
 

 

 1

  

 

 

 

 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING,  
INNOVATION OCH UTVECKLING 
En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap 

 

Maj 2012 



 

 

 

 2

 
  

 

  

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING,  
INNOVATION OCH UTVECKLING 
En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap. 

 
Maj 2011 

 

Datainsamling utförd mellan januari 2012 och mars 2012. 

 

För frågor om studien:  

Jan Persson 

Telefon:+46 727 32 89 11 

Email: jan.persson@oxfordresearch.se  

 

 

 



 

 

 3

Innehållsförteckning 
 

 

Sammanfattning ............................................................................................. 5 

1.1 Rekommendationer .............................................................................. 6 

Kapitel 2. Inledning ........................................................................................ 8 

2.1 Programgeografin ................................................................................ 9 

2.2 Uppdraget ......................................................................................... 10 

2.3 Innovationsprojekt inom Interreg IV A ÖKS ........................................... 10 

2.4 Metod ............................................................................................... 12 

 Enkätundersökningen .............................................................. 12 2.4.1

 Fallstudierna ........................................................................... 14 2.4.2

Kapitel 3. De sju projekten ........................................................................... 16 

3.1 Översikt över projekten ...................................................................... 16 

3.2 Presentation av projekten ................................................................... 16 

 MARKIS ................................................................................. 17 3.2.1

 BioM ...................................................................................... 17 3.2.2

 Nord-Ostron ........................................................................... 17 3.2.3

 Öresund Materials Innovation Community .................................. 18 3.2.4

 Bioraffinaderi Öresund ............................................................. 19 3.2.5

 CATE - Cluster for Accelerator Technology ................................. 19 3.2.6

 Silent Spaces .......................................................................... 19 3.2.7

Kapitel 4. Resultat ........................................................................................ 21 

4.1 Vilka är involverade i gränsöverskridande innovationssystem och på 
vilket sätt? ........................................................................................ 21 

 Aktörer i innovationssystem...................................................... 22 4.1.1

 Aktörer i innovationsprojekt i ÖKS ............................................. 25 4.1.2

 På vilket sätt är olika aktörer involverade i gränsöverskridande 4.1.3
innovationssystem? ................................................................ 26 

4.2 Deltar näringslivet i projekten, och i så fall med vilka motiv, medel och 
med vilka resultat? ............................................................................. 29 

 Låg involvering av näringslivet i projektens inledande faser .......... 29 4.2.1

 Näringslivets motiv för deltagande i projekten ............................ 30 4.2.2

 Med vilka medel deltar näringslivet i projekten? .......................... 31 4.2.3

 Vilka resultat har deltagande i projekten gett? ............................ 32 4.2.4

 CATE – ett gott exempel på näringslivssamarbete ....................... 32 4.2.5



 

 

 

 4

4.3 På vilka sätt bidrar det gränsregionala samarbetet till teknologispridning 
och kunskapsutveckling? ..................................................................... 33 

 Det gränsregionala samarbetets betydelse för teknologispridning 4.3.1
och teknologiutveckling i fallstudierna ....................................... 34 

 Har goda resultat uppnåtts? ..................................................... 35 4.3.2

4.4 Hur fokuserar projekten på tillämpad/kommersialiserad innovation, med 
vilka medel, vilka resultat? .................................................................. 37 

 Arbetar projekten med kommersialiserbara innovationer? ............ 37 4.4.1

 Projekten i kommersialiseringsprocessen .................................... 38 4.4.2

5.4.3 Barriärer för kommersialisering? .................................................. 40 

4.5 Hur sprids lärande över gränserna? ...................................................... 41 

 Projektens fortlevnad och deras kunskapsspridning ..................... 42 4.5.1

 Avsaknad av följeforskning i programmet ................................... 43 4.5.2

 Internt och externt lärande ....................................................... 43 4.5.3

4.6 Hur fungerar samspel och synergier med andra nationella och 
europeiska FoU-program/-verktyg?....................................................... 46 

 Koordinering ........................................................................... 46 4.6.1

 Samspel ................................................................................. 47 4.6.2

 MARKIS – ett gott exempel på samspel med andra program......... 48 4.6.3

Kapitel 5. Reflektioner och rekommendationer ........................................... 50 

5.1 Reflektioner ....................................................................................... 50 

5.2 Rekommendationer ............................................................................ 51 

5.3 Jämförelse med Interreg IV A NORD .................................................... 52 

 Hur skiljer sig programmen åt? ................................................. 52 5.3.1

 Vad finns att lära från Interreg IV A NORD? ............................... 53 5.3.2

Referenser .................................................................................................... 54 

Bilaga 1. Intervjuguide ................................................................................ 56 

Bilaga 2. Projekt som ingick i enkätundersökningen .................................. 59 

  



 

 

 5

Sammanfattning  

Oxford Research fick i maj 2011 i uppdrag av Tillväxtverket att sammanställa tre tema-
tiska delrapporter inom ramen för utvärderingen av Interreg IV A Öresund-Kattegatt-
Skagerrak. Detta är den andra och berör temat Forskning och Utveckling. Syftet med 
rapporten är att utifrån en enkätundersökning och sju fallstudier av projekt inom pro-
grammet besvara vilka som är involverade i gränsöverskridande innovationssystem, 
huruvida näringslivet deltar i projekten, på vilka sätt programmet bidrar till teknologi-
spridning och kunskapsutveckling, hur projekten fokuserar på tillämpad/kommersialiserad 
innovation, hur lärande sprids över gränserna och slutligen hur samspel och synergier 
fungerar med andra nationella och europeiska FoU-program. Huvudresultaten av studien 
är: 

 Projekt inom forskning, utveckling och innovation är den vanligast förekommande 
typen av projekt inom Interreg IV A ÖKS. Universitet och högskolor är vidare den van-
ligast förekommande gruppen av aktörer inom programmet. 
 

 Relativt till universitet, högskolor och andra offentliga myndigheter är få privata före-
tag involverade i projekt som rör forskning, innovation och utveckling. De företag som 
väl deltar är inte delaktiga i projektets initiala faser utan deltar främst i projektaktivite-
terna.   

      
 Programmet bidrar till teknologispridning och kunskapsutveckling främst genom: 

o Komplementaritet: Genom att samarbeta gränsöverskridande kan aktörer med 
olika spetskomptetenser föras samman.  

o Kritisk massa: Programmet ger upphov till teknologispridning och kunskapsutveckl-
ing som inte hade kunnat ske i ett nationellt projekt på grund av att den nationella 
marknaden saknar kritisk massa. 

o Nya infallsvinklar: När projekt hanteras av människor med olika nationalitet och ut-
bildningsbakgrund skapas nya infallsvinklar och lösningar på etablerade problem. 

o Best practice: Det gränsöverskridande samarbetet gör att aktörer från olika länder 
får insikt i hur andra länder arbetar inom områden som teknologispridning, vilket i 
sin tur ger upphov till att man kan lära av varandra och utveckla de nationella in-
novationssystemen.    

 
 Två tredjedelar av projekten i vår enkätundersökning syftar till att skapa innovation 

som kan göras tillämpbar eller kommersialiserbar. Trots detta saknas i många projekt 
samarbete med mottagarna av projektresultaten, vilket behövs för att idéerna i pro-
jektet ska kunna nå marknaden/tillämpas.  
 

 Lärandet i programmet missgynnas av att det inte finns någon följeforskning påkopp-
lade projekten som kan återföra kunskap från projekten till programmet samtidigt som 
spridningen av lärande över gränserna försvåras av att vissa projekt i hög grad har 
decentraliserat mycket av sin projektverksamhet till delaktiviteter som genomförs av 
en aktör i ett land.  
 

 Samspel och synergier mellan forskningsprojekt i Interreg IV A ÖKS och andra nation-
ella och europeiska FoU-program/-verktyg finns till viss del men behöver utvecklas.     
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1.1 Rekommendationer 

Utifrån resultaten i denna delrapport har ett antal rekommendationer tagits fram som är 
tänkta att vägleda dels projekt och dels Interreg IV A ÖKS i sitt arbete med att uppnå 
programmålen genom fler framgångsrika projekt inom gränsöverskridande forskning, 
utveckling och innovation. Dessa är: 

   
 Projekten bör utarbeta en plan för kommersialisering/tillämpning av projektresulta-

ten. 
 

 Involvera mottagarna av projektresultaten i inledande faser av projektet. 
 

 Projekten bör utarbeta en plan för projektresultatens fortlevnad. 
 

 Projekten bör undersöka samarbetsmöjligheterna med andra projekt. 
 

 Kluster av framgångrika projekt bör prioriteras i ansökningsprocessen av program-
met. 
 

 Överväg krav på följeforskning av stora projekt inom programmet.   
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Kapitel 2. Inledning  

Oxford Research fick våren 2011 i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra utvärderingen 
av Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS). Utvärderingen ska fungera som 
stöd för det fortsatta genomförandet av programmet samt lägga en god grund inför 
framtida gränsregionalt samarbete. För att uppfylla detta ska de externa utvärderingsin-
satserna: 

 Belysa och värdera hur väl programmet, genom dess projekt, når programdo-
kumentets mål och förväntade resultat. 
 

 Lyfta fram och spegla olika erfarenheter som uppkommer i projekt, både inom 
delområdet som helhet och inom dess geografiska delområden. 

För att kunna uppfylla den andra punkten har Tillväxtverket fastställt att tre tematiska 
fördjupningsstudier ska genomföras inom ramen för utvärderingsuppdraget. Detta är den 
andra rapporten och rör Forskning och Utveckling (FoU). De övriga rapporterna är del-
rapport ett, som avhandlar Interregprojekts samspel med näringslivet och delrapport tre 
som har sammanbindning av regionen som tema. Utöver detta genomförs en slutrapport 
innehållandes en mål- och effektutvärdering. Utvärderingsförloppet beskrivs översiktligt i 
figuren nedan: 

 

Figur 1.1 Utvärderingens genomförande 

 

I detta kapitel presenteras programgeografin. Vi redogör för innovationsprojekt inom 
Interreg IV A ÖKS, beskriver uppdraget mer utförligt och redovisar kort hur uppdraget 
har genomförts. 

 

 

 

 



 

 

 9

 

2.1 Programgeografin 

Figur 1.2 Karta över regionen 

 
Källa: Oxford Research 2011, baserat på www.Interreg-oks.eu 

 

På kartan ovan har programområdet Interreg ÖKS markerats, med delprogrammet Katte-
gatt-Skagerrak (KASK) i mörkblått. KASK består av följande fylken i Norge, från väst till 
öst; Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo, Akershus, Østfold. Den 
svenska delen av KASK-programmet utgörs av Västra Götalandsregionen, samt av Region 
Halland. Danmark representeras av Region Nordjylland och Region Midtjylland.  

Det andra delprogramområdet utgörs av Öresundsregionen som innefattar de administra-
tiva områdena Region Själland, Region Hovedstaden och Region Skåne. 

Till detta kärnområde tillkommer de så kallade 20-procentsområdena, eller angränsade 
områden. Max 20 % av finansieringen till ett projekt får gå till projektdeltagare från 
dessa regioner. I Norge är Rogaland fylke, väster om Vest-Agder, en sådan region, till-
sammans med Oppland och Hedmark norr om Oslo. I Sverige deltar Värmland, Örebro 
län, Jönköpings län, Blekinge län samt Kronobergs län som angränsande områden. Tidi-
gare utgjorde Midtjylland ett angränsande område, men numera deltar hela Region 
Midtjylland fullt ut i programmet.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 10

2.2 Uppdraget 

Oxford Research har tillsammans med Tillväxtverket fastställt vilka frågeställningar som 
denna tematiska fördjupningsstudie ska besvara. Frågeställningarna är baserade på pro-
grammets målsättningar. Frågeställningarna är:  

1. På vilka sätt bidrar det gränsregionala samarbetet genom ÖKS-projekt, till tek-
nologispridning och kunskapsutveckling samt främjande av innovativa miljöer 
över nationsgränserna? 
 

2. Vilka är involverade i gränsöverskridande innovationssystem och på vilket sätt? 
 

3. Deltar näringslivet i projekten, och i så fall med vilka motiv medel och med vilka 
resultat? 
 

4. Hur fokuserar projekten på tillämpad/kommersialiserad innovation? 
 

5. Hur sprids lärande över gränserna? 
 

6. Hur fungerar samspel med andra nationella och europeiska FoU-program? 
 
Dessa sex frågeställningar har operationaliserats av Oxford Research. Dels har de utgjort 
intervjuguide till berörda aktörer i sju utvalda projekt och dels har de utgjort grunden för 
en webbaserad enkätundersökning till innovationsprojekt inom Interreg IV A ÖKS.  

Utöver dessa frågeställningar har Oxford Research gjort jämfört Interreg IV A ÖKS med 
Interreg IV A Nord, för att undersöka hur och vad de båda programområdena kan lära av 
varandra. Detta gjordes genom en gemensam workshop i Stockholm den 30 mars 2012.   

 

2.3 Innovationsprojekt inom Interreg IV A ÖKS 

I programskrivningen från 2008 som stakar ut prioriteringarna för Interreg IV A ÖKS finns 
ett tydligt fokus på forskning, utveckling och innovation. Inom prioriteringen ”Främja 
hållbar tillväxt” finns delmålen ”Ökad kunskapsbaserad tillväxt och stärkta spetskompe-
tenser” och ”Ökat samarbete kring teknologi- och kunskapsutveckling” som syftar till att 
öka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer, samt att öka samarbete mellan 
forskningsinstitutioner i programgeografin.   

Det tydliga fokus på innovation, forskning och utveckling som ryms i programskrivningen 
har också fått genomslag i projektportföljen. När Ramböll Managment gjorde en gransk-
ning av projektportföljen våren 2011 utifrån de 11 temaområden som programmet tagit 
fram för att förtydliga de tre prioriterade områdena fann de att projekt som arbetar med 
innovation, forskning och utveckling är den typ som är vanligast förekommande inom 
programmet.1 

  

  

                                                
1 Ramböll Management 2011. Uppnådda resultat ÖKS-programmet 
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Tabell 1.1 Projekt i Interreg IV A ÖKS per 2010-12-31 tematiskt uppdelade  

Tema Antal Procent 
Innovation, forskning och utveckling 15 20% 

Infrastruktur, transporter och planläggning 12 16% 

Miljö och energi 11 14% 

Utbildning 11 14% 

Turism och profilering 6 8% 

Näringslivsutveckling och entreprenörskap 5 7% 

Kultur, medier och fritid 5 7% 

Maritima frågor 4 5% 

Kompetensutveckling och arbetsmarknad 4 5% 

Hälso- och sjukvård 2 3% 

Säkerhet och beredskap 1 1% 

Totalt 76 100% 

 

Det är för det mesta svårt att dra gränsen mellan vad som ska räknas som ett innovat-
ionsprojekt och vad som, till exempel, är ett infrastrukturprojekt. Det är också högst tro-
ligt att det ryms grader av innovation och utveckling i projekt som har annan tematisk 
inriktning.  

Till skillnad från exempelvis Interreg IV A Nord saknar Interreg IV A ÖKS en särskild prio-
ritering för projekt som rör innovation, forskning och utveckling. Därför kan sådana pro-
jekt även återfinnas inom de övriga två prioriteringarna, Binda samman regionen och Öka 
vardagsintegrationen. Inför denna delrapport har det gemensamma tekniska sekretariatet 
därför bistått Oxford Research med att ta fram ett urval av projekt som anses vara kopp-
lade till innovation, forskning och utveckling. Resultatet blev ett urval av 46 projekt. Mot 
bakgrund av att programmet, i mars 2012, innehåller cirka 100 godkända projekt för-
stärks bilden av att forskning, utveckling och innovation är det tematiska område som 
dominerar programmet.  

En förklaring till denna mängd projekt med koppling till akademin är att universitet och 
högskolor är mer internationellt orienterade än exempelvis regionala myndigheter. Aka-
demin är van att arbeta i internationella miljöer och har i regel omfattande forsknings-
samarbeten, inte bara med skandinaviska utbildningsinstitutioner, utan även med univer-
sitet runt om i världen.  

En annan anledning till den höga andelen innovationsprojekt går att finna i Öresundsuni-
versitetets aktiva partnerskap i många projekt. Det märks i det nuvarande programmet, 
men var också tydligt i det tidigare Interreg III A Öresund. Bland de femton största fi-
nansiärerna i programmet den sista december 2010 var Öresundsuniversitetet, med sina 
dåvarande partneruniversitet, den överlägset största finansiären i programmet.2  

Trots dominansen av projekt kopplade till innovation, forskning och utveckling är det 
viktigt att poängtera att programmet inte är tänkt att stödja forskningsaktiviteter mellan 
aktörer utan i främsta hand ska stödja gränsöverskridande utvecklingsinsatser. Projekt-
handboken slår fast att: 
                                                
2 Interreg IV A ÖKS 2010. Gränslös utveckling i Öresund, Kattegat och Skagerrak s. 5 
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”Programmet ger alltså inget generellt stöd till forskningssamarbeten mellan 
aktörer från de deltagande regionerna; endast till sådana aktiviteter som bi-
drar till att uppnå programmets målsättningar och som uppfyller urvalskrite-
rierna.”3 

 

2.4 Metod 

Metoderna som har använts för att besvara frågeställningarna har dels utgjorts av en 
kvantitativ enkätundersökning och dels av kvalitativa fallstudier av sju projekt. Nedan 
beskrivs metoderna utförligare.  

 

 Enkätundersökningen 2.4.1

Innovationsprojekt kan te sig på många olika sätt och inte utgör  någon särskild priorite-
ring inom Interreg IV A ÖKS. Därför bad Oxford Research det tekniska sekretariatet att ta 
ut de projekt som har koppling till innovation, forskning och utveckling. Urvalet mynnade 
ut i 46 projekt som ansågs vara kopplade till detta område.  

I februari 2013 fick projektledarna för dessa 46 projekt möjligheten att besvara en enkät 
som var uppbyggd utifrån fem huvudsakliga frågeområden: 

1. Bakgrundsfrågor 
2. Involverade aktörer 
3. Projektets resultat 
4. Projektets fortlevnad 
5. Tillämpning/kommersialisering av projektets resultat   

Av de 46 projektledare som mottog enkäten svarade 38 stycken vilket innebär en svars-
frekvens på 83 procent.  

 

Projektens tematiska inriktning 

Eftersom urvalet av projekt medvetet riktades mot projekt som arbetar med innovation, 
forskning och utveckling är det föga förvånande att projektledarna främst kategoriserar 
sina projekt inom detta tema. Projektledarna fick även möjligheten att välja flera möjliga 
alternativ för hur de vill kategorisera sitt projekt. De vanligast förekommande tematiska 
områdena som projekten rör visas i figur 1.2. Utöver utbildning- och kompetensutveckl-
ing, som har en naturlig koppling till forskning, är miljö, energi och maritima frågor det 
vanligaste tematiska området. Tolv projekt arbetar helt eller delvis inom detta tematiska 
område.  

 

 

 

 

                                                
3 Interreg IV A ÖKS 2011. Prosjekthåndbok v. 5.0 s. 13 
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Figur 1.2 Projektens tematiska tillhörighet (flera svar möjliga) 
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Figur 1.3 Projektledarnas erfarenhet av strukturfondsprojekt 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledarna 

Av de projektledare som besvarade enkäten har en knapp majoritet erfarenhet av att 
arbeta med strukturfondsprojekt, medan 49 procent varken har deltagit som projektpart-
ner eller drivit projekt som projektledare tidigare. Trots att KASK är ett nytt programom-
råde för den innevarande programperioden finns inga skillnader i erfarenheter mellan 
projektledarna i Öresund och i KASK.  
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Hur mycket tid varje projektledare spenderar på projektet varierar mellan projekten. Ge-
nomsnittet, bland de som har svarat, är ungefär 31 timmar i veckan. Endast 13 av de 
svarande projektledarna arbetar med sitt projekt på heltid.  

Vi har i våra fallstudier sett att projektansökningarna i vissa fall underskattar tiden det tar 
att driva projekt av denna storlek. I till exempel CATE var först projektledaren anställd på 
20 procent vilket efter ett tag ändrades till 80 procent på grund av den höga arbetsbe-
lastningen. 

 

 Fallstudierna 2.4.2

Utöver enkätundersökningen har sju projekt valts ut för kvalitativa fallstudier. Under feb-
ruari och mars 2012 genomförde Oxford Research personliga intervjuer med projektle-
darna för de projekt som hade valts ut. Utöver det intervjuades även en samarbetspart-
ner över telefon.  

Urvalet av fallstudier skedde i samråd med det gemensamma tekniska sekretariatet och 
Tillväxtverket på bakgrund av tre kriterier: 

1. Framgångsrika exempel på innovationsprojekt: För att kunna sprida lä-
rande och för att säkerställa att vi kan besvara de utvärderingsfrågor som är led-
sagande för denna delrapport har projekt som anses som särskilt framgångsrika 
valts ut av det gemensamma tekniska sekretariatet. Oxford Research har därefter 
valt ut projekt baserat på kriterium nummer två – projektens geografiska repre-
sentation. 
 

2. Geografisk representation: För att de tematiska delrapporterna ska kunna re-
lateras till den slutliga mer övergripande utvärderingen av Interreg IV A ÖKS 
krävs att alla ingående geografiska områden finns representerade i fallstudierna. 
Därför har både projekt inom Öresund respektive Kattegat-Skagerrak inkluderats 
i fallstudierna. Utöver detta har också projekt som rör Öresund, Kattegat och 
Skagerrak tvärgeografiskt valts ut. 
 

3. Tidsmässig utveckling. För att projekten ska ge nödvändig information om 
faktorer som utveckling av samarbeten, aktörer och erfarenheter krävs att pro-
jekten bedrivit sin verksamhet under så pass lång tid att slutsatser och upplevel-
ser kan identifieras och lyftas fram. Därför är de projekt som valts ut inte helt ny-
startade utan har varit igång i minst ett och ett halvt år.  
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Kapitel 3. De sju projekten 

 

I detta avsnitt presenteras de sju projekt som har valts ut för fallstudier. Först ges en 
översiktlig presentation av projekten och därefter presenteras projekten mer utförligt.  

 

3.1 Översikt över projekten 

I matrisen nedan presenteras de sju projekt som valdes ut enligt kriterierna ovan i sam-
råd med sekretariaten och Tillväxtverket.  

 

Tabell 2.1 Projektens finansiering och partners 

 

 

3.2 Presentation av projekten 

Nedan beskrivs projektens syfte aktiviteter och resultat kortfattat. Mer information om 
projekten kan fås på http://www.Interreg-oks.eu/se eller på projektens egna hemsidor.  

 KASK Öresund ÖKS 

Projekt MARKIS BioM Nord 
Ostron 

Öresund Materials 
Innovation Com-

munity 
Bioraffinader

i Öresund CATE Silent 
Spaces 

Budget 
(milj. EUR) 

3,1 3,3 2 2,9 3,1 1,8 3,4 

Antal 
partners 

16 8 12 20 10 14 5 

Typ av 
partners 

Regioner, 
Fylken, 
Branch-

organisationer 

Forsknings-
institut, 

lantbruks-
föreningar, 
Länstyrelse 

Universitet, 
Regioner, 

forskningsin
stitut, 
företag 

Regioner, Universi-
tet, Forskningsan-
läggningar, Offent-

liga marknads-
föringsbolag 

Universitet  Universitet, 
Regioner 

Universitet, 
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 MARKIS  3.2.1

MARKIS består av tre arbetsområden. Det första arbetsområdet fokuserar på att skapa 
en gränsöverskridande maritim innovationsarena i Kattegatt-Skagerrak. I detta arbetsom-
råde arbetar projektet med att matcha företag med varandra samt att sammanföra före-
tag med forskningsinstitut för att skapa nya samarbetsformer och innovationer. Arbets-
område två fokuserar på att skapa en gränsöverskridande maritim kompetensarena. 
Inom detta delområde arbetar projektet med att skapa förutsättningar för kunskaps-
spridning över gränserna, främst genom ökat samarbete mellan utbildnings- och forsk-
ningsaktörer. Arbetsområde tre fokuserar på att skapa en kommunikationsarena i KASK. 
Tekniska och institutionella hjälpmedel ska etableras för att underlätta för relevanta aktö-
rer att hålla kontakt och att kommunicera med varandra.  

Målet med MARKIS är att skapa miljösmart sjöfart, miljödriven tillväxt i regionens mari-
tima sektor och en attraktiv maritim innovationsmiljö i Kattegatt-Skagerrak. Detta ska 
göras genom att alstra projekt, innovationer och samarbeten som bidrar till en livskraftig 
och konkurrenskraftig maritim sektor i Kattegatt-Skagerrak. Projektets fokus är att bidra 
till en grön och hållbar utveckling i sektorn, och projektet driver underprojekt för att 
främja utveckling av lätta fartygskonstruktioner, koldioxidfilter på fartyg, grön hamnut-
veckling och annat som ska bidra till en hållbar tillväxt. Lead Partner är Västra Götalands-
regionen, norsk projektägare är Högskolan i Vestfold och i övrigt ingår regioner, högsko-
lor och forskningsinstitutioner samt kluster- och branschorganisationer.  

 

 BioM  3.2.2

BioM – Bæredygtig bioenergi står för ”Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård”, 
ett projekt som drivs under ledning av Agrotech A/S. 

BioM verkar inom delområde två, och har således som mål att binda samman regionen. 
Därutöver ska projektet också utveckla bioenergiområdet i Öresund-Kattegatt-Skagerrak 
och utveckla nya hållbara produktionsmetoder för bioenergi. Tre gränsöverskridande 
nätverk har skapats i projektet. Ett nätverk fokuserar på våtmarksområden för odling av 
pil, ett annat på marginalområden och ett tredje på biogas. Alla aktörer som på något 
sätt deltar i projektet ingår i minst ett nätverk. Dessa tre områden; våtmarker, biogas och 
marginella jordar är också de tre arbetspaket som projektet arbetar inom.  

Projektet vill arbeta nära jordbrukare som kan tänkas odla biomassa på marker som inte 
används för livsmedelsproduktion. Demonstrationsanläggningar och informationsmaterial 
utarbetas för att sprida kunskap om hur jordbrukare kan öka produktionen av bioenergi. 

Projektet organiseras genom en styrgrupp med medlemmar från forskningsinstituten och 
Region Västra Götaland som bildar partnerskapet. Norsk projektägare är Bioforsk, ett 
forskningsinstitut inom jordbruk och miljö i Østfold. 

Flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs under BioM, till exempel kring od-
ling av pil på våtmarker för biomassa, att röta halm till biogas, och biomassaodling på 
torvjordar. 

 

 Nord-Ostron  3.2.3

Även om det europeiska ostronet anses vara världens godaste odlas det inte idag, utan 
fångas istället vilt. Projektet Nord-Ostron inkluderar universitet och marina innovations-
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centra i Sverige, Danmark och Norge samt ett svenskt ostronodlingsföretag som heter 
Ostrea. Svensk projektledare är Mare Novum, Sven Lovén Centrum-Tjärnö, ett marinbio-
logiskt centrum på Tjärnö utanför Strömstad. Sven Lovén Centrum tillhör Göteborgs uni-
versitet. Norsk projektägare är Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Östfold. 

Nord-Ostron fokuserar på en bransch som idag inte finns, eftersom inga odlar ostron 
idag. Däremot finns det en skaldjursbransch i KASK, som dock består av många små 
företag utan större innovationspotential. Nord-Ostron syftar därför till att genom gränsö-
verskridande samarbete ge förutsättningar för ett nytt ekonomiskt ben att stå på för fis-
kare och musselodlare som idag ser vinstmarginalerna krympa. Ostronodling renar också 
vattnet i närheten och bidrar därför till en positiv miljöeffekt i havet.  

Projektet bidrar till teknologispridning och produktutveckling i de tre länderna och har 
nära kontakt med företag som vill syssla med ostronodling. Projektet leds av en styr-
grupp där projektpartnerna ingår. Det finns också en referensgrupp där norska företag 
och andra intressenter ingår. Det dagliga arbetet organiseras av en projektledningsgrupp 
med svensk projektledare, norsk projektägare, dansk koordinerande partner samt företa-
get Ostrea ingår.  

Projektet har fem huvudaktiviteter: innovationssamverkan, teknikutveckling för ostronod-
ling, kunskapsöverföring, projektadministration och informationsspridning.  

 

 Öresund Materials Innovation Community  3.2.4

Öresund Materials Innovation Community (ÖMIC) har som övergripande mål att bygga 
upp en stark och dynamisk materialvetenskaplig innovationsmiljö i Öresundsregionen. 
Bakgrunden till projektet är att de två forskningsanläggningarna ESS och MAX IV ska 
etableras i Lund. Dessa skapar en helt ny vetenskaplig infrastruktur i regionen. Ursprung-
ligen leddes projektet av Öresundsuniversitetet, men numera är Lunds universitet Lead 
Partner. Projektet föregicks av en förstudie som kartlade Öresundsregionens innovations-
system för forskning inom hårda, blöta och biologiska material. Förstudien visade att det 
fanns förutsättningar för att kunna binda samman Skånes och Danmarks innovationssy-
stem på området och därför fattades beslut om att inleda ÖMIC i stor skala. Projektet 
återfinns inom prioritering två – Binda samman regionen.  

ÖMIC vill skapa en stark och dynamisk materialvetenskaplig innovationsmiljö genom ar-
bete i sju delaktiviteter som är decentraliserade till projektets olika projektpartners. Dessa 
partners består bland annat av Invest in Skåne, Copenhagen Capacity, ett antal av 
Örsundsuniversitetets tidigare medlemsuniversitetet (som DTU, Köpenhamns universitet 
och CBS). På nationell och regional nivå deltar även Vinnova, Forsknings- och Innovat-
ionsstyrelsen, Region Skåne och Region Själland. ESS är också en av projektpartnerna.  

Den mest synliga aktiviteten inom projektet är konferensen Materials of Grand Challanges 
som är tänkt att binda samman regionens olika aktörer inom området och samtidigt 
marknadsföra Öresundsregionen som en världsledande innovationsmiljö för material-
forskning. Konferensen är tänkt att vara årligt återkommande. 

   

 Bioraffinaderi Öresund 3.2.5

Bioraffinaderi Öresund är ett projekt inom det prioriterade området ”Främja hållbar eko-
nomisk tillväxt”. Projektets mål är att utveckla bioraffinering till ett reellt alternativ för att 
ta fram råvaror alternativa miljövänliga kemikalier, råvaror med mera. För att lyckas an-
ser projektet att det är nödvändigt att ta fram ny kunskap på områden som identifiering 
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av grödor, restprodukter från grödor och processer som är lämpade att användas i den 
påtänkta region där bioraffinaderiet ska placeras. 

Målen för projektet är att etablera en pilotanläggning för bioraffinering. Kring anlägg-
ningen ska en bred råvaru- och kunskapsplattform för utveckling och etablering av bioraf-
finering i Öresundsregionen. Arbetet bygger på ett Triple Helix-samarbete. Idén om att 
utveckla ett system för bioraffinering i jordbruksområdena i Danmark och Sverige kom 
från Bo Mattiasson. Tanken var även att företags- och kompetensprofiler ska komplettera 
varandra mellan länderna.  

Lead Partners i projektet är Lunds universitet. Andra parter är SLU, Danmarks Tekniske 
Universitet med flera. Projektet har även skapat en advisory board med representanter 
från dansk och svensk industri samt myndigheter från båda sidor Öresund.   

 

 CATE - Cluster for Accelerator Technology 3.2.6

CATE syftar till att förbereda ÖKS-regionens näringsliv på etableringen av forskningsan-
läggningarna ESS och MAX IV i Lund. Projektet initierades för att lösa ett problem, nämli-
gen att det vid tidpunkten för ansökan inte fanns ett enda företag i regionen som enskilt 
skulle kunna bygga utrustning av den typ som kommer att efterfrågas av anläggningar-
na.  

Projektet har som mål att öka regionens kännedom om relevanta företag som skulle 
kunna leverera en del av en partikelaccelerator till ESS och MAX IV. Företagen ska ge-
nomgå kompetensutveckling. Ett antal företag väljs därefter ut för att tillverka ett accele-
ratorsteg till forskningsanläggningen CERN i Schweiz. Företagen bygger på så sätt upp en 
kompetens som de inte har och får möjlighet att tillskansa sig en god referens genom att 
leverera till CERN. Ersättning för företagen som ska tillverka acceleratorsteget ligger ut-
anför Interreg-finansieringen.    

CATE har 14 finansierande partners, däribland de regionala universiteten och Västra Gö-
talandsregionen, Region Skåne och Region Sjælland. Akademin spelar en viktig roll i pro-
jektet på så sätt att baseras på de deltagande universitetsgruppernas kunskaper och 
erfarenheter inom fältet. Projektet syftar därför även till att skapa en regional samarbets-
struktur mellan akademin och industrin.  

 

 Silent Spaces  3.2.7

Silent Spaces är ett projekt inom prioritering ett inom delprogram Öresund. Projektet tar 
fasta på att lösa problem med vibrationer och buller i bostäder. Denna fråga får enligt 
projektansökan alltmer uppmärksamhet av samtliga intressenter i branschen; byggherrar, 
entreprenörer och brukare. Silent Spaces vill därför skapa industriella, gränsöverskri-
dande och optimerade lösningar så att byggnader blir bättre på att motstå vibrationer 
och buller, samt förbättrar isoleringen mot störningar. För att överbygga hinder för ett 
svensk-danskt samarbete inom området har projektet som syfte att arbeta för en harmo-
nisering av lagkrav mellan länderna. 

Silent Spaces består av nio aktiviteter och projektet har som slutmål att etablera ett 
kompetenscentrum för industriella lösningar mot vibrations- och ljudstörningar med ge-
mensam placering vid Lunds universitet (Lead Partner) och Aalborg Universitet (dansk 
projektpartner).  
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Utöver dessa universitet deltar även forskningsinstitut i Sverige och Danmark, i form av 
Statens Byggeforskningsinstitut och Statens Tekniska Forskningsinstitut/Trätek samt in-
dustrier, branschnätverk och branschsammanslutningar som Glasbranschföreningen och 
Dansk nätverk för maskinakustik.    
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Kapitel 4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna, som tillsammans med resultaten 
från enkätundersökningen, gör det möjligt att belysa följande frågor: 

 Vilka är involverade i gränsöverskridande innovationssystem och på vilket sätt? 
 

 Deltar näringslivet i projekten, och i så fall med vilka motiv, medel och med vilka 
resultat? 
 

 På vilka sätt bidrar det gränsregionala samarbetet till teknologispridning och kun-
skapsutveckling? 
 

 Hur fokuserar projekten på tillämpad/kommersialiserad innovation, med vilka 
medel, vilka resultat? 
 

 Hur sprids lärande över gränserna? 
 

 Hur fungerar samspel och synergier med andra nationella och europeiska FoU-
program/-verktyg? 
 

4.1 Vilka är involverade i gränsöverskridande innovat-
ionssystem och på vilket sätt?  

Frågan om vilka som är involverade i gränsöverskridande regionala innovationssystem 
kan tolkas på flera olika sätt. Eftersom denna rapport är en delrapport i utvärderingen av 
Interregprogrammet ÖKS kommer detta avsnitt att fokusera på de regionala innovations-
system som understöds av Interregprojekt. För att möjliggöra denna fokus och för att 
sätta in Interregprogrammet i en kontext inleds avsnittet med en övergripande beskriv-
ning av vilka aktörer som i allmänhet ingår i gränsöverskridande innovationssystem.  

Det finns ingen entydigt accepterad definition av vad ett innovationssystem är och vad 
gäller gränsöverskridande innovationssystem är begreppen om möjligt ännu mer vaga. 
Däremot kan innovationssystem4 beskrivas inkludera de aktörer som producerar tillämpad 
forskning eller som kommersialiserar forskning, samt de aktörer som stödjer eller finansi-
erar dem som arbetar med tillämpbar forskning eller kommersialisering.  

 

                                                
4 Tillväxtverket beskriver ett innovationssystem på följande sätt: Sektoriella, regionala eller nationella system 
där samhällets organisering av kunskapsutveckling och forskning utgör en kritisk resurs för utveckling av inter-
nationell konkurrenskraft inom näringslivet. 
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 Aktörer i innovationssystem 4.1.1

Det finns ett antal kartläggningar gjorda över vilka aktörer som ingår i innovationssystem. 
Exempelvis har den svenska myndigheten ITPS, som idag heter Tillväxtanalys, genomfört 
en studie5 om vilka aktörer som ingår i det svenska innovationssystemet. ITPS identifie-
rade inte mindre än 405 aktörer som arbetar i vad som kallas ”innovationers tidiga ske-
den”. I kartläggningen inkluderas inte privata företag, även om de naturligtvis i varie-
rande grad ingår i innovationssystemet.  

I de programrelevanta regionerna identifierades 41 aktörer i Västra Götaland, 8 i Halland 
och 37 i Skåne. Kartläggningen fokuserade på aktörer som på olika sätt arbetar med att 
kommersialisera forskning. Den inkluderade nyföretagarcenter i vissa kommuner, univer-
sitet och deras holdingbolag, regionernas avdelningar för näringslivsutveckling, kluster, 
inkubatorer och forskningsparker, flera olika nationella myndigheter, intresseorganisat-
ioner som Företagarna med flera. Förutom de tre stora svenska nationella myndigheterna 
Vinnova, dåvarande Nutek och ALMI spelar universiteten en stor roll, vilket också tydlig-
gjordes av att den största gruppen aktörer är sådana som klassificeras som ”högskolen-
ära”. Den slutsats som dras är att det svenska innovationssystemet till stor del är högsko-
lenära, vilket medför att arbetet för att kommersialisera innovationer sker nära universitet 
och högskolor. 

I Skåne har Region Skånes Näringslivsavdelning utfört en regional kartläggning6 av inno-
vationssystemet. Kartläggningen visar att det finns ett fyrtiotal aktörer i Skåne som arbe-
tar med att stödja entreprenörskap och innovation, utan att några kommuner eller deras 
näringslivsbolag ingår i listan. Däremot räknas Skånes starka klustermiljöer upp.  

I Västra Götaland gjordes en kartläggning7 av innovationssystemet år 2008. Även här 
upptäcktes ett stort antal aktörer som arbetar med olika aspekter av innovationsfräm-
jande insatser, till exempel attitydpåverkan, marknadsutveckling eller finansieringsfrågor. 
I Göteborg nämns fyrtio aktörer.  

Det norska systemet är mer centraliserat än det svenska och Innovation Norge spelar en 
stor roll även regionalt. Programmet Norwegian Centre of Expertise (NCE) lyfter fram ett 
begränsat antal kluster och innovationssystem i Norge som förtjänar extra stöd och upp-
märksamhet för att de håller hög internationell klass. Den nationella nivån betraktas som 
den viktigaste för att stimulera innovation8. Även i Norge spelar forskningsmiljöer knutna 
till högskolor och universitet, men med ett smalare innovationsfokus, en stor roll.  

I Danmark är innovationssystemet regionalt koncentrerat. Mycket av arbetet utgår från 
de regionala Væksthusen, som riktar sig mot innovativa små- och medelstora företag. På 
nivån ovanför de regionala Væksthusen finns universiteten och erhvervsakademierna. 
Under 2012 ska Danmark utforma landets första nationella Innovationsstrategin.  

Således är förutsättningarna för aktörer i innovationssystemet i Danmark, Sverige och 
Norge olika. Gemensamt för de tre nationerna är att högskolor och universitet spelar en 
viktig roll i innovationssystemet. Nordregio har i en rapport9 från 2009 visat vilken roll 
                                                
5 ITPS, 2004: Kartläggning av aktörer i det svenska innovationssystemet 
6 Näringsliv Skåne, 2009: Skånsk Innovationskraft – en nulägesanalys 
7Västra Götalandsregionen och FBA, 2008: Innovationssystemet i Västra Götaland - En analys av utbud och 
efterfrågan 
8 Vinnova, 2010: Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem 
9 Norderegio, 2009: Higher education institutions as drivers of regional development in the Nordic countries 
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institutioner för forskning och högre utbildning spelar i Norden, och vilken roll de kan och 
bör spela. Rapporten visar att universitet och högskolor kan spela en stor roll för regional 
utveckling och för att skapa en kunskapsintensiv och innovativ ekonomi. Detta kräver 
dock att de agerar i nätverk, som på ett tydligt och aktivt sätt inkluderar lokal, regional, 
nationell och internationell nivå.  

Danmark, Norge och Sverige ligger alla långt framme när det gäller Triple Helix, det vill 
säga ett aktivt samarbete mellan forskning, offentliga myndigheter och det privata nä-
ringslivet. Detta är dock ofta koncentrerat till specifika kluster, medan ett regionalt inno-
vationssystem bör genomsyras av nätverk i många olika värdekedjor och branscher. Nor-
deregio visar att högskolor och universitet är en nyckelaktör för att detta ska uppstå. Dels 
kan de bidra med nätverk och kontakter nationellt och internationellt om den rätta kom-
petensen inte finns lokalt eller regionalt. Dels kan de, genom science parks, inkubatorer, 
nätverk och klusterinitiativ, bidra till ett mer kunskapsintensivt entreprenörskap. Sist men 
inte minst bidrar högskolor och universitet genom användarnära, tillämpad forskning. För 
att denna pusselbit ska falla på plats krävs en dubbel arbetsinsats där även det privata 
näringslivet tar initiativ till forskning genom att påvisa problem som behöver lösas. Vi 
återkommer nedan till hur detta går till i de gränsöverskridande innovationssystem som 
skapas med hjälp av Interregprojekt.  

Utgångspunkten i arbetet med att skapa ett framgångsrikt kluster, vilket vissa av pro-
jekten arbetar med på en gränsöverskridande nivå, är att det finns en organisation som 
koordinerar och utvecklar klustrets verksamhet samt hanterar relationer som är nödvän-
diga för dess tillväxt och utveckling. 

Studier visar att intermediärorganisationer (t ex en klusterorganisation) utför ett arbete 
som normalt sett inte skulle kunna ske på kommersiella villkor (Etzkowitz, 2002; Dti, 
2004). I detta arbete ingår exempelvis att: 

 Arrangera mötesplatser där klustermedlemmar kan mötas och utbyta 
erfarenheter (Lundequist & Power, 2002). 

 Utveckla ett kommunikationssystem för att hantera relationer till 
klustermedlemmarna (Breschi & Lissoni, 2003). 

 Designa aktiviteter och program avpassade till medlemmarnas behov 
och önskemål (Klofsten & Jones-Evans, 1996). 

 Etablera relationer med det omkringliggande innovationssystemet som på olika 
sätt påverkar klustrets verksamhet som t ex finansiärer och policyaktörer (Sölvell, 
2009). 

En studie av svenska kluster/innovationssystem visar hur viktigt det är att definiera olika 
roller i kluster/innvationssystem. Studien visar att en viktig orsak till varför vissa klus-
ter/innovationssystem inte lyckas ”lyfta” beror på att offentliga aktörer (ofta akademin) 
hade tagit på sig företagens roller utöver sina egna inom den offentliga sektorn (Led-
ningskonsulterna, 2008). Detta och följande avsnitt kommer därför fokusera till viss del 
på fördelningen i tyngdpunkt mellan olika grupper av aktörer. 

Kartan på nästa sida illustrerar hur stora investeringarna i forskning och utveckling är 
fördelat på olika regioner i Norden, samt hur investeringarna fördelas mellan universitet, 
andra offentliga aktörer och det privata näringslivet. Kartan visar tydligt att storstadsreg-
ionerna väger väldigt tungt, samt att det privata näringslivet står för merparten av inve-
steringarna i FoU.  
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Figur 3.1 Investeringar i FoU fördelat på region och universitet, näringsliv och 
offentliga myndigheter  

 

Avsnittet har visat att innovationssystemen är komplexa och varierande, men att högsko-
lenära aktörer spelar en betydande roll. Det är nu dags att vända ögonen mot de aktörer 
som ingår i Interregprojekt som arbetar med innovation.   
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Figur 3.2 Typ och antal aktörer involverade från respektive land 

 Aktörer i innovationsprojekt i ÖKS 4.1.2

Som nämnts ovan anses 46 Interregprojekt arbeta med innovation, och har fått möjlighet 
att besvara en enkät, vilket 38 stycken gjorde. Enkäten innehöll en fråga om vilka aktörer 
som är involverade i projektet. Resultaten presenteras i figuren nedan. 

 

 

 

 

Universitet och högskolor är den vanligast förekommande gruppen av aktörer i ÖKS-
programmet, vilket också stämmer överens med att högskolor och universitet har en 
betydande roll i de nationella innovationssystemen. Universitet och högskolor har också 
relativt stor erfarenhet av att arbeta internationellt. Den mesta forskningen bedrivs på 
internationell nivå med hjälp av konferenser, vetenskapliga tidskrifter och samarbeten 
mellan olika institutioner. Detta gör att barriären för att aktivera gränsöverskridande pro-
jekt är betydligt mindre för universitet och högskolor än för många andra organisationer. 
Möjligen har Interregsekretariaten också bedömt att projekt som inkluderar högskolor 
och universitet per automatik är intressanta för denna delrapport, vilket naturligtvis skulle 
bidra till universitet och högskolor har blivit en betydande grupp. Faktum är att några 
projekt enbart inkluderar universitet och högskolor. Dessa projekt fokuserar på utbild-
ningssamarbete snarare än kommersialisering av innovation.  

Kommuner och regioner är de näst största aktörerna i innovationsprojekten och är också 
vanligt förekommande bland ÖKS-projekt. Innovation är ett brett begrepp och vanligen 
förknippas kommersialisering och tillämpning av innovation med det privata näringslivet. 
Innovation sker naturligtvis även i offentlig förvaltning och därför är det lika att kommu-

0 10 20 30 40

Ideella organisationer

Yrkeshögskolor

Offentliga bolag

Forskningsinstitut

Branschorganisationer och fackförbund

Privata företag

Offentliga myndigheter

Regioner

Kommuner

Universitet och högskolor

Antal aktörer 
Sverige Danmark Norge



 

 

 

 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Vilka aktörer är mottagare/användare av projektets resultat? 
(flera svar möjliga) 

ner och regioner agerar strategiska aktörer för regional utveckling i ÖKS. Dessutom kan 
kommuner och regioner agera som förmedlare av information och kontakter till en bre-
dare målgrupp, exempelvis företag. I delrapport 1 betonades vikten av att inkludera or-
ganisationer som kan agera mäklare mot det privata näringslivet, och kommuners och 
regioners näringslivsavdelningar har ofta ett mycket brett kontaktnät bland företag, vilket 
kan underlätta om det privata näringslivet ses som slutanvändare av den innovation som 
sker i projektet. Figur 3.3 nedan visar nämligen att i två tredjedelar av de 46 innovat-
ionsprojekt som anses arbeta med innovation ser privata företag som mottagare av pro-
jektresultaten.  

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 3.2 handlar om diskrepansen mellan den höga andelen projekt som anger privata 
företag som mottagare av projektets resultat och det relativt låga antal privata företag 
som på ett aktivt sätt engagerar sig i projektens utformning. Innan dess ska vi studera på 
vilket sätt olika aktörer är involverade i de gränsöverskridande regionala innovationssy-
stem som Interregprogrammet berör.  

 

 På vilket sätt är olika aktörer involverade i gränsöverskridande 4.1.3
innovationssystem? 

Flera av de projekt som har studerats bygger på ett tydligt sätt på en Triple Helix-filosofi. 
Projekten arbetar aktivt med att skapa eller förstärka befintliga nätverk mellan offentliga 
organisationer, högskolor och universitet och det privata näringslivet. Alla aktiviteter är 
därtill gränsöverskridande, vilket innebär att de aktörer som ingår i projekten involveras i 
gränsöverskridande innovationssystem. 

Utvärderingen av Interreg NORD-programmet har visat att det finns tre typfall av initia-
tivtagande till och deltagande i projekten, och därmed i de gränsöverskridande innovat-
ionssystemen. Det första typfallet i Nordprogrammet är stora företag som beskriver pro-
blem för universitet eller andra forskningsinstitut, som sedan i sin tur använder Interreg 
som ett verktyg för att lösa problemet. Det andra typfallet är projekt som initieras och 
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drivs av universitet och högskolor som idébärare. Det tredje typfallet är små företag som 
initierar samarbete för att utvecklas. Genom att undersöka vilka roller olika grupper av 
aktörer har i de sju projekt som vi har studerat närmare kan en liknande indelning göras 
för Interreg IV A ÖKS. Näringslivets roll presenteras separat i nästa avsnitt. 

 

Universitet, högskolor och forskningsinstitut 

Universitet och högskolor ingår i alla de sju projekt som Oxford Research har gjort fall-
studier på. De har vanligen en viktig och ofta dominerande roll i projekten. Lunds univer-
sitet har en särskilt viktig roll i programmet, vilket till stor del beror på att universitetet 
tidigare huserade Öresundsuniversitetet, när den samarbetsorganisationen var aktiv. 
Lunds universitet/Öresundsuniversitetet är Lead Partner för alla projekt i ÖKS och 
Öresund som vi har fått rekommenderade för fallstudier. Universitetet har byggt upp en 
projektledarvana som är svårslagen, och av den anledningen är det praktiskt att universi-
tetet administrerar projekt. När Öresundsuniversitetet fortfarande fungerade som det var 
tänkt var det en attraktiv lösning att ha en gränsregional organisation som projektledare 
för nya samarbetsformer.  

Projektorganisationen för att leda projekten skiljer sig åt i de projekt som formellt leds av 
Öresundsuniversitetet. Ibland skapas en särskild projektorganisation som leder projektet 
och ibland flyttas den faktiska projektledningen till andra projektpartners. Det går därför 
inte att per automatik avgöra att projekt som leds av Öresundsuniversitetet/Lunds uni-
versitet är mer eller mindre framgångsrika än andra projekt. Det går inte heller att per 
automatik fastslå att dessa projekt är mer eller mindre forskningsnära än andra projekt, 
även om universitet och högskolor ingår som projektpartners. Även om företag och 
branschsammanslutningar ingår i Silent Spaces är detta projekt mer forskningsnära, än 
exempelvis CATE, som arbetar i nära samarbete med företag. I praktiken är det institut-
ioner vid Lunds Tekniska Universitet och Ålborg universitet som driver Silent Spaces. 
Tyngdpunkten i projektledningen för ÖMIC har flyttats till Köpenhamns Universitet när 
Öresundsuniversitetets framtid blivit allt mer osäker. Det formella partnerskapet för Bio-
raffinaderi Öresund består av universitet och högskolor runt om i Öresund, men projektet 
bygger på Triple Helix-filosofin. Projektet bygger en pilotanläggning för bioraffinaderi 
men har en bit kvar att arbeta till kommersialisering, varför Lunds universitet, SLU och 
DTU än så länge är de mest drivande aktörerna. 

I ÖKS-projekten är Oslo universitet norsk projektägare för CATE och Vest-Agder fylkes-
kommune för Silent Spaces. Norska universitet och högskolor ingår i alla de projekt med 
norska projektpartner vi har gjort fallstudier på. Högskolan i Vestfold är projektägare för 
MARKIS medan mer nischade forskningsinstitutioner ingår i Nord-Ostron (Universitetet 
för miljö- och biovetenskap, UMB) och BioM (Bioforsk).  

Göteborgs universitet agerar projektledare för Nord-Ostron, genom en marinbiologisk 
institution utanför Strömstad,. Institutionen arbetar med forskning och Interregprojektet 
är en möjlighet för institutionen att utveckla kunskapen kring ostronodling genom samar-
bete med Norge och Danmark, men också att sprida den här kunskapen till företag i reg-
ionen.  

Universitet och högskolors har således olika roller i projekten, men rollerna kan samman-
fattas enligt följande: 

 Projektledarvana: illustreras bäst genom Lunds universitets dominans på 
grund av Öresundsuniversitetet, men det gäller även i övrigt att universitet och 
högskolor har tillräckligt stora organisationer för att klara av de administrativa 
kostnader som tyvärr förknippas med Interreg. Universitet och högskolor är 
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också vana vid att arbeta över gränserna och har goda kunskaper om vilken 
kompetens som finns i andra länder som kan ge gränsöverskridande mervärde. 
  

 Forskningskompetens: naturligtvis har högskolor och universitet sitt stora bi-
drag i projekten i den forskningskompetens de tillför. Interregprogrammet ger 
inte stöd till rent forskningssamarbete, utan den forskning som görs i samband 
med projekten ska på ett eller annat sätt också tillämpas i verkligheten. Så är 
också fallet i de fallstudier som gjorts. Forskningsresultat sprids till målgrupper 
utanför universitet och högskolor genom samarbete med andra typer av aktörer, 
i enlighet med Triple Helix-filosofi. 

 

Offentliga regionala och lokala myndigheter 

Regioner och kommuner har ofta en strategiskt viktig roll i Interregprojekten. I förra 
delrapporten, om hållbar tillväxt och näringslivets deltagande, framkom vilken viktig roll 
dessa organisationer ofta har för att skapa tillväxt. Möjligen är deras roll inte lika fram-
trädande i de projekt som fokuserar på FoU och innovation. Men kommunala och region-
ala myndigheter deltar emellertid ofta som en viktig kugge i ett Triple Helix-system.  

Västra Götalandsregionen är projektledare för MARKIS som arbetar med marin teknologi. 
Västsverige med Göteborg i spetsen är ledande i Sverige på området. Regionen är en 
viktig aktör för att hålla i projektets trådar både till akademi, näringsliv och andra offent-
liga aktörer. Vestfold fylkeskommune har också en viktig roll i projektet MARKIS bakom 
norsk projektägare, Högskolan i Vestfold. Västra Götalandsregionen deltar även i Nord-
Ostron, men har en betydligt mindre aktiv roll än i MARKIS. I Nord-Ostron medverkar 
regionen framförallt genom spridning av resultat, eftersom de har ett intresse av att ny 
kustnäring utvecklas. Däremot deltar de inte i styrgruppen och de har inte någon fram-
trädande roll i någon av projektetsarbetsgrupper.  

I två av projekten, Silent Spaces och Bioraff, ingår inga regioner eller kommuner. BioM 
däremot, är det enda projektet där en enskild kommun medverkar på ett aktivt sätt. Det 
är Falköpings kommun som både medfinansierar projektet och deltar med experimentod-
ling av bioenergi. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland samt region Midtjylland har vik-
tiga roller i projektet. BioM har generellt ett brett partnerskap, och en bred förankring 
regionalt och bland forsknings- och branschorganisationer. En mycket tydlig rollfördelning 
från starten av projektet har bidragit till denna projektorganisation.  

Copenhagen Capacity, Invest i Skåne och Region Skåne är exempel på regionala aktörer 
som ska bidra i ÖMICs arbete för att skapa ett innovationssystem inom materialforskning 
i Öresund. Projektet är kopplat till materialforskning som ska bedrivas vid ESS och MAX 
IV och arbetar för att regionen ska få ut så mycket som möjligt av etableringen. Konkur-
rensen mellan olika projekt är hård på detta område, och det har varit svårt för projektet 
att skapa intresse bland företag.  

I CATE hade regionala aktörer en blygsam roll i ansökan, men de har ändå bidragit aktivt 
i projektets aktiviteter genom att exempelvis Region Skåne och Oslo Teknopol har funnit 
projektets aktiviteter viktiga för de regionala tillväxtmöjligheterna. 

Offentliga regionala och kommunala myndigheters roll kan sammanfattas med: 

 Spindlar i näten: Regioner har en strategisk viktig roll i det regionala utveckl-
ingsarbetet. De har en naturlig kontakt med akademi, näringsliv och myndigheter 
och är därför viktiga aktörer i Interregprojekten. I forsknings- och innovations-
projekt ingår de framförallt i projekt där kommersialisering av innovation har 
potential att påverka hela den regionala utvecklingen. Sådana exempel är hur 
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ostronodling kan utvecklas som en ny kustnäring, eller hur etablering av ESS kan 
bli ett nytt centrum i regionalt innovationssystem. 
  

 Finansiärer: Regioner och regionala aktörer deltar som finansiärer även i pro-
jekt där den egna organisationen inte deltar aktivt, till exempel i CATE, Nord-
Ostron och Vestfolds fylkeskommuns roll i MARKIS. Det möjliggör att fler projekt 
som annars hade haft svårt att hitta finansiering och få volym i verksamheten. 
Detta är inte minst viktigt i Norge där projektägaren har ett stort ansvar men där 
hjälp med den egna finansieringen, som i Norge ska vara 60 procent, måste sö-
kas i ett bredare nätverk. 
 

 Kommunal utveckling: Kommuner befinner sig i allmänhet lite längre från 
forskningstunga projekt, men i fallet BioM har en kommun tagit en viktig roll för 
att bistå med experimentodling av bioenergi. Blir det sedan en industriell tillämp-
ning av projektets resultat kan det komma kommunens företag till del.  

 

 

4.2 Deltar näringslivet i projekten, och i så fall med vilka 
motiv, medel och med vilka resultat?  

Förra avsnittet visade att 67 procent, eller 24 av 36 projekt, i enkätundersökningen rik-
tade sig till företag på så sätt att de är tänkta som mottagare eller användare av pro-
jektens resultat. Det kan därför förutsättas att flertalet av projekten har ett aktivt delta-
gande från näringslivet för att kunskapsöverföringen från projekten till de privata företa-
gen ska gå så smidigt som möjligt. Detta avsnitt kommer att beskriva näringslivets grad 
av deltagande i projekten, varför de väljer att delta, med vilka medel och slutligen vilka 
resultat. Vi presenterar även ett projekt som är ett framgångrikt exempel på involvering 
av näringslivet.  

 

 Låg involvering av näringslivet i projektens inledande faser   4.2.1

Den första delrapporten i detta utvärderingsuppdrag studerade Interregprojekts samver-
kan med näringslivet och en konklusion från den rapporten är att det är få företag är 
aktivt inblandade i utformningen och genomförandet av Interregprojekt. De projekt som 
har undersökts i denna delrapport är inget undantag från den övergripande bilden. En-
kätundersökningen visar att privata företag inte är lika vanligt förekommande som aktö-
rer i projekten som universitet och högskolor, kommuner, regioner och offentliga myndig 
(se figur 3.2). Figur 3.4 nedan visar en sammanställning av 36 projektledares gradering 
av tre typer av aktörers involvering i olika projektfaser.  
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Figur 3.4 Involvering av tre typer av aktörer i olika projektfaser 
 
1 = Ingen involvering alls  
5 = Hög grad av involvering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar att de privata företag som finns med i de 36 projekten generellt har en låg 
involvering samt att de är mest aktiva som deltagare i projektaktiviteterna och i spridning 
av resultat. De i lägre grad är involverade i planering, ledning samt idé och initiativ till 
projekten. Detta förstärker den bild som den förra delrapporten gav. Företagen är i regel 
inte närvarande i de inledande faserna av projekten.  

I våra fallstudier finns projekt med starkare eller svagare involvering av privata företag. 
CATE är ett exempel på projekt med högt deltagande av företag. Företag är även den 
centrala målgruppen för projektet (se avsnitt 3.2.5), medan det i ÖMIC inte förekommer 
några privata företag.  

 

 Näringslivets motiv för deltagande i projekten 4.2.2

De privata företag som deltar i de innovationsprojekt som ingår i våra fallstudier har rela-
tivt lika motiv för deltagande. Dessa stämmer cokså väl överens med de motiv som 
angavs i vår första delrapport. Två övergripande motiveringar för deltagande är att före-
tagen vill hålla sig ajour med den senaste forskningen samt att projekten skapar konkreta 
affärsmöjligheter. Företag deltar i Interregprojekt när de ser att det kan bidra till att till-
skansa sig konkurrensfördelar. För att få med företagen i projekten är det därför avgö-
rande att projektet kan erbjuda en tydlig förklaring av de fördelar som finns med att 
delta. 
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Viktigt att hålla sig ajour med den senaste forskningen 

Flertalet av de studerade projekten syftar till att utveckla forskningssamarbeten som en-
ligt projektansökningarna ska ge upphov till innovationer. Ett motiv för företag att delta i 
projekt är därför att hålla sig ajour med forskningen. Detta är också det överordnade 
syftet för byggföretagens deltagande i Silent Spaces. De vill få tillgång till nya arbetssätt 
och kunskap om hur man kan skapa vibrations- och bullerfria miljöer.  

Projektledaren Göran Sandberg anser också att de har ett strukturförändrande motiv att 
delta i projektet. Många av de lagar och förordningar för buller som gäller idag är base-
rade på byggteknik från 1960-talet. I dag går det att bygga hus med betydligt ljudisole-
ring och detta har byggbranschen ett intresse av att skapa uppmärksamhet kring, ef-
tersom en regelförändring exempelvis skulle kunna bidra till att det går att placera hus 
närmare industrifastigheter än tidigare. På sätt kan tomter utnyttjas bättre. Projektet har 
mött intresse bland företagen och ett flertal avsiktsförklaringar från företag ingick i ansö-
kan. Trots detta medger Göran Sandberg att det är svårt att engagera de företag som 
inte löpande är delaktiga i experiment och arbetsprojekt. Dessa har svårt att värdera 
vinningen av deltagande på seminarier och andra kunskapsspridande aktiviteter inom 
projektet. 

 
Projekt som skapar affärsmöjligheter 

En av de mest naturliga motiveringarna för företagen att delta i projekten är att det gyn-
nar deras verksamhet genom att skapa nya affärsmöjligheter. Det mest uppenbara ex-
emplet på denna motivering för att delta i projekten finns i CATE, där deltagande företag 
tillåts bygga upp kompetens och får möjlighet att tillskansa sig en god referens genom 
att leverera ett acceleratorsteg till CERN. Detta gör att de kan skaffa sig konkurrensförde-
lar vid den kommande upphandlingen till ESS och MAX IV.  

Även i Nord Ostron och BioM är vinningen för deltagande företag att nya affärsområden 
kan öppnas i projekten. I Nord Ostron, som är ett av de få projekt med ett privat företag 
som projektpartner, får företagen möjlighet att lära sig hur man rent praktiskt odlar ost-
ron. I BioM är tanken att enskilda lantbrukare ska ges att skapa samarbeten med den 
experimentbiogasanläggning som byggs och på så sätt kan en ny affärsmodell skapas för 
dessa företagare. Detta ligger dock längre fram i projektet och få enskilda lantbrukare 
har i nuläget engagerat sig i projektet.     

 

 Med vilka medel deltar näringslivet i projekten? 4.2.3

Företagen i de studerade projekten bidrar i huvudsak med en resurs, det vill säga sin tid. 
Att detta är det främsta medlet som företagen bidrar med beror på att gällande regler 
gör att företagen inte ersätts för deltagande på informationsresor eller resor till dessa.   

Att företagen inte får sin tid bekostad utgör en möjlig barriär för deltagande. Vår förra 
delrapport visade att små företag har särskilt begränsat med tid, vilket gör att deltagande 
i olika typer av seminarier och utbildningar för det mesta inte är högprioriterat. Caroline 
Hansson, projektledare för CATE, bekräftar detta och tror att dessa regler till viss del kan 
vara en barriär för deltagande i hennes projekt. Hon pekar på att projektet är tekniskt 
komplicerat och att det tar tid att förstå uppgiften att bygga acceleratorsteget.  Företa-
gen får ersättning för tiden att bygga acceleratorsteget, men det ligger utanför projektet.   

Trots Carolines reflektion är det viktigt att påpeka att om företagen ser en affärsmässig 
vinning med projektet så kommer de att delta oavsett om de får ersättning eller inte. 
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Vikten av att förklara företagens vinning av att delta i projektet blir därför centralt för 
projektledningen i Interregprojekt.   

 

 Vilka resultat har deltagande i projekten gett? 4.2.4

Det är för tidigt att, utifrån våra fallstudier, säga något om vilka resultat projekten har 
gett för enskilda företag då inget av projekten är avslutade. Man kan dock koppla förvän-
tade resultat till företagens motiv för deltagande. Företagen deltar i projekten för att de 
ska kunna få nya affärsmöjligheter eller konkurrensfördelar samt att de vill hålla sig ajour 
med den senaste forskningen eftersom detta i förlängningen kan ge en ökad affärsnytta.  

I MARKIS representeras privata företag av olika företagarorganisationer som Svenskt 
Marintekniskt Forum och Frederikshavn Erhvervsråd. De deltar aktivt i utformningen av 
projektet. De tänkta resultat som kan komma företagen till gagn är bland annat pro-
jektets utveckling av lättare fartygskonstruktioner som kan sänka båtars bränsleförbruk-
ning. De innovationer inom detta område som kommer ut av projektet är tänkta att im-
plementeras i företag så att dessa får en ökad konkurrenskraft.  

 

 CATE – ett gott exempel på näringslivssamarbete 4.2.5

Trots generellt lågt deltagandet av företag i de tillfrågade projekten i enkätundersökning-
en finns det i vårt urval av fallstudier ett exempel på det motsatta. I CATE är företagen 
den primära målgruppen för projektet. Stor ansträngning har lagts på att nå ut till företag 
i ÖKS-området som har kompetens och kan vara intresserade av att bygga ett accelera-
torsteg till den internationella forskningsanläggningen CERN i Schweiz.  

Projektet har lyckats väldigt väl med att involvera en stor mängd företag och en inle-
dande informationsinsats resulterade i att 85 företag visade ett aktivt intresse för att var 
med i projektet. Efter att vissa konsulter och icke-tillverkande företag rensats bort åter-
stod 35 företag som hade kapacitet att bygga acceleratorsteget. Dessa företag ombeddes 
att fylla i ett omfattande frågeformulär för att stämma av intresse och för att samla in 
mer information. Tjugo av företagen lämnade in formulären och var i februari 2012 aktu-
ella för att bygga acceleratorsteget.   

Den höga medverkan av näringslivet i projektet kan i hög grad härledas till fyra huvudor-
saker:  

1. Omfattande uppsökande verksamhet: Istället på att förlita sig på att företa-
gen kommer ha ett automatiskt intresse av att delta i projektet slogs det redan i 
ansökningsfasen fast att projektet måste genomföra en ofattande informations-
kampanj för att finna potentiella företag till projektet. Projektledningen fick därför 
god tid att ordentligt tänka igenom hur målgruppen för projektet skulle nås och 
utforma infomationen därefter.  
 

2. Tydligt mål med företagens medverkan: Det är lätt för projektledningen att 
förklara projektets syfte för företagen. Deras medverkan ska mynna ut i en kon-
kret produkt som redan har en beställare. Företagen ges också tydlig information 
om att deras medverkan kan förbättra deras chanser att leverera till ESS eller 
MAX IV och vilka upphandlingsvolymer det rör sig om i bygget av dessa anlägg-
ningar.   
 



 

 

 33 

3. Samarbete med andra projekt: CATE har i sitt arbetet med att sprida pro-
jektet samarbetat med regionalfondsprojektet TITA där Region Skåne är projekt-
ägare samt Interregprojekten ÖMIC och Nano Connect Scandinavia. Detta garan-
terar en spridning av projektet i den relevanta målgruppen samt att man bygger 
vidare på lärdomarna i dessa projekt och undviker dubbelarbete. 
 

4. Lokala partners som talar företagens språk: Den förra delrapporten, som 
rörde näringslivets medverkan i Interregprojekt, fann att en framgångfaktor för 
att få företag involverade är att involvera organisationer som har ett etablerat 
och nära samarbete med företagen. I CATE har detta gjorts genom att arrangera 
lokala informationsseminarier i olika delar av ÖKS tillsammans med lokala part-
ners som Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och TITA-projektet i 
Skåne, Big Science-sekretariatet i Danmark och Chalmers Industriteknik i Västra 
Götalandsregionen. ESS har också varit en viktig partner i att förklara de tekniska 
delarna av projektet för företagen.    

 

4.3 På vilka sätt bidrar det gränsregionala samarbetet till 
teknologispridning och kunskapsutveckling? 

I enkätundersökningen fick respondenterna frågan om i vilken grad det gränsöverskri-
dande samarbetet har inneburit ett mervärde för tre olika typer av resultat. Figur 3.5 
visar att det gränsöverskridande samarbetet inneburit bäst resultat i utvecklandet av 
relationer mellan aktörer.  

Hela 21 av 36 projektledare i enkätundersökningen anser att det gränsöverskridande 
samarbetet i projekten i mycket stor utsträckning resulterat till utvecklandet av relationer 
mellan aktörerna. Däremot uppfattades inte kunskapsutveckling som ett lika stort mer-
värde. När det gäller de mest konkreta resultaten från projekten - nya produkter, tjänster 
och etableringar – är det få projektledare som anser att den gränsöverskridande arbets-
formen i hög utsträckning innebär ett mervärde. 

Resultaten från enkäten visar ändå att projektledarna i 33 av 36 innovationsprojekt anser 
att det gränsregionala samarbetet i mycket stor, stor eller viss utsträckning bidrar till 
kunskapsutveckling. Detta avsnitt kommer utifrån observationer gjorda i fallstudierna att 
ta upp mer i detalj på vilka sätt det gränsregionala samarbetet bidrar till kunskapsut-
veckling och teknologispridning.  
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Figur 3.5 I vilken utsträckning har det gränsöverskridande arbetssättet 
- med partners i andra länder - inneburit ett mervärde för projektet i 
form av följande resultat? 
 

 

 

 

 

 

 Det gränsregionala samarbetets betydelse för teknologisprid-4.3.1
ning och teknologiutveckling i fallstudierna 

Genom fallstudierna framträder en mer nyanserad bild av hur det gränsöverskridande 
samarbetet bidrar till teknologispridning och kunskapsutveckling. I fallstudierna uttrycker 
projektledarna mervärdet med samarbetet främst genom begreppen komplementaritet, 
kritisk massa, nya infallsviklar och best practice.  

 

Komplementaritet 

Att man genom att arbeta gränsöverskridande kan föra samman aktörer med olika spets-
kompetenser och därigenom skapa komplementaritet nämns av flertalet respondenter 
som det huvudsakliga sätt som det gränsregionala samarbetet bidrar till teknologisprid-
ning och kunskapsutveckling.  

I projektet BioM, som kortfattat syftar till att stärka och knyta samman KASK-regionen på 
bioenergiområdet, framhålls av projektledaren att länderna är olika långt fram på vissa 
områden och att projektet bidrar till att minska dessa olikheter. I Sverige är man till ex-
empel långt framme när det gäller fordonsgas och att göra bioenergi av pilträd medan 
Danmark har en lång tradition och stort kunnande av biogas. Dessa olikheter ger upphov 
till en naturlig kunskapsdelning och spridning av de olika expertiser som respektive land 
har.  

Projektledaren för ÖMIC, Thomas Rasmussen, anser att projektet inte hade kunnat ge-
nomföras utan det gränsöverskridande samarbetet eftersom det syftar till att skapa ett 
innovationskluster inom materialforskning i världsklass, vilket kräver spetskompetens 
både från Sverige och Danmark. Även i projektet Silent Spaces kompletterar de tongi-
vande aktörerna, Ålborg och Lunds universitet, varandra på så sätt att Ålborg Universitet 
är mer inriktat på att minska buller från maskiner medan Lund mer är inriktat på att 
skapa vibrations- och bullerdämpande material.  
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Kritisk massa  

Det gränsregionala samarbetet kan också ge upphov till teknologispridning och kun-
skapsutveckling som inte hade kunnat ske i ett nationellt projekt på grund av att den 
nationella marknaden saknar kritisk massa.   

Projektet CATE, som syftar att stärka den högteknologiska kompetensen i näringslivet i 
ÖKS genom att skapa ett samarbete kring byggandet av ett acceleratorsteg till forsk-
ningsanläggningen CERN, är enligt projektledare Caroline Hansson beroende av det grän-
söverskridande samarbetet. Hon menar att acceleratorsteget inte hade kunnat byggas 
om projektet enbart hade genomförts i ett land. Det finns företag i Norge och Danmark 
som besitter särskilda kompetenser som krävs för att projektet ska ros i land. Därför 
lämpar sig regionalfondsprogrammen inte som finansieringskälla, eftersom det finns för 
få företag i Skåne och Blekinge som har kapacitet att delta i projektet. I ÖKS med drygt 
nio miljoner invånare finns däremot den kritiska massa som behövs för att kunna samla 
relevanta företag med relevanta kompetenser.  

Även Bioraffinaderi Öresunds projektledare nämner den kritiska massan som uppstår som 
en basal anledning till varför projektet har uppstått. En viktig förutsättning för projektet 
är tillgång till stora arealer jordbruksmark för att kunna producera tillräcklig mängd 
biobränsleråvara. Skåne kan enligt projektledaren inte ensamt klara av denna produktion 
utan den danska sidans jordar behövs också.   

 

Nya infallsvinklar  

Det gränsregionala samarbetet gynnar kunskapsutveckling genom att nationella problem 
kan erbjudas internationella, gränsöverskridande lösningar. Göran Sandberg, som är pro-
jektledare i Silent Spaces, menar att det finns ett stort mervärde i att den materia som de 
forskar kring i projektet hanteras av människor med olika nationalitet och utbildningsbak-
grund. Detta gör att man får fler infallsvinklar på gemensamma problem, vilket ger större 
möjligheter att lösa dem. Gunnar menar även att forskarutbytet mellan Danmark och 
Sverige att nya kontakter byggs upp som kan ge upphov till nya idéer.  

 

Best practice  

Det gränsöverskridande samarbetet medverkar även till att aktörer från olika länder får 
insikt i hur andra länder arbetar inom områden som teknologispridning och vilka goda 
exempel som finns på andra sidan gränsen. Projektledaren för CATE, Caroline Hansson, 
menar exempelvis att Sverige har mycket att lära av Danmark om hur man jobbar strate-
giskt med kopplingen mellan industrin och forskningssamfundet. Att svenska och norska 
aktörer får en insikt i danskarnas arbetssätt på detta område kan ge upphov till utveckl-
ing av innovationssystemen även i Sverige och Norge.  

 

 Har goda resultat uppnåtts? 4.3.2

Som beskrivs i inledningen av denna rapport var exempel på tänkbara mål med innovat-
ions- och forskningsprojekt inom Interreg IV A ÖKS att öka samarbetet mellan privata 
och offentliga aktörer och att öka samarbetet mellan forskningsinstitutioner i program-
geografin. Programskrivningen pekar vidare på att kunskapsöverföringen från högskolor 
och universitetet till företag måste öka samt att målriktade satsningar på spetskompeten-
ser ska genomföras inom programmet. 
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Figur 3.6 Hur framgångsrika bedömer du följande delar av projektet? 
 
1 = Inte alls framgångsrika 
5 = Mycket framgångsrika 
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Om man ser till dessa utgångspunkter verkar de projekt vi har studerat och som deltagit 
in enkätundersökningen inom rätt områden men som avsnitt 3.2 visar har inte näringsli-
vet inkluderats i tillräckligt hög grad. Ambitionen att öka kunskapsöverföringen från aka-
demin till företagen har därför inte lyckats fullt ut. Att projekten inte har nått ända fram 
när det gäller kunskapsöverföringen till företagen som ska kommersialisera idéerna lyser 
igenom i enkätundersökningen. 

Vår enkätundersökning har ställt en öppen fråga till projektledarna vilka de anser är de 
viktigaste resultaten av deras projekt inom kategorierna Nya produk-
ter/tjänster/etableringar, Kunskapsutveckling och Utvecklande relationer mellan aktörer. 
Som figur 3.5 visade återfinns de mest konkreta svaren inom området Utvecklande relat-
ion mellan aktörerna medan många projekt inte har kunnat visa på några resultat inom 
kategorin Nya produkter/tjänster/etableringar. Detta indikerar att många av innovations-
projekten saknar någon som kan kommersialisera eller tillämpa idéerna som uppstår i 
projekten och ta dem till marknaden eller operationalisera dem. Mer om kommersiali-
serings/tillämpningsprocessen ges i nästa avsnitt.   

Projektledarna i innovationsprojekten som ingår i enkätundersökningen har även fått 
bedöma hur pass framgångsrika olika delar av projektet är. Figur 3.6 nedan visar att 
projektledarna är mest nöjda med deltagandet i projektens aktiviteter medan finansiering 
är den del av projektet som flest har störst problem med. Paradoxalt nog är även resul-
tatspridningen något som projekten har haft problem med trots bra deltagande på pro-
jektets aktiviteter. 
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4.4 Hur fokuserar projekten på tilläm-
pad/kommersialiserad innovation, med vilka medel, 
vilka resultat? 

Vad krävs för kommersialisering/tillämpning? Som utgångspunkt för vår analys ligger krav 
som ställs på framgångsrik tillämpning/kommersialisering;  

 att mottagarna av projektens resultat och deras behov är tydliga redan innan 
projektansökan tas fram, 

 att denna målgrupp sedan aktivt deltar i att planera projektet,  
 att de deltar aktivt i aktiviteter och har möjlighet att påverka projektet under hela 

projektperioden,  
 att resultaten från projektet sedan lever upp till de förväntningar som ställdes in-

för ansökan och 
 att målgruppen och mottagarna av resultatet sedan kan använda och vidareut-

veckla resultatet i den egna verksamheten.  

I detta avsnitt tittar vi både på tillämpning och på kommersialisering av innovation, det 
vill säga en bred definition som inkluderar både offentlig och privat verksamhet. 

 

 Arbetar projekten med kommersialiserbara innovationer? 4.4.1

Utifrån den bild som enkätresultaten visar ser det ut som att mer än två tredjedelar av 
projekten arbetar med syftet att ta fram kommersialiserbara resultat. Våra fallstudier 
visar att detta stämmer men ger en mer varierad bild av var i kommersialiseringsproces-
sen projekten befinner sig. Spännvidden av projekt sträcker sig från projekt som syftar till 
att bygga upp forskningsmiljöer i samarbeten över landsgränserna till projekt som direkt 
arbetar med att förbereda kommersialisering av färdiga resultat. Projektens verksamhet 
är en av flera insatser som behöver komma till stånd för att nå fram till kommersialise-
ringsstadiet. Programmets övergripande mål, att bidra till regionens tillväxt, under pro-
gramperioden. Man har kommit en bit på väg men mycket utveckling kommer att åter-
står, vilket kommer att ställa krav på kommande program och finansiärer. Flertalet pro-
jekt har, som vi ser det, inte någon klar bild av var i utvecklingsprocessen mot kommer-
sialisering de befinner sig. Det finns inte heller någon tydlig planering i projekten för att 
framgångsrik tillämpning/kommersialisering ska bli möjlig eller långsiktigt hållbar.  

Däremot uppger de flesta projektledare att de satsar på innovation som kan göras till-
lämpbar eller kommersialiserbar, vilket illustreras i figur 3.7 nedan. Två tredjedelar av 
projektledarna uppger att så är fallet. Under nästa rubrik ges några exempel på hur pro-
jekten arbetar med detta. 
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Figur 3.7 Syftar projektet till att skapa innovation som kan göras till-
lämpbar eller kommersialiserbar? 

 

 

 

 

 Projekten i kommersialiseringsprocessen 4.4.2

Utifrån att programmet har några år fram till avslut och flera av de projekt vi studerat har 
haft svårt att sammanhållet driva den planerade verksamheten på grund av komplicerade 
målbilder. Ibland har grundkravet på samverkan över landgränserna kommit att konkur-
rera med det som projektledare och styrgrupper sett som kärnan i projektverksamheter-
na – insatser som ger påtagliga resultat. Det har också varit svårt att skapa, över tiden, 
stabila samarbetsnätverk som är gränsöverskridande. Det kan förklaras av att förberedel-
serna inför projektansökningarna inte varit tillräckliga. Det är avgörande att alla tänkta 
projektaktörer har överensstämmande syn på vad som ska göras, vem som ska göra vad 
och vilka resultat som ska uppnås. Därutöver behöver alla se mervärden med att delta. 

Projekten har kommit olika långt beroende på de förutsättningar, syften och mål som de 
har stått inför. Flertalet projekt befinner sig i ett läge mellan tillämpad forskning till att 
utveckla prototyper, tjänstekoncept och nya processer. Detta gäller exempelvis Nord-
Ostron, BioM, MARKIS och CATE. Några har planerat för hur marknadsföringen av resul-
taten ska gå till, men har inte ännu kommit igång på allvar. Projekten har vetskap om 
vilka grupper eller typer av företag som behöver inkluderas i projekten och planerar 
marknadsföringsaktiviteter riktade mot dessa. Det finns dock en uppenbar risk att dessa 
marknadsföringsinsatser kommer in för sent i projektet.  

MARKIS har ett tiotal processer igång som väntas leda till produkter eller tjänster som 
minskar skadliga utsläpp från maritim transport. Alla processer innebär kunskapsutveckl-
ing och utvecklade relationer mellan aktörer över gränserna. Hur innovationer från MAR-
KIS egna projekt i slutändan kommersialiseras skiljer sig beroende på vad det är för typ 
av projekt. Det vanliga är att projekten, när de närmar sig kommersialisering, ”spinns ut” 
från MARKIS för att finansieras delvis med andra verktyg. Detta görs delvis för att Inter-
regs regler kring konkurrens gör det svårt för projekten att vara med ända fram till kom-
mersialisering. Mer om hur MARKIS arbetar med detta finns i avsnitt 3.6.1.  

Ett annat projekt som arbetar i senare skeden i innovationsprocessen är CATE. Projektet 
arbetar med att bilda ett konsortium som tillverkar en efterfrågad produkt till CERN. Re-
dan vid ansökningsfasen var vägen till kommersialisering helt utstakad. En skillnad 
gentemot de flesta andra projekt är emellertid att den typen av förutsättningar av natur-
liga skäl är sällsynta. Eftersom Nord-Ostron arbetar med utveckling av en ny bransch, 
med nya produktionsmetoder, kretsar kommersialiseringsprocessen i projektet kring ut-
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Figur 3.8 Inom vilken/vilka faser i tillämpnings-
/kommersialiseringsprocessen agerar ert projekt eller kommer ert pro-
jekt agera i? (flera svar möjliga) 

veckling av kunskap om hur ostronodling skulle kunna praktiseras i KASK. Därefter kan 
kunskapen spridas bland intresserade aktörer och man kan säkerställa en fungerande 
värdekedja. 

Det är intressant att se i vilken fas av kommersialiseringsprocessen som projekten i enkä-
ten uppger att de befinner sig. Frågan ställdes enbart till de 66 procent som tidigare 
uppgav att deras projekt syftar till kommersialisering/tillämpning av innovation, och 24 av 
25 projekt besvarade frågan. Det visar sig att de flesta projekt befinner sig ganska tidigt i 
innovationsprocessen, det vill säga att de arbetar med att ta fram prototyper, tjänstekon-
cept eller nya processer som kan vara kommersialiserbara i framtiden. Här inkluderas 
också de projekt som har ingått i fallstudierna (se figur 3.9). Skapande av kommersiali-
serbara projektidéer är också en fas många projekt uppger att de befinner sig i, vilket 
också överensstämmer med att många projekt skapar mötesarenor och liknande samar-
beten där man hoppas att dessa genererar projektidéer. 

I den allra första fasen av kommersialisering, det vill säga tillämpad forskning, återfinns 
också mer än hälften av projekten (13 av 24 projekt). I de senare faserna, dit vi räknar 
planering för kommersialisering, kommersialisering och utvärdering av kommersialisering, 
är det gradvis färre som ägnar sig åt.  
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Figur 3.9 I vilken fas ligger fallstudieprojekten? 

 

 

5.4.3 Barriärer för kommersialisering? 

I föregående avsnitt visade det sig att projekten i allmänhet befinner sig tidigt i innovat-
ionsprocessen. Anledningen till detta är att projekten är högskolenära (se avsnitt 3.1) 
samt har svårt att på ett aktivt sätt inkludera näringslivet i sin verksamhet (se avsnitt 
3.2). Projekten stöter också på enstaka hinder i innovationsprocessen, enligt figur 3.10 
nedan. 
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Figur 3.10 I vilken utsträckning anser du att dessa försvårande om-
ständigheter för kommersialisering har funnits i ert projekt? 

 

 

 

 

Något som bör observeras här är att diagrammet visar låga siffror vilket visar att pro-
jekten i allmänhet inte märker av några större försvårande omständigheter i kommersiali-
seringen. Fyra projekt har dock angett mer betydande svårigheter (graderad som en fyra 
eller en femma på den femgradiga skalan) med att skapa samarbeten mellan projektet 
och privata företag. Dessa resultat illustrerar vikten av att inkludera aktörer som ”pratar 
företagens språk” i projekten, det vill säga branschorganisationer eller liknande. Tre pro-
jekt uppger också mer betydande svårigheter som har uppstått på grund av konkurrens-
snedvridning.  

 

 

4.5 Hur sprids lärande över gränserna?  

Som Brulin et al (2009) fastslår lyfts lärande och reflektion allt oftare fram som en avgö-
rande förutsättning för att projektresultat ska ”överleva” och utvecklas av egen kraft. 
Författarna beskriver att lärande i projekt är starkt beroende av systematisk återkoppling 
av erfarenheter, vilket till exempel kan ske med hjälp av utvärdering.10  

En god kunskapsspridning inom projekten, till målgruppen och i ett vidare omfång av 
aktörer, är därför viktiga komponenter för att programmets insatser ska ge så bra resul-
tat som möjligt. I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att titta på resultat från enkätun-
dersökningen angående projektens fortlevnad och kunskapsspridning. Därefter besvaras 
frågan om på vilka sätt som lärandet sprids mellan länderna i programmet. 

 

                                                
10 Brulin et al. 2009. Lärande utvärdering genom följeforskning 
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Figur 3.11 Efter projektets avslutande, har samarbetet fort-
satt/kommer samarbetet att fortsätta? 

 Projektens fortlevnad och deras kunskapsspridning 4.5.1

Kopplat till spridandet av lärande över gränserna är huruvida projekten och dess resultat 
kommer att leva vidare och därmed potentiellt få än större spridning. Projekt med inrikt-
ningen att verksamheten skall fortsätta kan förutsättas ha högre incitament att ha stort 
fokus på att sprida lärandet från projektet.  

En majoritet av projekten i enkätundersökningen svarar att samarbetet i projekten är 
planerat att fortsätta på något sätt efter projektet avslutas. Ytterligare 34 procent har 
diskuterat ett fortsatt samarbete och 18 procent har redan påbörjat nya samarbeten. 
Endast fem procent svarar att något vidare samarbete inte är aktuellt.   

 

 

 

Projekten som kommer att fortsätta samarbeta har i enkäten tillfrågats om på vilket sätt 
samarbetet kommer att fortsätta. Flera projekt har vaga idéer om hur samarbetet ska 
fortsätta medan tio av projektledarna svarar att projektet kommer att följas upp med nya 
projektansökningar. Det finns således en god grund för flera av projekten att satsa på 
lärande och kunskapsspridning för att bana väg för de fortsättningsprojekt som planeras.   

Vi har även frågat projektledarna huruvida projekten har en plan eller strategi för hur 
uppnådda resultat kommer att tas tillvara efter projektets slut. Förvånande nog saknar 
åtta procent en strategi för hur projektresultaten ska tas till vara och 55 procent saknade 
strategi vid projektansökan. Som vi har tagit upp tidigare i rapporten bör mottagarna av 
projektresultaten vara involverade redan vid projektstart. Om både dessa och en plan för 
hur resultaten ska tas till vara saknas riskerar projektets lärande att gå förlorat i och med 
att projektet avslutas.  

 

 

 

 

 

 

34%

55%

18%

5%

13% Ja, vi har diskuterat det

Ja, det är planerat

Ja, det är redan påbörjat

Nej, något fortsatt
samarbete är inte aktuellt
Vet ej



 

 

 43 

Figur 3.12 Har projektet någon plan/strategi för hur uppnådda resultat 
och erfarenheter ska tas till vara efter projektets slut? 
 

 

 

 

 Avsaknad av följeforskning i programmet 4.5.2

I Interreg IV A ÖKS läggs stor vikt på informationsinsatser som ska underlätta kontinuer-
ligt lärande. Alla projekt måste lämna i en kommunikationsplan som redogör för hur pro-
jektets kommunikationsarbete ska genomföras. Programmet rekommenderar även att 
projekt har ansökt om mer än en miljon Euro genomför följeforskning, även kallad on-
going evaluation, för att understödja erfarenhetsspridning och projektgenomförande.11  

Förekomsten av följeforskning är, trots dessa rekommendationer, låg inom programmet. 
Inget av de projekt som vi har studerat i denna eller föregående delrapport har valt att 
använda sig av denna möjlighet. Risken med att inte bedriva följeforskning i enskilda 
projekt är att kunskap om framgångsrika sätt att driva projekt inte återförs tillbaka in i 
programmet. Denna rapport är en del av ett utvärderingsuppdrag som har ambitionen att 
förse programmet med ökad kunskap kring ett urval av projekt. För att projektledare och 
andra involverade parter på projektnivå ska få ökad vägledning och återkoppling på sina 
projektinsatser kan följeforskning vara ett effektivt verktyg. 

 

 Internt och externt lärande  4.5.3

Spridningen av kunskap och lärande över gränserna inom Interreg IV A ÖKS sker i första 
hand mellan projektpartners inom projekten, i det som i programmets statusrapporter 
kallas intern informationsspridning. För att spridningen av lärandet ska bli så stort som 
möjligt måste dock även den så kallade externa informationsspridningen, som sker till 
aktörer som inte aktivt deltar i projektverksamheten, fungera tillfredsställande.  

 

Intern informationsspridning 

Den interna kunskapsspridningen, såsom den definieras i statusrapporterna, hanterar hur 
information och förankring fungerar i projektorganisationen och in i respektive partneror-
                                                
11 Interreg IV A ÖKS 2011. Prosjekthåndbok v. 5.0 
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I styrguppen sprids lä-
randet från projekt-
aktiviteterna mellan län-
derna. 

Projektaktiviteterna genom-
förs av en enstaka organisat-
ion i ett enskilt land. 

Figur 3.11 Lärandet mellan länderna är beroende av spridning i trans-
nationell styrgrupp när det inte förekommer någon spridning i projekt-
aktiviteterna 

ganisation. De projekt som vi har studerat organiserar informationsspridningen på relativt 
lika sätt. För att underlätta informationsspridning mellan länderna har man skapat trans-
nationella styrgrupper och arbetsgrupper. Variansen i mötesfrekvens är desto högre mel-
lan projekten och medan vissa projekts styrgrupper träffas personligen mellan fyra och 
gånger per år har andra projekt enbart ett till två möten per år över Skype. MARKIS är 
ett exempel på ett projekt som delar lärande mellan projektpartnerna kontinuerligt ge-
nom att de genomför veckovisa möten i sin koordineringsgrupp. Dessa sker vanligtvis via 
videokonferens.  

Då merparten av projekten är decentraliserade på så sätt att det mesta arbetet sker i 
projektens delaktiviter har vi inte kunnat se ett direkt samband mellan en låg mötesfre-
kvens i styrgrupperna och lägre lärande mellan länderna. Vissa av de arbetsgrupper som 
återfinns i projekten drivs dock enbart i ett land, vilket försvårar lärandet över gränser. 
När det dagliga projektarbetet endast sker hos en projektpartner i ett land förloras med 
största sannolikhet en del lärande eftersom det krävs rapportering till styrgruppen för att 
kunna spridas mellan länderna. Att enstaka organisationer är projektledare för enskilda 
aktiviteter och genomför merparten av arbetet i aktiviteten förekommer i vissa av de 
projekt vi har studerat.  

Ett exempel från den förra delrapporten är KASK Inkubator där den ursprungliga tanken 
var att de olika länderna tillsammans skulle utveckla ett gemensamt utbildningsprogram 
för nystartade företag. Istället utvecklades tre separata utbildningsprogram anpassade 
för respektive land. Lärandet från respektive land riskerar därmed att gå förlorat när lä-
randet måste spridas i projektets transnationella styrgrupp och inte genom de respektive 
projektaktiviteterna. Förhållande mellan lärande, aktiviteter och styrgrupp kan illustreras 
enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medan det finns projekt där lärandet över gränserna försvåras av att nationellt inriktat 
arbete finns ett projekt, av de vi har studerat, som har stått ut i sitt sätt att organisera 
projektet för att kunna sprida lärande mellan länderna. I BioM har man aktivt arbetat för 
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Figur 3.12 BioM:s lärande sker både i styrgruppen och i projektaktivite-
terna. 
 

att utforma projektet så att spridning av lärande mellan länderna blir så stort som möj-
ligt. Projektet fastställde arbetsfördelningen och arbetsordningen tidigt och konkretise-
rade denna genom att skapa en egen projekthandbok som fastställer hur arbetet ska 
organiseras. Detta har varit en viktig tillgång för projektet anser projektledaren Hanne 
Bang Blidgaard. Denna typ av internt arbetsredskap med ambitionen att skapa ett väl-
fungerande gränsöverskridande samarbete även i delaktiviteterna underlättar spridningen 
av lärande mellan länderna. Nedan visas översiktligt hur arbetet har organiserats. De tre 
olika transnationella nätverken är uppdelade i fyra huvudaktiviterer och leds av en 
svensk, norsk och dansk styrelseordförande. Modellen utvecklades i samråd mellan de tre 
länderna under utformandet av projektet. Modellen säkerställer att spridning av lärande 
sker både i delaktiviteterna och i projektets styrgrupp. Informationstappet blir på så sätt 
mindre än i KASK Inkubator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 
 
Extern informationsspridning 

Som tidigare nämnts behöver projektets resultat i de flesta fall nå ut till en större publik 
än de som ingår direkt i projektarbetet. Den externa informationsspridningen spelar en 
stor roll mot bakgrund av näringslivets låga deltagande i vissa projekt. De projekt som 
har en tydlig resultatmottagare i form av privata företag som ska använda sig av lärandet 
i projektet behöver säkerställa att dessa tar till sig projektresultaten. De projekt som har 
varit framgångsrika med att sprida sina resultat till näringslivet har i många fall använt 
sig av aktörer som verkar nära företagen och som på så sätt kan vara en länk mellan 
projektet och företagen. Det kan handla om handelskamrar, branschorganisationer eller 
inkubatorer som talar ”företagens språk”.  

Den externa informationsspridningen skötts vanligtvis, i de projekt vi har studerat, av 
nationella projektpartners i respektive land och det ligger därför ett stort ansvar på nat-
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ionella projektpartners att sprida lärandet från projekten. Det blir en automatiskt bredare 
förankring i Danmark och Sverige på grund av att det enbart kan finnas en formell och 
kostnadsbärande projektpartner i Norge. Spridning av resultat och lärande blir på så sätt, 
enligt våra fallstudier, mer beroende av den norska projektägaren. Detta skapar ett stort 
ansvar på den norska projektägaren att sprida resultaten samt att spridningen av kun-
skap blir mer avhängigt på en aktör vilket också gör det fortsatta lärandet mer sårbart. 

 

4.6 Hur fungerar samspel och synergier med andra nat-
ionella och europeiska FoU-program/-verktyg?  

Ett sätt att titta på samspel med andra program är att undersöka hur många projekt som 
funderar på att söka finansiering från andra program för att kunna fortsätta med någon 
del av sin verksamhet. Det gjordes också i den enkät som skickats ut till projekt som 
anses fokusera på innovation.  

Endast hälften av de tillfrågade projekten, 18 stycken av de 38 projekt som besvarat 
enkäten, uppger att de kommer söka pengar för att fortsätta med projektet. Av dessa 
svarar 11 att de tänker söka stöd från Interreg. Fyra av dessa 11 har enbart tänkt söka 
medel från Interreg, vilket innebär att 14 projekt funderar på att söka stöd från annat 
håll. Sju av dessa 14 projekt funderar på att söka medel från sjunde ramprogrammet. 
Silent Spaces funderar på att söka medel från ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation (CIP). Varifrån övriga sex projekt ska söka medel är oklart. 

 

 Koordinering 4.6.1

Frågan är vad samspel och synergier med andra program och verktyg kan åstadkomma 
och bidra med. Först och främst är det inom vissa områden tydligt att det behövs koordi-
nering mellan olika projekt som arbetar liknande saker. Det kan möjligen framstå som ett 
överkomligt problem eftersom de flesta Interregprojekt är tämligen nischade, inom till 
exempel ostronodling eller vandringsleder längs med kusten. Men det finns faktiskt i all-
mänhet andra EU-finansierade projekt som överlappar. I exemplet nedan, MARKIS, finns 
det rentav många projekt som arbetar med samma smala område, nämligen flytande 
naturgas som bränsle i båtar. Lyfter man även in nationella projekt och program finns det 
goda skäl att misstänka att det finns överlappande projekt för flertalet Interregprojekt. 
För att undvika att olika projekt gör samma sak bör koordinering med andra projekt 
uppmuntras. En stor hjälp på vägen är det avsnitt i ansökan som heter 6.12, och där den 
som ansöker får fylla i vilka andra projekt som agerar inom området. Det viktiga är dock 
att det inte stannar vid den kartläggningen, utan att projektet under projektperioden 
också samarbetar med andra projekt i de fall detta skapar mervärde. 

Hur arbetar då Interregprojekten med koordinering med andra projekt som arbetar med 
samma eller närliggande saker? Projektet MARKIS ges som exempel nedan, men det 
finns fler projekt som arbetar jämsides med andra. Runt etableringen av ESS och MAX IV 
i Lund pågår en mängd projekt, finansierade av strukturfondsprogrammen men även av 
lokala, regionala, nationella och internationella program. CATE, Nano Connect, TITA, 
ÖMIC rör sig exempelvis alla kring materialforskningens betydelse för Öresundsregionen. 
En viss koordinering mellan projekten existerar genom att projekten samorganiserar ge-
mensamma aktiviteter, men koordineringen skulle kunna förstärkas. Aktörer som är in-
volverade i många olika projekt har begränsad möjlighet till engagemang. I en statusrap-
port från det Interregfinansierade projektet Ö-MIC pekar man på att engagemanget hos 
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en partner istället har funnits i regionalfondsprojektet TITA, vilket har påverkat Ö-MIC 
negativt. 

 

 Samspel 4.6.2

Regionalfonden bidrar i vissa fall positivt till Interregprogrammet. Det finns exempel på 
projekt som initierats som regionalfondsprojekt som sedan har utvecklat gränsöverskri-
dande projekt som medfinansierats av Interreg, och därefter arbetar med att skapa sy-
nergier med andra FoU-verktyg. Relationen mellan Skånes Livsmedelsakademi, FoodBest 
och EU-kommissionens institut för innovation och kunskap (EIT) är ett sådant exempel. 
Skånes Livsmedelsakademi har funnits ända sedan 1994, men har fått medel från Reg-
ionalfonden längs med vägen i egenskap av klusterorganisation. Under den innevarande 
programperioden har projektet initierat FoodBest, ett Interregprojekt som syftar till att 
skapa en Knowledge Innovation Community (KIC) i Öresundsregionen.  

 

Figur 3.13 Samspel med andra FoU-projekt, Exemplet Foodbest. 

 

När det gäller projekt som arbetar med forskning och utveckling eller med innovation 
finns det en automatisk ansvarsfördelning beroende på var i innovationsprocessen som 
projekten agerar samt vilka aktörer som är aktiva i olika program. Ett tydligt exempel är 
att enbart högskolor och universitet kan söka stöd inom sjunde ramprogrammet. Stödet 
ges främst till grundforskning, medan tillämpning eller kommersialisering av forskning i 
allmänhet inte ligger i sjunde ramprogrammets uppdrag. Interreg IV A ÖKS finansierar 
inte grundforskning, utan överlåter det till just sjunde ramprogrammet. Däremot kan 
Interreg medfinansiera projekt som bidrar till målet om att skapa starka gränsöverskri-
dande forskningsmiljöer.  

På liknande sätt förhåller det sig i den del av innovationsprocessen som ligger närmare 
företagen. Företag trängs ur Interreg eftersom de inte får medfinansiering. Interreg kan 
inte heller stödja företag på ett sådant sätt att konkurrenssnedvridning uppstår. Det in-
nebär att projekt som arbetar i de senare skedena av innovationsprocessen, med att till 
exempel utveckla en unik produkt och föra ut den på marknaden, i allmänhet får söka sig 
till andra typer av innovationsstödjande verktyg, till exempel företagsstöd. Många av 
Interregs projekt arbetar dock med innovation som ska tillämpas utan att för den skull 
föras ut på en marknad för kommersialisering. Den typen av tillämpad innovation, som 
sker i till exempel KASK Inkubator som utvecklar inkubatorernas arbetssätt, är enklare för 
Interreg att medfinansiera.  

Slutsatsen som kan dras är härmed att samspel och synergier med andra nationella och 
europeiska FoU-program/-verktyg finns till viss del, men behöver utvecklas. Ett gott ex-
empel på hur ett enskilt projekt i Interregprogrammet kan arbeta för att stimulera sam-
spel och synergier presenteras nedan.  
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 MARKIS – ett gott exempel på samspel med andra program 4.6.3

MARKIS är ett projekt som i stor utsträckning skapar samspel och synergier med andra 
nationella FoU-program. Projektet arbetar med att utveckla grön marin teknologi, genom 
samarbete mellan 16 svenska, norska och danska partners från regioner, fylken, universi-
tet, högskolor och maritima nätverk/klusterinitiativ. Projektet drivs som ett paraplyprojekt 
eller ”projektarena", med mål att "matchmaka" innovativa Triple Helix-samverkansprojekt 
med deltagare från minst två länder. En MARKIS-partner utses till projektledare i utveckl-
ingsprocessen fram till dess att processen kan spinnas ut från MARKIS som innovations-
projekt med finansiering av parterna själva eller med stöd som söks från andra nationella 
eller regionala program för FoU och företagsutveckling. Detta upplägg kan betraktas som 
ett gott exempel över hur projekt kan utveckla samspel och synergier med andra nation-
ella och europeiska FoU-program. Agneta Pettersson, projektledaren för MARKIS, kallar 
detta för att man ”spinner ut” innovationsprojekt. Ett exempel får illustrera hur en sådan 
process kan gå till.  

Ett underprojekt som har sökt stöd från annat håll är Økø-Ø-projektet, som syftar till att 
bygga mindre färjor i kompositmaterial, istället för i stål, för att minska bränsleförbruk-
ning och miljöpåverkan. Økø-Ø-projektet har bildats genom ett samarbete mellan olika 
industriella aktörer och forskningsinstitut som funnit att det finns ett gränsöverskridande 
mervärde i projektet. Samarbetet uppstod inom MARKIS. Det är exempelvis vanligt att 
den här typen av samarbeten uppstår under de årliga konferenser för aktörer i branschen 
som MARKIS organiserar. Företagen är inte själva med i projektet MARKIS, men aktiveras 
genom de olika klusterinitiativ och nätverk som ingår i projektet. När ett samarbete väl 
har etablerats behövs ny finansiering för att få volym i innovationsprojektet. I Økø-Ø-
projektets fall har ett konsortium av företag, med Danish Yachts A/S som sökande, fått 
medel från den Danske Maritime Fond. Pengarna användes till att ta fram en jämförande 
studie mellan underhållskostnader och miljöpåverkan från en mindre passagerarfärja 
byggd i kolfiberkomposit och en byggd i stål. Syftet var att uppmuntra rederier att premi-
era moderna konstruktionsmaterial. Även i andra projekt som skapats genom MARKIS 
aktiviteter har projektmedel sökts från andra håll, exempelvis från Norges Forskningsråd. 

Ett problem som har uppstått med denna, i övrigt framgångsrika, strategi har varit att 
det gränsöverskridande samarbetet inte gynnas av att söka projektmedel från nationella 
FoU-program. Tvärtom är det ofta villkorat att stöd som betalas ut ska gå till företag från 
det egna landet. Samarbetet mellan företag från andra länder måste således arrangeras 
på ett sätt att det inte äventyrar möjligheten att få del av nationella medel, vilket å andra 
sidan helt klart är ett hinder för samarbetet enligt både projektledaren och norsk projekt-
ägare. 

Fördelarna med att ”spinna ut” innovationsprojekt är att enskilda företag då kan tilldelas 
mede, på ett sätt som inte går att göra med Interreg-medel, eftersom Interregs regler 
förhindrar att man gynnar enskilda företag. MARKIS utgör ett projekt som gynnar hela 
den maritima sektorn, men när det börjar bli dags att på allvar arbeta med produktut-
veckling och kommersialisering spinns projektet ut. MARKIS söker inte själva dessa me-
del, utan det är privata aktörer som söker, antingen de själva ingår som partner i pro-
jektet (till exempel Svensk Marinteknisk Forum), eller de är enskilda företag, efter stöd 
från MARKIS eller någon partner.  

Förutom att MARKIS kan tjäna som förebild för hur man spinner ut innovationsprojekt 
med hjälp av nationella FoU-program, befinner sig projektet också långt framme när det 
gäller att skapa synergier och samspel med andra EU-projekt. Projektet har upptäckt att 
de inte är ensamma om att arbeta med det mindre miljöbelastande fartygsbränslet LNG 
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som är tillverkat av flytande naturgas. MARKIS har därför kartlagt vilka andra projekt som 
också är aktiva inom LNG, hållit en gemensam workshop i Göteborg, och publicerat en 
rapport12 om vad de olika projekten kan bidra med, deras olika kompetenser, roller och 
ansvarsområden. Alla projekt är EU-finansierade, men det varierar om pengarna kommer 
från TEN-T, Interreg, Östersjöprogrammet eller European Maritime Safety Agency. Totalt 
ingår nio projekt inom LNG i rapporten, och sex av dessa deltog på workshopen i Göte-
borg i oktober 2011. Floran av olika EU-finansierade program och projekt ska inte un-
derskattas, och denna mångfald inom ett och samma område existerar säkerligen även 
inom andra fält, som till exempel runt etableringen kring ESS. Att skapa plattformar för 
synergier och samspel med projekt med överlappande aktiviteter och intressenter är där-
för att rekommendera.  

  

  

                                                
12 http://www.smtf.se/fileadmin/documents/documentpage/diverse/Overview_LNG-projects.pdf 
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Kapitel 5. Reflektioner och rekommendat-
ioner  

5.1 Reflektioner 

En första reflektion utifrån resultaten i studien är att projekten i många fall saknar en 
plan för att skapa långsiktigt hållbara resultat. Nära två tredjedelar av de projekt som har 
ingått i vår enkätundersökning har vid projektstart ingen plan för hur projektresultaten 
ska tas tillvara efter projektets slut. Avsaknaden av en strategi för detta gör att pro-
jektens möjligheter att skapa tillämpbara eller kommersialiserbara innovationer minskar 
eftersom det inte står helt klart vem som ska vara mottagare och användare av pro-
jektets resultat. Goda exempel på det motsatta och som det går att lära sig av har pre-
senterats i rapporten. CATE – Cluster for Accelerate Technology är det bästa exemplet. 

Avsaknad av en strategi för kommersialisering/tillämpning av projektresultaten kan härle-
das till att flertalet projekt ligger tidigt i kommersialiseringsfasen. Trots att en merpart av 
projekten i enkätundersökningen svarar att deras projekt syftar till att skapa innovation 
som kan göras kommersialiserbar eller tillämpbar har många projekt långt kvar till att 
detta ska ske. De fokuserar istället på att skapa förutsättningar och bygga grunder för 
samarbeten där innovationer eventuellt senare kan tillämpas eller kommersialiseras. Att 
delprogrammet Kattegat-Skagerrak är ett nytt geografiskt delområde inför denna pro-
gramperiod kan förklara att många projekt syftar till att etablera samarbeten istället för 
att skapa kommersialiserbara innovationer som kan skapa nya företag och i förlängning-
en nya jobb.       

Som rapporten visat är universitet och högskolor av naturliga skäl dominerande projekt-
partners i projekt som rör innovation, forskning och utveckling. Dessa aktörer spelar en 
stor roll som kunskapsleverantör men dominansen kan ur kommersialiseringssynpunkt 
verka hämmande för tillämbarheten i de innovationer som skapas i projekten. Universite-
ten är inte alltid de mest framgångsrika aktörerna att skapa kommersialiserade eller till-
lämpbara innovationer. För att innovationer ska kunna kommersialiseras och tillämpas 
krävs även andra aktörer. I de fall projekten syftar till att skapa klusterliknande samar-
beten över gränserna är reflektionen att oberoende klusterorganisationer inte byggs upp. 
Därmed riskerar ansvarsfördelningen för klustret efter projektperiodens slut att bli något 
oklar.    

En annan reflektion är frånvaron av projektutvärderingar i Interreg IV A ÖKS. Från Till-
växtverket nationellt efterfrågas en bred lärprocess och i de svenska regionalfondspro-
grammen är det ett krav att projekt med en finansiering på mer än 10 miljoner svenska 
kronor åläggs ett krav om följeforskning vilket också skrivs in i beslutet om stöd. Någon 
motsvarighet inom Interreg IV A ÖKS finns inte, vilket hämmar spridningen av lärande 
från projekten tillbaka till programmet. Som rapporten visat finns det även projekt som 
har decentraliserat sina projekt så pass mycket att lärandet mellan länderna blir avhäng-
igt god resultatspridning i gränsöverskridande styrgrupper. Risken med detta arbetssätt 
är att man fortsätter i gamla hjulspår i respektive land och inte får önskat kunskapsutbyte 
mellan länderna.    
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5.2 Rekommendationer 

Utifrån resultaten i denna delrapport har ett antal rekommendationer tagits fram. Dessa 
är tänkta att vägleda både projekt och Interreg IV A ÖKS i sitt arbete med att uppnå 
programmålen genom fler framgångsrika projekt inom gränsöverskridande forskning, 
utveckling och innovation. 

   
 Utarbeta plan för kommersialisering/tillämpning: Rapporten har pekat på att 

arbetet med kommersialisering av innovationer ibland behöver lyftas fram och för-
stärkas. En plan för kommersialisering bör tänkas in i projektuppstarten för att öka 
möjligheterna för framgångsrik kommersialisering eller tillämpning av tänkta inno-
vationer.  
 

 Involvera mottagarna av projektresultaten: Genom att involvera näringslivet 
eller de som är slutmottagare av projektens resultat kan kommersialiseringsproces-
sen bli mer efterfrågestyrd än vad den i allmänhet är idag. 
 

 Utarbeta plan för fortlevnad: Rapporten har visat att projekten inte alltid i till-
räcklig utsträckning arbetar med att säkerställa att projektresultaten fortlever efter 
projektperioden. Planer och strategier för fortlevnad av projektresultaten bör utarbe-
tas under ansökan och därefter kontinuerligt uppdateras under projektperioden. Det 
krävs för att resultaten ska kunna införlivas i målgruppens verksamhet eller ge upp-
hov till nya samarbetsformer som är långsiktigt hållbara. 
 

 Undersök samarbetsmöjligheter med andra projekt: Den kartläggning av be-
släktade projekt som görs i ansökan bör under projektperioden följas upp med att 
samarbetsmöjligheter undersöks. Synergier kan på så sätt skapas mellan projekt 
inom nischade områden som sammantaget medverkar till att skapa innovationssy-
stem. Se avsnitt 3.6.3 om projektet MARKIS arbete med detta som utgör ett gott 
exempel.  
 

 Kluster av framgångrika projekt bör prioriteras: I det fall programmet hamnar 
i situation med konkurrens mellan ansökande projekt bör projekt som kan verka i 
system prioriteras. Det finns fördelar med att kluster av framgångsrika projekt inom 
besläktade tematiska områden gemensamt utvecklar nya projekt och får finansiering 
för detta. Denna modell finns redan idag i Interreg IV B Nordsjöprogrammet. 
 

 Överväg krav på följeforskning: Programmet bör överväga krav om följeforsk-
ning av projekten för att öka lärandet i projekt och mellan olika projekt. För att pro-
jektledare och andra involverade parter på projektnivå ska få ökad vägledning och 
återkoppling på sina projektinsatser kan följeforskning vara ett effektivt verktyg. Re-
kommendationen blir därför att programmet i högre utsträckning ska följa Tillväxt-
verkets rekommendation om att projekt med medfinansiering på över en miljon euro 
bör ha följeforskning. 
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5.3 Jämförelse med Interreg IV A NORD 

I denna delrapport ingick att göra en jämförelse med Interreg IV A NORD som omfattar 
norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. 

Jämförelsen har genomförts genom två workshops där utvärderarna för Interreg IV A 
NORD och Interreg IV A ÖKS samt referensgrupperna för de båda områdena deltagit. På 
den första workshopen som hölls den 28 oktober fasställdes vilka frågor som de två ut-
värderingsgrupperna skulle belysa till den andra workshopen där själva jämförelsen gjor-
des. Frågorna som fastställdes sammanfaller i stora delar med de som har varit utgångs-
punkter för denna rapport: 

1. Vilka är involverade i gränsöverskridande innovationssystem och på vilket sätt? 
2. Deltar näringslivet i projekten, och i så fall med vilka motiv, medel och med vilka 

resultat? 
3. Hur fokuserar projekten på tillämpad/kommersialiserad innovation? 
4. Hur sprids lärande över gränserna? 
5. Hur fungerar samspel med andra nationella och europeiska FoU-program? 
6. Vad kan man lära från det andra programområdet på kort och lång sikt. 

Utvärderingen av Interreg IV A NORD genomfördes av det privata konsultföretaget Kon-
tigo som presenterade sina svar på frågorna ovan utifrån sitt utkast på slutrapport samti-
digt som Oxford Researchs besvarade frågorna utifrån denna delrapport. Presentationen 
skedde under en workshop i Stockholm den 30 mars 2012. 

 

 Hur skiljer sig programmen åt? 5.3.1

Det är omöjligt att göra en jämförelse mellan de två programmen utan att påpeka de vitt 
skilda förutsättningarna som de båda geografiska områdena har. NORD-programmet är 
en glesbygdsregion med stor vana av olika typer av regionalstödsprogram medan ÖKS är 
en, i Skandinavisk kontext, tätbefolkad region utan samma vana av att hantera EU-stöd. 
Trots olikheterna finns det saker att lära från varandra och det är framförallt på en jäm-
förbar punkt som programmen skiljer sig åt – deltagande av företag. 

Större förekomst av företag i NORD – generellt och i initiala faser  

Det är inom fråga 1 och 2 som programmen skiljer sig åt. Som denna rapport har visat är 
det ovanligt med deltagande av företag i tidiga faser inom innovationsprojekt i ÖKS. I 
NORD deltar företagen i betydligt högre utsträckning. I tre av fyra projekt inom priorite-
ringen Forskning, utveckling och utbildning deltar företag aktivt.  

Företagen har också mer framskjutna roller än vad de har i motsvarande Interregprojekt i 
ÖKS. I NORD-området medverkar knappt 20 procent av de deltagande företagen i pro-
jektens styrgrupper, vilket är en stor skillnad gentemot i ÖKS-området där universitet och 
andra offentliga aktörer dominerar i projektens styrgrupper. 

I Kontigos utvärdering av NORD-programmet ges tre typfall för hur projekten fokuserar 
på kommersialiserbar/tillämpbar innovation inom NORD-programmet. De varianter som 
identifierades var: 

 Storföretag som idébärare/intressent: I dessa projekt är det stora, tongi-
vande företag i regionen som tar initiativ till projektet för att kunna utveckla sin 
verksamhet. Projekten är ofta långsiktiga satsningar från företagens sida.  
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 Småföretag/FoU-initierade projekt: Projekt som kan kategoriseras till denna 
grupp är sådana som startas gemensamt av små- och medelstora företag och 
forskningsmiljöer. Projekten rör vanligtvis idéer kring teknik-/produktutveckling 
med konkreta resultat på kort sikt som mål i syfte att stärka en viss bransch. 
 

 FOU-miljöer som söker tillämpningsområden för idéer: Dessa projekt ini-
tieras av universitet och forskningsinstitut och vanligtvis ses småföretag som den 
slutliga målgruppen.  

Av dessa tre typfall är den tredje typen av projekt dominerande i ÖKS medan det första 
och andra typfallet sällan förekommer. Orsaken till att det första typfallet existerar i 
NORD kan till stor del förklaras av de regionala förutsättningarna i NORD-området, med 
ett antal stora tongivande företag inom stål-, gruv- och skogsnäringen och deras goda 
kontakter med LTU. Det finns upparbetade personliga relationer mellan akademin och 
basindustrin inom ramen för Interreg på ett tydligare sätt än mellan universiteten och 
näringslivet i ÖKS.  

 

 Vad finns att lära från Interreg IV A NORD? 5.3.2

Under workshopen i Stockholm diskuterades vad man kan lära sig från respektive pro-
gramområde och diskussionen kretsade kring att NORD i högre utsträckning lyckats in-
volvera näringslivet i sina projekt. Frågan hur har NORD lyckats involvera företagen i 
högre grav än ÖKS blir därför central. NORD:s höga involvering av företag kan i huvud-
sak förklaras av följande faktorer: 

 Ett skarpare formulerat programdokument: Prioritering 2 i NORD-
programmet har en tydlig inriktning mot Forskning, Utveckling och Utbildning och 
uppmuntrar till näringslivssamarbete. I programdokumentet betonas att samar-
bete mellan akademi och näringsliv ”förstärker inte bara regionens näringsliv 
utan även forskningsinstitutionernas konkurrensförmåga på nationell och inter-
nationell nivå.” Projektansökningarna blir därför styrda att inkludera näringslivet i 
initiala faser av projektet. 
 

 Luleå Tekniska Universitet (LTU): En stor bidragande faktor till det stora an-
talet deltagande företag i NORD är också LTU:s goda näringslivskontakter. Uni-
versitetet, som är den mest förekommande projektägaren inom prioritering 2 i 
NORD-programmet, arbetar aktivt för att ha en stark näringslivsanknytning i sin 
forskning och utbildning för att knyta universitet och näringslivet närmare. Detta 
återspeglas i de projekt som LTU driver inom Interreg NORD där företag är van-
ligt förekommande medan andra offentliga aktörer ibland lyser med sin frånvaro. 
  

 Krav på deltagande av målgruppen: Det finns krav i NORD på att i projekt 
som riktar sig mot näringslivet så ska dessa delta aktivt i projektets initiala faser. 
Länsstyrelsen i Norrbotten som är förvaltande myndighet och tekniskt sekretariat 
i Interreg NORD begär in avsiktsförklaringar från företag i projektansökan om 
projektet riktar sig mot denna målgrupp.  

Analysen ovan av de två workshops som har hållits med Interreg NORD och ÖKS visar att 
det, trots områdenas olikheter, finns överförbara lärdomar mellan de båda programom-
rådena. Utökat samarbete mellan programområden inom Interreg kan därför vara ett bra 
sätt att öka lärandet i programmen och kan göra så att programområden med lång erfa-
renhet av programgenomförande kan dela med sig av sin kunskap.        
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide Delrapport 2 Utvärdering Interreg IV A ÖKS  

Introduktion 

Introduktion till utvärderingen: 

 Berätta kort om syfte, utvärderingens faser och målgrupp 

 

Projektets idé och syfte samt partners 

 Hur uppkom idén till projektet? Hur jobbar ni? 
 

 Vilka tänkta resultat ser ni som viktigast? 
  

 Vilka partners är mest aktiva i projektet? 
o På vilket sätt är de aktiva?  
o Vem/vilka var drivande i uppstarten? 

 

Näringslivets deltagande 

 Medverkar/medverkade näringslivet/enstaka företag på något sätt i projektet? 
 

 Om inte, varför då? 
 

 Vad var/är näringslivet/företagens syfte med att delta i projektet? 
 

 Med vilka medel deltog företagen? 
 

 Vilken roll har näringslivet/företagen i projektet? 
 

o Styrgrupp? 
o Aktivt deltagande i utformning, genomförandet av projektet? 
o Finansiär? 
o Annat sätt? 

 

Det gränsöverskridande mervärdet och teknologispridning 

 Vad har länderna kunnat lära av varandra? 
 

o Arbetssätt? 
o Organisation? 
o Olika innovationssystem? 
o Stödstrukturer? 
o Samarbete med näringslivet? 
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 Bygger projektet på tidigare gränsöverskridande samarbeten?  

 

 Hur har ni organiserat er i projektet för att kunna arbeta gränsöverskridande? 
  

o Styrgrupp med flera nationaliteter? 
o Regelbundna möten på olika ställen i programgeografin? 
o Andra arbetssätt? 

 
 Vad har samarbetet med partners från andra länder inneburit för teknologisprid-

ning och kunskapsutveckling? Exemplifiera? 
  

 Vad hade skett om projektet inte fått medel genom interreg, hur hade det grän-
söverskridande samarbetet i så fall sett ut? 

 
 Vilka fördelar och nackdelar har det funnits med att samarbeta över nationella 

gränser? 
 

Tillämpad/kommersialiserad innovation 

 Kommer projektet att mynna ut i några tillämpbara/kommersialiserbara innovat-
ioner? 
 

 Om inte, varför? 
 

 På vilket sätt kommer/har de innovationer som kommer ur projektet tilläm-
pas/kommersialiseras? Exemplifiera? 
 

 Vilka resultat och effekter har tillämpningen/kommersialiseringen av innovation-
erna fått? 
 

Målgruppen 

 Vilka är målgruppen för projektet? 
 

 Har några andra än den ursprungliga målgruppen berörts av projektet?  
 

 

Lärande och kunskapsspridning 

 Vilka strategier och arbetsformer har använts för att sprida lärande inom pro-
jektet? 
 

 Vilken typ av insatser har ni gjort för att sprida projektets resultat och vilka aktö-
rer har medverkat? 
 

 Hur fungerar kunskapsöverföringen från projektet till näringslivet och/eller uni-
versitetet? 

o Avnämare har medverkat från början och påverkat mål och aktiviteter?  
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o Utöver de företag som deltar i projektet? 
 

 Upplever ni att ni har kunnat påverka era målgrupper? 
 
 

Hinder och möjligheter 

 Finns skillnader inom programgeografin (KASK/Öresund) som påverkar projektet? 
o Gränshinder? 
o Kulturella skillnader? 
o Samarbetsvana? 
o Annat? 

 

 Vilka faktorer har påverkat projektets genomförande? 
 

 Hur upplever ni interreg-programmet som helhet? 
 

 Har ni stött på andra hinder i ert arbete med att nå projektets mål? 
 

Projektets fortlevnad 

 Vad anser ni krävs för att lärdomarna från ert projekt ska bibehållas? 
 

 Hur kommer ni arbeta med att omvandla projektets metod och resultat till per-
manenta strukturer?  
 

 Skulle projektet genomförts även utan finansiellt stöd från Interreg?  

 

Samspel med andra nationella och europeiska FoU-program 

 Har ni ansökt om medel från andra stödprogram/åtgärder? 
 

 Varför valde ni Interreg för detta projekt? Hade ett annat program kunnat ge 
samma ekonomiska stöd? 
 

 Kommer projektet söka stöd från andra nationella och europeiska FoU-program/-
verktyg under eller efter projektperioden? 

o Varför/hur? 
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Bilaga 2. Projekt som ingick i enkätunder-
sökningen 

Sound Settlements KASK Inkubator 

CATE Kompetenscentrum för Evakueringssäkerhet 

BrandIT - Branding av ICT-klustret i 
Öresundsregionen FAS 1 

Energi Øresund 

MARKIS Urban Transition Øresund 

Reprosund INDEX: Education program 

PR-e-science BioM 

Silent Spaces Vind i Öresund 

Hav möter land Integrering mellem baeredygtiga byggepro-
cesser  

Øresund EcoMobility KIA 

Teaterdialog Öresund  KASK Innovation 

Nano Connect Scandinavia Hjertesygdomme, forebyggelse og behandling 
rundt om Øresund 

CareSam KASK:VIE 

Bioraffinaderi Øresund FoodBEST Øresund 

VISK Øresundsregionen som kreativ metapol 

Blå Bioteknik VER-DI 

Framtidskuster - hållbar utveckling i 
kustsamhällen 

Øresund Materials Innovation Community Fas 
2 

Algae be gone! Kulturdriven innovation 

Nord Ostron Coinco North 

LISA IKT i seniorers hjem 

FinNBMT CCS 

BrandIT Fas 2 Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak 

En exemplarisk kunskapsregion Fremtidens (produktions) ledere i bygge og 
anlægsbranchen 

Fremtidens (produktions) ledere i bygge 
og anlægsbranchen 

Institutionelt samarbejde mellem Malmö Hög-
skola og Roskilde Universitetscenter 
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