas 
och till exempel kommunernas näringslivsenheter. Här handlar det framför allt 
om att hitta passande kontaktnät för att utveckla prototyper och så vidare. 
 
På det aktuella området saknas tidigare konkreta erfarenheter av samverkan, så 
detta stärker ALMIs ordinarie verksamhet menar Tomas Peterson. Däremot kan 
lärdomar dras av tidigare erfarenheter inom ALMI där det finns en vana att ta 
fram prototyper och hitta marknadskanaler. Inom vård och omsorg är det 
framförallt Landstinget som är uppköpare av de produkter som eventuellt 
kommer att utvecklas påpekar Tomas Peterson. Här handlar det om att 
upparbeta kontakter till exempel med hjälpmedelscentraler och så vidare. 
 
Det finns ingen styrgrupp för projektet utan det styrs av ALMIs VD tillsammans 
med projektledaren. Däremot finns det en referensgrupp som är gemensam för 
Innovation för förnyelse och ett annat projekt. I denna referensgrupp sitter de 
projektansvariga tillsammans med dem som arbetar i projekten samt 
representanter från Träcentrum i Nässjö och en projektsatsning som liknar 
Innovation för förnyelse vid namn PUMA som drivs av ALMI Jönköping. 
Tillsammans i referensgruppen finns cirka 10 personer varav ett par företagare 
representerar näringslivet. 
 
Inom projektet tänker man sig att använda formella avtal i relation till 
näringslivet och beställare såsom landstinget. Ambitionen är att formalisera 
både skyddet för idén och samverkan i avtal. Syftet med detta är framförallt att 
sekretesskydda idéerna och att i förlängningen garantera den ekonomiska 
vinsten av den kommersialiserade produkten eller tjänsten. 
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Lärande och kunskapsspridning 
Det kommer att finnas följeforskning i projektet tillsammans med projektet 
Våga, Växa, Vinn som även det drivs av ALMI Jönköping. På så sätt är det tänkt 
att kontinuerlig uppföljning och lärande ska ske. Genom en egen hemsida 
kommer Innovation för förnyelse och tillväxt också att ha ett forum för 
informationsspridning om idéer och resultat i projektet. Man dokumenterar och 
följer också upp insatserna månadsvis för att säkerställa att projektet når 
målgruppen och de uppsatta målen. Följeforskningen gör också att det både 
finns ett lärande mellan de två projekten och att resultat och verksamhet 
kontinuerligt följs upp. 
 
Man har också mycket kontakt med PUMA-projektet som drivs av ALMI i 
Jönköpings län där man har längre erfarenhet av liknande satsningar. Genom 
denna kontakt får man både stöd och hjälp med kontakter. 
 
När det gäller övergången från projektresultat till nya arbetstillfällen och företag 
menar Tomas Peterson att detta av naturliga skäl är svårt att mäta. Vi kan mäta 
kommersialiseringsgraden av de idéer som fötts inom ramen för projektet, men 
det är svårt att mäta hur många nya arbetstillfällen och företag som genererats 
just tack vare det här projektets verksamhet. För att överbrygga detta försöker 
man göra rimliga uppskattningar, men det är svårt att uppskatta inverkan av 
externa faktorer. 
 
Hittills har projektet arrangerat tre arbetsplatsträffar samt startat ett samarbete 
med ett nätverk av kvinnliga företagare. Tomas Peterson påpekar att projektet 
fortfarande är i en uppstartfas och att det förmodligen kommer att dröja minst 
ett halvår innan man kan se konkreta resultat av verksamheten. 
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4 Resultat och diskussion 
 

4.1 Näringslivssamverkan 
I de projekt vi undersökt återfinns olika former av näringslivssamverkan. 
Formerna för denna samverkan liksom graden av näringslivssamverkan ser 
olika ut i de olika projekten beroende på projektets storlek, ägare och 
samverkanspartners, syfte och mål. Vi kan däremot inte konstatera några 
regionsvisa skillnader. De största skillnaderna verkar finnas mellan 
universitetsägda projekt kontra andra ägarkonstellationer. Även projektens 
storlek har enligt vår tolkning haft betydelse. Det är viktigt att betona att många 
större projekt består av olika delprojekt. I dessa fall är skillnaderna för hur man 
samverkar stora. Man kan exempelvis ha tilldelat ett visst delprojekt ett 
uttryckligt ansvar att utveckla former för hela projektets näringslivssamverkan 
och lärande runt denna. Detta gäller till exempel för projekt som DARE och 
DISK. 
 

Tidigare erfarenheter 
I studier av tidigare strukturfondsprojekt, exempelvis i rapporten Regionala 
förutsättningar för innovation (Nutek Infonr 085-2006) drogs slutsatsen att 
projektinitiativen präglats av sin egen historia med rötter i näringslivsstrukturer 
och inblandade personers intressen och kunskap. Initiativen hade byggts upp av 
ett stort antal delprojekt under lång tid. Vid en jämförelse av de olika projekten i 
vår studie är det tämligen slående att projektledarna och 
projektorganisationerna har tidigare erfarenheter av samverkan med både 
näringsliv och offentliga myndigheter. Formerna för hur dessa erfarenheter har 
tillskansats visar både på likheter och på olikheter. Gemensamt är att samtliga 
projekt tycks ha haft en etablerad organisation redan innan uppstart. Inom 
ramen för dessa organisationer har olika typer av näringslivssamverkan 
etablerats. Till skillnad från denna erfarenhet finns det inom de större projekten 
(ex. DARE) delprojekt där man försöker etablera nya innovativa 
samverkansformer, medan ”moderprojektet” står för erfarenhet och visst 
kontaktnät. På detta sätt kan det vara möjligt att prova nya konstellationer, som 
annars inte hade varit möjligt för ett enskilt projekt. En likhet med tidigare 
studier är att många projekt har haft tidigare offentlig finansiering, exempelvis 
från Vinnova. 
 

Formaliseringsgrad och förtroendekapital 
Formaliseringsgraden för hur samverkan sker varierar också mellan de olika 
projekten. Exempel på en hög grad av formalisering är TräCentrum Norr där 
man har etablerade bindande bestämmelser för hur samarbetet skall ske mellan 
projektets parter. Sannolikt är detta beroende av att företagen står som en stor 
medfinansiär, vilket är unikt i jämförelse med andra universitetsägda projekt. 
Det finns fler exempel, såsom DARE, Robotdalen och PRIM där 
samverkansavtalen är omfattande, och specificerar ex. ansvarsområden för de 



 

 55

olika parterna. ACANALYS å andra sidan tycks ha en mindre institutionaliserad 
samverkansgrund som bygger mer på förtroendekapital som byggts upp i 
tidigare projekt. 
 
Det har i en tidigare rapport påpekats att kunskapen om omfattningen av socialt 
kapital vid universiteten är begränsad, samtidigt som detta kapital är en 
nyckelfaktor för att en samverkan ska kunna bidra till regional innovation och 
utveckling. I relation till detta kan nämnas att många projektledare som är 
knutna till universiteten med stolthet beskriver sina sociala nätverk och det 
förtroendekapital man skapat. Samtidigt kan vi notera att det finns en låg 
kännedom på central nivå inom universiteten om dessa nätverk, trots att de är 
så betydelsefulla. Det sociala kapitalet i de undersökta fallen är i första hand 
personbundet och inte knutet till universitetet som institution. Detta kan 
innebära att universitets- och högskoleanknutna projekt i sig inte behöver skapa 
goda förutsättningar för regional innovation. En viktig förutsättning är däremot 
att personer med rätt förtroendekapital är involverade.  
 

Direkt och indirekt samverkan 
Projekten utgår generellt från en direkt eller indirekt samverkansform. Med 
direkt samverkan menas här att projektdeltagarna samverkar direkt med 
enskilda företag. Indirekt samverkan kan t.ex. ske via olika företagsföreningar, 
kommunala institutioner och olika centrumbildningar. Vissa projekt menar 
dessutom att deras samverkan främst sker via inkubatorer och 
vetenskapsparker som är knutna till deras projekt, som exempelvis projekten 
PRIM och Robotdalen. Att få en konkret bild av hur samverkan, och det 
växelviska utbytet av kunskap sker på ett konkret plan, har därför varit svårt i 
dessa två fall. Det är också viktigt att betona att projektledarna har sett olika på 
vad som menas med samverkan. För vissa projektledare verkar 
näringslivssamverkan betyda all kontakt med företag, utan att man gör en 
gemensam insats inom projektets ramar. Andra menar att man inte bedriver 
någon etablerad samverkansform, även om man har direkta kontakter med 
företag vid behov. Speciellt svårt har det varit att få en bild över hur samverkan 
sker inom projekt med inkubatoranknytning. 
 
Det finns för- och nackdelar med direkta och indirekta samverkansformer. 
Fördelen med direkt samverkan med företag är att en ”behovsinventering” 
underlättas. En tydlig modell för direkt samverkan representeras av projektet 
TräCentrum Norr, ägd av Luleå tekniska universitet. Modellen bygger på att 
varje delprojekt har en styrgrupp där även näringslivet har representanter. 
Fördelen är att man kan arbeta behovsanpassat där projekten kan fånga upp 
idéer från företagen samtidigt som företagen direkt tar del av den kunskap som 
genereras i projekten. Nackdelen är att det förutsätter en hög uppslutning av 
företag för att inte konkurrensen skall sneddrivas. Möjligtvis kan en sådan 
samverkansmodell bli sårbar, om uppslutningen av företag är låg, eller om 
någon central aktör hoppar av. Ingen av dessa faktorer utgör ett problem för 
projektets genomförande idag. 
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Det finns också fördelar och nackdelar med en mer indirekt samverkansmodell. 
Inom ett av DARE:s delprojekt (delprojekt B. Gemensamt lärande) utgår man 
ifrån en indirekt samverkansmodell där man nyttjar redan existerande 
samverkansplattformar. Enligt delprojektledaren är fördelen med en sådan 
modell att om en industri är i behov av en viss lösning så vänder man sig till 
olika samverkansplattformar där forskare finns. Dessa plattformar blir allt 
viktigare då det pågår en trend mot öppen innovation. Flera projektledare har 
påpekat att företag i allt större utsträckning inte har råd med att själva stå för 
hela FoU, utan det krävs samarbete med andra företag och universitet. Den 
indirekta samverkan via samverkansplattformar gör projekten mer uthålliga, 
mindre beroende av specifika aktörer och mindre personbundna. Om några 
företag hoppar av, kan projekt ändå drivas vidare. 
 
Även när det gäller direkt samverkan sker stöd till företagens FoU. I t.ex. 
delprojektet Materialförsörjning Trä inom DISK används företagen som en form 
av laboratorium för forskningen. Problematiken kring detta är att projektet blir 
känsligt för förändringar i enskilda företag och eventuella konkurser. Dessutom 
krävs ett extraskydd av eventuella företagshemligheter. 
 
Två projekt, DARE och DISK, innehållande delprojekt som har explicita 
ambitioner att lära och utveckla formerna för samverkan. Inom DARE nyttjas 
redan etablerade samverkansformer som ”testarenor” för att få fram fungerande 
modeller som kan användas i de andra delprojekten. På ett liknande sätt arbetar 
man inom DISK med s.k. ”simuleringar” där olika samverkanspartners träffas 
för att i en ”testmiljö” hitta former för samverkan som sedan kan användas i 
verkligheten.  
 

4.2 Lärande och resultatspridning 
Liksom i fallet med näringslivssamverkan finns en rad strategier och ambitioner 
för lärande och resultatspridning bland de olika projekten. Vad gäller lärande 
har vi utgått från två dimensioner. För det första strategier för lärande inom 
projekten och för det andra strategier för lärande i termer av resultatspridning 
till berörda målgrupper, exempelvis potentiella entreprenörer, enskilda företag, 
hela branscher och samhällsorganisationer. Det ”interna” lärandet kan 
inbegripa allt ifrån lärande om framgångsrika samverkansmodeller till tekniskt 
kunnande inom respektive område. Generellt har alla projekt strategier och 
verktyg för informationsspridning och kommunikation. Vad som däremot ofta 
saknas är en uppföljningsstrategi för att fånga upp och säkra huruvida ett 
generellt lärande faktiskt sker. Endast ett projekt har uttryckligen dragit 
slutsatser om att det generella lärandet i branschen har varit för lågt och 
genomfört förändringar på basis av denna insikt (TräCentrum Norr).  
 
Lärandet och spridningen av resultat kan ske med olika grad av offentlighet. I 
vissa fall sker det offentligt, exempelvis via vetenskapliga publiceringar, 
information på webben, nyhetsbrev, pressmeddelanden, seminarier etc. Andra 
projekt är mer kopplade till produktutveckling som är beroende av patent eller 
immaterialrättsligt skydd. Ibland är det heller inte själva produkten som är 
tänkt att generera lärande, som exempelvis resultaten i 
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inkubatorverksamheterna, utan där är det själva arbetsmetoderna och 
kommersialiseringsprocessen som man drar lärdomar ifrån. 
 
Vad gäller lärandeprocessen, hänvisar en del projektledare till engagerade 
följeforskare som kontinuerligt följer upp lärande, och fungerar som ett redskap 
för att utveckla strategier för återkoppling och vidareutveckling. Vi kan 
konstatera att när verktygen för resultatspridning baseras på offentliga kanaler, 
såsom web, nyhetsbrev, seminarier etc. blir det givetvis svårare att få en 
återkoppling på att resultat tas emot och att lärande verkligen sker. Flera 
projektledare har betonat betydelsen av att nå ut till strategiska personer, som 
har möjlighet att sprida informationen vidare, antingen till andra företag (t. ex. 
via personer inom Handelskammaren och branschorganisationer) eller på rätt 
nivå inom enskilda företag. 
 

Policydiskussion 
Utifrån våra slutsatser vill vi också diskutera i termer av policy rörande några av 
de slutsatser vi dragit från intervjustudien. Naturligtvis vill vi i sammanhanget 
påpeka att studien har haft en reflekterande ambition, där utgångspunkten för 
diskussion är ett begränsat antal projekt, där projektledarnas erfarenheter och 
perceptioner står i fokus. Trots dessa begränsningar har specifik kunskap 
rörande initieringen av näringslivssamverkan kunnat fångas. 
 
När det gäller graden av näringslivssamverkan anser vi att det är viktigt att 
utifrån projektets specifika förutsättningar skapa hållbara samverkansformer 
antingen i termer av formella regler eller genom ett väl uppbyggt 
förtroendekapital. I de projekt där antalet aktörer är stort ökar rimligtvis kravet 
på formalisering. Samtidigt framgår av intervjuerna att samtliga projektledare 
uttryckt att man är nöjd med näringslivets grad av medverkan, utom i ett fall. 
Men i de lägen där näringslivets medverkan/engagemang tenderar att vara 
svagt är det viktigt att det finns varierande typer av stöd för hur graden av 
samverkan ska kunna ökas. Exempelvis skulle ett mentorskapsstöd, som ett 
komplement till följeforskningen, kunna utvecklas där erfarenheter från 
framgångsrika projekt skulle kunna nyttjas för att öka samverkansgraden. Vi vill 
även sammanfatta och diskutera några möjliga framgångsfaktorer för uppstart 
av näringslivssamverkan. 
 

Klargör av kärnintressen och forma en gemensam vision 
En del projektledare har betonat betydelsen av att klargöra vilka kärnintressen 
som de olika aktörerna har som utgångspunkt, när man går in i en 
samverkansprocess. Genom att förstå varandras kärnintressen underlättas 
hanteringen av eventuella intressekonflikter, när man tydliggjort intressena på 
ett tidigt stadium. Exempelvis kan rollen som forskare stå i strid med 
utvecklandet av en kommersialiserbar produkt, som i Biotech där det inte blir 
möjligt att söka patent om resultaten redan presenterats i en vetenskaplig 
publikation. Det är inte alltid självklart att forskarens mål att meritera sig och 
företagens mål att tjäna pengar (i någon form) på en produkt är helt förenliga. 
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Ett annat exempel är att inom basindustrin kan en ny IT-applikation innebära 
kostnadsbesparingar genom rationalisering (och färre jobb som konsekvens.) 
Med samma produkt kan en mjukvaruleverantör som tagit fram produkten i en 
samverkan tjäna pengar genom en produkt för försäljning. 
 

Klargör nyttan 
Många projektledare betonar betydelsen att vara konkret och förklara nyttan av 
att ingå i ett visst samarbete. Det handlar om att ha nått en viss mognad, där 
man kan balansera en eventuell behovsinventering gentemot företagen med 
konkreta förslag på vad projektet kan bidra med. 
 

Kommunicera på rätt nivå 
I många av de projekt vi studerat har universiteten en central roll, antingen som 
projektägare eller som samverkanspart. För forskarnas del handlar det inte bara 
om att presentera om sitt forskningsområde och forskningsbidrag på ett 
begripligt sätt, utan även om en annan inställning till samverkan. Enligt vissa 
projektledare måste forskare som söker samverkan utgå från vad näringsliv och 
myndigheter har för behov och önskemål, snarare än att ensidigt försöka sälja in 
vad universitetet är bra på. När samverkan stöter på problem, är det oftast 
kommunikationen som brister. 
 

Grad av behovsstyrning 
För att öka projektens möjligheter att generera innovationer som kan leda till 
nya arbetstillfällen och nya företag blir någon form av behovsinventering 
väsentlig. Vi har noterat att formerna för att behovsanpassa projekten mot 
näringslivets behov ser olika ut. Vi har diskuterat om detta kan vara beroende av 
huruvida man utgår ifrån en direkt eller indirekt samverkansmodell. Det kan 
dels ske med en direkt kommunikation med olika företag, dels via olika 
branschorganisationer för att identifiera en hel branschs utmaningar och behov.  
Behovsinventeringen kan också ske direkt genom att näringslivet finns 
representerade i styrelser, referensgrupper och/eller styrgrupper i projekten.  
Vår slutsats är att det kan vara fördelaktigt om man har 
näringslivsrepresentanter inte bara i styrelser, utan även i styrgrupperna där 
den praktiska utformningen av olika delprojekt sker. Detta bör innebära 
möjligheter att fånga upp behov i ett tidigt skede, liksom goda förutsättningar 
för ökat lärande och kunskapsspridning. Vi vill samtidigt betona att alla projekt 
inte arbetar med styrgrupper, något som kanske kunde utvecklas på sikt. 
 

Lärandets viktiga roll 
Det kan vara av betydelse att ha en direkt samverkan med strategiskt utvalda 
näringslivsrepresentanter i styrelser och styrgrupper för att ha en kontinuitet 
och säkerhetsställa återkoppling av lärandet, speciellt för att underlätta 
interaktivitet och ett växelvist lärande. Med strategiskt valda 
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näringslivsrepresentanter avses sådana som har strategiska positioner inom 
branscher eller enskilda företag och därför når ut till många personer. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att det finns, i det initiala skedet, en varierande 
struktur på näringslivssamverkan i de studerade projekten. Generellt präglas de 
första erfarenheterna av goda ambitioner hos de intervjuade projektledarna, 
med transparenta planer. De större projekten har också en intern 
arbetsfördelning fördelat på olika delprojekt med specifikt ansvar för att 
utveckla näringslivssamverkan. Vi har uppmärksammat universitetens roll och 
gjort vissa jämförelser med mindre projekt. Vi har även uppmärksammat att 
näringslivet i de studerade projekten har investerat mer i termer av tid än eget 
kapital, vilket var en viktig synpunkt även i tidigare utvärderingar. Endast ett 
universitetsprojekt har en direkt finansiering från enskilda företag. 
 
Vidare har vi också diskuterat och gett förslag på hur man skulle kunna stärka 
samverkansprocesserna både från NUTEKs sida och för projektens del. 
Däremot anser vi att det behövs en mer ingående förändringsprocess när det 
gäller lärandet i projekten. Denna del behöver utvecklas mer redan på ett tidigt 
stadium. Hur olika lärandeprocesser ska spridas framgångsrikt mellan olika 
strukturfondsprojekt och hur denna kunskap ska göras tillgänglig även för de 
miljöer som inte ingår i strukturfondssatsningen bör enligt vår mening 
prioriteras. Tidigare forskning har generellt visat på vikten av olika 
kunskapskanaler mellan exempelvis universitet och innovativa miljöer. Här 
finns en stor potential för strukturfondssatsningarna att genom selektiva 
åtgärder skapa generella förutsättningar för innovationer, nya företag, 
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. En viktig förutsättning för sådana 
processer är enligt vår uppfattning lärandeprocesser som bidrar med 
innovation, vilka i sin tur förutsätter fungerande samverkansformer och 
utvecklade nätverk.  
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Intervjuer 
 
Intervju med Örjan Norberg, marknadsansvarig på ”Biotech” Umeå den 3 
november, 2008. 
 
Telefonintervju med Sven Westhoff, projektkoordinator för ”DISK (Dynamik i 
Småländska Kluster)” den 27 oktober, 2008. 
 
Telefonintervju med Håkan Jalling, VD Aluminiumriket Sverige och 
projektledare delprojektet ”Lättare material”, i DISK, den 28 oktober, 2008 
 
Telefonintervju med Karin Nilsson, verksamhetsledare för ”Tunga fordon som 
leder delprojektet Leverantörsutveckling” i DISK, den 28 oktober, 2008. 
 
Telefonintervju med Thomas Törnqvist, professor i virkeslära, institutionen för 
teknik och design, Växjö universitet, projektledare för delprojektet 
Materialförsörjning Trä i DISK, den 5 november, 2008. 
 
Telefonintervju med Tomas Peterson, projektledare för ”Innovation för 
förnyelse och tillväxt”, den 30 oktober, 2008. 
 
Telefonintervju med Roland Lindqvist, projektledare för ”START - från idé till 
företag”, den 9 oktober 2008. 
 
Telefonintervju med Elisabet Jonsson, projektledare för ”Tärnaby Hemavan – 
världskänd fjälldestination i utveckling (Fjälldestinationsprojektet)”, den 8 
oktober, 2008. 
 
Telefonintervju med Arne Gylling, projektledare för ”I2 – den intelligenta 
inlandsvägen”, den 9 oktober 2008. 
 
Telefonintervju Krister Lundberg, VD Lundbergs trä, syrelseordförande i 
SÅGAB, den 11 november, 2008. 
  
Intervju med Viktoria Mattsson, Luleå tekniska universitet, projektkoordinator 
för ”DARE”, den 9 oktober 2008. 
 
Intervju med Per Levén, DARE, delprojektledare för ”Gemensamt lärande – 
testarenor med kommersialiseringspotential” den 10 november, 2008. 
 
Intervju med Per-Erik Johansson, DARE delprojektledare för ”Triple Helix”, 
den 14 november, 2008. 
 
Intervju med Håkan Ylinenpää, DARE, delprojektledare för ” Utveckling av 
entreprenöriella drivkrafter”, den 21 november 2008. 
 
Intervju med Annika Wikström, DARE, delprojektledare för ”Nya verktyg för 
kommersialisering av forskningsresultat”, den 17 november, 2008. 
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Telefonintervju med Elisabeth Flygt, projektledare för ”Glas och Trä i 
samverkan: innovativa byggprodukter med mervärde”, den 12 november, 2008. 
 
Telefonintervju med Olle Hagman, projektledare för ”TräCentrum Norr” den 10 
oktober, 2008. 
 
Telefonintervju med Ove Albertsson, projektledare för ”Robotdalen” den 12 
november, 2008. 
 
Telefonintervju med Erik Lindhult följeforskare PRIM, den 7 november, 2008.  
 
Telefonintervju med Claes Tegerstrand, projektledare PRIM, den 6 november, 
2008. 
  
Telefonintervju med VD för LEAD Christian Berger den 10 november, 2008.  
 
Intervju med Lars Westin, projektledare för ACANALYS den 9 oktober, 2008. 
 
Telefonintervju med Anders Lagerkvist, DARE, delprojektledare för 
”Framsyn/foresight inom två områden” den 20 november, 2008. 
 
 

Ansökningshandlingar och beslut 
 
DARE, dnr 200801702 
Biotech Umeå, dnr 2008-000009 
TräCentrum Norr, dnr 200801512 
Robotdalen, dnr 200704561 
PRIM, dnr 200801546 
ACANALYS, dnr 2008-000017 
I2 – den intelligenta inlandsvägen, dnr 2008-000008 
DISK, dnr 200800193 
START, dnr 200801597 
Tärnaby Hemavan, dnr 200703611 
Glas och trä dnr 200802293 
Innovation för förnyelse och tillväxt, dnr 200802514 
 
Bolagsordning ALMI företagspartners Kalmar län, organisationsnummer: 
556488-1273, Affärsdatabasen (www.ad.se), 2008-12-01. 

6 Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Tabell 1: Beviljade medel för de projekt som studerats 
 

http://www.ad.se/
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Projekt och finansiärer Beviljade medel för 
projekten 

Tidigare erfarenheter från offentlig 
finansiering 

Dare   

Strukturfondsstöd 46 383 507     

Vinnova 30 808 500     

Innovationsbron 3 312 000     

Skellefteå kommun 828 000     

Luleå tekniska universitet 6 011 047     

Umeå universitet 5 934 000     

Summa 93 277 054     

   

Robotdalen   

Strukturfondsmedel 24 638 746     

Vinnova 30 000 000     

Regionförbundet Örebro 4 500 000     

Länsstyrelsen Örebro 1 500 000     

Örebrokommun 1 200 000     

Laxåkommun 180 000     

Regionförbundet Sörmland 4 500 000     

LänsstyrelsenVästmanland 3 000 000     

Landstinget Västmanland 600 000     

VästeråsStad 3 000 000     

RegionförbundetUppsala 900 000     

UppsalaUniversitet 1 350 000     

ÖrebroUniversitet 1 500 000     

MälardalensHögskola 780 000     

Summa 77 648 746     

   

AC Analys   

EU:s regionala utvecklingsfond 14 494 741     

Regionförbundet Västerbottens 
län 

3 750 000     

Västerbottens läns landsting 5 250 000     

Umeå universitet, CERUM 2 500 000     

Umeå kommun 3 000 000     

Summa 28 994 741     

   

Träcentrum Norr   

Strukturfondsstöd 9 950 000     

Länsstyrelsen BD 500 000     
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Länsstyrelsen AC 2 584 000     

Luleå Tekniska Universitet 2 016 000     

Skellefteå kommun 4 850 000     

Summa 19 900 000     

   

PRIM   

EU:s regionala utvecklingsfond 17 963 051     

Mälardalens Högskola 4 158 753     

Regionförbundet Uppsala 2 310 000     

Regionförbundet Örebro 200 000     

Örebro Universitet 300 000     

Summa 24 931 804     

   
   

I2   

EU:s regionala utvecklingsfond 12 000 000     

Länsstyrelsen BD 1 800 000     

TSS 200 000     

LTU, CDT 4 905 900     

LTU, CASTT 7 710 000     

Summa 26 615 900     

   
Biotech Umeå   

EU:s regionala utvecklingsfond 7 835 700     

VLL, UmU, Umeå kommun, 
FOI 

4 650 000     

Uminova Innovation 665 700     

Länsstyrelsen i AC län 2 520 000     

Summa 15 671 400     

   
Disk   

EU:s regionala utvecklingsfond 5 412 157     

Regionförbundet södra 
Småland 

6 730 061     

Växjö univ. Materialförsörjning 722 751     

Växjö univ. lev. -utv. 257 825     

Växjö univ. styrgrupp: 70 400     

Växjö univ. projektgrupp: 92 799     

Regionförb. styrgrupp:  70 400     

Regionförb. Projektgrupp 174 000     

Summa 13 530 393     

   
START   
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EU:s regionala utvecklingsfond 8 700 000     

Länsstyrelsen AC 600 000     

Region Västerbotten 1 200 000     

Skellefteå kommun 4 500 000     

Arbetsförmedlingen 2 400 000     

Summa 17 400 000     

   
Tärnaby   

EU:s regionala utvecklingsfond 3 750 000     

Länsstyrelsen i Västerbottens 
län 

2 400 000     

Storumans kommun 1 350 000     

Summa 7 500 000     

   

Glas och trä   

Strukturfondsstöd 4 741 775     

Växjö universitet (kontant 
finansiering) 

1 280 000     

Växjö universitet 5 512 593     

Lunds universitet 320 070     

Summa 11 854 438     

   

Innovation för förnyelse 
och tillväxt 

  

EU:s regionala utvecklingsfond 2 365 430     

Regionförbundet i Kalmar län 900 000     

Kalmar kommun 600 000     

Almi företagspartner 2 048 165     

Summa 5 913 595     

 
 
Tabell 2: Totalt beviljade projekt september 2008 hela landet 
 
Organisation namn Summa medel  EU medel   Off. 

kontantfinans.  
 Off. 
direktfinans.  

Andel 
av 
total 
off. 
finans 

Totaler        5 554 678 975          1 967 476 573             2 009 397 
065     

     264 892 401    100 

A S C - ARCTIC STEEL 
CIRCLE EKONOMISK 
FÖRENING 

              7 700 679                3 253 250                   3 253 250                        -       0,15 

ACREO AB             47 792 051               23 896 000                 19 310 774             4 585 226    1,13 

ALMI FÖRETAGSPARTNER 
BLEKINGE AKTIEBOLAG 

              1 961 050                   965 500                      965 500                        -       0,05 

ALMI FÖRETAGSPARTNER 
GÄVLEBORG AKTIEBOLAG 

            20 988 683               9 444 886                   7 860 417             3 683 335    0,49 

ALMI FÖRETAGSPARTNER 
JÖNKÖPING AKTIEBOLAG 

            58 092 299              23 236 983                 34 855 275                       -       1,37 

ALMI FÖRETAGSPARTNER               5 913 635                 2 365 430                   3 548 165                        -       0,14 
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KALMAR LÄN AKTIEBOLAG 

ALMI FÖRETAGSPARTNER 
VÄRMLAND AKTIEBOLAG 

            15 714 550                 7 857 000                   6 703 500            1 154 000     0,37 

ALMI FÖRETAGSPARTNER 
ÖSTERGÖTLAND 
AKTIEBOLAG 

            47 840 036              16 744 000                 31 096 
000     

                    -       1,13 

ALVESTA KOMMUN                 959 478                    383 775                      575 663                         -       0,02 

ARGENTIS AB               2 970 050               1 125 000                   1 125 000                        -       0,05 

ARJEPLOG LAPPLAND 
BESÖKSSERVICE 
AKTIEBOLAG 

              1 400 050                  700 000                      700 000                       -       0,03 

ARVIKA KOMMUN             17 445 041                 6 750 000                   9 300 000               450 000    0,39 

ARVIKA 
NÄRINGSLIVSCENTER EK. 
FÖR. 

            17 080 050               8 540 000                   2 810 000            5 730 000    0,4 

Almi Företagspartner Nord AB 
ub 

            61 748 151                30 874 050                 23 988 
800     

         6 885 250    1,46 

Arvidsjaur Flygplats AB             37 196 878               12 700 000                 12 700 
000     

                    -       0,6 

BERGSSKOLAN 
KOMPETENSUTVECKLING 
AKTIEBOLAG 

              4 767 890                2 383 920                   1 705 000                678 920    0,11 

BJURHOLMS KOMMUN             15 000 050               7 500 000                   7 500 000                       -       0,35 

BLEKINGE LÄNS 
LANDSTING 

            14 548 158                7 273 255                   5 824 853             1 450 000    0,34 

BODEN TURISM 
EKONOMISK FÖRENING 

              2 892 541                   950 000                      950 000                       -       0,04 

BOLLNÄS KOMMUN               3 775 050                1 887 500                   1 887 500                        -       0,09 

BORGHOLMS KOMMUN               2 697 040                  897 000                   1 350 000                        -       0,05 

BORLÄNGE KOMMUN             33 837 694               16 746 397                  16 871 000                       -       0,79 

BRG, BUSINESS REGION 
GÖTEBORG AB 

            79 922 481               31 508 148                  47 262 238                       -       1,86 

Bioventia Capital AB               1 800 028                  500 000                   1 300 000                       -       0,04 

Bodens kommun               2 900 048               1 400 000                   1 500 000                       -       0,07 

Borlänge Energi               4 000 050               2 000 000                  2 000 000                      -       0,09 

Brewhouse Innovation AB               1 867 040                   746 800                   1 120 200                        -       0,04 

COMMUNICARE             26 346 134                8 884 269                  12 946 200                      -       0,51 

COOMPANION KOOPERATIV 
UTVECKLING  HALLAND 

              2 526 953                   910 765                   1 366 148                         -       0,05 

COOMPANION KOOPERATIV 
UTVECKLING UPPSALA LÄN 

            15 744 035                5 508 480                   9 308 880               926 640    0,37 

CSE INCUBATION AB               8 650 040               2 850 000                   4 350 000                       -       0,17 

Connect Norr Service AB             10 932 844                4 866 397                   4 866 397                        -       0,23 

Coompanion Dalarna               3 037 142                1 518 546                   1 518 546                         -       0,07 

Coompanion Göteborg               1 450 565                   567 617                      882 909                       -       0,03 

Coompanion Mitt             16 920 050               8 460 000                   8 100 000               360 000    0,4 

Coompanion Västerbottens län               6 146 150                 3 072 500                   3 073 600                       -       0,14 

DESTINATION 
FUNÄSDALEN AB 

            20 516 134                8 500 000                   8 500 000                       -       0,4 

Design i Västernorrland Ideell 
förening 

              1 822 677                    700 050                      800 000                       -       0,04 

ENTREPRENÖRSFABRIKEN             22 384 650               7 834 614                   3 840 000          10 710 000    0,53 

ESLÖVS KOMMUN                 510 424                    250 000                      260 375                        -       0,01 

ESPIRA Inkubator AB             12 939 046                5 175 603                   7 763 403                        -       0,31 

ESPIRA Tillväxtcenter AB             23 737 453               10 577 833                  11 302 653            1 780 000    0,56 

EVONET EKONOMISKA 
FÖRENING 

              5 020 969               1 945 000                   1 945 000                        -       0,09 

EXPANDUM AKTIEBOLAG               8 677 036                3 600 000                   3 600 000                       -       0,17 

EnergiPlattform 
mellannorrland AB 

              7 811 050                 2 968 000                   2 668 000               300 000   0,14 

FALU KOMMUN               7 436 839                3 000 000                  3 635 000                       -       0,16 

FILIPSTADS KOMMUN             20 649 550              10 212 000                   7 570 000            2 642 500    0,48 
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FILM I VÄST AB             25 558 041               10 223 200                 15 334 800                       -       0,6 

FUTURE POSITION X             25 302 759               13 396 627                   6 164 731                 704 370    0,48 

Fc Norrland Friidrottscentrum 
Norrland 

                  50 080                      40 000                        10 000                        -       0 

Fiber Optic Valley AB             42 446 493              21 223 221                  19 442 250            1 780 971     1 

Fokusera Utveckling Sundsvall 
AB 

              1 600 050                  600 000                      600 000                       -       0,03 

Framtid Valdermarsvik               6 566 150                3 247 188                   3 318 912                         -       0,15 

FÖRENINGEN CONNECT 
VÄST 

              1 600 040                  640 000                      960 000                       -       0,04 

FÖRENINGEN GOTLANDS 
FORNVÄNNER 
LÄNSMUSEET PÅ GOTLAND 

              2 363 540                   945 400                   1 320 000                98 100     0,06 

FÖRENINGEN SVENSKA 
TIMMERHUS 

              1 568 050                   734 000                      620 000               114 000     0,03 

FÖRETAGARNA I KIRUNA               2 642 242                   880 000                      880 000                       -       0,04 

GLASFORSKNINGSINSTITUT
ET GLAFO 

            11 854 478                4 741 775                   1 280 000            5 832 663    0,28 

GLOBAL UTMANING I 
JÄMTLANDS LÄN 

              1 325 050                   550 000                      550 000                       -       0,03 

GOTHIA INNOVATION AB             15 632 115                 5 172 832                   1 800 000            8 659 250    0,37 

GOTLANDS KOMMUN               1 319 608                   527 827                      791 741                         -       0,03 

Gold of Lappland Ekonomisk 
Förening 

              7 600 050               3 800 000                  3 800 000                      -       0,18 

GÄVLE & CO TURISM OCH 
MARKNADSFÖRING EK.FÖR. 

              1 767 287                    831 240                      936 000                       -       0,04 

GÄVLE KOMMUN             16 005 824               7 957 833                   6 188 563             1 859 378     0,38 

GÄVLE TECHNOLOGY PARK 
AKTIEBOLAG 

                500 050                   250 000                      250 000                       -       0,01 

GÖTEBORGS UNIVERSITET               9 609 040               3 843 600                   5 765 400                        -       0,23 

GÖTEBORGSREGIONENS 
KOMMUNALFÖRBUND 

              1 618 032                   687 846                      372 056                340 583    0,03 

Gävleborgs 
Kreditgarantiförening ek för 

              2 957 550                   866 250                      866 250                        -       0,04 

Göteborgs stad               2 223 164                   889 250                   1 333 874                        -       0,05 

HAMMARÖ KOMMUN             30 447 105               15 223 527                  13 357 975             1 865 552     0,72 

HANDELSKAMMAREN 
VÄRMLAND SERVICE AB 

            20 384 050              10 192 000                   7 852 000            2 340 000   0,48 

HANDELSKAMMARENS 
SERVICE, AC LÄN AB 

              4 456 550                1 887 800                   1 888 700                        -       0,09 

HEART OF LAPLAND 
EKONOMISK FÖRENING 

              2 830 584               1 000 000                   1 000 000                       -       0,05 

HELIGHOLM UTVECKLING 
AB 

            15 694 283                4 000 000                  6 000 000                      -       0,24 

HOFORS KOMMUN               2 050 050               1 000 000                      900 000               100 000    0,05 

HOLDINGBOLAGET VID 
GÖTEBORGS UNIVERSITET 
AB GÖTEBORGS 
UNIVERSITET 

              6 566 454                2 701 800                   3 003 800                89 700     0,14 

HS KONSULT AB               8 354 050               4 162 000                   4 090 000                72 000     0,2 

HUDIKSVALLS 
NÄRINGSLIVS AKTIEBOLAG 

            10 977 254                5 262 460                   5 191 103                  71 357     0,25 

Handelskammaren Mittsverige               7 800 050               3 000 000                  3 000 000                      -       0,14 

Herbert Felixinstitutet                 503 050                    250 000                      100 000               153 000    0,01 

HÄLLEFORS KOMMUN             15 523 529                5 364 481                   9 746 013                220 000    0,36 

HÄLSINGEUTBILDNING 
EKONOMISK FÖRENING 

            32 550 051               16 275 000                   9 866 667             6 408 333    0,77 

HÄLSINGLAND TURISM 
EKONOMISK FÖRENING 

              1 780 050                   890 000                      890 000                       -       0,04 

HÖGSKOLAN DALARNA             40 694 201              20 337 075                  14 919 610             5 437 465    0,96 

HÖGSKOLAN I GÄVLE             14 997 049                7 361 000                   3 810 000            3 826 000   0,35 

HÖGSKOLAN VÄST             17 001 521                 5 600 180                   8 810 118                         -       0,34 

Härnösands kommun               2 500 050               1 250 000                   1 250 000                        -       0,06 

IDC West Sweden AB             12 360 800               4 852 108                   6 648 162                630 000    0,29 
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IDEONCENTER 
AKTIEBOLAG 

            12 000 050               6 000 000                  6 000 000                      -       0,28 

IHT, INSTITUTET FÖR 
HUMAN TEKNOLOGI 

            11 813 189                 7 354 000                   2 100 000               881 522     0,24 

INDUSTRIELLT 
UTVECKL.CENTRUM TRÄ I 
V-BOTTEN AB 

              8 050 112                3 450 000                   3 450 000                       -       0,16 

INDUSTRIELLT 
UTVECKLINGS CENTRUM I 
SKÅNE AB 

              5 620 107                2 620 060                   3 000 000                      -       0,13 

INDUSTRIELLT 
UTVECKLINGSCENTER 
DALARNA AB 

              4 769 960                2 324 955                   2 324 955                        -       0,11 

INDUSTRIELLT 
UTVECKLINGSCENTRUM 
WERMLAND AB 

              7 111 042                 3 555 496                   3 555 496                        -       0,17 

INNOVATION 
VÄSTERBOTTEN SERVICE 
AB 

            15 970 184                8 695 000                   6 305 000               180 342     0,36 

INNOVATIONSBRON VÄST 
AB 

            24 877 774                9 951 093                  14 926 640                       -       0,59 

INNOVATUM AB             16 019 459                4 429 000                   6 644 000                       -       0,26 

INTERACTIVE TV ARENA I 
GÄVLE KOMMANDITBOLAG 

            11 957 045                 6 517 000                   4 920 000                       -       0,27 

INTERNATIONELLA 
KVINNOFÖRENINGEN - LRC 
FÖR KVINNOR I MALMÖ 

              5 136 727                 2 244 300                   2 244 300                       -       0,11 

INTRESSEFÖRENINGEN 
BERGSLAGET 

              2 949 715                 1 000 000                   1 000 000                       -       0,05 

INTRESSEFÖRENINGEN 
DALABANANS 
INTRESSENTER 

              7 590 278                4 304 000                   3 075 000               105 610     0,18 

INVEST IN LANDSKRONA AB 
RESURSCENTRUM FÖR 
KVINNOR I LANDSKRONA 

                650 050                    325 000                      325 000                        -       0,02 

ITS DALARNA               2 364 051                1 200 000                   1 150 000                        -       0,06 

IUC BOTHNIA AKTIEBOLAG             11 986 126                 5 286 038                   5 286 038                       -       0,25 

IUC Norrbotten AB             17 261 272                 7 585 000                   6 085 000            1 100 000    0,35 

Ideella föreningen Svenskt 
Marintekniskt Forum 

            12 614 040                4 300 000                   6 450 000                       -       0,25 

JERNKONTORET               6 000 050               3 000 000                              -                3 000 000   0,14 

JÄMTLAND-HÄRJEDALEN 
TURISM JHT EK FÖR 

            48 273 839              22 346 218                  22 346 217                       -       1,05 

Jämtlands läns landsting             28 669 511               13 297 230                  13 297 230                       -       0,63 

KALMAR KOMMUN                 549 788                    219 899                      200 000               129 849     0,01 

KARLSTADS KOMMUN             33 539 405              14 890 810                  14 666 280           3 982 270    0,79 

KARLSTADS UNIVERSITET             19 000 050               9 500 000                   6 917 000             2 583 000   0,45 

KATAPULT OF SWEDEN 
EKONOMISK FÖRENING 

              2 432 340                   852 920                   1 279 380                        -       0,05 

KIRUNA/LAPPLAND 
EKONOMISK FÖRENING 

              2 093 948                  686 090                      700 000                       -       0,03 

KOMMUNALFÖRBUNDET 
PARTNERSKAP INLAND-
AKADEMI NORR 

            19 219 458                9 312 000                   9 312 000                        -       0,44 

KOMMUNFÖRBUNDET 
NORRBOTTEN 

            12 750 050                6 375 000                   6 375 000                       -       0,3 

KOMPETENSCENTRUM 
ENERGISKA MATERIAL AB 

              4 313 531                 1 261 000                      450 500             2 402 000   0,1 

KRINOVA AKTIEBOLAG               1 490 050                   745 000                      745 000                        -       0,04 

KRISTINEHAMNS KOMMUN             50 759 047               22 444 200                 22 661 200           3 553 600    1,15 

KVINNOKOOPERATIVET 
SAGA, EKONOMISK 
FÖRENING 

              3 402 290               1 564 622                   1 701 122                 136 500     0,08 

Kalmar Airport AB                 924 905                    369 946                      409 579                145 340     0,02 

Karlskrona kommun               2 748 090               1 371 900                   1 323 340                 52 800     0,06 

Kramfors kommun               9 959 850                4 904 800                   4 905 000                       -       0,23 

Kustvägens ekonomiska                 301 480                    201 380                               -                           -       0 
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förening 

LANDSKRONA KOMMUN                 230 230                    115 090                          9 610                 105 480    0,01 

LANTMÄTERIVERKET               9 507 772                2 021 000                   7 106 750                        -       0,22 

LAPPLANDS 
KOMMUNALFÖRBUND 

                  16 883                      10 000                          6 824                        -       0 

LJUSDALS KOMMUN             13 640 050               6 820 000                   6 820 000                       -       0,32 

LJUSNARSBERGS KOMMUN             18 699 146                8 214 548                   5 017 277              3 197 271     0,39 

LUFTFARTSVERKET               5 299 050               2 347 000                   1 240 000            1 107 000    0,11 

LYCKSELE KOMMUN               6 766 217                 3 363 292                   3 402 875                        -       0,16 

Lantbrukarnas Ekonomi AB             15 081 348                6 415 762                   6 415 762                         -       0,3 

Linköpings Universitet                 484 935                    169 400                               -                   315 500     0,01 

Luleå kommun                 720 050                    350 000                      350 000                       -       0,02 

Luleå tekniska universitet           222 934 609            107 686 527                  83 430 
903     

       27 506 164    5,15 

LÄNSSTYRELSEN I 
BLEKINGE LÄN 

            33 333 383               5 000 000                  5 000 000                       -       0,24 

LÄNSSTYRELSEN I 
DALARNAS LÄN 

            77 584 531                15 692 240                  13 594 000           2 098 240   0,74 

LÄNSSTYRELSEN I 
GÄVLEBORGS LÄN 
PLANERINGSENHETEN 

          175 400 001               27 637 500                  27 762 450                       -       1,31 

LÄNSSTYRELSEN I 
JÖNKÖPINGS LÄN 

              9 000 040               1 800 000                   2 700 000                       -       0,11 

LÄNSSTYRELSEN I 
KRONOBERGS LÄN 

            21 468 130                   898 200                   1 372 300                        -       0,05 

LÄNSSTYRELSEN I 
VÄRMLANDS LÄN 

            66 000 050             10 000 000                10 000 
000     

                    -       0,47 

LÄNSSTYRELSEN I 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

            36 775 046               13 975 000                  16 000 
000     

         1 200 000    0,73 

LÄNSSTYRELSEN I 
VÄSTMANLANDS LÄN 

            60 639 109               6 613 060                  12 709 965                       -       0,46 

LÄNSSTYRELSEN I 
ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

              7 287 035                1 675 450                   2 811 550                 300 000   0,11 

LÄNSTEKNIKCENTRUM I 
JÖNKÖPINGS LÄN 
AKTIEBOLAG 

            16 481 382                6 541 342                   9 340 000               600 000   0,39 

Länsstyrelsen i Norrbottens län           150 000 051              25 000 000                25 000 
000     

                    -       1,18 

Länsstyrelsen i Stockholms län                 321 874                    128 734                      193 100                         -       0,01 

Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län 

          139 148 052               43 904 000                43 213 000              691 000    2,07 

Länsstyrelsen i Örebro län           129 587 216               34 047 818                  61 756 668            1 475 000    2,29 

Länstrafiken Mälardalen AB               8 325 035                2 493 750                   4 631 250                        -       0,17 

MID-NORDIC BUSINESS 
ARENA 

              8 744 800               4 247 375                   4 247 375                        -       0,2 

MUNKFORS KOMMUN             22 019 367               10 600 000                  8 052 000            2 627 317     0,5 

Malmö stad             66 663 658              32 146 413                  28 041 309           6 135 485     1,56 

Medeon AB                 568 898                    284 424                      284 424                        -       0,01 

Mittuniversitetet           154 122 909               69 657 515                  73 433 099                      -       3,37 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA           162 558 957               50 859 256                 89 333 
486     

       20 976 935    3,8 

NBE Sweden AB             75 005 033              27 850 000                 22 850 
000     

                    -       1,2 

NETPORT.KARLSHAMN 
IDEELL FÖRENING 

              2 800 036               1 000 000                   1 500 000               300 000   0,07 

NJURUNDA SKÄRGÅRD 
EKONOMISK FÖRENING 

                375 100                    250 000                               -                           -       0,01 

NORDANSTIGS KOMMUN               4 754 050                2 377 000                   2 377 000                        -       0,11 

NetPort.Karlshamn AB (svb), 
ägs till 100% av 
NetPort.Karlshamn Ideell 
förening 

            32 875 728               15 358 272                  17 219 754                297 654     0,78 

Norrlands Nätverk för 
Musikteater och Dans (NMD) 

                  70 061                      42 500                        27 500                        -       0 

Nutek           547 200 038              17 176 666                  29 023                     -       1,09 
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334     

NyföretagarCentrum 
Skaraborg 

                448 040                   179 200                      268 800                       -       0,01 

NÄRINGSLIVSSAMVERKAN I 
VANSBRO 

                500 050                   250 000                      200 000                50 000     0,01 

Nämforsens Framtid                 375 100                    250 000                               -                           -       0,01 

Nätverk för entreprenörer från 
etniska minoriteter 

            10 178 496                3 478 886                   5 753 500                946 076    0,24 

OCKELBO KOMMUN               1 339 406                   734 451                      604 900                       -       0,03 

OLOFSTRÖMS NÄRINGSLIV 
AB 

                669 658                    334 804                      178 784                 156 020     0,02 

OSKARSHAMNS KOMMUN                 901 540                    360 600                      240 900               300 000   0,02 

OVANÅKERS KOMMUN               9 400 046               4 327 272                   5 072 728                        -       0,22 

Optand teknikland AB             19 213 560                8 804 255                   8 470 000               334 255     0,42 

Pajala kommun               1 735 050                   781 000                      779 000                        -       0,04 

Piteå Kommun             27 632 149               13 334 600                  14 297 500                       -       0,65 

REGION BLEKINGE                 400 749                    200 000                      150 410                  50 289     0,01 

REGION DALARNA             11 761 775                 5 596 400                   5 596 400                       -       0,26 

REGION HALLAND             78 461 137                30 078 707                 44 578 258               540 000    1,77 

REGION SILJAN               2 008 598                  929 274                      560 880               368 394    0,04 

REGION SKÅNE           101 590 613               48 174 818                  49 117 646             3 577 816     2,38 

REGION VÄRMLAND-
KOMMUNALFÖRBUND 

            31 715 106                15 857 527                  14 821 502            1 036 026    0,75 

REGIONFÖRBUNDET I 
KALMAR LÄN 

          115 946 041               22 631 400                 33 950 
600     

                    -       1,33 

REGIONFÖRBUNDET 
ÖREBRO LÄN 

                700 035                    244 000                      114 000                342 000    0,02 

REGIONFÖRBUNDET 
ÖSTSAM 

            24 268 182                8 489 201                  13 328 945            2 450 000   0,57 

RIKSARKIVET             11 477 745                 5 161 334                   5 972 289                 61 219     0,26 

ROBERTSFORS KOMMUN               8 619 575                 3 944 450                   3 946 293                        -       0,19 

RONNEBY KOMMUN                 312 405                    142 000                      150 356                         -       0,01 

Region Gävleborg             54 142 877               26 971 913                  22 665 437            4 306 476    1,27 

Regionförbundet Västerbottens 
län 

              7 329 676                3 231 920                   3 395 000                       -       0,16 

RÖRSTRANDS 
KULTURFORUM AB 

              9 657 215                 3 462 000                   4 600 000                       -       0,19 

SAHLGRENSKA SCIENCE 
PARK AB 

            14 969 640                3 487 626                   6 068 439                       -       0,23 

SANDVIKENS KOMMUN             38 270 492              18 233 613                   6 727 500           13 234 330    0,9 

SIDEUM INNOVATION AB             16 897 362                6 684 457                   7 390 061             2 640 975    0,39 

SIK - INSTITUTET FÖR 
LIVSMEDEL OCH 
BIOTEKNIK AB 

              1 324 050                   662 000                      662 000                       -       0,03 

SILJAN TURISM 
AKTIEBOLAG 

            10 090 050               5 045 000                   1 950 000            3 095 000   0,24 

SILJANSNÄS 
SOCKENKONTOR 
EKONOMISK FÖRENING 

                250 050                    125 000                      125 000                        -       0,01 

SIMRISHAMNS KOMMUN                 834 050                    417 000                      417 000                        -       0,02 

SKELLEFTEÅ KOMMUN             28 799 051               14 399 000                 14 200 
000     

            200 000   0,68 

STIFTELSEN COMPARE 
KARLSTAD COMPETENCE 
AREA 

            13 340 037                7 005 167                   4 716 990                283 725     0,28 

STIFTELSEN DRIVHUSET I 
GÖTEBORG 

              4 972 038                1 960 000                   2 940 000                       -       0,12 

STIFTELSEN FORSHAGA 
FÖRETAGSCENTRUM 

                350 050                    175 000                      150 000                 25 000     0,01 

STIFTELSEN GLASKOGENS 
NATURRESERVAT 

                505 449                    250 000                      183 400                 72 000     0,01 

STIFTELSEN INOVA I 
WERMLAND 

            12 000 050               6 000 000                  6 000 000                      -       0,28 

STIFTELSEN JÄMTLANDS 
LÄNS MUSEUM 

                500 050                   250 000                      250 000                       -       0,01 
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STIFTELSEN SUNDERBY 
FOLKHÖGSKOLA 

              4 727 844                2 100 000                   2 100 000                       -       0,1 

STIFTELSEN SVENSK 
INDUSTRIDESIGN 

            10 582 049               5 141 000                   4 677 000               734 000    0,25 

STIFTELSEN TEKNIKDALEN             44 512 993               19 000 000                 19 000 
000     

                    -       0,9 

STIFTELSEN WIJ 
TRÄDGÅRDAR 

            14 114 062                 7 889 005                   5 975 000                        -       0,33 

STOCKHOLMS LÄNS 
LANDSTING 

              1 236 600                   494 620                      488 020               253 920    0,03 

SUNNE KOMMUN             24 040 280              10 315 144                   4 300 000            5 371 195     0,47 

SVENSKT 
UTVECKLINGSCENTRUM 
FÖR HANDIKAPPIDROTT 

            11 509 975                 6 532 650                   2 991 902                657 287     0,24 

SWEDISH LCD CENTER AB               2 877 577                 1 452 000                      853 000                90 000     0,06 

Sundsvalls kommun             51 157 248                21 719 014                  22 359 
500     

            303 684    1,05 

Swedish Lapland Tourism               6 882 411                2 500 000                   2 500 000                       -       0,12 

Swerea IVF             14 785 040                5 914 000                   8 871 000                        -       0,35 

SÖDERHAMNS KOMMUN             10 457 050                5 228 500                   5 228 500                       -       0,25 

SäKom under namnändring             31 612 611                15 786 280                  14 017 920            1 768 360    0,74 

TEKNOPOL AB             15 900 244                7 215 000                   7 225 000                       -       0,34 

THE INTERACTIVE 
INSTITUTE II AKTIEBOLAG 

            15 458 031                6 600 000                   6 600 000                       -       0,31 

THE PACKAGING ARENA 
EKONOMISK FÖRENING 

            40 418 729               13 352 000                 12 605 
000     

            249 000    0,62 

THE PAPER PROVINCE 
EKONOMISK FÖRENING 

              6 591 923                2 546 800                   2 400 000               146 800    0,12 

TORSBY KOMMUN             68 230 650              30 690 300                 13 140 300          19 400 000   1,49 

TORSBY UTVECKLING AB               1 090 047                   500 000                      380 000               180 000    0,02 

Tech Network Ronneby 
Ekonomisk förening 

                400 050                   200 000                      200 000                       -       0,01 

Totalförsvarets 
Forskningsinstitut 

                400 035                   140 000                      260 000                       -       0,01 

TÄRNAFJÄLLENS 
P.R.FÖRENING 

              8 881 647                3 750 000                   3 750 000                       -       0,18 

TÅG I BERGSLAGEN AB                 255 050                    127 500                      127 500                        -       0,01 

UMEÅ KOMMUN             13 100 050                6 550 000                   6 550 000                       -       0,31 

UMEÅ UNIVERSITET           130 828 057              60 368 138                 50 184 161           19 345 708    3,06 

UMINOVA INNOVATION AB             37 256 335               18 335 700                  18 335 700                       -       0,86 

UTVECKLINGSGRUPPEN 
FJÄLLSJÖ FRAMTID 

                395 100                    250 000                               -                           -       0,01 

Umeå Biotech Incubator AB             30 343 513               17 242 500                  11 400 000                      -       0,68 

Umeå Kommunföretag AB               9 898 525                4 536 987                   4 536 987                        -       0,21 

Utvecklingsbolaget 
MittDalarna AB 

            19 657 859               10 695 000                  6 762 000               163 533     0,42 

Uvåns näringslivscenter AB               9 455 998                4 727 974                   4 465 000               262 974     0,22 

VENTURE CUP ÖST                 300 050                   150 000                      150 000                        -       0,01 

VIDEUM AB INTERACTIVE 
INSTITUTE 

            18 368 450                7 347 364                   9 672 296             1 348 750     0,43 

VILHELMINA KOMMUN               1 500 050                   750 000                      650 000               100 000    0,04 

VTC Service AB               7 568 050                3 000 000                  3 000 000                      -       0,14 

Varvshistoriska föreningen i 
Karlskrona 

              4 835 887                2 417 918                   2 139 059                278 860    0,11 

Vindeln Utveckling             10 713 335                 5 356 641                   5 356 644                        -       0,25 

Visit Gellivare Lapland 
ekonomisk förening 

              5 399 690                2 550 000                   2 100 000                       -       0,11 

VisitFalun AB               5 660 050               2 830 000                   2 750 000                80 000     0,13 

VÄSTERBOTTENS LÄNS 
KOMMUNFÖRBUND 

            99 496 050              49 747 999                  49 747 999                       -       2,35 

VÄSTERBOTTENS LÄNS 
LANDSTING 

            15 612 010                 7 805 980                   7 805 980                       -       0,37 

VÄSTERNORRLANDS LÄNS 
LANDSTING 

              8 658 458               4 275 804                   4 262 604                       -       0,2 
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VÄSTSVENSKA 
TURISTRÅDET AB 

            28 368 640              11 200 000                 17 168 600                       -       0,67 

Vägverket Region Väst               3 614 010                1 806 980                   1 400 000               406 980    0,09 

Västerdalsbanans 
Intresseförening 

              2 000 050               1 000 000                   1 000 000                       -       0,05 

Västra Götalands Läns 
Landsting 

            81 868 355               10 630 350                 16 165 650            4 072 320    0,73 

WAJRUMS IDEELLA 
FÖRENING 

              4 626 372                2 068 346                   2 068 344                30 000     0,1 

YSTAD KOMMUN               1 770 464                   885 207                      477 362                407 845    0,04 

Ywood Ekonomisk förening               5 509 425                2 203 750                   2 203 750                        -       0,1 

Z-GROUP EK. FÖR.               2 502 940               1 090 206                   1 090 206                        -       0,05 

ÄLVSBYNS KOMMUN               2 441 550                1 220 750                      977 750                 243 000    0,06 

Åkroken Science Park AB             25 943 775               12 104 112                   6 300 000            5 804 112     0,57 

Ånge kommun               9 079 099               4 450 000                   4 260 000                       -       0,21 

ÖVERKALIX UTVECKLING 
AB 

              4 600 050               2 100 000                   2 100 000                       -       0,1 

 
 
Källa: Nuteks databaser. 
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