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Resultat i korthet 

I december 2015 beviljades projektet Smart4U finansiering för att genomföra insatser för styrkeom-
rådessamverkan och smart specialisering i Västmanland. Oxford Researchs löpande utvärdering av 
projektet pågick mellan 2016-2019. 

Utvärderingens kommer fram till följande slutsatser: 

1. Projektets resultat speglar i varierande men överlag hög grad de förväntade resultaten vid pro-
jektslut enligt ansökan. 

2. Projektets avtryck på näringslivet inom styrkeområdena är begränsat vid projektslut.  
3. Projektet har gjort viktiga avtryck på stödsystemet i Västmanland inför den fortsatta samver-

kansprocessen och framtida insatser för smart specialisering. 
4. Förutsättningarna för långsiktiga effekter av projektet är goda men i hög grad beroende av 

fortsatta insatser samt att viktiga resultat och centrala lärdomar från projektet tas tillvara. 

Utvärderingens lämnar följande rekommendationer: 

1. Stärk det strategiska ledarskapet för det fortsatta utvecklingsarbetet i regionen.  
2. Förtydliga syfte, mål och inriktning på samverkan som en del i arbetet i linje med den regionala 

strategin för smart specialisering. 
3. Förtydliga styrkeområdenas representation i stödsystemet. 

Utvärderingen vill framhålla följande lärdomar: 

• För att åstadkomma resultat på målgruppsnivå i linje med uppsatta resultatmål är det avgö-
rande att vid framtagandet av projektansökan klargöra de förutsättningar som finns i stödsy-
stemet för att arbeta med den typ av insatser som föreskrivs. 

• För fokuserade insatser och resultat i linje med syfte och målsättningar är det viktigt att tidigt 
etablera en samsyn mellan ingående parter kring det som ska åstadkommas. Fokuserade insat-
ser främjas av en aktiv styrning, vilket förutsätter tydlighet kring styrgruppsmedlemmarnas 
representation och att styrgruppen besitter tillräcklig förståelse för projektverksamheten för 
att kunna vägleda projektets genomförande. 

• För att framgångsrikt främja förutsättningarna för långsiktiga effekter är det viktigt att tidigt 
initiera en strategisk process för tillvaratagande och att senast vid projektslut ha säkrat ägar-
skapet för och den operativa framdriften av processer och leverabler för vilka detta är önsk-
värt. 

• För att möjliggöra tvärsektoriell innovation mellan företag från olika branscher är det före-
språkat att på förhand skapa en förståelse för den variation som återfinns mellan de 
(styrke)områden som ska samverka. 

• För framgångsrika insatser för styrekområdessamverkan är det viktigt att säkra styrkeområde-
nas representation i stödsystemet, tydliga kopplingar mellan stödsystem och näringslivet inom 
styrkeområdena samt stödsystemaktörer med ett utpekat mandat att representera sina respek-
tive styrkeområden.  
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Sammanfattning 

I december 2015 beviljades projektet Smart4U finansiering från europeiska regionala utvecklingsfon-
den på 22 miljoner kronor, matchat av lika mycket i regional medfinansiering. Projektet byggde på 
fyra regionala styrkeområden – automation, välfärd och hälsa, järnväg samt energi – och syftade till 
att stärka regionens näringsliv genom styrkeområdessamverkan och tvärsektoriell innovation. Oxford 
Researchs löpande utvärdering och kontinuerliga återkoppling till projektet utgjorde konkreta verktyg 
för att främja att projektet upprätthöll resultatfokus. 

Denna rapport är den avslutande leveransen från utvärderingens hela genomförande. Fokus för rap-
porten har varit att redogöra för projektets genomförande och resultat på aktivitets- och system-
nivå från hela projekttiden, att analysera projektets resultat i förhållande till resultatmålen, att dis-
kutera förutsättningarna för tillvaratagande och långsiktiga effekter samt att presentera lärdo-
mar i form av slutsatser och rekommendationer inför fortsatt styrkeområdessamverkan i Väst-
manland.  

Utvärderingens slutsatser vid projektslut är följande: 

1. Projektets resultat speglar i varierande men överlag hög grad de förväntade resultaten 
vid projektslut. De mål som uppnåtts i hög grad handlar framför allt om utveckling av verktyg 
och modeller för arbetet med de strategiska utvecklingsområdena. Projektet bedöms även ha 
haft väsentlig betydelse för att ökad bransch- och områdesöverskridande samhandling i reg-
ionen uppnåtts, givet att bedömningen av samhandling avgränsas till projektparterna. Pro-
jektets arbete och resultat inom hållbarhetsaspekterna har, med några undantag, hållits på en 
allmän nivå med utgångspunkt i en generell problemanalys i projektansökan. 
 

2. Projektets avtryck på näringslivet inom styrkeområdena är begränsat vid projektslut. 
Denna slutsats fastställs i förhållande till projektets avtryck på systemnivå samt de förvänt-
ningar som ställts på projektet från finansiärer samt utifrån ansökans formuleringar och målen 
för förväntade resultat vid projektslut. Två faktorer som tros ha bidragit till de begränsade 
resultaten på målgruppsnivå är dels bristande förutsättningar i stödsystemet vid projektstart, 
dels bristande strategisk styrning av projektet. 
 

3. Projektet har gjort viktiga avtryck på stödsystemet i Västmanland inför den fortsatta 
samverkansprocessen och framtida insatser för smart specialisering. Smart4U har dels 
stärkt styrkeområdesorganisationerna var för sig, dels bidragit till ökad samverkan mellan styr-
keområdesorganisationerna, och dels genererat betydande strukturkapital i form av utvecklade 
verktyg och modeller. Två viktiga resultat av projektet är att synliggöra behovet av att klargöra 
styrkeområdenas representation i stödsystemet, inte minst för styrkeområdet energi, samt att 
möjliggöra etableringen av klusterinitiativet Välfärd och hälsa. 
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4. Förutsättningarna för långsiktiga effekter av projektet är goda men i hög grad bero-
ende av fortsatta insatser samt att viktiga resultat och centrala lärdomar tas tillvara. 
Förverkligandet av effekter på kort till medellång sikt är i högsta grad beroende av en regions-
övergripande strategisk process för hur stödsystemaktörerna i regionen gemensamt ska arbeta 
för att stötta företagen inom styrkeområdena framöver. Att ansvaret för denna process åter-
förts till regionen vid projektslut medför i flera avseenden förbättrade förutsättningar att åstad-
komma långsiktiga effekter i linje med den regionala utvecklingsstrategin. 

Utvärderingen har antagit perspektivet att Smart4U utgjort en tidsmässigt avgränsad insats i en längre 
samverkansprocess för smart specialisering i Västmanland. För ett tillvaratagande av projektet som i 
så stor utsträckning som möjligt anknyter till den regionala strategin för smart specialisering lämnar 
utvärderingen följande tre rekommendationer: 

1. Stärk det strategiska ledarskapet för det fortsatta utvecklingsarbetet i regionen. 
Smart4U har synliggjort ett behov av att Region Västmanland tar ett tydligare och mer aktivt 
helhetsgrepp om insatser för smart specialisering. Utvärderingen ser ett behov av att Region 
Västmanland tydliggör och aktivt kommunicerar ut sin roll i förhållande till aktörerna i stöd-
systemet, samt att regionen, både internt och externt, antar ett mer holistiskt perspektiv på 
styrningen av utvecklingsarbetet och de organisationer som regionen finansierar. 
 

2. Förtydliga syfte, mål och inriktning på samverkan som en del i arbetet i linje med den 
regionala strategin för smart specialisering. Oxford Research uppmanar Region Västman-
land att leda ett arbete med att förtydliga syfte, mål och inriktning på den fortsatta styrkeom-
rådessamverkan. I detta ingår att stärka samsynen kring det regionala utvecklingsarbetet, både 
mellan beställare och utförare, och att tillsammans med Västerås stad och andra finansiärer 
landa i vilken roll Västerås Science Park ska ha i förhållande till styrkeområdessamverkan fram-
över. 
 

3. Förtydliga styrkeområdenas representation i stödsystemet. Oxford Researchs bild är att 
styrkeområdenas representation måste förtydligas och att fler aktörer i stödsystemet bör in-
volveras i den fortsatta styrkeområdessamverkan. I detta ingår att klarlägga representationen i 
stödsystemet samt att få en bättre förståelse för vilka branscher som ingår i Västmanlands 
styrkeområden och hur stödsystemet ska nå ut till dessa.  
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1. Inledning 

Oxford Research hade under perioden oktober 2016 – december 2018 i uppdrag att utvärdera ERUF-
projektet Smart4U i Västmanland. Utvärderingen genomfördes som en löpande lärande utvärdering (tidi-
gare även kallat ”följeforskning”) enligt Tillväxtverkets (den förvaltande myndigheten för EU:s struk-
turfonder i Sverige) riktlinjer (3P/3N) och krav. Uppdraget genomfördes av Roe Langaas, Ylva Grau-
ers, Gunnar Lindberg, Hjalmar Eriksson och Sofia Avdeitchikova, samtliga på Oxford Research.  

Denna rapport är den avslutande leveransen från utvärderingens hela genomförande. Fokus för rap-
porten är att redogöra för projektets genomförande och resultat på aktivitets- och systemnivå från 
hela projekttiden, analysera projektets resultat i förhållande till resultatmål vid projektavslut, diskutera 
förutsättningarna för tillvaratagande och långsiktiga effekter samt presentera lärdomar i form av slut-
satser och rekommendationer inför fortsatt styrkeområdessamverkan i Västmanland. 

Rapporten riktar sig till projektgruppen, projektägaren (Västerås Science Park), projektets styrgrupp 
och finansiärer. Rapporten kan också användas som kunskapsunderlag av nationella myndigheter som 
Tillväxtverket och Vinnova, regionalt utvecklingsansvariga i andra regioner och stödsystemaktörer i 
Västmanland och i Sverige. 

1.1 OM SMART4U 

År 2014 antogs en långsiktig regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands län i form av Affärs-
plan Västmanland. Utvecklingsstrategins syfte är att bidra till näringslivsutveckling, ökad innovation, 
konkurrenskraft och tillväxt i regionen.1 Bakom utvecklingsstrategin står samrådsorganet Västmanna-
rådet bestående av politiker och aktörer från näringslivet, Västmanlands kommuner, Landstinget Väst-
manland och Mälardalens högskola (MDH). Ett fåtal andra regionala aktörer fanns med i dialogen 
som föranledde framtagandet av affärsplanen. Affärsplan Västmanland innehåller tre fokusområden:  

1. Att stärka det regionala ledarskapet. 
2. Att utveckla och attrahera tillväxtföretag. 
3. Att arbeta med utmaningsdriven utveckling. 

Det tredje fokusområdet: att arbeta med utmaningsdriven utveckling, innefattar att ta tillvara fyra 
identifierade styrkeområden i Västmanland (automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa) samt 
att främja tvärsektoriell samverkan mellan dessa områden. Det är utveckling inom och mellan dessa 
styrkeområden som ERUF-projektet Smart4U var tänkt att bidra till. 

Smart4U tilldelades i december 2015 finansiering motsvarande 22 MSEK från EU:s regionala utveckl-
ingsfond (ERUF) och lika mycket i regional medfinansiering. Projektet syftade till att bidra till en ökad 
hållbar tillväxt och utveckling hos små- och medelstora företag inom och mellan Västmanlands läns 
fyra styrkeområden. 2 Västerås Science Park (VSP), en teknikpark med lokalisering på Expectrum i 

                                                 
1 Region Västmanland. Affärsplan Västmanland 2014–2020. 
2 Smart4U slutlig ansökan till Tillväxtverket. 
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Västerås, ledde projektet i samarbete med de så kallade styrkeområdesrepresentanterna3 Automation 
Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd och hälsa. 

Smart4U syftade till att tillhandahålla och långsiktigt etablera en plattform för samverkan mellan de 
fyra styrkeområdena. Plattformen var tänkt att bidra till att styrkeområdena specifikt och innovations-
systemet i stort utvecklades på ett hållbart sätt. Delmålen för Smart4U enligt den beviljade projektan-
sökan var:  

1. Att etablera metoder och processer som har avgörande betydelse för hur företag, organisat-
ioner och människor tar till sig ny teknik. 

2. Att etablera en branschöverskridande struktur för innovativa affärer och överföra teknologi 
och kunskaper mellan styrkeområdena och nya branscher. 

3. Att etablera internationell konkurrenskraft och access till global marknad. 

Under 2016 och 2017 tog utvärderingen fram ett förslag på projektlogik (se Bilaga 2), som enligt 
utvärderingens förståelse gav en rättvisande bild av avsikten med projektet och hur genomförandet 
var tänkt att fungera. I dialog med projektledningen beslutades emellertid att inte använda projektlo-
giken för uppföljning och utvärdering av projektet. Beslutet grundades i en bedömning av att projekt-
logiken skulle kräva omfattande förankringsarbete, vilket inte var ändamålsenligt i den fas som pro-
jektet var i. Av detta skäl beslutades att begränsa den löpande utvärderingen till de sju resultatmål vid 
projektavslut som anges i ansökan. Dessa var: 

1. Företagen har tillförts generell och specialiserad kompetens inom samtliga styrkeområden. 
2. Verktyg för snabbare kommersialisering av forskningsresultat och innovationer har utvecklats. 
3. En modell för resultatmätning av målsättningen i Affärsplan Västmanland har realiserats. 
4. Konkurrenskraften ökad i alla led och genererar nya arbeten. 
5. Förutsättningarna för att främja att näringslivet bättre speglar befolkningens mångfald har eta-

blerats. 
6. Styrkeområdena har framgångsrikt identifierat och implementerat modeller och verktyg för 

arbetet med de strategiska utvecklingsområdena. 
7. Bransch- och områdesöverskridande samhandling i regionen har stärkts.  

Smart4U bestod alltsedan starten av en projektgrupp med deltagande representanter från Västman-
lands fyra styrkeområden (varav tre av fyra är klusterinitiativ och det fjärde ett kompetenscenter), en 
projektledare, ett processtöd, en projektadministratör samt en kommunikatör. Projektet tillsatte även 
en styrgrupp med representanter från respektive projektparts styrelse. Arbetet i styrgruppen leddes av 
en representant för Västerås Science Park. 

                                                 
3 I rapporten används styrkeområdesrepresentant, styrkeområdesorganisation och projektpart omväxlande för att beskriva de i pro-
jektansökan utpekade representanterna för Västmanlands styrkeområden. 
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Projektparterna, inklusive projektägaren, beskrivs nedan: 

• Västerås Science Park 
Västerås Science Park etablerades 1998 som en kunskapspark med syftet att skapa en god 
innovationsmiljö för aktörer i näringslivet, samhället och akademin. Västerås Science Parks 
verksamhet är icke-vinstdrivande och finansieras av Region Västmanland, Västerås stad och 
VSP:s medlemmar, vilka utgörs av ett hundratal företag. Västerås Science Parks syfte är att 
bidra till regional utveckling genom att hjälpa företag att växa. Förutom Smart4U driver Väs-
terås Science Park ett flertal andra projekt i syfte att främja företagens utveckling och tillväxt, 
däribland projekten Växtzon 2 och SME2Go.  
 

• Automation Region 
Automation Region startades 2007 som ett nätverk av företag, akademi och andra organisat-
ioner. Automation Region är organisatoriskt en del av Mälardalens högskola och större delen 
av finansieringen kommer från regionala och nationella projektmedel. Syftet med Automation 
Region är att stärka och synliggöra regions automationsindustri och automations- och pro-
duktionskunnande. Automation Region har ca 120 medlemsorganisationer varav nära 100 är 
automationsföretag av varierande storlek. Finansieringen från Smart4U utgör en mindre del 
av den samlade verksamhetens finansiering, medan största delen av finansieringen kommer 
från Vinnovas VINNVÄXT (cirka 10 miljoner kronor per år) som beviljades 2016. 
 

• Energy Competence Center 
Energy Competence Center startade som ett samtal om samverkan på exekutiv nivå 2011, med 
målet att positionera Västerås som en världsledande stad inom energikompetens. Energy 
Competence Center utgörs av åtta parter: Jobba i Västerås, ABB, Bombardier, Mälarenergi, 
Westinghouse, Länsstyrelsen Västmanland, Mälardalens högskola och Västerås stad. Flera par-
ter från näringslivet deltar aktivt i initiativ under ledning av Energy Competence Center, och 
en stor del av dessa företag är även en del av Automation Region. Organisatoriskt ligger 
Energy Competence Center under den ekonomiska föreningen Jobba i Västerås, med ett 40-
tal arbetsgivare som medlemmar. Smart4U utgör det klart största projektet som Energy Com-
petence Center är engagerade i och har under projekttiden stått för den största delen av verk-
samhetens finansiering.  
 

• Järnvägsklustret 
Järnvägsklustret startades 2013 av företag inom järnvägssektorn i Västmanland. I skrivande 
stund har Järnvägsklustret cirka 45 medlemsföretag med sammantaget ungefär 3000 anställda, 
där majoriteten av företagen verkar i Västmanland. Syftet med Järnvägsklustret är att vara en 
mötesplats och plattform för att hitta gemensamma affärsintressen och utbyta information. 
Smart4U har under projekttiden stått för huvuddelen av Järnvägsklustrets finansiering. 
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• Välfärd och hälsa 
Välfärd och hälsa är ett klusterinitiativ under Västerås Science Park som syftar till att få fram 
fler framgångsrika företag inom området välfärdsteknik4 i regionen. Välfärd och hälsa driver 
ett företagsnätverk och erbjuder företagen stöd i bland annat produktutveckling, tillgång till 
testmiljöer och marknadsutveckling. Verksamheten finansieras av VSP genom huvudsakligen 
Smart4U-medel.  

Projektverksamheten i Smart4U avslutades vid årsskiftet 2018/19. 

1.2 UTVÄRDERINGENS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det här avsnittet redogör för ett antal teoretiska utgångspunkter med relevans för Smart4U:s upp-
komst och i bedömningen av projektets resultat och effekter. Användandet av teoretiska utgångspunk-
ter motiveras av projektets komplexitet och den medföljande svårigheten i att mäta resultat av flera av 
projektaktiviteterna samt projektets avtryck på systemnivå. 

1.2.1 Smart specialisering och tvärsektoriell innovation 

Smart4U kan förstås ur flertalet teoretiska perspektiv. Ett sådant perspektiv är smart specialisering, 
som är en modell för prioritering av kunskapsaktiviteter som ska bidra till ekonomisk transformation. 
Den teoretiska utgångpunkten för satsningar på utveckling utifrån specialiserade branscher är att såd-
ana dels har större positiva arbetsmarknadseffekter och dels är lättare att formulera verkningsfull po-
litik utifrån. Europeiska kommissionen ställer till exempel krav på att svenska regioner ska ha en utar-
betad strategi för smart specialisering för att ta del av ERUF-finansiering.5 En strategi för smart spe-
cialisering består av prioriterade styrkeområden för systemviktiga ekonomiska verksamheter. Europe-
iska kommissionen betonar samtidigt att smart specialisering inte handlar om traditionellt bransch-
stöd, utan om att stötta utvecklingsaktiviteter som kan bidra till förnyelse och synergier i särskilt be-
tydelsefulla branscher. 

Den teoretiska utgångpunkten för satsningar på smart specialisering och tvärsektoriell innovations-
utveckling6 är tron på att olika branscher kan berika varandra och tillsammans skapa unika fördelar 
och stärkt regional konkurrenskraft. Detta gäller särskilt branscher som har olika men relaterade kun-
skapsbaser.7 Grundtanken är att företag och andra aktörer inom olika branscher, genom utbyte av 
kunskap, teknologi och kompetens bidrar till utveckling och förnyelseförmåga hos varandra, samt 
möjliggör utveckling av nya kunskapskombinationer. Att branscherna är relaterade syftar på att den 
underliggande kunskapsbasen ska vara olika men ändå närliggande. Ett annat grundläggande anta-
gande är att företag och andra aktörer som har samma kunskapsbas inte får ett värde av att utbyta 

                                                 
4 Branscher inom välfärds-, hälso- och medicinteknik, enligt den definition som används av klusterledaren för Välfärd och 
hälsa. 
5 Europeiska kommissionen. 2014. National regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3). 
6 I samband med den löpande utvärderingens första delrapportering tog Oxford Research fram en promemoria med ex-
empel på projekt och strategier som berör tvärsektoriell samverkan. Promemorian återfinns i Bilaga 5 och bidrar till kon-
textualiseringen av Smart4U som ett projekt inom smart specialisering. 
7 Ursprunglig term: ”related variety”. Se bl.a. Frenken et al. 2007. Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic 
Growth. 
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kunskap med varandra (dvs. det finns ingen ny kunskap att överföra), medan de som har helt olika 
kunskapsbaser inte kan byta ut någon kunskap med varandra (dvs. kunskap är inte relevant och/eller 
man pratar inte samma ”språk”, vilket för kunskapsöverföring omöjlig).  

Figur 1. Illustration av relaterad variation (”related variety”) som en förutsättning för smart specialisering. 

 

Insatser för smart specialisering kan ta många former, liksom innovationsfrämjande insatser betraktat 
i bredare bemärkelse. Inom svensk innovationspolitik har regionala insatser tillkommit som ett allt 
viktigare område allt eftersom tillväxtpolitiken lagt större vikt vid innovation, och innovationspolitiken 
i sig regionaliserats i högre utsträckning. Många insatser genomförs inom den bredare kontext som 
EU-systemet för innovation och tillväxt som helhet utgör. Inte sällan har insatserna medfinansiering 
från europeiskt håll, såsom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller andra europeiska 
struktur- och investeringsfonder. I denna kontext utgör smart specialisering ett naturligt inslag i insat-
sernas utformning och inriktning, då det är det övergripande ramverk som styr de europeiska inno-
vationsinvesteringarna under innevarande programperiod fram till 2020.8 

Redogörelsen för smart specialisering och tvärsektoriell innovation motiverar uppkomsten av Väst-
manlands styrkeområden som en del av Affärsplan Västmanland, ur vilken Smart4U tar sin utgångs-
punkt. I projektansökan går bland annat att läsa att: ”Innovationer skapas inte längre uteslutande på 
universitet, forskningsinstitut eller inom de multinationella företagens FoI-avdelningar. De skapas i 
otraditionella möten, där tvärsektoriella discipliner och branschområden möter och korsbefruktar 
varandra.” Utifrån detta vill projektet ”… skapa förutsättningar för ett Europeiskt Centrum för smart 
specialisering baserat på styrkeområdena, och gemensamma och spridningsbara processer och meto-
der.” Smart specialisering fungerar i utvärderingen som en teoretisk referenspunkt vid bedömningen 

                                                 
8 Oxford Research. 2018. Uppföljning av smart specialisering, En uppföljningsmodell för Region Dalarna, 
Region Gävleborg och Region Värmland 
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av resultat på aktivitets- och projektnivå, särskilt avseende forskning, innovation och styrkeområdes-
utveckling, samt i formulerande av lärdomar och rekommendationer inför fortsatta styrkeområdes-
samverkan.  

1.2.2 Samordning, samverkan och samarbete 

Det här avsnittet återvänder till den redogörelse som gjordes i delrapport 1 av den löpande utvärde-
ringen för begreppet samarbete. Detta begrepp knyter i stor utsträckning an till idén om smart spe-
cialisering och tvärsektoriell innovation. För att kunna studera relationerna mellan styrkeområdena i 
Smart4U, tillika branscherna i Västmanland, och analysera förutsättningar och resultat för samverkan 
och samarbete krävs en definition och en förståelse för gradskillnader när det kommer till samarbets-
terminologin. 

Ett sätt att kategorisera samarbete på är att skilja på samordning och samverkan. Samordning är ett 
grundare sätt att samarbeta på, där parter utbyter information med varandra och anpassar sina 
aktiviteter till varandra för att tillsammans skapa en mer enhetlig helhet. 9 Detta görs till exempel för 
att undvika överlappningar eller för att möta de behov hos målgrupper som annars inte blir tillgodo-
sedda. Samordning kan vara grund för prioritering av aktiviteter (till exempel att man väljer bort att 
erbjuda rådgivning i specifika frågor om en annan aktör i systemet redan gör det på ett effektivt sätt), 
men även för gemensamma insatser (till exempel samarrangerade evenemang). Samordning kan på så 
sätt sägas vara ett samarbete på operativ nivå. 

Samverkan är ett djupare sätt att samarbeta där de samverkande parterna har en gemensam syn 
på vilka problem de ska bidra till att lösa samt gemensamma prioriteringar som driver deras handlingar. 
Istället för att ”jobba bredvid” varandra börjar parterna jobba tillsammans för att uppnå gemensamma 
mål – en helhet som är större än summan av delarna. Samverkan förutsätter gemensamma strategier, 
prioriteringar, handlingsplaner, gemensamt lärande och löpande anpassning av verksamheternas in-
riktning och innehåll. Parterna delar också risker, ansvar och belöningar. Samverkan kan sägas vara ett 
samarbete på operativ och strategisk nivå.10 

I projektansökan framgår att projektets intention är att styrkeområdena ska samverka med varandra, 
både på ett strategiskt och på ett operativt plan, för att tillsammans bidra till en större helhet, så kallad 
synergism, och därigenom innovation inom och mellan styrkeområdena. Detta återkopplar till den 
regionala utvecklingsstrategin som lyfter aktiviteter för tvärsektoriellt samarbete i form av gemensamt 
lärande, gemensamma modeller och arbetssätt och gemensamma utvecklingsområden som viktiga ut-
gångspunkter för industriell förnyelse. 

Den här utvärderingen ser, med avstamp i smart specialisering, på samverkan i Smart4U som en stra-
tegi för att möjliggöra innovation. Konceptualiseringen av samverkan används dels som en referens-
punkt i bedömningen av graden av styrkeområdesöverskridande verksamhet i innovationsfrämjande 

                                                 
9 Axelsson & Bihari Axelsson. 2006. Integration and collaboration in public health – a conceptual framework. s. 21. 
10 Ibid. s. 21-22. 
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aktiviteter och i projektet i stort, dels för kopplingen till smart specialisering och tvärsektoriell inno-
vation. 

1.2.3 Klusterinitiativ som intermediärer i innovationssystem 

Två teoretiska perspektiv som relaterar till både smart specialisering och samverkan i innovationssy-
stem är kluster och intermediärer i innovationssystem. I svenska regioner återfinns olika former 
av samverkan mellan företag, organisationer och institutioner i syfte att främja regional utveckling och 
innovation. En sådan form för samverkan är så kallade klusterinitiativ eller klusterorganisationer.11 
Ett kluster definieras i forskningslitteraturen som en ansamling aktörer inom ett avgränsat geografiskt 
område, som samverkar för att uppnå konkurrensfördelar, ofta med fokus på att utveckla exempelvis 
en viss bransch eller en viss typ av företag.12 

Framgångsrika klusterinitiativ eller klusterorganisationen, som en aktörstyp bland flera i regionala in-
novationssystem, anses vara en viktig anledning till att vissa regioner blir konkurrensmässigt starka.13 
Genom att i en och samma organisation samla liknande aktörer inom ett geografiskt avgränsat område 
uppstår skalekonomiska fördelar samtidigt som konkurrens mellan företagen i klustret bidrar till det 
regionala näringslivets tillväxt. Likaså kan kunskap och information spridas inom klustret och generera 
kunskapsbaserade innovationer bland klustrets olika aktörer, vilket utgör en allt viktigare del av kun-
skapsbaserade ekonomier. Sölvell & Lindqvist (2012)14 har identifierat sju innovationsgap som klus-
terorganisationer bör arbeta för att överbrygga. Dessa är: 

1. Forskningsgapet: Gapet mellan forskning och näringsliv, det gap som ofta får störst fokus 

i klusters arbete. I arbetet med att överbrygga forskningsgapet ingår insatser som främjar: 

a. Tillhandahållandet av välutbildade studenter. 

b. Forskning som kan nyttogöras av företag 

c. Ett akademiskt förhållningssätt som hyllar intellektuell diversitet och tolerans för olika 

angreppssätt. 

d. Samarbeten i konkreta innovationsprojekt. 

e. Testmiljöer för nya teknologier och forskningsutrustning. 

f. Start av nya företag baserade på forskningsresultat (och patent). 
2. Utbildningsgapet: klustrets bidrag till ökad specialisering av humankapital genom att främja 

att relevanta utbildningar finns tillgängliga. 
3. Kapitalgapet: tillgängliggöra kapital och investeringar för näringslivet, både privata som of-

fentliga. 
4. Myndighetsgapet: gapet mellan offentliga myndigheter och näringslivet, t.ex. genom att 

stärka dialogen mellan företag och regionen. 
5. Gapet mellan företag: brobyggare mellan företag horisontellt (olika branscher) och vertikalt 

(samma bransch, olika led av värdekedjan). 

                                                 
11 Laur, Inessa. 2015. Cluster initiatives as intermediaries: A study of their management and stakeholders. 
12 Nordensky, Jonnie. 2009. Kartläggning av svenska klusterinitiativ. Vinnova Rapport VR 2009:31, för en mer utförlig och 
snävt avgränsad beskrivning av klusterinitiativ. 
13 Klofsten, Magnus. 2010. Generella framgångsfaktorer i kluster: en studie av entreprenörskap och innovation. 
14 Sölvell & Lindqvist. 2012. Innovationer, regioner och kluster. Entreprenörskapsforum. 
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6. Gapet mellan kluster: klustersamverkan, t.ex. genom samverkansprojekt som Smart4U. 
7. Det globala marknadsgapet: främjandet av export och internationalisering, inte minst i små 

och medelstora företag. 

Klusterinitiativ kan ses som s.k. ”intermediärorganisationer” som arbetar för att överbrygga de olika 
gap som redogörs för ovan. Vidare lyfts ofta science parks fram som en viktig regional plattform/miljö 
för att överbrygga det klustergap som beskrivs ovan. 

Idén om klusterinitiativ som intermediärer tas bland annat upp i Laur15 som syftar på sammanslag-
ningen av koncepten kluster, klusterinitiativ och intermediära organisationer, där det senare är ett 
klusterinitiativ som antar flertalet medierande roller på uppdrag av sina medlemmar. Dessa roller kan 
till exempel vara facilitering (av processer), marknadsföring och mäkling (kontaktförmedling)16. 
Klusterinitiativ som agerar som intermediärer i regionala innovationssystem beskrivs som viktiga för 
innovationsprocesser genom att de erbjuder information om potentiella samverkansparter, mäkling 
mellan befintliga samverkansparter, omvärldsanalys, finansiering och annat stöd till medlemmarna 
i organisationen/nätverket.17 

I den här utvärderingen används klusterinitiativ som intermediärer i regionala innovationssystem för 
att förstå styrkeområdesorganisationernas (Automation Region, Järnvägsklustret och Välfärd och 
hälsa) roll i innovationssystemet i Västmanland. Denna förståelse ligger bland annat till grund för 
bedömningen av samverkan inom och utanför projektet samt i formulerandet av rekommendationer 
om stödsystemets framtida organisering.18 

1.3 UTVÄRDERINGENS STRUKTUR OCH LEVERANSER 

Enligt riktlinjerna från EU-kommissionen och Tillväxtverket ska utvärderingar av ERUF-finansierade 
projekt genomföras i form av löpande lärande utvärdering. Att utvärderingen är löpande innebär att den 
genomförs under projektets löptid, istället för efter projektslut. Att utvärdering är lärande innebär att 
ett av huvudsyftena med utvärderingen är att fånga upp, dokumentera och återföra lärandet för att 
bidra till bättre måluppfyllelse och sprida lärandet till projektets intressenter, beslutsfattare och all-
mänheten.  

Utvärderingen följer en struktur som togs fram under vintern 2016/2017 och som stämdes av med 
projektledningen och styrgruppen för projektet. Utvärderingen innehåller både en utvärderande och 
en processtödjande del och avrapporteras till projektägaren och Tillväxtverket genom fem skriftliga 
leveranser (varav denna utgör den femte och sista). Upplägget och innehållet i denna slutrapport följer 
Tillväxtverkets rekommendationer för löpande lärande utvärdering av ERUF-finansierade projekt 
(3P/3N).  

                                                 
15 Laur. 2015. Cluster initiatives as intermediaries: A study of their management and stakeholders. 
16 Se bl.a. Smedlund. 2006. The roles of intermediaries in a regional knowledge system och Stewart & Hyysalo. 2008. Intermediaries, 
users and social learning in technological innovation för fler roller som intermediärer kan ta i regionala innovationssystem. 
17 Laur. 2015. Cluster initiatives as intermediaries: A study of their management and stakeholders. 
18 Teori om intermediärer har även tillämpats för att beskriva Automation Regions roll i aktiviteten Företagslots till innovat-
ionssystemet (se Bilaga 7). 
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Tabell 1. Utvärderingsstruktur och rapporteringsplan. 

Rapporteringar Feb ’17 Aug ’17 Feb ’18 Aug ’18 Feb ’19 

Avser projektpe-

rioden 

Jan-dec ’16 Jan-juni ’17  Juli-dec ’17 Jan-juni ’18 Jan ’16 – dec ’18  

Syfte Analysera pro-

jektets upp-

byggnad och 

ingångsvärden 

Analysera projektets 

implementering och 

förutsättningar för 

att nå förväntade re-

sultat 

Uppföljning av 

projektets akti-

viteter. 

Uppföljning av 

projektets re-

sultat 

Uppföljning och 

sammanfattande 

bedömning av pro-

jektets resultat och 

effekter 

Kombineras med 

processtöd inom 

Mål- 

formulering,  

projektlogik 

Projektlogik,  

prioriteringar, 

utvecklingsområden, 

indikatorer för upp-

följning 

Strategier för 

långsiktigt till-

varatagande 

Strategier för 

långsiktigt till-

varatagande 

Extern spridning 

 

Inför respektive utvärderingsperiod har en detaljerad utvärderingsplan, inklusive metoder för datain-
samling och innehåll i processtöd, tagits fram och stämts av med projektledningen. 

1.4 UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE OCH MATERIAL 

Utvärderingen har genomförts med en bred kombination av metoder och material. Under hela ge-
nomförandet har datainsamling kombinerats med en regelbunden dialog med projektledningen och i 
förekommande fall även med projektparterna och projektets styrgruppsmedlemmar. Lärdomar från 
utvärderingen har kontinuerligt återrapporterats i delrapporter enligt den rapporteringsplan som pre-
senteras i tabell 1.19 

Denna slutrapport bygger på det samlade materialet från utvärderingens genomförande under hela 
projekttiden. Materialinsamlingen inför slutrapporten har bestått av totalt 19 intervjuer, dokumentstu-
dier samt en workshop med projektgruppen om lärdomar från projektet. Utvärderingens resultat pre-
senterades på ett styrgruppsmöte den 20 februari 2019 samt på ett projektgruppsmöte den 7 mars 
2019. Rapporten reviderades enligt synpunkter som inkom på respektive möte samt i bilateral kom-
munikation med styr- respektive projektgruppsrepresentanter och med projektledningen. 

En generell utmaning i utvärderingens genomförande och i de bedömningar som gjorts av måluppfyl-
lelsen vid projektslut har varit att följa upp och mäta direkta resultat på projektets primära målgrupp 
(små och medelstora företag inom styrkeområdena). Detta beror bland annat på att det saknats en 
tydlig branschavgränsning, flera av projektaktiviteterna inriktade mot företag har överlappat med or-
dinarie verksamheter inom styrkeområdesorganisationerna samt stora delar av projektaktiviteten ut-
gjorts av utvecklingsarbete. Vidare har flera av de mål som ingick i projektetansökan varit svårtolkade 

                                                 
19 En sammanfattning av utvärderingens slutsatser och rekommendationer från delrapport 1-4 återfinns i Bilaga 3. 
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och svåra att mäta med indikatorer eller registerdata. För att angripa denna problematik har utvärde-
ringen haft som ambition att på ett systematiskt sätt frilägga var det med hjälp av logiska antaganden 
om resultat och effekter kan göras kvalitativa bedömningar utifrån observerbara delar i projektets 
verksamhetsområden. 

Nedan redogörs för det samlade materialet som ligger till grund för denna slutrapport. 

Intervjuer 
Intervjuer har genomförts under samtliga skeden av projektets genomförande. Intervjuguiderna har 
varit semi-strukturerade och frågorna har anpassats efter respondenternas insikt i projektens verksam-
het. Intervjustudierna har omfattat följande respondentkategorier: 

• Projektledning. 

• Projektparter. 

• Styrgruppsmedlemmar. 

• Regionalt utvecklingsansvariga. 

• Regionala innovationsstödsaktörer. 

• Nationella myndigheter. 

Inför slutrapporten har urvalet av intervjurespondenter breddats för att, i enlighet med Tillväxtverkets 
riktlinjer för löpande utvärderingar, omfatta nyckelpersoner utanför projektet. Bland annat har cen-
trala representanter för Region Västmanlands näringslivsutvecklingsenhet, Almi Företagspartner Mä-
lardalen/European Enterprise Network (EEN), Handelskammaren Mälardalen, Robotdalen och Till-
växtverket intervjuats i syfte att förstå det omkringliggande stödsystemet, som underlag för en bedöm-
ning av projektets tillvaratagande och förutsättningar för långsiktiga effekter. 

Dokumentstudier 
Oxford Research har löpande studerat projektets rapportering och andra relevanta dokument. Den 
dokumentation som har ingått som underlag i utvärderingen kan delas in i följande kategorier: 

• Intern projektrapportering (aggregerade lägesrapporter, projektparternas delrapportering). 

• Inrapportering mot projektets nyckelindikatorer (KPI:er). 

• Projektparternas rapportering om specifika aktiviteter (aktivitetsbeskrivningar, aktivitetsupp-
följning, uppgifter om deltagande, kommunikationsplaner och inbjudningar). 

• Mötesanteckningar (projektgruppsmöten, styrgruppsmöten, aktivitetsmöten). 

• Interna och externa utvärderingar (aktivitetsuppföljning, andra utvärderingsuppdrag, uppdrag 
beställda av projektet). 

• E-postkorrespondens. 

Projektet har använt det digitala verktyget Notified för att sammanställa data över genomslag i media 
och sociala medier. Data från Notified har i utvärderingen används som underlag för att bedöma 
genomslag av projektets kommunikation och utvalda aktiviteter. 
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Telefonenkäter 
Som en del i materialinsamlingen inför delrapport 4 (resultatuppföljning) genomförde Oxford Rese-
arch strukturerade telefonenkäter med deltagande företag i två av projektets aktiviteter. Sammantaget 
genomfördes 27 telefonenkäter. 

Deltagande observationer 
Deltagande observation innebär att utvärderaren deltar och bidrar vid möten och events som projektet 
anordnar, och sedan dokumenterar sina intryck. Oxford Research har under projekttiden deltagit i 
projektgruppsmöten, styrgruppsmöten, uppstartskonferenser och vid workshops. Oxford Research 
har även deltagit vid en aktivitet under ledning av Automation Region i syfte att dokumentera upplägg 
och deltagarnas upplevelser. 

Fallstudier och promemorior 
Oxford Research har genomfört två fallstudier av projektets aktiviteter samt en promemoria. Fallstu-
dierna har dels syftat till att fungera som dokumentation och bedömningsunderlag för utvärderingen, 
dels att ingå som processtödjande underlag i utvecklingen av de aktiviteter som har studerats. Prome-
morian syftade till att skapa en grundförståelse för synen på tvärsektoriell samverkan från policyhåll, 
vilka försök som har gjorts för att implementera detta tankesätt och vad dessa försök har resulterat i. 
Nedan listas fallstudierna och den promemoria som har publicerats inom ramen för utvärderingen: 

• Tvärsektoriell samverkan (PM, se Bilaga 5). 

• Arbetssätt ERCI (fallstudie, se Bilaga 6). 

• Företagslots till innovationssystemet (fallstudie, se Bilaga 7). 

Fallstudierna och promemorian ligger bilagda till den här rapporten. 

Läraktiviteter 
Som en del i utvärderingen har Oxford Research anordnat och faciliterat flera läraktiviteter med vari-
erande tematik och målgrupp. Här ska särskilt nämnas det lärseminarium om smart specialisering med 
efterföljande workshop som anordnades den 14 februari 2018 med totalt 25 deltagare från styrkeom-
rådena, Region Västmanland, Västerås stad och Västerås Science Park. Samtliga läraktiviteter listas 
nedan – namngivna efter den tematik som avhandlades: 

• Prioriteringar (2017-09-08). 

• Indikatorer (2017-12-13). 

• Smart specialisering (2018-02-14). 

• Nyckelindikatorer (2018-03-21) 

• Lärdomar (2018-12-05). 

Lärande återkoppling 
Under hela projektperioden har Oxford Research bidragit med lärande återkoppling till projektet. Dels 
genom kontinuerliga samtal och mejlkorrespondens med projektledningen, dels genom deltagande i 
projekt- och styrgruppsmötet. Härutöver har utvärderingens delrapporter fungerat som underlag för 
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projektledningen och projektgruppen, styrningen och genomförandet av projektet. Samtliga delrap-
porter har presenterats på möten med projekt- och styrgrupp. 

1.5 SLUTRAPPORTENS DISPOSITION 

I detta inledande kapitel redogjordes för projektets bakgrund och organisationella sammansättning, 
utvärderingens teoretiska utgångspunkter, struktur, leveranser, genomförande och material. I kapitel 
2 redogörs för projektets genomförande, utveckling och aktiviteter sett till hela projekttiden. I kapitel 
3 presenteras resultat av projektet på aktivitetsnivå samt projektets avtryck på stödsystemet i Väst-
manland. I kapitel 4 presenteras utvärderingens bedömning av projektets måluppfyllelse för förvän-
tade resultat vid projektslut samt uppnådda resultat inom hållbarhetsaspekterna. Slutligen, i kapitel 5 
presenteras slutsatser och rekommendationer inför fortsatt styrkeområdessamverkan och insatser för 
smart specialisering. 
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2. Projektets genomförande och aktiviteter 

I det här kapitlet redogörs för den övergripande utvecklingen inom projektet över hela projektperi-
oden. Redogörelsen består av en syntetiserad sammanställning av motsvarande redogörelser i respek-
tive delrapport. Syntesen har kompletterats med uppföljande intervjuer inför slutrapporteringen, en 
genomgång av mötesanteckningar samt övrig projektrapportering. 

Som beskrevs i kapitel 1 valde Smart4U:s projektledning att inte förhålla projektets genomförande till 
en projektlogik. I inledningen av projektet togs ett styrdokument fram med bland annat förtydliganden 
av projektets mål, aktiviteter och organisation. Styrdokumentet har inte använts i någon större ut-
sträckning för att vägleda projektets inriktning och fokus. Det operativa arbetet i projektaktiviteterna 
har återkommande stämts av mot en aktivitetslista (”trafikljuslistan”). 

I brist på en tydlig projektplan fokuserar redogörelsen nedan på genomförandet och projektets över-
gripande utveckling med utgångspunkt i nyckelhändelser (framsteg, motgångar, förändring och kon-
tinuitet) i projektets genomförande. 

2.1 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH UTVECKLING 

Fokus för arbetet under den första utvärderingsperioden (oktober 2016 – december 2016) låg fram-
för allt på att stärka dialogen mellan styrkeområdesansvariga samt att initiera och genomföra gemen-
samma aktiviteter. Inledningen av projektet kan beskrivas som långsam, vilket bland annat förklarades 
av att flera personer i projektet var nya i sina roller inom sina respektive organisationer (inklusive 
projektledningen), bristande förankring av projektansökan hos de genomförande parterna samt, i en-
skilda fall, målkonflikter mellan projektparternas mål och projektets mål. En annan bidragande faktor 
till den långsamma inledningen av projektet var att Automation Region erhöll Vinnväxt-finansiering 
från Vinnova vilket i medförde att de fick en mindre pådrivande roll i genomförandet av Smart4U. 

Brister i ledarskapet och i styrningen av projektet, otydligheter kring projektets målgrupp och förvän-
tade resultat samt oklarheter kring definitionen av styrkeområden uppges vara andra bidragande orsa-
ker till att projektet inte tog fart inledningsvis. En tydlig kvalitativ förbättring skedde i samband med 
ett byte av projektledning, vilket flera parter har vittnat om i efterhand. Flera styrkeområdesrepresen-
tanter lyfte tidigt svårigheter med tolkningen av projektet och projektansökan i den inledande fasen, 
bland annat avseende projektmålen och vilken nivå styrkeområdessamverkan var menad att ske på.  

Under första och andra kvartalet 2017 (januari 2017 – juni 2017) skedde en kvalitativ förbättring i 
projektets genomförande avseende de utmaningar som förelegat i inledningsfasen. Dels upplevdes 
bemanningen i projektgruppen som mer stabil, styrningen som mer välfungerande och samsynen kring 
uppdraget som större. 

Även om den övergripande utvecklingen av projektet var positiv under första halvåret 2017 kvarstod 
utmaningar kopplade till projektets delmål: när kunde dessa anses uppnådda? Det fanns också otyd-
ligheter kring projektet och projektparternas positionering i förhållande till andra organisationer och 
initiativ i stödsystemet, både regionala och nationella sådana. Detta gällde till exempel Automation 
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Regions satsning med finansiering från Vinnova men också projektverksamhetens förhållande till 
andra utlysningar inom forskning och innovation samt projektparternas ansvarsfördelning vis-a-vis 
andra stödsystemaktörer i Västmanland. 

Utvärderingen framhöll i den andra delrapporteringen projektparternas begränsade kapacitet att ge-
nomdriva förändring i linje med projektets målsättningar som en övergripande utmaning för projektet 
i förhållande till möjligheterna för måluppfyllelse. Den begränsade kapaciteten syftade på projektpar-
ternas begränsade resurser, kompetens och legitimitet gentemot målgrupperna, det vill säga små och 
medelstora företag inom styrkeområdena, och sålunda möjligheterna att åstadkomma resultat och ef-
fekter på målgrupperna. 

Under andra halvåret 2017 (juli 2017 – december 2017) fortsatte projektet att utvecklas i den positiva 
riktning som observerats av utvärderingen under föregående utvärderingsperiod, med stärkt samsyn 
kring projektets målsättningar samt ökat fokus på genomförandet av gemensamma aktiviteter. Pro-
jektet fortsatte med förhållandevis stabil bemanning, vilket bidrog till en tydligare rollfördelning och 
ökande tillit mellan projektparterna. Huvudfokuset i arbetet under andra halvåret 2017 låg på genom-
förandet av aktiviteter, både styrkeområdesspecifika och gemensamma aktiviteter, med en tilltagen 
implementerings- och investeringstakt. På ett strategiskt plan riktades fokus mot att åstadkomma kon-
kreta resultat i linje med resultat- och effektmål. 

Under perioden tydliggjordes att fokusområdet kompetensförsörjning utgjorde en betydande del av 
projektets samlade aktivitet, med anordnandet av en rad stora evenemang samt långsiktigt arbete inom 
flera styrkeområden med långsiktig kompetensförsörjning. Arbetet med att dokumentera lärande och 
färdigställa metodmaterial intensifierades. Det skedde även en tydlig ökning i graden av styrkeområ-
desöverskridande aktivitet, bland annat i konkreta samarbeten mellan två eller flera styrkeområdesor-
ganisationer i genomförandet av aktiviteter, eller genom att projektparterna stärkte varandra genom 
kompetenser, kontakter eller deltagande i varandras respektive utvecklingsarbete. 

Den tidigare utmaningen i att positionera projektet och projektparterna i förhållande till andra aktörer 
och initiativ kvarstod i viss bemärkelse, dock i varierande grad mellan projektparterna. Utvärderingen 
noterade överlag i den tredje delrapporteringen en övergripande utveckling mot tydligare positionering 
och ökad samverkan med andra projekt och aktörer i stödsystemet. En annan kvarstående utmaning 
i slutet av 2017 var projektparternas begränsade kapacitet att genomdriva förändring i linje med pro-
jektets mål. Kopplat till detta fördes en diskussion i både projekt- och styrgrupp om avsaknaden av 
en klusterorganisation för styrkeområdet energi. 

Under första halvåret 2018 (januari 2018 – juli 2018) renodlades projektet för att i ännu högre grad 
fokusera på beslutade aktiviteter samt komplettera med insatser för att fylla de gap som identifierats i 
förhållande till projektmålen. Agendan på projekt- och styrgruppsmötena dominerades i allt större 
utsträckning av processen för tillvaratagande av resultat och aktiviteter efter projektslut. 

Avseende projektets organisatoriska utveckling noterades i utvärderingens fjärde delrapport en stabi-
litet med ökad grad av tillit mellan projektparterna, där samverkan och samarbeten initierades allt mer 
naturligt. Projektverksamheten under första halvåret 2018 beskrevs i utvärderingens fjärde delrappor-
tering som en konsolidering med fokus på syfte och mål, där nya aktiviteter granskades hårdare än 
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tidigare och arbetet med att fylla gap i förhållande till projektansökan intensifierades, bland annat 
genom kunskapshöjande aktiviteter inom hållbarhetsaspekter med projektet som målgrupp. Vidare 
gjordes en revidering av projektets nyckelindikatorer för att dessa på ett bättre sätt skulle återspegla 
projektverksamheten och det tudelade fokuset i projektets målstruktur på utveckling av både systemet 
och målgrupperna (SMF). 

Projektet fortsatte arbetet med att dokumentera processer, metoder och lärande som en del i tillvara-
tagandet inför projektslut. På en större läraktivitet, med deltagare från styrkeområdena, Region Väst-
manland, Västerås stad och Västerås Science Park, som projektet anordnade i februari 2018 konstate-
rades att samverkan mellan projektparterna etablerats som standard snarare än undantag samtidigt 
som projektparterna uttryckte en ömsesidig vilja att fortsätta samverka efter projektslut. Forskning 
och innovation samt kompetensförsörjning lyftes fram som de viktigaste områdena för fortsatta sam-
verkan. Tillvaratagandet efter projektslut samlades under perioden i en gemensam aktivitet som bland 
annat innefattade en inventering av projektparternas vardera intressen och arbetet med en konsekven-
sanalys som efterfrågats av styrgruppen. 

Inför den avslutande projektperioden kvarstod fortfarande att leverera resultat gentemot målen för 
förväntade resultat vid projektavslut. Utvärderingen betonade behovet av att särskilja mellan aktivite-
ter menade för fortsatt drift inom projektparterna eller externa organisationer och aktiviteter menade 
att avvecklas. I detta arbete ingick att tydliggöra värdena av arbetet inom projektet för att formulera 
vad som står att lära om styrekområdessamverkan i Västmanland och mer generellt. 

Under den avslutande projektperioden (augusti 2018 – december 2018) låg fokus för arbetet framför 
allt på genomförande, avslutande och färdigställande av befintliga aktiviteter samt att säkerställa leve-
rans av resultat i linje med projektets mål. Ett antal aktiviteter avslutades under perioden medan arbetet 
med andra aktiviteter togs vidare inom projektparterna eller av externa organisationer. För ett fåtal 
aktiviteter rådde fortfarande oklarheter kring framtiden och hur aktiviteterna tas vidare efter projekt-
slut – av vem och med vilken finansiering. Sammantaget noterar utvärderingen en ökad grad av sam-
verkan mellan projektparterna under den avslutande perioden i form av mäkling, kunskapsdelning och 
uppbackning i projektparternas respektive aktiviteter. 

Under perioden skedde även ett skifte mot ökat fokus på tillvaratagande, värdeskapande och lärande 
från projektet. Till exempel lade flera av projektparterna betydande tid på projektansökningar för fort-
satt finansiering efter projektslut. Projektledningen färdigställde den konsekvensanalys som efterfrå-
gats av styrgruppen, bland annat med inspel från en intern heldagskonferens i augusti 2018 där pro-
jektparterna uttryckte en tydlig vilja om fortsatt samverkan efter projektslut. På konferensen efterlystes 
även fler konkreta insatser riktade direkt till företagen inom styrkeområdena samtidigt som styrkeom-
rådessamverkan som ett viktigt verktyg för styrkeområdesutveckling betonades. 

Diskussionen om styrkeområdet energis representationen upptog betydande tid i både projekt- och 
styrgruppens möten i samband med färdigställandet av den förstudie om ett energikluster som upp-
handlats tidigare i projektet. Det fördes en aktivare diskussion om projektets och projektparternas 
förhållande till övriga satsningar och aktörer i stödsystemet, bland annat avseende den gemensamma 
kommunikationen och i tillvaratagandet av projektets aktiviteter. I samband med att konsekvensana-
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lysen presenterades för styrgruppen annonserade Region Västmanland en avsikt att ta över samord-
ningen av styrkeområdessamverkan efter projektavslut. Regionen började i samband med detta även 
ta en aktivare roll i projektet genom deltagande i projektgruppens möten. 

I slutet av projektet initierades ett arbete med att förbereda en avslutande spridningsaktivitet med 
regional målgrupp (bl.a. kommun- och näringslivsrepresentanter). 

2.2 PROJEKTETS AKTIVITETER 

I det här avsnittet redogörs för den kartläggning av projektaktiviteter som Oxford Research genom-
förde inför delrapport 3. Kartläggningen, som har uppdaterats inför slutrapporten, presenteras i form 
av en tabell över projektets aktiviteter strukturerad efter fokus- och aktivitetsområde. Kartläggningen 
och den kategorisering som görs ligger till grund för den resultatbedömning som görs i kapitel 3. 

Tabellen över projektaktiviteter bygger på en systematisk kartläggning av aktiviteter i individuella fak-
tablad som genomfördes under hösten 2017. Kartläggningen tar som utgångpunkt projektets egen 
lista över aktiviteter20 och har kompletterats med aktiviteter som har framgått under studiebesök hos 
respektive projektpart samt i studier av kompletterande dokumentation. Utfall och resultatet av akti-
viteterna har följts upp inför delrapport 4 och slutrapporten. 

Tabellen har strukturerats efter vilket som är aktivitetens primära fokusområde. Det betyder att aktivi-
teterna i själva verket kan vara relevanta inom flera fokusområden. Till fokusområdena har tillfogats 
ytterligare en nivå som kallas aktivitetsområde. Inom varje aktivitetsområde återfinns aktiviteter som 
liknar varandra. För varje aktivitet har en bedömning gjorts av hur styrkeområdesöverskridande den 
är och av vilken typ av verksamhet som ingår. Tabellen på nästföljande sida ska läsas på följande sätt: 

• Namnen på aktiviteterna kommer från fetmarkerade ord i aktivitetens beskrivning i ”trafik-
ljuslistan”. En aktivitet som är markerad med asterisk bedöms av den utförande parten vara 
en prioriterad aktivitet. Aktivitetsområden är markerade med fetstil och understrykning. I vissa 
fall utgörs dessa av aktiviteter från trafikljuslistan som är mer övergripande.  

• Hur styrkeområdesöverskridande aktiviteten är delas upp i en skala med tre nivåer: styrke-
områdesspecifik (ljusblå), styreområdesöverskridande mellan utförarna/i utförandet (blå), 
styrkeområdesöverskridande mellan målgrupperna – målgrupperna vet att de möter andra 
branscher (mörkblå).  

• Typ av verksamhet är markerat med ett kryss. ”Utveckling” innebär att aktiviteten omfattar 
utveckling av metoder, processer, verktyg, kunskap eller liknande internt i projektet. 

• ”Målgruppsdeltagande” innebär att aktiviteten omfattar deltagarverksamhet där målgruppens 
huvudsakliga nytta kommer av deltagandet.  

• ” Strukturuppbyggnad” är verksamhet som syftar till att utveckla främjandesystemets struk-
turer och nätverk, bygga kapacitet, hitta samarbeten, koordinera aktiviteter, etablera nya in-
stitutioner eller extern positionering. 

                                                 
20 Den s.k. trafikljuslistan. 
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Övergripande aktiviteter med projektet som målgrupp 

Kommunikationsstrategi Extern utvärdering Kartläggning av övriga projekt Efter Smart4U Gap-arbete Revidering KPI:er 

Aktiviteter med primära målgrupper utanför projektet 

FORSKNING OCH INNOVATION  Hur överskridande? Utveckling Målgruppsdeltagande Strukturuppbyggnad 

Innoday (SICS)      X 

Processer och verktyg för FoI-projektgenerering 

Do Tanks och Knowledge Hubs (AR)*    X X  

Ta fram guidelines (VH)    X X  

Innovationsrådgivning 

Innovationsrådgivningsprocess (VH)*    X X X 

Företagslots till innovationssystemet (AR)    X X  

Testfaciliteter 

Railway Test and Innovation Center (JVK)*      X 

Förstudie testcenter för batterier (AR)      X 

Testbädd AI (AR)*      X 

Stödja etableringen av kluster och nätverk 

Stödja etableringen av drönarkluster (AR)      X 

Beräkningsnätverk (ECC, AR)      X 

Förstudie energikluster (VSP)    X   

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur överskridande? Utveckling Målgruppsdeltagande Strukturuppbyggnad 

Lärresa till Göteborg (ECC)      X 

Verktyget (ECC)*    X X  

Karriär Västmanland (VSP)*    X X X 

Metoder och processer 

Framtidsbussen (ECC)*    X X  

Metodutveckling YOU Integration (ECC)    X X  

Digitaliseringsföreläsningen (ECC)    X X  

Påverkan 

Kompetensriksdag (ECC)*      X 

Långsiktig kompetensförsörjning (JVK)*      X 

INTERNATIONALISERING Hur överskridande? Utveckling Målgruppsdeltagande Strukturuppbyggnad 

Samverkan Internationaliseringsrådet (VH)     X X 

Mässdeltagande 
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Lärresa till Medica (VH)     X X 

Elmia Nordic Rail (JVK)     X X 

Internationell samverkan 

Bygga nätverk med utländska kluster (VH)*     X X 

Arbetssätt ERCI (JVK)    X X X 

ERFA-utbyten (VSP)     X X 

AFFÄRSUTVECKLING Hur överskridande? Utveckling Målgruppsdeltagande Strukturuppbyggnad 

Beställarkompetens    X X  

Framtagning av handledning (VH)*    X   

Process Industrial Partnership (VH)    X  X 

Ledarskap i tillväxtföretag (VH)     X  

Cirkulära fjädrar (VSP)    X   

KOMMUNIKATION Hur överskridande? Utveckling Målgruppsdeltagande Strukturuppbyggnad 

Enhetlig kommunikation       

Smart4U avslutskonferens (VSP)     X X 

Eventmarknadsföring 

Deltagande i NorthSpawn (VSP, AR)     X X 

Deltagande i Almedalen 2016      X 

Deltagande i Almedalen 2017      X 

HORISONTELLA KRITERIER Hur överskridande? Utveckling 
Målgruppsdelta-

gande 
Strukturuppbyggnad 

Hållbara affärsmodeller (VSP)     X  

Hållbarhet – verktyg och metod (VSP)*     X  

FINANSIERING Hur överskridande? Utveckling Målgruppsdeltagande Strukturuppbyggnad 

Finansieringsarenan (VSP)      X 

ÖVRIGA AKTIVITETER Hur överskridande? Utveckling Målgruppsdeltagande Strukturuppbyggnad 

Nationell samverkan – NIVO (VH)*      X 

Samverkan mellan styrkeområdena (VSP)     X X 

The unspoken voice of entrepreneurship       

Basverksamhet kluster 

Företagsmöten (JVK)     X  

Nätverksfrukostar (VH)     X  

Löpande behovsanalyser (VH)    X   

Löpande behovsanalyser (JVK)*    X   
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3. Projektets resultat och avtryck 

Enligt den utvärderingsplan som etablerades vid uppdragets inledningen ska slutrapporten omfatta en 
sammanfattad redogörelse för projektets resultat vid projektslut. En sådan redogörelse görs i det här 
avsnittet utifrån en sammanfattad analys av resultatet av de aktiviteter som redogörs för i kartlägg-
ningen. Vidare görs en bedömning av projektets avtryck på systemnivå. 

I kapitel 4 analyseras de uppnådda resultaten på aktivitets- och systemnivå i förhållande till projektets 
mål för förväntade resultat vid projektslut. 

3.1 PROJEKTETS RESULTAT PÅ AKTIVITETSNIVÅ 

Det här avsnittet redogör för dokumenterade utfall och resultat av projektets aktiviteter vid projektslut 
uppdelade per fokusområde. Kartläggningen tydliggör bland annat områden som projektet levererat 
resultat inom på aktivitetsnivå och områden där projektaktiviteten varit lägre. I kartläggningen åter-
speglas även den bredd och spridning av aktiviteter som projektet uppvisat. 

Utfall och resultat av projektets aktiviteter har dokumenterats på olika sätt. Projektet har bland annat 
rapporterat in utfall i förhållande till fyra nyckelindikatorer, vilka reviderades under projekttiden. Vid 
projektslut såg inrapporteringen vis-a-vis nyckelindikatorerna ut enligt punktlistan nedan. De två sist-
nämnda nyckelindikatorerna var sådana som tillkom under projektets gång för att bättre återspegla 
projektets verksamhet: 

• Antal företag som samarbetar för att stärka sin innovationskraft: 788 (500) 

• Antal företag som får stöd: 40 (40) 

• Antal verktyg och metoder som färdigställts: 28 (20) 

• Antal samarbetsparter utanför landet med formaliserat samarbete: 10 (15)21 

Utvärderingen kan konstatera att projektet generellt uppnår en hög måluppfyllelse i förhållande till de 
målvärden som satts upp för nyckelindikatorerna. Samtidigt bedöms inrapporteringen mot nyckelin-
dikatorerna ha begränsad förklaringskraft i att beskriva projektets resultat. 

Vad gäller antalet företag som samarbetat för att stärka sin innovationskraft definierades denna nyck-
elindikator som ”företag projektet arbetet med för att skapa branschöverskridande strukturer”. Utvär-
deringen kan konstatera att projektet presterat kraftigt över det målvärde som satts upp. Samtidigt 
upplyser kartläggningen av projektaktiviteter i Kapitel 2 att ett förhållandevis litet antal företag deltagit 
i branschöverskridande insatser inom ramen för projektet, vilket indikerar att det snarare handlar om 
företag som tagit del av stödinsatser inom respektive styrkeområde. 

                                                 
21 Målvärden presenteras i parenteser. Justeringar av mindre betydelsen för de bedömningar som görs i den här rapporten 
kan ha gjorts efter den här rapportens författande. 
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Vad gäller antalet företag som får stöd i FoI-projekt kan utvärderingen konstatera att projektet pre-
sterat i linje med det målvärde som satts upp. 

Vad gäller nyckelindikatorn för antalet verktyg och metoder som färdigställts definierades denna, i 
korthet, som ”tydligt avgränsade verktyg, metoder och modeller som bidrar med strukturkapital, kan 
övertas och som har dokumenterats”. Utvärderingen noterar att projektet överträffat det målvärde 
som satts upp för nyckelindikatorn, vilket ger en bild av att projektet varit framgångsrikt i framtagandet 
av strukturkapital i form av spridningsbara verktyg och modeller. Utvärderingen ser att enstaka av de 
verktyg, metoder och modeller som inrapporterats har svårt att leva upp till den satta definitionen för 
nyckelindikatorn. För ytterligare några av de verktyg som inrapporterats är projektets additionalitet 
svår att bedöma. 

Slutligen, vad gäller antalet samarbetsparter utanför landet med ett formaliserat samarbete, noterar 
utvärderingen att projektet inte helt når upp till det målvärde som satts för nyckelindikatorn. Utvär-
deringen noterar att inrapporteringen domineras av styrkeområdesorganisationen Välfärd och hälsa 
som står för merparten av de internationella samarbetena som projektet etablerat. Utvärderingen fin-
ner fog att tro att ytterligare samarbetsparter kunnat inrapporteras med en mer samstämmig bild av 
nyckelindikatorns definition, detta inte minst i ljuset av Järnvägsklustrets aktiva samverkan inom ra-
men för det internationella klusterinitiativet ERCI. 

Utfall, resultat och lärdomar av projektet har även dokumenterats av projektparterna och spridits inom 
projektgruppen och till externa aktörer. Nedan redogörs för de utfall och resultat som projektet upp-
nått inom respektive fokusområde. 

Forskning och innovation 
Forskning och innovation har utgjort ett av tre 
utpekade fokusområden i Smart4U enligt ansö-
kan till Tillväxtverket. Till fokusområdet hör pro-
cesser och verktyg, olika rådgivningsinsatser, ut-
veckling av testfaciliteter och stöd i etableringen 
av kluster och nätverk. Aktiviteterna inom fokus-
området har i stor utsträckning varit av struktur-
uppbyggande karaktär. Ett fåtal aktiviteter har in-
nehållit styrkeområdesöverskridande samverkan 
på målgruppsnivån, medan merparten av aktivite-
terna har begränsats till samverkan på systemnivå, 
vilket också återspeglas i projektets resultat. Akti-
viteten inom fokusområdet har varit hög sett över 
hela projekttiden, med tydliga utfall och resultat 
vid projektavslut samt bidrag till ännu mer bety-
dande resultat på längre sikt. De resultat som pro-
jektet har presterat inom fokusområdet forskning 
och innovation kan delas upp i: 

• Framtagna arbetssätt, koncept, processer och testfaciliteter. 

Företagslotsen till innovationsstödsystemet (”Innovat-
ionslots” var en samverkansprocess mellan projektpar-
terna Automation Region, Energy Competence Center 
och Järnvägsklustret. Insatsen syftade till att gynna upp-
starten av nya FoU-projekt genom samverkan mellan nä-
ringslivet och forskningsaktörer i regionen. Insatsen be-
stod dels av en mötesserie med representanter från del-
tagande styrkeområden samt företaget Bombardier 
Transportation, Mälardalens Högskola och RISE SICS, 
dels av kunskap-höjande insatser som företagsbesök och 
besök till myndigheter. Automation Region mäklade 
som en del i processen relevanta kontakter mellan Bom-
bardier Transportation och forskningsaktörer, och tog 
på så sätt rollen som intermediär. Insatsen mynnade ut i 
fem ansökningar om forskningsfinansiering, huvudsakli-
gen inom området automation. Insatsen bidrog även till 
en stärkt kontakt mellan Bombardier Transportation och 
framför allt RISE SICS. En formaliserad process, inklusive 
en processbeskrivning och presentation togs fram, och 
processen har nu övertagits av RISE SICS som aktivt sö-
ker efter nya företag att tillämpa processen på. 
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• Stöd till förstudier samt externa kluster- och nätverksaktörer. 

Projektet har, framför allt genom projektparterna Automation Region och Välfärd och hälsa, fram-
gångsrikt utvecklat ett antal arbetssätt, processer och koncept för innovationsfrämjande aktiviteter 
riktade mot företag inom styrkeområdena. Till dessa kan inräknas vägledningen för utmaningsdrivna 
samverkansdagar, workshop-konceptet Do Tanks och Knowledge Experience Hubs, innovationsråd-
givningsprocessen för företag inom välfärdsteknik (med tillhörande vägledning om samverkan för ett 
effektivt innovationsstöd), samt processen för lotsning av företag till innovationssystemet. Metod-
materialen för samtliga dessa har färdigställts under projekttiden, och den fortsatta distributionen 
och/eller driften efter projektslut har säkrats, med potential att uppnå resultat på företagsnivå efter 
projektslut. 

Projektet har även, med blandad framgång, främjat arbetet med att etablera ett antal testfaciliteter. Till 
exempel kan nämnas Järnvägsklustrets arbete med att etablera ett testspår för företag inom järnvägs-
branschen (Railway Test and Innovation Center, RTIC). Arbetet har på grund av olika omständigheter inte 
följt den ursprungliga tidsplanen och fortsätter att löpa efter projektslut. Även Automation Regions 
arbete med att, i samarbete med forskare på Mälardalens högskola, etablera en testbädd för artificiell 
intelligens fortsätter efter projektslut. Vid den här slutrapportens författande pågick olika spridnings-
aktiviteter kopplade till testbädden, vars resultat är tänkta att tas vidare av testbädden DigiCore med 
bas på RISE SICS. Både Järnvägsklustret och Välfärd och hälsa har uttryckt intresse om att fortsätta 
samverka kring testbädden, med goda möjligheter till framtida nyttoskapande för företag inom flera 
av styrkeområdena. Slutligen har en förstudie färdigställts om anläggandet av ett testcenter för säkerhet 
på batteriområdet.22 Resultatet av förstudien ledde till att RISE SICS beslutat att investera fem miljoner 
kronor i en mobil modullösning för testverksamhet, med möjliga långsiktiga effekter på företag inom 
styrkeområdena. 

En betydelsefull leverabel av projektet är den förstudie som finansierats om behovet av ett regionalt 
kluster för företag inom energibranschen.23 Förstudien har under hösten 2018 fungerat som referens-
punkt för en aktiv regional dialog om energiområdets representation, vilken fortlöper efter projektets 
slut. Förstudien och dess betydelse för styrkeområdet energi behandlas mer utförligt i kapitel 4. 

Kompetensförsörjning 
Ett annat utpekat fokusområde för projektet har varit kompetensförsörjning. Till fokusområdet hör 
framtagandet av metoder och processer, påverkansarbete genom evenemang och framtagande av di-
gitala verktyg. Även inom detta område har projektet uppvisat en hög aktivitetsnivå under stora delar 
av projekttiden. Genom upparbetat strukturkapital har projektet bidragit till etableringen av förbätt-
rade förutsättningar för kompetensförsörjningen i regionen på lång sikt. De resultat som kan påvisas 
vid projektslut handlar framför allt om genererat strukturkapital i form av lärdomar från avslutade 
aktiviteter samt vidare utvecklingsarbete av verktyg och koncept. Det går vid projektslut inte att peka 
på betydande resultat på aktivitetsnivå bland målgrupperna, men givet att den fortsatta framdriften av 
flera aktiviteter säkrats vid projektslut kan sådana eventuellt väntas på sikt. 

                                                 
22 RISE SICS. 2018. Förstudie testcenter för batterier. 
23 SAM. 2018. Utredning om ett eventuellt energikluster i Västmanland. 



25 
 

Aktiviteten inom fokusområdet kompetensförsörjning har dominerats av Energy Competence Center, 
som med sin organisatoriska koppling till Jobba i Västerås har utvecklat ett antal metoder, processer 
och koncept för kompetensförsörjning samt stöttat de andra styrkeområdena i sina långsiktiga arbeten 

med kompetensförsörjning. Konkreta samarbeten 
inom kompetensförsörjning har huvudsakligen skett 
på systemnivå genom samverkan inom projektgrup-
pen och i viss utsträckning med externa aktörer samt i 
bilaterala samarbeten mellan projektparterna. Ett fåtal 
aktiviteter (t.ex. Karriär Västmanland, Kompetensriksdagen 
och det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet) har 
varit av systemuppbyggande karaktär. 

Projektets arbete inom fokusområdet kompetensför-
sörjning har framför allt bidragit till förbättrade förut-
sättningar för att uppnå mer hållbar kompetensför-
sörjning på lång sikt. Aktiviteter som bidragit till detta 
är utvecklandet av mobilapplikationen Verktyget*, 
framtagandet av marknadsföringsportalen Karriär 
Västmanland (dock med begränsade resultat under pro-
jekttiden, vilket ledde till en ny inriktning mot mark-
nadsföring av företag, plats och näringsliv snarare än 
matchning och rekrytering) samt utvecklandet av kon-
cepten Framtidsbussen (totalt 11 genomförda under 
projektet, med fortsättning efter projektslut), YOU in-

tegration och Digitaliseringsföreläsningen (med 77 deltagande lärare och 70 elever under hösten 2018). Ar-
betet i de tre sistnämnda har genererat resultat och lärdomar som tas vidare av Energy Competence 
Center efter projektslut, med finansiering från andra källor. Energy Competence Center har även, med 
stöd från de andra styrkeområdesorganisationerna, anordnat två upplagor av lobby- och kommuni-
kationseventet Kompetensriksdagen, med fokus på kompetensförsörjningsfrågor. Sammanlagt hade de 
båda eventen omkring 250 besökare från näringslivet, politiken och offentlig förvaltning, och det me-
diala genomslaget var betydande med sex inslag i traditionell media och cirka 3200 personer nådda i 
sociala medier, vilket var högst av alla insatser inom Smart4U24. Utvärderingarna av eventen pekade 
på konkret värdeskapande för deltagarna i form av vidgade nätverk och kunskapshöjning. Vid pro-
jektslut saknades fortsatt finansiering av aktiviteten. 

Ett tydligt resultat vid projektslut är att samverkan i projektet lett till att övriga styrkeområden fått 
stöd av och utökat utrymme i Energy Competence Centers kontinuerliga arbete med kompetensför-
sörjning. Detta avser framför allt järnvägsbranschens inkludering i aktiviteter under ledning av Energy 
Competence Center: ett samarbete som kommit till stånd under projektets senare del genom stärkt 
samverkan mellan Järnvägsklustret och Energy Competence Center. Ett konkret exempel är en works-
hops som anordnades i december 2018 i samverkan mellan Järnvägsklustret och Energy Competence 
Center, med cirka 40 deltagare från järnvägsbranschen och utbildningssektorn, vilken mynnade ut i 
att en arbetsgrupp formerades för det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning i branschen. 

                                                 
24 Sammanställning av projektets kommunikation i verktyget Notified. 

Verktyget* är en digital mobilapplikation under ut-
veckling av Energy Competence Center, i nära sam-
arbete med Jobba i Västerås. Syftet med verktyget 
är att, med hjälp av modern teknik, säkerställa lång-
siktig kompetensförsörjning inom i första hand styr-
keområdena. Den tilltänkta målgruppen är skolor 
och arbetsförmedlare för tillämpning på i första 
hand ungdomar 13–18 år. En MVP av applikationen 
lanserades på Almedalsveckan 2018, som en del 
Smart4U:s deltagande på politikerveckan. I den ef-
terföljande perioden har tester pågått med refe-
rens- och fokusgrupper. En dialog har upprättats 
mellan Energy Competence Center och Arbetsför-
medlingen,  och sedan februari 2018 finns en av-
siktsförklaring på plats mellan parterna. Under hös-
ten 2018 fokuserade Energy Competence Center på 
lansering och spridning av applikationen på en rad 
regionala och nationella konferenser och möten. 
Vid projektslut hade ingen upphandling kommit ut. 
Det kvarstod också att få ett avtal på plats mellan 
Energy Competence Center/Jobba i Västerås och 
Västerås Science Park avseende det framtida ägar-
skapet av applikationen. 
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Samtliga styrkeområdesorganisationernas medverkan till påverkansevenemanget Kompetensriksda-
gen och inspel till utvecklandet av Verktyget är andra exempel på resultat av projektet som uppstått 
genom stärkt samverkan i projektgruppen. 

Internationalisering 
Inom fokusområdet internationalisering har projektet uppvisat blandade resultat under projekttiden. 
Till fokusområdet hör internationellt mässdeltagande och nätverksbyggande aktiviteter, internationell 
klustersamverkan och regional samordning av internationaliseringsstöd. Resultat inom international-
isering har huvudsakligen levererats i projektets senare del och då framför allt genom projektgemen-
samma aktiviteter, aktiviteter i samarbete med externa stödsystemaktörer och aktiviteter under ledning 
av Välfärd och hälsa och Järnvägsklustret. Aktiviteter inom fokusområdet har uteslutande varit av 
strukturuppbyggande karaktär och har i flera fall innehållit deltagande av målgrupper.  

Resultat inom fokusområdet kan delas in enligt följande: 

• Samordning i projektgruppen för effekti-
viserat arbete med internationalisering i 
Västmanland. 

• Lärresor med nätverkande för fler kon-
takter och ökat utbyte på system- och 
målgruppsnivå. 

Projektet har, genom projektparternas delta-
gande i ett antal internationella branschmässor, 
möjliggjort för företag inom styrkeområdena att 
knyta kontakter med företag i andra länder samt, 
genom Välfärd och hälsas representation i Inter-
nationaliseringsrådet, fungerat som intermediär 
för det regionala stöd som finns tillgängligt för 
företagens internationaliseringsarbete. Projektet 
och projektparterna har även deltagit i stöd-
systemgemensamma lärresor till Turku Science 
Park i Åbo, i linje med den ambition som formu-
lerades i ansökan om att arbeta med EU:s strategi för Östersjöregionen, vilket bidragit till lärdomar 
om stödsystems organisering. 

I enlighet med de reviderade nyckelindikatorerna hade projektet, vid projektslut, inrapporterat 10 sam-
arbetsparter utanför landets gränser med formaliserat samarbete. 

Järnvägsklustret har i samverkan med det internation-
ella klusterinitiativet ERCI arbetat för att knyta med-
lemsföretag till en öppen utlysning inom EU:s forsk-
ningsprogram Shift2Rail. Insatsen syftade till att möjlig-
göra för SMF att ta del av EU:s forskningsfinansiering 
samt att knyta nya kontakter med järnvägsaktörer i 
andra länder. Insatsen pågick under vintern och våren 
2016–2017 och bestod av kunskapshöjande aktiviteter, 
informationsutskick och proaktivt uppsökande av med-
lemsföretag. Genom insatsen identifierades företaget 
PROSE AB som kom att delta i ett av de konsortium 
som samordnades av ERCI. Konsortiet tog gemensamt 
fram en ansökan om forskningsfinansiering, men bevil-
jades slutligen inga medel. Järnvägsklustret och ERCI 
tog tillsammans tagit rollerna som mäklande och konfi-
gurerande intermediärer inom ramen för processen. 
Processen resulterade bland annat i ett stärkt samar-
bete mellan Järnvägsklustret och ERCI. Utvärderingen 
bedömer att det arbetssätt som tillämpades av Järn-
vägsklustret har potential att användas för liknande ut-
lysningar inom de andra styrkeområdena. 
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Affärsutveckling 
De projektaktiviteter som haft affärsutveckling som huvudsakligt fokusområde har med ett undantag 
bedrivits av Välfärd och hälsa. Till fokusområdet hör framtagandet av en vägledning för implementering av 
välfärdsteknik i offentlig sektor, en process för att matcha små och medelstora företag med stora företag 
(Process Industrial Partnership), ledarskapsprogrammet Ledarskap i tillväxtföretag och ett verktyg för bestäl-
larkompetens. Utvärderingen noterar att flera aktiviteter inom andra fokusområden också innefattat en 

affärsutvecklande dimension och sålunda bidrar till projektets 
samlade resultat inom affärsutveckling. Antalet aktiviteter med 
målgruppsdeltagande har varit litet. 

Resultaten inom fokusområdet bedöms vid projektslut som 
begränsade och svårbedömda, då de i flera fall överlappar med 
resultat inom forskning och innovation. Konkreta utfall går att 
peka på i den kunskapshöjande målgruppsaktiviteten Ledar-
skap i tillväxtföretag som innehållit möten för kunskapsdelning 
mellan företagsrepresentanter från samtliga fyra styrkeområ-
den. Ett annat konkret utfall är färdigställandet av ett verktyg för 
ökad beställarkompetens25 i näringslivet, inklusive spridningen av 
verktyget i samarbeten mellan Automation Region och de 
andra projektparterna. Ett tredje betydande utfall inom affärs-
utveckling är den vägledning som färdigställs av Välfärd och 

hälsa för ökat användande av välfärdsteknik i offentlig sektor. Det går vid projektslut inte att peka på konkreta 
resultat i form av tillämpning i offentlig sektor, men de spridningsinsatser som gjorts i form av digital 
kommunikation och ett välbesökt seminarium samt antalet nedladdningar (1200) vid projektslut indi-
kerar ett stort intresse och att bättre förutsättningar etablerats för upphandling och implementering 
av välfärdsteknik. 

Kommunikation 
Fokusområdet kommunikation har i Oxford Researchs kartläggning avgränsats till konkreta kommu-
nikationsinsatser såsom projektets deltagande i Almedalsveckan samt de avslutsaktiviteter som plane-
rades vid projektslut. Resultatpresentationen inbegriper således inte all kommunikationsaktivitet i pro-
jektet i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för löpande utvärderingar (P3, Public debate). Den pro-
jektinterna kommunikationen avhandlas i avsnitt 3.2 ur ett samordnings- och samverkansperspektiv 
medan projektets arbete med spridning avhandlas kontinuerligt i rapporten. 

Genom deltagande i Almedalensveckan 2017 och 2018 har projektet bidragit till påverkansarbete inom 
huvudsakligen fokusområdet kompetensförsörjning, bland annat genom ett lanseringsevent för mo-
bilapplikationen Verktyget som utvecklades inom ramen för projektet. Deltagandet i Almedalsveckan 
bidrog till att tydliggöra projektets positionering ökade samordningen med regionen och ytterligare 
parter i det regionala innovationsstödsystemet. 

Under projekttiden fördes en diskussion i såväl projekt- och styrgrupp som med finansiärer, om att 
marknadsföra projektet och synliggöra resultat genom projektfinansierade kommunikationsinsatser. 

                                                 
25 https://www.automationregion.com/verktyg/bestallarkompetens/ 

Vägledningen för implementering av häl-
soteknik var en insats som syftade till att 
öka användning av digital teknik inom 
kommunal omsorg och vård. Vägled-
ningen togs fram av Välfärd och hälsa i 
nära samarbete med Västerås Science 
Park, och lanserades på branschmässan 
Vitalis i Göteborg i april 2018. Vid projekt-
slut hade vägledningen över 1200 ned-
laddningar från Välfärd och hälsas hem-
sida. Som en del i insatsens genomfördes 
ett seminarium (”Vägledning för imple-
mentering av hälsoteknik”) med 135 delta-
gare bestående av utvecklare, strateger 
och verksamhetsutvecklare från flera 
svenska kommuner. 
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Ett beslut togs tidigt i projektet om att inte ”synliggöra” Smart4U, utan att istället marknadsföra en-
skilda aktiviteter och ”styrkeområdessamverkan”, vilket av projektets kommunikatör upplevdes som 
utmanande. Det projektövergripande arbetet med kommunikation intensifierades samtidigt under det 
avslutande året, framför allt i form av kommunikation och spridning av resultat av aktiviteter, bland 
annat på evenemang som Stora näringslivsdagen i Västerås, och genom flertalet pressutskick och in-
lägg i sociala medier. Projektkommunikatören beskriver själv resultaten av projektets kommunikation, 
som sammanställs med hjälp av verktyget Notified, som ”intressanta”26, i den bemärkelsen att pro-
jektets kommunikation fått förhållandevis bra genomslag givet strategin att inte nämna projektnamnet 
i kommunikationen. Förklaringen till detta uppges vara att de enskilda styrkeområdesorganisationerna 
varit framgångsrikt i att kommunicera ut projektets bidrag till enskilda aktiviteter. 

Projektet, genom framför allt projektledningen och Automation Region, engagerade sig under den 
avslutande projektperioden i datorspelsevenemanget NorthSpawn. Som medarrangör till evenemanget 
deltog projektet i evenemangets styrgrupp, bidrog till marknadsföringen samt närvarade på plats under 
evenemanget med en monter samt en föreläsning om spelteknik och automation. NorthSpawns ge-
nomslag beskrivs som stort mätt i antalet deltagare och det engagemang som näringslivet uppvisade, 
och innebar en möjlighet för framför allt Automation Region att marknadsföra yrken inom automat-
ion till framtida generationer yrkesverksamma. 

Projektets arbete med att ta fram ett enhetligt kommunikationsmaterial (texter, presentationsmaterial) för 
styrkeområdena intensifierades under den avslutande projektperioden (juli 2018 - projektslut), men på 
grund av oenigheter mellan projektet och Region Västmanland färdigställdes aldrig materialet. Fram-
tagandet av ett enhetligt kommunikationsmaterial bidrog emellertid till en mer aktiv dialog mellan 
projektet och regionen som löpte parallellt – och till viss del överlappade – med diskussionerna om 
projektets tillvaratagande. 

I samband med projektslut initierades planeringen av en slutkonferens för projektet, inplanerad som en 
halvdag den 14 mars 2019. Konferensen syftar till att sprida resultaten av projektet till framför allt 
näringslivet i regionen, övriga stödsystemaktörer samt offentlig sektor. Konferensen har ett tydligt 
fokus på näringslivet och innebär sålunda en ytterligare möjlighet att marknadsföra de stödaktiviteter 
som tagits fram inom projektet till företag i regionen. 

Horisontella kriterier 
Detta avsnitt behandlar de projektaktiviteter som av Oxford Researchs huvudsakligen bedöms bidra 
till resultat inom de horisontella kriterierna.27 Utvärderingen bedömer att projektet, mätt i antalet fö-
retag som mottagit stöd i aktiviteter inom fokusområdet (Hållbara affärsmodeller, Hållbarhet – verktyg och 
metod), presterat begränsade resultat. Resultatet kan till viss del förklaras av det begränsade intresse 
som företagen visat för det stöd som projektet kunnat erbjuda. En kunskapshöjande aktivitet om 
jämställdhet som hävstång för tillväxt, med projektgruppen som målgrupp bedöms i begränsad ut-
sträckning påverkat stödsystemets och arbete med de horisontella kriterierna.  

                                                 
26 Sammanställning av projektets kommunikation i verktyget Notified. 
27 Hädanefter omnämnt som ”hållbarhetsaspekterna”. 
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En analys av projektets samlade resultat inom hållbarhetsaspekterna i förhållande till projektets mål-
sättningar, inklusive resultat av aktiviteter inom andra fokusområden samt övrig verksamhet inom 
projektet som bedöms ha bidragit till projektets samlade resultat inom hållbarhetsaspekterna, görs i 
avsnitt 4.2. 

Finansiering 
Fokusområdet finansiering avgränsas till aktiviteten Finansieringsarenan, som i ett tidigt skede var under 
utveckling parallellt med – och till vis del inom ramen för – projektet. Efter inledande oenigheter om 
arenans utformning avstannade utvecklingen, och några resultat går inte att mäta vid projektslut. Kon-
sekvenserna av detta är svåra att specificera, men troligen handlar det om uteblivet finansieringsstöd 
till företag i regionen. Diskussion pågick vid projektslut om att lyfta in aktiviteten i ett annat ERUF-
projekt (Växtzon 2). 

Övriga aktiviteter 
I kartläggningen av projektaktiviteter har ingått aktiviteter som saknat ett tydligt tematiskt fokus, 
såsom återkommande nätverksmöten inom styrkeområdesorganisationerna (Välfärd och hälsa, Järn-
vägsklustret), löpande behovsanalyser (Välfärd och hälsa, Järnvägsklustret) och ett fåtal ytterligare ak-
tiviteter av generell karaktär. 

Betydande resultat i form av positionering och samverkan märks inom ramen för fokusområdet fram-
för allt i Välfärd och hälsas pådrivande arbete inom det nationella nätverket för innovationer inom 
vård och omsorg (NIVO), återkommande nätverksträffar för medlemsföretag inom välfärdsteknik 
samt framtagande av en metod för behovsanalyser som även delgetts övriga styrkeområdesorganisat-
ioner. Resultaten av dessa aktiviteter behandlas mer ingående i avsnitt 3.2.1.1 som en del av framväx-
ten av nätverket Välfärd och hälsa. Vad gäller projektsamverkan med andra projekt och initiativ be-
handlas detta närmare ur ett systemperspektiv under avsnitt 3.2. 

Interna aktiviteter med projektet som målgrupp 
Till fokusområdet hör framtagandet av projektets kommunikationsstrategi, den löpande lärande ut-
värderingen, en planerad kartläggning av övriga projekt, projektinternt arbete med att identifiera och 
täppa igen gap i genomförandet i förhållande till projektmålen, en revidering av projektets nyckelindi-
katorer samt arbetet med tillvaratagande av projektet under etiketten Efter Smart4U. 

Utvärderingen noterar att aktivt arbete under projektets löptid, av framför allt projektledningen med 
stöd från den löpande utvärderingen, haft indirekt betydelse för projektets förutsättningar att uppnå 
resultat på system- och målgruppsnivå. Detta arbete innefattar inte minst den på projektgruppsmötena 
återkommande punkten Efter Smart4U, som bidragit till bättre förutsättningar för projektets tillvarata-
gande och spridningen av resultat, arbetet med att identifiera gap och att styra projektet mot att fylla 
dessa framtagandet av reviderade nyckelindikatorer som bättre återspeglar projektverksamheten.  

Projektledningen har genom aktiv ledning av projektet kontinuerligt fokuserat, strukturerat och kon-
soliderat projektverksamheten i förhållande till projektmålen, vilket haft positiva resultat på projektets 
måluppfyllelse (kapitel 4). 
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3.2 PROJEKTETS AVTRYCK PÅ SYSTEMNIVÅ 

I det här avsnittet presenteras utvärderingens bedömning av projektets avtryck på systemnivå. Redo-
görelsen relaterar till det övergripande projektmålet om att: ”…ha byggt en plattform för styrkeområ-
dena på strategisk och operativ nivå för att förnya/utveckla dem och innovationssystemet på ett soci-
alt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.” 28 Formuleringen omfattar projektets avtryck på projekt-
parterna (styrkeområdesutveckling och -förnyelse) samt avtrycket på styrkeområdessamverkan 
(byggandet av en plattform för samverkan på strategisk och operativ nivå). 

Den bedömning som görs  av projektets avtryck på systemnivå finner stöd i de teoretiska utgångs-
punkterna som presenterades i kapitel 1.29 Bedömningen baseras på observationer, dokumentstudier, 
projektinterna och -externa bedömningar av projektresultat och hur dessa förhåller sig till de teoretiska 
utgångspunkterna. 

3.2.1 Projektets bidrag till styrkeområdesutveckling 

Den första delen i den övergripande målsättningen i Smart4U:s projektansökan var att bidra till ut-
veckling och förnyelse inom styrkeområdena. Utvärderingen tolkar ”utveckling” och ”förnyelse” i bred 
bemärkelse: som projektets bidrag till förändring i antalet medlemsföretag i styrkeområdesorganisat-
ionerna, styrkeområdenas respektive förhållande till varandra och positionering mot övriga aktörer i 
innovationssystemet, nationella och internationella aktörer samt aktivitetsgraden och innehållet i den 
verksamhet som bedrivits av organisationerna. 

Till den styrkeområdesutveckling som skett under projektet hör även utvecklingen inom andra stöd-
systemaktörer som arbetar med insatser riktade mot företag inom styrkeområdena. Till dessa kan in-
räknas Region Västmanland (och Region Västmanland Innovation), ABB Synerleap, Create, Almi Fö-
retagspartner, Robotdalen, Mistel och Handelskammaren. I avsaknad av en entydig definition av styr-
keområde, och möjligheter för utvärderingen att mäta resultat även inom dessa, fokuserar resultatpre-
sentationen på utvecklingen inom styrkeområdesorganisationerna (Automation Region, Energy Compe-
tence Center, Järnvägsklustret och Välfärd och hälsa), och i den mån det är möjligt på utvecklingen 
inom styrkeområdena i stort.  

Redogörelsen fokuserar på den övergripande utvecklingen av styrkeområdesorganisationerna och be-
aktar således inte de resultat av projektaktiviteter som presenterats i föregående kapitel. 

3.2.1.1 Förutsättningar för utveckling 
I huvudsak fyra förutsättningar bör beaktas i bedömningen av Smart4U:s avtryck på utvecklingen 
inom styrkeområdesorganisationerna. 

För det första, även om resultaten i förhållande till målformuleringen om utveckling och förnyelse 
inom styrkeområdena avhandlas separat från resultaten inom styrkeområdessamverkan (nästföljande 

                                                 
28 Smart4U projektansökan till Tillväxtverket. 
29 Smart specialisering och tvärsektoriell innovation, samverkan, samordning och samarbete samt klusterinitiativ som in-
termediärer i innovationssystem. 
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avsnitt) finns det tydliga överlappningar mellan de båda målen och projektets arbete med att uppnå 
dessa. Det förekommer även överlappningar med de resultat som åstadkommits av projektaktiviteter 
(kapitel 3), då dessa utgör en viktig komponent i styrkeområdenas utveckling och förnyelseprocess. 
Det går sålunda inte att helt särskilja de olika nivåerna i analysen. 

För det andra måste en bedömning av projektets bidrag till styrkeområdessamverkan föranledas av en 
kort redogörelse för den diskussion som förts inom projektet om definitionen av styrkeområde och 
styrkeområdenas förhållande till de styrkeområdesorganisationer som finns representerade som projekt-
parter. Utvärderingen noterar att förhållandet mellan styrkeområde, såsom det formuleras i Affärsplan 
Västmanland, och de fyra styrkeområdesorganisationernas mandat aldrig klargjordes, varken inför 
projektet, under projektets gång eller i samband med projektets avslutande. Detta bidrog till svårig-
heter i genomförandet och tillvaratagandet av projektet, bland annat kopplade till vilka branscher som 
ingår i styrkeområdena och hur projektet ämnade nå ut till företagen inom dessa branscher, men också 
vad gäller handlingsmöjligheterna för respektive styrkeområdesorganisation och möjligheterna att nå 
resultat i förhållande projektets målsättningarna.30 

För det tredje är det viktigt att beakta den utveckling som skett mot ökat fokus på storregional sam-
verkan inom Östra Mellansverige (ÖMS). Denna utveckling, som i stor utsträckning skett under pro-
jekttiden, innebär följaktligen ett ökat strategiskt fokus från regionens sida på de inom ÖMS utpekade 
utmaningsområdena31 och dessas förhållande till styrkeområdena i Västmanland. Både som en följd 
av denna utveckling, och som en följd av ett växande behov i stödsystemet och näringslivet av att 
verka nationellt och internationellt, har utvecklingen av styrkeområdesorganisationerna återkom-
mande förhållit sig till frågan om vilken nivå utvecklingsarbetet ska bedrivas på: lokalt (Västerås m.fl. 
kommuner) och regionalt (Västmanland), storregionalt (ÖMS), nationellt och internationellt. Detta 
har haft betydelse för de resultat som uppnåtts avseende styrkeområdesutveckling på regional nivå. 

Slutligen är det även viktigt att beakta att projektets bidrag till styrkeområdesutveckling, i allra högsta 
grad, varit beroende av styrkeområdesorganisationernas olika förutsättningar vid projektstart: till ex-
empel storlek på budget, befintlig organisation och kontaktnätverk, erfarenhet av att bedriva utveckl-
ingsarbete och förhållande till stödsystemet i stort för att nämna några exempel. Dessa olikheter åter-
speglas på olika sätt i utvecklingen inom organisationerna. Det ska här klarläggas att Järnvägsklustret 
och Välfärd och hälsa fått (i stort sett) hela sin basfinansiering från projektet, medan Automation 
Region (Vinnväxt) och Energy Competence Center (Europeiska socialfonden) även haft andra bety-
dande finansieringskällor. 

3.2.1.2 Automation Region (och styrkeområdet automation) 
Utvärderingen konstaterar att projektets bidrag till utvecklingen inom Automation Region, utöver de 
aktiviteter som organisationen bedrivit (t.ex. Do Tanks, Knowledge Experience Hubs, Innovationslots, Test-
bädd AI), varit begränsat. Denna bedömning fastställs i förhållande till organisationens storlek och 
projektets bidrag till utvecklingen inom de andra styrkeområdesorganisationerna. Det ska samtidigt 

                                                 
30 En utförlig diskussion om styrkeområdena, deras representation och framtida utformning görs i Avsnitt 4.2. 
31 Dessa är: ”Hållbar livsmedelsförsörjning”, ”Smart Industri”, ”Morgondagens energilösningar” och ”Life science”, de 
tre sistnämnda med tydliga likheter och överlappningar med styrkeområdena automation, energi samt välfärd och hälsa i 
Västmanland. 
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klargöras att det är svårt att bedöma projektets avtryck på Automation Region, då mycket av projektets 
verksamhet fött in till och överlappat med verksamhet med andra finansieringskällor (huvudsakligen 
Vinnväxt). 

Den utveckling som skett inom Automation Region under projektets löptid kan huvudsakligen till-
skrivas den Vinnväxt-finansiering som organisationen tilldelades i mars 2016. Aktiviteter och insatser 
inom Smart4U har utgjort en liten del av Automation Regions samlade verksamhet, och resultaten av 
dessa aktiviteter kan bäst beskrivas som förstärkande, komplimenterande eller som inspel till övriga 
resultat som organisationen uppnått. 

I det kontinuerliga utbytet mellan Automation Region och övriga styrkeområdesorganisationer har 
Automation Region, på grund av sin storlek, långa erfarenhet och omfattande regionala företagsnät-
verk, delat med sig till de andra projektparterna framför att ta del av stöd som de andra erbjudit. Ur 
ett systemperspektiv har Automation Region närmat sig de andra projektparterna under projekttiden, 
vilket i synnerhet gäller Järnvägsklustret och Välfärd och hälsa under den avslutande projekttiden. 

Ett tydligt bidrag av Smart4U på Automation Regions verksamhet är en bibehållen och, i någon ut-
sträckning, stärkt regional förankring och verksamhet i Västmanland med insatser riktade mot det 
regionala näringslivet. 

3.2.1.3 Energy Competence Center och (styrkeområdet energi) 
Projektets bidrag till utvecklingen inom Energy Competence Center, utöver projektfinansierade akti-
viteter under ledning av organisationen (t.ex. Verktyget, Framtidsbussen, Kompetensriksdagen), har framför 
allt handlat om den kontinuitet och långsiktighet som projektet erbjudit, en tydligare integrering av 
övriga styrkeområden i organisationens aktiviteter inom kompetensförsörjning, bland annat genom 
ett avtal med järnvägsbranschen, samt ett utökat regionalt nätverk. Energy Competence Center/Jobba 
i Västerås har i Smart4U huvudsakligen tagit rollen som ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor. 
Representanter för organisationen framhåller i en intervju inför slutrapporten ett stort lärande från 
projektet och arbetet med de andra styrkeområdena, både från genomförandet av utvecklingsaktivite-
ter och från samverkan med övriga styrkeområdesorganisationer. Energy Competence Center hade 
vid projektslut beviljats medel av Energimyndigheten för att på uppdrag av Energimyndigheten och 
Vinnova, tillsammans med Energiföretagen, genomföra en nationell analys av Sveriges energibransch.  

Som påpekats i tidigare delrapporter har Smart4U:s bidrag till utvecklingen och förnyelsen av styrke-
området energi i Västmanland även kommit från andra parter än Energy Competence Center. Dels 
genom den energiklusterutredning som projektet beställde och en förstudie av ett testcenter för bat-
terier som projektet finansierade, dels genom den diskussion som förts i regionen under Smart4U:s 
löptid om energiområdets representation i Västmanland, i vilken Energy Competence Center ingått 
som en av flera parter. Energy Competence Center har själva uttryckt en vilja om att ansvara för 
energifrågorna i Västmanland framöver, men saknar för närvarande regional finansiering för en sådan 
roll. 

Vad gäller projektets samlade bidrag till tydliggörandet av energiområdet i Västmanland bedöms detta 
ha haft avgörande betydelse för fortsatt styrkeområdessamverkan i regionen. 



33 
 

Energiklusterutredningen32 pekar bland annat på ett tydligt behov av strategisk samordning för ökad 
samsyn kring syfte och mål för ett kluster eller nod i regionen.33 Givet att en gemensam avsikt finns 
framhåller utredningen att det finns goda möjligheter att med små och förhållandevis enkla medel 
etablera en funktion utifrån befintliga organisationer som Västerås stad, Region Västmanland, Väs-
terås Science Park, Mälardalens högskola, Create och Synerleap. Utredningen föreslår inte att en ny 
aktör etableras, då detta spås leda till ytterligare segmentering av stödsystemet och ökade kostnader. 
Utredningen framhåller vidare ett behov av att samordna planerna med utvecklingen inom hela Östra 
Mellansverige, där ”framtidens energilösningar” ingår som ett av flera utpekade utmaningsområden. 
Den sammantagna bedömningen i utredningen är att det finns en stor potential i styrkeområdet energi 
och att Västerås, Västmanland och Östra Mellansverige kan dra nytta av ett samlat initiativ. 

Utredning har lagt grunden för en pågående diskussion om energiområdets framtida representation i 
regionen, en diskussion som löpt parallellt med och i stor utsträckning fött in till diskussionen om 
fortsatt styrkeområdessamverkan i Västmanland. Det ligger nu på aktörer utanför projektet att enas 
kring hur styrkeområdet energi ska representeras framöver. 

3.2.1.4 Järnvägsklustret (och styrkeområdet järnväg) 
Utvecklingen inom Järnvägsklustret som ett resultat av Smart4U kan beskrivas som övervägande po-
sitiv. På ett övergripande plan bedöms projektfinansieringen ha haft stor inverkan på Järnvägsklustrets 
överlevnad som organisation, i möjliggörandet av flertalet av de aktiviteter under ledning av organi-
sationen och som avhandlades i kapitel 3 samt i närmandet av övriga projekt- och stödsystemaktörer 
inklusive akademien (Mälardalens högskola). 

Majoriteten av den positiva utvecklingen inom organisationen skedde under projektets avslutande år, 
då klustret tog tydliga steg framåt och samtidigt närmade sig de andra styrkeområdesorganisationerna. 
Järnvägsklustret har, bland annat som ett resultat av basfinansieringen från Smart4U: 

• Upplevt en tillväxt i antalet medlemsföretag (+9, klustret hade 45 medlemsföretag vid projekt-
slut) under projekttiden och etablerat närmare kontakt med systemviktiga företag inom järn-
vägsbranschen i regionen. 

• Stärkt sina internationella samarbeten genom deltagande i det internationella klusterinitiativet 
ERCI. 

• Åstadkommit ökad samordning av kompetensförsörjningsfrämjande arbete inom järnvägs-
branschen. 

Det finns en tydlig koppling mellan dessa resultat och fyra av de gap som beskrevs i kapitel 1 och som 
klusterorganisationer ska arbeta för att överbrygga, nämligen företagsgapet, klustergapet, det glo-
bala marknadsgapet samt utbildningsgapet. 

                                                 
32 Samarbetande konsulter (SAM). 2018. Energiutredning – kartläggning och förslag. En rapport till Smart4U. Utredningen syf-
tade till att besvara frågan: ”Hur ska regionen profilera sig som en ’energiregion’ och skapa förutsättningar för tillväxt av 
befintliga och nya företag samt attrahera företag att etablera sig i regionen?”. 
33 Ibid. s. 35. 
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Samverkan med de andra styrkeområdesorganisationerna inom ramen för Smart4U har möjliggjort 
aktiviteter som bidragit till resultat som annars inte varit möjliga för Järnvägsklustret. Till dessa resultat 
kan bland annat räknas ett närmare samarbete med Automation Region avseende kontaktförmedling 
till företag, inklusive samarbeten kring aktiviteterna Innovationslots och Testbädd AI, samt med Energy 
Competence Center avseende kompetensförsörjning. Den projektform och struktur som projektet 
erbjudit upplevs av Järnvägsklustrets klusterledare ha främjat en snabbare utveckling än vad som varit 
möjligt om projektet inte funnits. Projektet bedöms av flera personer som intervjuats inför slutrap-
porten även ha mildrat eventuella negativa effekter av det byte av klusterledare som skedde 2018. 

Utvärderingen noterar samtidigt att utvecklingen av Järnvägsklustret varierat över tid. Under de två 
första åren av Smart4U upplevde den dåvarande klusterledaren betydande svårigheter i att hitta över-
lappningar i arbetet med de andra styrkeområdena, vilket kan ställas direkt mot antagandet inom smart 
specialisering om relaterad variation (”related variety”) som en grundförsättning för tvärsektoriell in-
novation. Under projektets löptid närmade sig klustret successivt övriga projekt- och stödsystemak-
törer, vilket påskyndat utvecklingen av klustret och stärkt arbetet vis-a-vis medlemsföretagen, med 
hög aktivitet inom framför allt områdena kompetensförsörjning och internationalisering, samt i ett 
etablera ett testspår (Railway Test and Innovation Center, RTIC). Vid projektslut pågick även ett arbeta 
med att knyta tre systemviktiga företag till klustret. 

Järnvägsklustret hade vid projektslut beviljats finansiering för 2019 från Tillväxtverkets S3-pilot och 
inväntade även svar från en utlysning inom Smart industri i Östra Mellansverige. 

3.2.1.5 Fallstudie: Framväxten av klusterinitiativet Välfärd och hälsa 
Ett betydande resultat av Smart4U är etableringen av klusterinitiativet Välfärd och hälsa, med bas på 
Västerås Science Park. I stort sett samtliga personer inom projektet som intervjuats inför slutrapporten 
lyfter etableringen av klusterinitiativet Välfärd och hälsa som ett betydande resultat av Smart4U. Väl-
färd och hälsas organisation illustreras i Figur 1 utifrån en modell för organisering av klusterinitiativ 
hämtat i Laur, Klofsten & Bienkowska (2012).34 

                                                 
34 Laur, Klofsten & Bienkowska. 2012. Cluster initiatives as intermediaries.  



35 
 

Figur 2. Typologi över de aktörer som är involverade i klusterinitiativet Välfärd och hälsa vid Smart4U:s projektslut. 

 

I det här avsnittet studeras Välfärd och hälsas utveckling utifrån fem generella framgångsfaktorer för 
klusterutveckling: idé, drivkrafter och engagemang, aktiviteter, kritisk massa samt organisation, häm-
tade i Klofsten (2010).35 Faktorerna kan både fungera som underlag för operativt arbete med kluster-
utveckling och som grund för uppföljning och bedömning av utvecklingen av klusterinitiativ. Fram-
gångsfaktorerna har operationaliserats genom tillhörande frågeställningar i Klofsten (2010). Redogö-
relsen för klusterinitiativets utveckling är huvudsakligen deskriptiv. Uppföljningen bygger på skriftlig 
dokumentation, två intervjuer med klusterledaren för Välfärd och hälsa samt intervjuer med andra 
aktörer kopplade till Smart4U och klusterinitiativet. Fallstudien har validerats av klusterledaren. 

Idé 
För en framgångsrik utveckling av klusterinitiativ menar Klofsten36 att det behövs en bärkraftig idé 
mot vilken verksamheten kan orienteras: en idé som indikerar vilket behov som klustret tillfredsställer, 
vem klustret vänder sig till och vilka stödinsatser som finns tillgängliga. 

Välfärd och hälsa utgör ett av fyra utpekade styrkeområden i den regionala utvecklingsstrategin (Af-
färsplan Västmanland). Innan Smart4U:s uppkomst fanns ingen tydligt utpekad stödsystemrepresen-
tant för styrkeområdet, varpå utvecklingen av klusterinitiativet Välfärd och hälsa fördes in som en del 
i projektet. I samband med uppstarten av projektet genomförde den utpekade klusterledaren för Väl-
färd och hälsa en nulägesanalys, vilken särskilt tog fasta på utmaningar kopplade till en åldrande be-
folkning, att behoven av ny teknik och digitalisering inom vård och omsorg är stora samt att det finns 
en uttalad nationell ambition om att Sverige ska vara världsledande på e-hälsa år 2025. Med utgångs-
punkt i denna problembild har klusterledaren för Välfärd och hälsa byggt klustrets verksamhet. Klus-
terledaren har arbetat utifrån en övergripande idé om att entreprenörer och företag måste bli bättre 

                                                 
35 Klofsten, Magnus. 2010. Generella framgångsfaktorer i kluster. 
36 Ibid. s. 10. 
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på att kommersialisera sina produkter, att stödsystemet måste bli bättre på att samverka, kvalitetssäkra 
och erbjuda stöd i kommersialiseringsprocessen, och att kunderna (offentlig sektor) måste bli bättre 
på att upphandla välfärdsteknik. Klusterledaren har enligt egen utsago anlagt ett ”entreprenöriell för-
hållningssätt” i utvecklingen, som tar fasta på att bygga värde med resurseffektiva arbetssätt genom 
att dra nytta av och förädlar befintliga stödstrukturer. Idén har löpande kommunicerats ut och för-
ankrats med bland annat nationella myndigheter, finansiärer, andra stödsystemaktörer och medlems-
företagen i klustret. Nyttan i klustrets aktiviteter har löpande stämts av med medlemsföretagen i be-
hovsanalyser och uppföljande reflektionssamtal. 

En framgångsfaktor i Välfärd och hälsas utveckling är den målstruktur som Smart4U erbjudit, vilken 
klusterledaren kunnat förhålla utvecklingsarbetet till och tillämpa som stöd i utvecklingen av klusteri-
nitiativet. Klusteridén, med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och Smart4U:s mål-
struktur, har alltsedan starten förfinats och utvecklats. Under arbetets gång har en vision vuxit fram 
om att Välfärd och hälsa på sikt ska utvecklas till ett nationellt kluster. Utveckling i linje med den 
visionen fortsätter efter Smart4U genom projektet Weltech Region (2019-2020), med Välfärd och 
hälsa som projektledare. Projektet, som i stora drag bygger vidare på arbete och resultat inom 
Smart4U, ämnar stärka styrkeområdet Välfärd och hälsa i Västmanland samt utmaningsområdet Life 
science i Östra Mellansverige. Som en del i detta ska projektet stärka samspelet med aktörer i bland 
annat Södermanland, Uppsala, Örebro och Östergötland samt bidra till att stärka och utveckla det 
nationella nätverket NIVO (Nationellt forum för innovationsstödjare inom vård, hälsa och omsorg). 

Drivkrafter och engagemang 
En viktig utgångspunkt för framgångsrik klusterutveckling är enligt Klofsten37 att det finns en eller 
flera eldsjälar och engagerade medlemmar som utgör aktivitets- och förändringskraften i klustret. Att 
det finns en eller flera eldsjälar som driver utvecklingen framhålls ävensom en av de mest centrala 
faktorerna för att förstå utvecklingen av kluster. 

Arbetet med att utveckla Välfärd och hälsa har alltsedan starten letts av en klusterledare med en bak-
grund i näringslivet inom välfärdteknikområdet. Klusterledaren lyfter själv att det varit en styrka att 
komma från näringslivet, och på så sätt ha en inblick i både näringslivet och i stödsystemet. Kluster-
ledaren utgör i utvärderingens mening en tydligt identifierbar eldsjäl som drivit utvecklingen av kluster-
initiativet alltsedan starten av Smart4U. 

Utöver klusterledaren har det funnits engagerade personer i det innovationsnätverk som knutits till 
klustret (se Figur 1), samt personer med expertis som knutits till genomförandet av specifika insatser, 
och som stöttat klusterledaren i arbetet. Det bredare engagemanget har dels bestått av de samarbets-
aktörer (t.ex. Almi Företagspartner, Västerås Science Park, Region Västmanland Innovation, Robot-
dalen, Mälardalens högskola, Mistel m.fl.) i klustrets närhet som stöttat i klustrets arbete och dels av 
medlemsföretagen som deltagit i klustrets nätverksfrukostar och övriga aktiviteter. I tillägg ska om-
nämnas projektledningen och de andra styrkeområdesorganisationerna i Smart4U:s projektgrupp, 
vilka bidragit med värdefulla kontakter och kunskaper samt möjliggjort genomförandet av flertalet 
samverkansaktiviteter som inte varit möjliga för Välfärd och hälsa att genomdriva på egen hand. 

                                                 
37 Klofsten, Magnus. 2010. Generella framgångsfaktorer i kluster. s. 11. 
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Aktiviteter 
En annan viktig utgångspunkt för framgångsrik klusterutveckling är enligt Klofsten38 att det finns 
aktiviteter som skapar konkret nytta för medlemmarna i klustret. Aktiviteterna kan till exempel utgöras 
av olika former av tränings- och utbildningsprogram samt nätverksbyggande aktiviteter som bidrar till 
ökade kontaktytor mellan medlemmarna i klustret. 

Till Välfärd och hälsas återkommande aktiviteter under Smart4U hör nätverksfrukostar med med-
lemsföretagen (med deltagande även från relevanta nyckelpersoner från vård och omsorg), behovsa-
nalyser (med en metod som ursprungligen tagits fram av ALMI Företagspartner) och så kallade re-
flektionsmöten med medlemsföretagen i syfte att stämma av nyttan i klustrets aktiviteter. Mötena har 
utgjort underlag för en kontinuerligt uppdaterad nulägesanalys som har styrt utbudet och inriktningen 
på Välfärd och hälsas stödinsatser. Behovsanalyserna i kombination med de uppföljande mötena har 
även möjliggjort anpassat stöd efter medlemmarnas individuella behov, vilket Klofsten framhåller som 
en viktig framgångsfaktor i ett klusterinitiativs utveckling. 

I kategorin återkommande aktiviteter kan inräknas den hemsida (http://www.valfardochhalsa.se/) 
som drivits och kontinuerligt administrerats av klusterledaren, med stöd av en kommunikatör på Väs-
terås Science Park. Hemsidans innehåll och tjänster har successivt breddats i takt med att klusterleda-
ren utvecklat sin förståelse för vad som efterfrågas bland medlemmarna. Hemsidan innehåll vid pro-
jektets slut cirka 90 erbjudanden till klusterinitiativets målgrupper. Övriga av klustrets aktiviteter som 
ingått i Smart4U är: 

• Ett presentationsmaterial med riktlinjer för behovsdrivna samverkansdagar, som vid projekt-
slut tagits vidare av Mälardalens högskola. 

• En innovationsrådgivningsprocess* 

• Ett ledarskapsprogram för företagsledare inom styrkeområdena (Ledarskap i tillväxtföretag). 

• Ett presentationsmaterial med en handledning för implementering av välfärdsteknik i offentlig 
sektor. Vidareutvecklingen av denna tas vidare i fortsättningsprojektet Weltech Region. 

• En modell för att matcha små företag med stora företag i syfte att skapa synergieffekter (Process 
industrial partnership/Industriellt partnerskap). Insatsen tas vidare i Weltech Region. 

• Klusterledaren har under projekttiden representerat projektet i det regionala international-
iseringsrådet och därigenom marknadsfört till företagen möjligheten att ta del av så kallade 
”internationaliseringscheckar”. 

Med hänvisning till Sölvell & Lindqvist39 redogörelse för de gap som klusterinitiativ syftar till att över-
brygga (Kapitel 1) kan utvärderingen notera följande: 

• Välfärd och hälsa har i stor utsträckning fokuserat på att överbrygga kapitalgapet, det vill 
säga företagens tillgång till kapital i olika former, genom insatser (bl.a. Innovationsrådgivningspro-
cessen och återkommande draknästen) som syftat till att tillgängliggöra kapital och investeringar 
i innovativa idéer inom välfärdsteknik. 

                                                 
38 Klofsten, Magnus. 2010. Generella framgångsfaktorer i kluster. s. 12. 
39 Sölvell & Lindqvist. 2012. Innovationer, regioner och kluster. Entreprenörskapsforum. 
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• Klustret har även lagt betydande kraft på att överbrygga myndighetsgapet, gapet mellan of-
fentliga myndigheter och näringslivet, bland annat genom den handledning som tagits fram 
för ökad implementering av välfärdsteknik i offentlig sektor. Att överbrygga myndighetsgapet 
utgör även en central del i klusterinitiativets grundidé. 

• I och med upprättandet av Välfärd och hälsa som ett regionalt klusterinitiativ som samlar 
aktörer inom välfärdsteknik, och genom tillväxten av medlemsföretag under Smart4U, har 
Välfärd och hälsa bidragit till att överbrygga det så kallade vertikala företagsgapet, överbryg-
gandet av företag inom samma bransch. 

• Deltagandet i Smart4U och det kontinuerliga utbytet med de andra klusterorganisationerna i 
projektet har bidragit till att överbrygga det så kallade klustergapet, och har främjat klusteri-
nitiativets närhet till andra stödsystemaktörer. I viss utsträckning har Smart4U även bidragit 
till att överbrygga det horisontella företagsgapet, det mellan företag i olika branscher. Hem-
visten på Västerås Science Park har också bidragit 
till detta. 

• Välfärd och hälsa har erbjudit insatser för att 
överbrygga det globala marknadsgapet, detta 
genom att erbjuda 24 medlemsföretag möjlig-
heten att delta i och marknadsföra sig på medi-
cinteknikmässan Medica i Düsseldorf samt ge-
nom att etablera formaliserade samarbeten med 
totalt 10 utländska kluster. Klusterledaren har 
även bidragit till etableringen av det regionala ex-
portutvecklingsprogrammet. 

Utvärderingen noterar att Välfärd och hälsa, i relativt 
mindre utsträckning, fokuserat på att överbrygga utbild-
ningsgapet respektive forskningsgapet. Det ska dock 
nämnas att Välfärd och hälsa, som en tidig del i Smart4U, 
genomförde två samverkansdagar med deltagande fors-
kare, företagare och representanter för offentlig sektor. 
Deltagandet i Smart4U och samarbetet med framför allt 
Automation Region har vidare bidragit till bättre möjlig-
heter för Välfärd och hälsa att i framtiden arbeta med att 
koppla samman medlemsföretag med akademien. Arbete 
för ökad kommersialisering av forskningsresultat tas vi-
dare i Weltech Region genom insatsen Process Industrial Partnership, vilken är tänkt att fungera som ett 
nästa steg efter genomgången innovationsrådgivningsprocess (idé, koncept, utveckling, kommersiali-
sering). 

Kritisk massa 
En fjärde framgångsfaktor för klusterutveckling är enligt Klofsten40 att det finns en så kallad ”kritisk 
massa” bland klustrets medlemmar. Med kritisk massa avses enligt Klofsten att det finns en tillräcklig  

                                                 
40 Klofsten, Magnus. 2010. Generella framgångsfaktorer i kluster. s. 13. 

*Innovationsrådgivningsprocessen är en råd-
givningsprocess anpassas för välfärds-, hälso- 
och medicinteknikprodukter. Processen är en 
branschanpassad version av ALMI Före-
tagspartners generella innovationsrådgivnings-
process. Processen har finansierats av samver-
kansprojektet Innovationssluss 2.0  samt 
Smart4U, och syftar till att få fler behovsprö-
vade idéer att snabbare och mer kostnadseffek-
tivt nå marknaden. Processen, tillika den relate-
rade samverkan i innovationsnätverket inom 
välfärd och hälsa, har utvecklats löpande under 
Smart4U:s projekttid. Processen har testats på 
33 idébärare och företagare (april 2018). Den 
externa utvärdering som gjorts av processen 
pekar på att det inte går att tala om utfall i ter-
mer av innovationer som nått marknaden, utan 
att de resultat som uppstått främst handlar om  
framtagande av den struktur och process som 
innovationsrådgivningen utgör. Ett presentat-
ionsmaterial i form av en broschyr som beskri-
ver processen färdigställdes i december 2018 
och kommer under 2019 att spridas till välfärds- 
och medicinteknikinnovationsrådgivare i Sve-
rige. Utökade spridningsinsatser och vidareut-
veckling av processen utgör en del i fortsätt-
ningsprojektet Weltech Region. 
 



39 
 

mångfald – som om den är för liten begränsar utbytet mellan medlemmarna – och om den är för stor 
riskerar att klustret blir svårt att hålla samman och överblicka. 

Klusterledaren för Välfärd och hälsa har alltsedan starten haft att förhålla sig till att det i den regionala 
utvecklingsstrategin för Västmanland, utifrån vilken klusterinitiativet är sprunget, inte specificeras 
vilka branscher som ingår i styrkeområdet. Den tematiska avgränsningen av medlemsföretag har istäl-
let gjorts av klusterledaren, som dels med stöd i sin egen bakgrund i näringslivet och dels med stöd i 
Smart4U:s inriktning mot teknikföretag valde att avgränsa styrkeområdet till företag inom välfärds- 
och medicinteknik. Parallellt med den avgränsning som klusterledaren gjort har en bredare regional 
diskussion förts om styrkeområdet välfärd och hälsas omfång och avgränsningar. 

I samband med de politiska diskussionerna om att upprätta storregioner i Sverige breddades under en 
tid det geografiska omfånget för klusterinitiativet till att omfatta hela Östra Mellansverige. Klustret 
fokuserar sedan en tid tillbaka återigen på Västmanland, med cirka 2/3 av medlemmarna som har sin 
bas i länet. 

Välfärd och hälsa har under Smart4U:s löptid gått från 0 till 60 medlemsföretag. Klusterledaren upp-
lever att klustret, vid projektets avslutande, uppnått en tydligt avgränsad kritisk massa, och att klustret 
nu gått in i en ”konsolideringsfas” där tillväxt inte längre är en prioritet. Klusterledaren har alltsedan 
starten medvetet valt att inrikta klustrets stödinsatser mot enskilda idébärare (privatpersoner, enskilda 
firmor) eller småföretag, vilket återspeglas i de medlemmar klustret har idag. Givet den begränsade 
mångfald detta innebär finns det sålunda, som utvärderingen ser det, begränsade möjligheter till utbyte 
mellan företag i olika led av näringslivets värdekedjor inom ramen för klustrets aktiviteter. 

Organisation 
En sista viktig framgångsfaktor för klusterutveckling är enligt Klofsten41 att det finns en organisation 
(att jämföra med en intermediärorganisation som beskrevs i avsnitt 1.2.3) som koordinerar och ut-
vecklar klustrets verksamhet samt hanterar relationer nödvändiga för dess tillväxt och utveckling. 

Välfärd och hälsas permanenta organisation har breddats under Smart4U:s projekttid – från att inled-
ningsvis utgöras av en klusterledare – till att vid projektslut innefatta en klusterledare på 80 procent, 
administrativ personal på cirka 60 procent och en affärsutvecklare på cirka 30 procent (se typologi). 
Det ska noteras att beläggningsgraden för den administrativa personalen har varierat över tid men att 
den överlag ökat under projekttiden. Till klustret finns ett nätverk kopplat (”Innovationsnätverket”) 
med representanter från Mälardalens högskola, Robotdalen, Region Västmanland Innovation, Väs-
terås stad/Mistel, Västerås Science Park samt två representanter för medlemsföretag. I projektet Wel-
tech Region kommer nätverket breddas till att även innefatta ALMI Företagspartner. I en samman-
fattning42 av lärandet från utvecklingen av innovationsnätverket konstateras att nätverket bidragit till 
ökad regional samordning på välfärds- och välfärdsteknikområdet i Västmanland, med ökad ömsesidig 

                                                 
41 Klofsten, Magnus. 2010. Generella framgångsfaktorer i kluster. s. 13-14. 
42 Välfärd och hälsa. 2018. Innovationsnätverket Välfärd och hälsa – lärande om dess utveckling. Rapport 2018-03.12 av Mikael 
Johnsson, PhD. 
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kännedom mellan aktörerna och bättrad samsyn kring hur man bäst kan stötta idébärare i kommersi-
aliseringsprocessen. 

Klusterledaren för Välfärd och hälsa uttrycker att han medvetet uppvisat försiktighet i att utvidga 
organisationen under de inledande tre åren och har istället valt att koppla på relevant expertis i ge-
nomförandet av specifika aktiviteter. Detta ses av utvärderingen som en framgångsfaktor i klustrets 
utveckling, då det inneburit flexibilitet, effektivitet och agilitet i utveckling, samt möjliggjort för klus-
terledaren att fokusera på rollen som katalysator för aktiviteter och den övergripande framdriften av 
klustret. Utvärderingen bedömer vidare att klusterledaren varit framgångsrik i att kapitalisera på be-
fintliga strukturer i stödsystemet genom att insatser flertalet utvecklats i nära samarbete med andra 
aktörer såsom Almi Företagspartner, Mälardalens högskola och de andra styrkeområdesorganisation-
erna i Smart4U.  

Den fortsatta utvecklingen av Välfärd och hälsa 
Med utgångspunkt i redogörelsen för Välfärd och hälsas utveckling vill utvärderingen, med stöd i 
Klofstens fem framgångsfaktorer, framhålla följande aspekter som viktiga att beakta i den fortsatta 
utvecklingen av Välfärd och hälsa: 

• Utvärderingen vill framhålla vikten av att det även fortsättningsvis finns en tydlig idé om hur 
klustrets aktiviteter förhåller sig till de insatser som erbjuds av övriga stödaktörer, inte minst 
i Östra Mellansverige och nationellt inom välfärdsteknikområdet. Det är centralt för stödsy-
stemets effektivitet och kvalitet att aktörerna inom utmaningsområdet Life Science i Östra 
Mellansverige, efter bästa förmåga, kompletterar och stöttar varandra (samordning) framför 
att konkurrera med liknande insatser. En förståelse för ansvarsfördelningen aktörerna emellan 
kan lämpligen baseras på de olika gapen för innovation i Sölvell & Lindqvist (2012), och för-
delas på den aktör som bäst lämpar sig för att arbete med ett specifikt gap.  

• Klofsten har i sina studier av framgångsfaktorer för klusterutveckling pekat på innebörden av 
att inte bli alltför beroende av en enskild eldsjäl som driver klustrets utveckling.43 På medellång 
sikt (1-3 år) ser utvärderingen att Välfärd och hälsas fasta organisation bör breddas till att 
omfatta fler personer, detta för att undvika risker kopplade till personberoende om klusterle-
daren försvinner. Det är även viktigt att klusterledaren fortsätter sprida erfarenheter och kom-
petens till andra personer såsom aktörerna i innovationsnätverket. 

• För att Välfärd och hälsa även på längre sikt ska kunna erbjuda värdeskapande stöd till med-
lemsföretagen menar utvärderingen att klustrets medlemsbas bör breddas för att säkerställa en 
mer mångfaldig kritisk massa. Detta skulle till exempel kunna ske som en del i klustrets ut-
veckling mot att bli en nationell klusternod inom välfärds-, medicin och hälsoteknik. 

3.2.2 Projektens bidrag till styrkeområdessamverkan i Västmanland 

Den andra delen i det övergripande projektmålet för Smart4U tog fasta på innovationssystemet och 
samverkan mellan styrkeområdena. Med anledning av detta undersöker det här avsnittet den grad till 

                                                 
43 Klofsten, Magnus. 2010. Generella framgångsfaktorer i kluster. s. 20. 
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vilken projektet etablerat den ”plattform för styrkeområdessamverkan” i Västmanland som beskrevs 
i projektansökan. 

Projektets plattformsbyggande utvärderas med två huvudsakliga analysmetoder: dels genom att stu-
dera graden av styrkeområdesöverskridande aktivitet, dels genom att ställa kvalitativa data (observat-
ioner, dokumentstudier och intervjuer) i förhållande till koncepten samordning, samverkan och smart 
specialisering. Utifrån detta förs en samlande diskussion om projektets bidrag till styrkeområdessam-
verkan i Västmanland. 

3.2.2.1 Graden av styrkeområdesöverskridande aktivitet inom projektet 
Den teoretiska utgångpunkten för satsningar på smart specialisering och tvärsektoriell innovation är 
tron på att olika men relaterade branscher kan berika varandra och tillsammans skapa unika 
fördelar och stärkt regional konkurrenskraft. Utbyte av kunskap, teknologi och kompetens mellan 
branscher bidrar till utveckling och förnyelseförmåga samt möjliggör utveckling av nya kunskapskom-
binationer. Sett till projektets aktiviteter, med fokus på graden av branschöverskridande verksamhet, 
kan följande noteras44: 

• Målgruppsöverskridande aktiviteter (7 st., 16 %) 

• Styrkeområdesorganisationsöverskridande aktiviteter (26 st., 59 %)45 

• Styrkeområdesspecifika aktiviteter (11 st., 25 %) 

Två dimensioner är särskilt intressanta att ta fasta på i analysen av siffrorna ovan: graden av styrke-
områdesöverskridande verksamhet och skillnader mellan olika fokusområden och graden av styrkeom-
rådesöverskridande verksamhet på målgruppsnivå (målgruppsöverskridande aktiviteter) kontra styr-
keområdesöverskridande samverkan på systemnivå (styrkeområdesöverskridande aktiviteter och hur 
nivån på den styrkeområdesöverskridande verksamheten förhåller till teori och strategi om smart spe-
cialisering för industriell förnyelse och regional utveckling. 

Vad gäller graden av styrkeområdesöverskridande verksamhet och skillnader mellan olika fo-
kusområden visar Oxford Researchs kartläggning av projektaktiviteter att den största andelen styr-
keområdesöverskridande aktiviteter på målgruppsnivå återfinns inom fokusområdet Forskning och in-
novation (4), med enstaka aktiviteter även inom Affärsutveckling (1) och Kommunikation (1). Både inom 
fokusområdena Forskning och innovation, Kompetensförsörjning och Internationalisering finns en betydande 
andel styrkeområdesöverskridande aktiviteter på systemnivå. Eftersom det går att anta att störst pot-
ential för tvärsektoriella innovationer grundläggs i just aktiviteter inom forskning och innovation får 
den relativt stora andelen branschöverskridande aktiviteter inom detta område ses som positivt, sam-
tidigt som det totala antalet aktiviteter som erbjudit tvärsektoriella möten är litet. 

Som konstaterades i avsnitt 3.1  har projektet i stor utsträckning arbetat med framtagande av verktyg, 
metoder och modeller, med begränsad möjlighet till deltagande från företag inom styrkeområdena. 
Denna observation, som styrks av det begränsade antalet styrkeområdesöverskridande aktiviteter, ty-
der på att projektet, istället för att direkt bidra till möten mellan företag från olika styrkeområden 

                                                 
44 Exklusive kategorin ”Interna aktiviteter med projektet som målgrupp”. 
45 Exklusive målgruppsöverskridande aktiviteter. 
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förbättrat förutsättningarna för att sådana möten ska ske i framtiden. Några exempel på aktiviteter 
som bidragit till sådana förutsättningar är Do Tanks, Knowledge Experience Hubs, Behovsdriven samverkans-
dag, Railway Test and Innovation Center och Testbädd AI. 

Vad gäller graden av styrkeområdesöverskridande samverkan på målgruppsnivå kontra sam-
verkan på systemnivå visar Oxford Researchs kartläggning att en majoritet (59 procent) av styrke-
områdesöverskridande aktivitet skett på systemnivå, det vill säga i projektgruppen eller med andra 
stödsystemaktörer. Andelen, och det absoluta antalet, målgruppsöverskridande aktiviteter (16 procent) 
är förhållandevis litet, och understiger rentav andelen styrkeområdesspecifika aktiviteter (25 procent). 

Den teoretiska utgångspunkten för projektet – smart specialisering – bygger på antagandet att ”utbyte 
av kunskap, teknologi och kompetens mellan företag bidrar till utveckling och förnyelseförmåga i 
näringslivet”46. Med stöd i detta antagande gör utvärderingen bedömningen att projektets resultat vid 
projektslut avseende styrkeområdessamverkan på målgruppsnivå, tillika det direkta bidraget till ökad 
tvärsektoriell innovation i regionen, varit begränsat. Fördelningen i andelen styrkeområdesöverskri-
dande aktiviteter indikerar snarare att projektet varit framgångsrikt vad gäller styrkeområdesöverskri-
dande samverkan på systemnivå. Med stöd i smart specialisering och de resonemang som förts av 
projektaktörer under projektets löptid kan utvärderingen lyfta följande tänkbara förklaringar till detta 
resultat: 

• Bristande grundförutsättningar i stödsystemet vid projektstart i kombination med orealistiska 
och i flera fall otydligt formulerade mål i projektansökan.  

• För brett och/eller vagt definierade styrkeområden i Västmanland med ofokuserade insatser 
som resultat. Otydlighet kring styrkeområdesorganisationernas mandat som representanter för 
Västmanlands styrkeområden såsom de definierats i Affärsplan Västmanland. 

• För lika/olika styrkeområden och brist på relaterad variation (”related variety”) som är nöd-
vändig för smart specialisering och tvärsektoriell innovation. 

• En otydlig målstruktur och bristande förståelse för vad projektet ska arbeta med (verksamhet) 
och uppnå (projektmål). Projektets förändringslogik var otydlig och svårtolkad. 

I den teoretiska litteraturen lyfts samverkan på systemnivå fram som en nödvändig grundförutsättning 
för att på sikt kunna: ”…stötta utvecklingsaktiviteter som kan bidra till förnyelse och synergier i sär-
skilt betydelsefulla branscher”.47 Utifrån de resultat som projektet levererat genom att utveckla meto-
der, verktyg och modeller för bland annat ökad innovation genom samverkan kan det antas att 
Smart4U bidragit till att etablera bättre förutsättningar för att på kort- och medellång sikt (1-5 år) få 
till stånd ökade möten mellan företag inom styrkeområdena. Ett utförligare resonemang om förutsätt-
ningarna för långsiktiga effekter förs i Kapitel 5. 

I nästföljande avsnitt breddas perspektivet genom att utvärderingen ser närmare på projektets bidrag 
till etablerandet av en plattform för styrkeområdessamverkan i Västmanland. 

                                                 
46 Frenken et al. 2007. Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth. 
47 Europeiska kommissionen. 2014. National regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3). 
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3.2.2.2 Etableringen av en plattform för styrkeområdessamverkan i Västmanland 
I bedömningen av den plattform för styrkeområdessamverkan som projektet etablerat anlägger utvär-
deringen en processuell ansats. Ansatsen finner i stöd i Smart4U:s projektansökan där det står att: 
”Projektet bygger på en samverkan mellan redan befintliga styrkeområden som kan ta nya steg i sin 
utveckling mot nationella/internationella styrkeområden, ett arbete som redan påbörjats.” Denna for-
mulering antyder det arbete med styrkeområdessamverkan som bedrevs redan innan projektets upp-
komst. I en processuell ansats ses styrkeområdessamverkan i Västmanland som en längre process som 
inleddes långt innan Smart4U och som fortsätter efter projektets slut. 

Intervjuerna som genomfördes inför slutrapporten med projektets arbets- och styrgrupp ger för han-
den en entydig upplevelse av att projektet lyckats med att etablera en samverkansplattform. Denna 
plattform består enligt intervjustudien av följande komponenter: 

• Ökad inbördes tillit: projektet har främjat det kollegiala samarbetet mellan styrkeområdes-
organisationernas representanter och bidragit till ökad inbördes tillit mellan projektparterna 
på både person- och organisationsnivå. 

• Utvecklade gemensamma arbetssätt och aktiviteter: inom projektet har gemensamma ar-
betssätt och metoder utvecklats, spridits och implementerats för ökad resurseffektivitet i stöd-
systemet. Inom projektet har gemensamma aktiviteter genomförts mellan två eller flera pro-
jektparter vilket inneburit fler tvärsektoriella möten mellan företag inom styrkeområdena. 

• Ökad spridning av lärdomar, kontakter och information: projektgruppen har fungerat 
som ett forum för mäkling av kontakter och spridning av information, erfarenheter, lärdomar 
och kunskaper. 

• Gemensam marknadsföring och positionering: projektet har stärkt respektive styrkeom-
rådes varumärke samt positionerat bilden av styrkeområdessamverkan i Västmanland både 
intraregionalt (Västmanland), storregionalt (ÖMS), nationellt och internationellt. 

• Stärkt strategisk samsyn: projektet har etablerat en strategisk samsyn och en gemensam 
målbild om behovet av samverkan mellan styrkeområdena och av ökad samverkan mellan 
aktörer i stödsystemet i stort.  

• Enighet om gemensamma utmaningsområden: projektet har, bland annat genom projek-
tansökan, den workshop som hölls i februari 2018 samt de återkommande mötena i projekt-
gruppen, identifierat gemensamma behov och utmaningar inom styrkeområdena som grund 
för prioriteringar och utformningen av gemensamma aktiviteter och arbetssätt även framöver. 

Det är återigen värt att poängtera att samverkansplattformen, såsom den beskrivs i listan ovan, i stor 
utsträckning avgränsas till styrkeområdesorganisationssamverkan mellan Smart4U:s projektparter. Det 
går enligt utvärderingens bedömning inte att tala om projektresultat i bemärkelsen styrkeområdessam-
verkan i Västmanland utanför den samverkan som etablerats mellan styrkeområdesorganisationerna.  

Vad går då att säga om ovanstående utifrån den konceptualisering som gjordes i kapitel 1 av samord-
ning, samverkan och samarbete? 

I kapitel 1 beskrevs samordning som ett grundare sätt att samarbeta (samarbete på operativ nivå), 
med utbyte av information och anpassning av aktiviteter för ett mer enhetligt stödsystem. Samordning 
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beskrevs även som en grund för prioriteringar av aktiviteter för att minska överlappningar i stödsyste-
met och för att genomföra gemensamma aktiviteter. Utvärderingen kan konstatera att de tre inledande 
punkterna i listan är resultat som kännetecknar ökad samordning (samarbete på operativ nivå) mellan 
styrkeområdesorganisationerna. Den första punkten, ökad inbördes tillit, kan i sin tur ses som en psy-
kosocial grundförutsättning för både samordning och samverkan. 

Vad gäller projektet som grund för gemensamma prioriteringar kan utvärderingen konstatera att pro-
jektparterna, i flera fall, gemensamt prioriterat och genomfört aktiviteter, särskilt med fokus på ut-
veckling av arbetssätt och metoder. Projektet har genom ökad samordning mellan projektparterna 
bidragit till ett mer resurseffektivt stödsystem och närmare relationer mellan projektparterna. Utvär-
deringen bedömer samtidigt att det funnits outnyttjad potential i spridningen av metoder och verktyg 
mellan projektparterna och att projektet – genom ökad intern kunskapsdelning – till exempel i sprid-
ningen av interna arbetssätt (behovsanalyser, företagsmöten, deltagaraktiviteter m.m.) och i kommu-
nikationen av aktiviteter, kunnat bidra ytterligare till ett mer sammanhållet och effektivt stödsystem 
som nått ut till fler företag. 

I kapitel 2 beskrevs samverkan som ett djupare sätt att samarbeta (samarbete på operativ och 

strategisk nivå), där de samverkande parterna har en samsyn om vilka problem som ska lösas samt 

gemensamma prioriteringar som driver deras handlingar. Samverkan förutsätter även gemensamma 

strategier, prioriteringar, handlingsplaner, gemensamt lärande och löpande anpassning av verksamhet-

ernas inriktning och innehåll. Utvärderingen kan konstatera att de två avslutande punkterna i listan är 

resultat som särskilt kännetecknar ökad samverkan (samarbete på strategisk och operativ nivå, där de 

inledande fyra punkterna utgör förutsättningarna för de avslutande två) mellan styrkeområdesorgani-

sationerna.  

Utvärderingen noterar att projektmodellen – med uttalade syften, mål och delmål i projektansökan –

erbjudit en strategisk struktur att förhålla samverkan mellan projektparterna till. Med hänvisning till 

projektmålen har parterna kunnat prioritera och gemensamt handla för lärande och implementering 

av utvecklingsaktiviteter. Projektet har även erbjudit ett forum för att samla parterna för diskussion 

om vilka gemensamma problem som ska lösas, med förbättrad möjlighet att enas om gemensamma 

prioriteringar. Samsynen om centrala utmaningar och prioriteringar har samtidigt försvårats av två 

huvudsakliga faktorer:  

• Projektparternas olikheter avseende strategisk inriktning, tematik, storlek och erfarenheten av 

att bedriva utvecklingsarbete generellt och innovationsstöd specifikt. 

• En otydlig målstruktur och -hierarki i den beviljade projektansökan i kombination med att 

projektet valde att inte arbeta med en projektlogik. 

Sammantaget bidrog dessa faktorer till att projektaktiviteten blev spretigare än vad som varit önskvärt, 

med negativ inverkan på projektets förmåga att prioritera och prestera fokuserade resultat i linje med 

gemensamma utmaningar och behov i näringslivet. 

Vad gäller det gemensamma lärandet och den löpande anpassningen av verksamheternas inriktning 

och innehåll kan utvärderingen konstatera att projektet uppvisat framgång i spridningen av lärdomar 
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inom projektgruppen. Projektet har även framgångsrikt, på initiativ från projektledningen, löpande 

anpassat projektgenomförandet till rådande utmaningar och möjligheter i olika faser av genomföran-

det. Detta aktiva ledarskap har haft avgörande betydelse för att projektet, i tilltagande utsträckning, 

styrt i riktning mot projektmålen. 

Smart4U har, under en begränsad tid på tre år, erbjudit en plattform för styrkeområdessamverkan i 
form av strategi och en arbetsmodell för samordning och samverkan mellan styrkeområdesorganisat-
ionerna. Samtidigt som utvärderingen bedömer att styrkeområdesorganisationerna, i stor utsträckning, 
tillvaratagit de möjligheter att samverka som projektet inneburit finns i kapitel 5 anledning att åter-
vända till frågan om hur institutionaliserad denna plattform är i diskussionen om bestående resultat 
från projektet. 

Utvärderingen noterar slutligen att en samsyn har etablerats bland personer i såväl projekt- och styr-
grupp som i övriga stödsystemet om behovet av samverkan mellan styrkeområdena framöver. På det 
avslutande styrgruppsmötet i oktober 2018 konstaterades att Smart4U bidragit med insikten om att 
ökad samverkan mellan stödsystemaktörerna är nödvändig men också att det finns anledning att se 
över representationen i den krets som möts kontinuerligt för att säkra ökad samordning i hela stödsy-
stemet. 

På samma styrgruppsmöte presenterade resultatet av den konsekvensanalys som tagits fram av pro-
jektledningen under hösten 2018. I konsekvensanalysen presenterades bland annat ett förslag på att 
den fortsatta samverkansprocessen kunde koordineras av en funktion med bas på Västerås Science 
Park, med finansiering från de i Smart4U ingående parterna. Konsekvensanalysen öppnade också upp 
för att bredda konstellationen av parter beroende på vilken utvecklingsinsats det handlar om och vilka 
parter som är relevanta att engagera i arbetet. Med basis i diskussionen om konsekvensanalysen beslu-
tades att överlämna till Region Västmanland att koordinera den fortsatta samverkansprocessen. Det 
kvarstår för regionen att redovisa för de konkreta formerna för hur detta arbete ska ske.  
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4. Projektets måluppfyllelse 

I det här kapitlet presenteras utvärderingens bedömning av projektets måluppfyllelse på resultatnivå. 
I bedömningen ställs resultaten på aktivitets- och systemnivå (kapitel 3) mot förväntade resultat vid 
projektslut enligt projektansökan och beslut. I Bilaga 1 återfinns den utvärderingsplan som presente-
rades i delrapport 2, inklusive indikatorer för uppföljning av förväntade resultat. Utvärderingsplanen 
kompletterades inför resultatuppföljningen 2018 och har fungerat som utgångspunkt för måluppfyl-
lelsebedömningen. Smart4U:s mål för förväntade resultat vid projektslut enligt ansökan listas nedan: 

1. Företagen har tillförts generell och specialiserad kompetens inom samtliga styrkeområden. 
2. Verktyg för snabbare kommersialisering av forskningsresultat och innovationer har utvecklats. 
3. En modell för resultatmätning av målsättningen i Affärsplan Västmanland har realiserats. 
4. Konkurrenskraften ökad i alla led och genererar nya arbeten. 
5. Förutsättningarna för att främja att näringslivet bättre speglar befolkningens mångfald har eta-

blerats. 
6. Styrkeområdena har framgångsrikt identifierat och implementerat modeller och verktyg för 

arbetet med de strategiska utvecklingsområdena. 
7. Bransch- och områdesöverskridande samhandling i regionen har stärkts. 

Bedömningen av måluppfyllelse görs i förhållande till de förtydligade resultatmålen, för vilka en för-
klaring ges i Bilaga 3. I dialog med projektledningen och projektets huvudfinansiär ströks resultatmål 
3 om att realisera en modell för resultatmätning av målsättningen i Affärsplan Västmanland” inför 
slutrapporten. 

Måluppfyllelsebedömningen baseras på den resultatpresentation på aktivitets- och systemnivå som 
gjordes i kapitel 3. Underlaget för bedömningen är den materialinsamling som beskrevs i avsnitt 1.4, 
vilken inkluderar fallstudier av aktiviteter, kartläggningen av aktiviteter baserade på aktivitetsfaktablad, 
intervjuer med projektparter, regionala intressenter och projektets målgrupper, dokumentstudier och 
inhämtade sammanställningar av utfall från projektets aktiviteter, målgruppsenkäter och deltagande-
observationer vid nyckelaktiviteter. 

4.1 MÅLUPPFYLLELSE FÖR FÖRVÄNTADE RESULTAT VID PROJEKTSLUT 

Företagen har tillförts generell och specialiserad kompetens inom samtliga styrkeområden 

Kommentar Bedömning 

I bedömningen av måluppfyllelse har utvärderingen gjort en tudelad tolkning av målformule-
ringen som dels kompetensutveckling och dels kompetensförsörjning. Inledningsvis ska po-
ängteras att utvärderingen, med hänvisning till kapitel 3, gör bedömningen att Smart4U i 
första hand presterat resultat på systemnivå. Projektparterna identifierade även själva pro-
jektets företagsnytta som en svaghet i den SWOT-analys som gjordes inför läraktiviteten om 
smart specialisering i februari 2018. Projektet har snarare stärkt styrkeområdesorganisation-
erna var för sig och bidragit till ökad samverkan organisationerna emellan. Denna bedöm-
ning gäller i allra högsta grad även projektets arbete med kompetensutveckling och -försörj-
ning. 

Målet uppfylls i viss grad 
avseende både kompe-
tensutveckling och kom-
petensförsörjning. 
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Utvärderingen gör följande bedömningar0 avseende måluppfyllelsebedömning för förelig-
gande målformulering:  

• Kompetensförsörjning har utgjort en betydande del av projektets samlade aktivi-
tet, framför allt genom utveckling av koncept, metoder och verktyg under ledning 
av Energy Competence Center, som i mångt och mycket tagit ett helhetsansvar för 
kompetensförsörjningsfrågor i projektet. 

• Givet den roll som Energy Competence Center har tagit har det på energiområdet 
saknats en intermediär länk mellan tillgängligt företagsstöd och företag inom styr-
keområdet energi, med negativ inverkan på projektets möjligheter att arbeta med 
riktade insatser för kompetenshöjning mot företag inom energibranschen. 

• För flera av aktiviteterna inom kompetensförsörjningsområdet bedöms den di-
rekta kopplingen till företag inom styrkeområdena i Västmanland som indirekt eller 
oprecist definierad. 

• De direkta resultaten av aktiviteter på målgruppsnivå är, som tidigare konstate-
rats, begränsade relativt resultaten på systemnivå, vilket även gäller resultat inom 
kompetensutveckling- och försörjning. Med en målformulering som även omfattat 
kompetenshöjning i stödsystemet och de lärdomar projektet genererat hade 
måluppfyllelsen varit större. 

• Kompetensutveckling har ofta ingått som en dimension av flera i projektets aktivi-
teter, utan att, med några undantag, ha haft ett framhävt fokus. 

• Det avgränsade fokuset  på företag inom styrkeområdena i Västmanland har i flera 
av aktiviteterna inom kompetensförsörjning (t.ex. Verktyget, Kompetensriksdagen) 
varit otydlig. 

• Projektet har bidragit till att kompetensförsörjningsfrågan befunnit sig på den reg-
ionala agendan. Inom järnvägsbranschen har konkreta resultat uppnåtts i arbete 
för att förebygga det utbildningsgap som finns mellan utbildningsutbudet och det 
regionala näringslivets behov. Resultat inom övriga styrkeområden väntas först på 
längre sikt genom implementering av de verktyg och koncept som utvecklats inom 
projektet. 

I delrapport 4 bedömdes projektets möjligheter att nå det förväntade resultatmålet som re-
lativt goda. Utvärderingens samlade bedömning vid projektslut är att målet uppfylls i viss 
grad avseende kompetensutveckling och så även avseende kompetensförsörjning. I det se-
nare fallet väntas mer betydande resultat bland målgrupperna först på längre sikt. 

Verktyg för snabbare kommersialisering av forskningsresultat och innovationer har utvecklats 

Kommentar Bedömning 

Smart4U var ett innovationsprojekt med utgångspunkt i Region Västmanlands plan för reg-
ional utveckling, innovation och smart specialisering. Forskning och innovation har utgjort 
ett utpekat fokusområde för projektet och en förutsättning för förverkligandet av resultat 
inom detta område är just tillhandahållandet av verktyg för kommersialisering av forsknings-
resultat och innovationer. 

För flera av de aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse för föreliggande mål har det varit 
svårt att bedöma projektets additionalitet, då aktiviteterna (t.ex. Do Tanks, Knowledge Expe-
rience Hubs, Testbädd AI, Innovationsrådgivningsprocessen) överlappat med verksamhet som 
även har haft andra finansieringskällor. 

Utvärderingen kan, utifrån det som är möjligt att bedöma, konstatera följande: 

Målet uppfylls i bety-
dande grad givet en bred 
tolkning av begreppet 
verktyg och dess syften. 
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• Projektet har genererat betydande strukturkapital i framtagandet av koncept, 
verktyg och arbetssätt för ökad innovation och kommersialisering av forskningsre-
sultat och idéer. Detta återspeglas i revideringen av projektets nyckelindikatorer 

och tillägget av en indikator för ”Antal verktyg och metoder som färdigställts” för 
att bättre återspegla projektets aktiviteter. Vid projektslut hade projektet inrap-
porterat 28 färdigställda verktyg, av vilka merparten bedöms ligga i linje med mål-
formuleringen. 

• Huvudsakligen projektparterna Automation Region och Välfärd och hälsa har gene-
rerat resultat i linje med målformulering. Inom energiområdet och järnväg har re-
sultaten varit begränsande. 

• Det strukturkapital som genererats har i mindre utsträckning än vad som kan för-
väntas av ett samverkansprojekt innehållit en branschöverskridande dimension. 
Utvärderingen bedömer att det funnits outnyttjad potential att marknadsföra fler-
talet innovationsfrämjande insatser (t.ex. Do Tanks, Knowledge Experience Hubs) till 
företag inom samtliga styrkeområden. 

• Flera av de arbetssätt (t.ex. Innovationslots, Framtidsbussen, Förstudie testcenter 
för batterier, RTIC) som utvecklats inom projektet har vid projektavslut tagits vi-
dare av projektparterna eller externa aktörer för fortsatt utveckling eller drift. 

• Genom stärkt samordning och samverkan mellan styrkeområdesorganisationerna 
vid projektslut har förutsättningarna förbättrats avseende fler branschöverskri-
dande möten på företagsnivå i framtiden. 

Givet en bred tolkning av ”verktyg” (metoder, arbetssätt, processer, koncept) kan utvärde-
ringen konstatera att projektet levererat betydande resultat i framtagandet av innovations- 
och kommersialiseringsfrämjande verktyg. Det förväntade resultatet vid projektslut uppnås 
således i stor utsträckning. 

Konkurrenskraften ökar i alla led och genererar nya arbeten 

Kommentar Bedömning 

Utvärderingen noterade i delrapport 4 att projektet omfattar en mängd insatser som direkt, 
men framför allt indirekt, syftar till att öka företags konkurrenskraft, däribland: 

• Aktiviteter för stöd i framtagande i hållbara affärsmodeller. 

• Aktiviteter inom affärs- och ledarskapsrådgivning. 

• Aktiviteter som främjar mäkling och ökade kontakter mellan företag i olika led av 
värdekedjor. 

• Aktiviteter för lärande och olika påverkansevenemang. 

Samtidigt är det svårt för utvärderingen att, i avsaknad på kvantitativa mätindikatorer, ut-
tala sig om konkreta resultat i linje med det förväntade resultatmålet. Utvärderingen vill på-
tala brister i logik som finns i målformulering, då ökad konkurrenskraft inte nödvändigtvis 
behöver leda till nya arbetstillfällen. Utvärderingen bedömer att det förväntade resultatmå-
let snarare kan tolkas som ett effektmål på kort och medellång sikt, vars resultat är svåra att 
mäta vid projektslut. 

I tillägg kan nämnas att arbetsmarknaden i allmänhet och antalet jobb som genereras i syn-
nerhet i stor utsträckning är beroende av det rådande konjunkturläget, vars effekter ligger 
utanför utvärderingen att bedöma. Konjunkturläget har även tänkbar påverkan på företags 
möjlighet att avsätta tid för deltagande i de utvecklingsaktiviteter som ingått i Smart4U. 

I ett försök att bedöma projektets måluppfyllelse vid projektslut har slututvärderingen tidi-
gare konstaterat att projektets direkta resultat på målgrupperna varit begränsade relativt 

Målet uppfylls i viss grad 
avseende konkurrens-
kraft generellt och i låg 
grad avseende konkur-
renskraft i olika led av 
näringslivets värdeked-
jor. 
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resultaten på systemnivå. Denna notering gäller även för föreliggande målformulering. Ut-
värderingens bedömning är att: 

• Två av styrkeområdesorganisationerna (Järnvägsklustret, Välfärd och hälsa) har 
fått sin existens säkrad genom finansieringen från Smart4U. Sett ur denna synvin-
kel har projektet haft stor betydelse för möjliggörandet av olika insatser som syftar 
till att främja konkurrenskraften bland dessa organisationers medlemsföretag. 

• Styrkeområdesorganisationerna som ingått i Smart4U fångar inte näringslivets 
fulla bredd inom styrkeområdena. Medan vissa av organisationerna medvetet inrik-
tat sig mot särskilda segment (till exempel enskilda entreprenörer och små före-
tag), saknar andra representation för systemviktiga företag inom relevanta 
branscher. 

• I en bedömning som tar fast på den andra delen i målformuleringen (”i alla led”) 
kan utvärderingen konstatera att projektet, i liten utsträckning, arbetat systema-
tiskt med insatser riktade till olika led av näringslivets (att överbrygga det vertikala 
företagsgapet) värdekedjor inom styrkeområdena. Ett undantag är Välfärd och häl-
sas aktivitet Process Industrial Partnership, som syftar till att knyta samman små 
och stora företag. 

• Om målformuleringen tolkas som ökad konkurrenskraft genom innovation kan ut-
värderingen åberopa måluppfyllelsebedömningen för föregående resultatmål, 
med högre måluppfyllelse även för föreliggande resultatmål.  

Givet de samlade insatser och resultat som har haft möjlig och dokumenterad påverkan på 
företag inom styrkeområdena bedömer utvärderingen att målet, brett intolkat, uppfylls i 
viss grad. Målet om att öka konkurrenskraften i olika led av näringslivets värdekedjor bedöms 
uppfyllt i lägre grad. 

Förutsättningarna för att främja att näringslivet bättre speglar befolkningens mångfald har etablerats 

Kommentar Bedömning 

Denna målformulering är nära förbunden med projektets arbete och resultat inom hållbar-
hetsaspekten lika möjligheter och icke-diskriminering (även jämställdhet) som avhandlas i av-
snitt 4.2 i förhållande till ett analytiskt ramverk för horisontella principer. 

Utvärderingen vidhåller delvis den måluppfyllelsebedömning som gjordes i delrapport 4: att 
projektet, med några undantag, i liten utsträckning arbetat med direkta insatser för att främja 
att näringslivet bättre speglar befolkningens mångfald. Om målformuleringen tolkas i bred 
bemärkelse, som lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet, kan utvärderingen 
notera ett fåtal målgruppsaktiviteter (Framtidsbussen, YOU Integration) under ledning av 
Energy Competence Center med ett tydligt fokus på mångfald och med utfall för deltagande 
individer. 

Om bedömningen breddas till att även omfatta resultat på systemnivå, med fokus på projekt-
gruppen och projektparterna, kan utvärderingen konstatera att det (av utvärderingen) iden-
tifierade behovet av att även arbeta med insatser på systemnivå delvis införlivades genom en 
föreläsning med projektgruppen om jämställdhet som hävstång för tillväxt. Kravet på pro-
jektet att beakta hållbarhetsaspekterna i genomförande och rapportering har fyllt en viktig 
funktion genom att ständigt uppföra hållbarhetsaspekterna på agendan i möten, aktiviteter 
och rapportering, med avtryck på medvetenheten och kunskapsnivån bland projektparterna. 

Målet uppfylls i låg grad 
avseende förändringar 
på målgruppsnivå och i 
viss grad avseende för-
ändringar på systemnivå 
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Utvärderingens samlade bedömning är att måluppfyllelsen är förhållandevis låg på målgrupp-
snivå men relativt högre på systemnivå. Förutsättningarna att på sikt arbeta med målgrupps-
riktade insatser inom mångfald och jämställd anses följaktligen som förbättrade. 

Styrkeområdena har framgångsrikt identifierat och implementerat modeller och verktyg för arbetet med de strategiska 

utvecklingsområdena 

Kommentar Bedömning 

Utvärderingen tolkar det som att denna målformulering i stor utsträckning överlappar med 
resultatmålet om att ha ”utvecklat verktyg för snabbare kommersialisering av forskningsre-
sultat och innovationer”. 

Som noterades i kapitel 2 har projektet varit framgångsrikt i utvecklingen och implemente-
ringen av modeller, verktyg, koncept och metoder. Dessa modeller, verktyg, koncept och 
metoder återfinns inom fokusområdet forskning och innovation (Do Tanks, Knowledge Expe-
rience Hubs, Innovationsrådgivningsprocess, Innovationslots, Handledning för implementering 
av välfärdsteknik), kompetensförsörjning (Verktyget, Karriär Västmanland, Framtidsbussen, 
Digitaliseringsföreläsningen) och affärsutveckling och internationalisering (Behovsdriven sam-
verkansdag, Process Industrial Partnership, Ledarskap i tillväxtföretag, Beställarkompetens).  
Utvecklingsarbetet har upptagit en betydande del av projektets samlade projektaktivitet, 
och det är här några av de främsta resultaten av projektet återfinns i form av det strukturka-
pital som projektet genererat. 

Projektet har, vid projektavslut, framgångsrikt säkrat den framtida implementeringen och 
driften av flera av dessa aktiviteter (t.ex. Do Tanks, Innovationslots, Innovationsrådgivnings-
process, Framtidsbussen), med goda möjligheter till mer betydande resultat på sikt. 

Målet uppfylls i bety-
dande grad 

Bransch- och områdesöverskridande samhandling i regionen har stärkts 

Kommentar Bedömning 

Denna målformulering är nära förbunden med den övergripande målsättningen om att eta-
blera en samverkansplattform för styrkeområdena, och bedömningen överlappar därför i 
hög grad med diskussionen om styrkeområdessamverkan i avsnitt 3.2.2.2. 

Målformuleringen specificerar inte om den stärkta samhandlingen syftar på målgrupps-, 
systemnivå eller båda dessa. Andelen målgruppsöverskridande aktiviteter har som tidigare 
konstaterats varit liten, och det kvarstår att se vad som händer med flera av dessa aktivite-
ter efter projektslut. Utvärderingen kan, i likhet med tidigare, konstatera att styrkeområdes-
samverkan, som en följd av projektet, huvudsakligen skett på systemnivå. Projektets bidrag 
till samverkan på systemnivå avgränsas samtidigt till samverkan mellan projektparterna. Ut-
värderingen kan sålunda inte styrka att projektet fört parterna närmare övriga stödsystem-
aktörer med verksamhet inom styrkeområdena. 

I enlighet med de resonemang som förs i kapitel 3 finns två dimensioner av samhandling: 
samordning och samverkan. Vad gäller dessa kan utvärderingen konstatera att projektet bi-
dragit till: 

• Samordning: ökad inbördes tillit mellan projektparterna, ökad resurseffektivitet i 
stödsystem genom utvecklandet av gemensamma arbetssätt och aktiviteter, sprid-
ning av lärdomar, kontakter och information samt ökad enhetlighet i stödsystemet 
genom gemensam marknadsföring och positionering mot övriga stödsystemaktö-
rer. 

Målet uppfylls i bety-
dande grad avseende 
systemnivå och i viss 
grad avseende mål-
gruppsnivå 



51 
 

• Samverkan: stärkt strategisk samsyn och en gemensam målbild kring behovet av 
samverkan, ökad enighet om gemensamma utmaningsområden att arbeta med, 
där det senare även gäller behovet av och områden för fortsatt samverkan. 

Vid projektslut kvarstår, som tidigare konstaterats, frågeställningen om vilka branscher sam-
verkan ska omfatta och vilka stödsystemaktörer som ska representera dessa branscher. Trots 
detta, mycket på grund av den strategiska grund och kontinuitet som projektet erbjudit, be-
dömer utvärderingen att projektet, i betydande utsträckning, levererat resultat i linje med 
målformuleringen. Att resultaten huvudsakligen varit på systemnivå bedöms även ha bidragit 
till förbättrade förutsättningar att på sikt åstadkomma mer betydande resultat på företags-
nivå. 

 

4.2 UPPNÅDDA RESULTAT INOM HÅLLBARHETSASPEKTERNA 

Samtliga program och projekt som finansieras inom ramen för EU:s struktur- och investeringsfonder 
(ESI-fonderna), såsom Smart4U, har formella krav på sig att integrera hållbarhetsaspekter (tidigare 
horisontella kriterier) på olika sätt i planering och genomförande.48 Hållbarhetsaspekterna i ERUF-
projekt innefattar: 

• Bättre miljö. 

• Lika möjligheter och icke-diskriminering. 

• Jämställdhet.49 

Hållbarhetsaspekterna är ett samlingsnamn för frågor som påverkar och genomsyrar nästan alla verk-
samheter och delar av samhället. De är alltså inte avgränsade till särskilda branscher eller samhällssfärer 
och är i den meningen horisontella i bemärkelsen tvärgående (s.k. horisontella principer). 

I en studie som Oxford Research tagit fram för Tillväxtverket framhålls vikten av att argumentera för 
mångfald både ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv och ur ett nyttoperspektiv.50 Utvärderingens 
syn är således att arbete med miljömässig (bättre miljö) och social (lika möjligheter och icke-diskriminering, jäm-

ställdhet) hållbarhet både är framgångsfaktorer för projekt och en rättighetsfråga. Att säkra att framtida 
generationer kan tillgodogöra sina behov i en välmående miljö och att alla ska ha lika villkor att delta 
i hela samhället är grundläggande rättighetsfrågor. Samhället måste också gå mot en ökad miljömässig 
hållbarhet vilket ställer krav på nya lösningar att vara miljöanpassade och miljöeffektiva för att ha 
framtiden för sig.  

                                                 
48 I olika sammanhang används olika termer (horisontella mål, kriterier, principer). Se: Tillväxtverket. 2017. Utvärdering av 
ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige, för en diskussion om samordningen mellan fonderna vad gäller de horison-
tella kriterierna 
49 Tillväxtverket. Guide för horisontella kriterier. Tillgänglig: https://eu.tillvaxtverket.se/eu-program/guide-for-horisontella-
kriterier.html. 
50 Tillväxtverket. 2017. Mångfald och tillväxt i företag. En studie om sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och me-
delstora företag. 
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Kravet på beaktande av hållbarhetsaspekterna i ERUF-projekt omfattar även utvärderingen av insat-
serna. Oxford Researchs utvärdering av Smart4U:s arbete och resultat inom på hållbarhetsaspekterna 
görs utifrån ett analysramverk som har utvecklats internt på Oxford Research (se tabell 2).51 Ramver-
ket, som utvecklats internt på Oxford Research, bygger på Squires nätverk för jämställdhetsintegre-
ring. Det ska noteras detta ramverk inte ska ses som normativ, med detta menat att ett transformativt 
arbetssätt inom samtliga hållbarhetsaspekter inte nödvändigtvis är eftersträvansvärt Ramverket syftar 
till att tydliggöra tre idealtyper för projekts arbetssätt och analysperspektiv inom hållbarhetsaspekterna, 
som en referenspunkt för utvärderingen att klassificera enligt. 

Analysramverket används för att bedöma Smart4U:s arbete och resultat inom hållbarhetsaspekterna. 
Analysen av hållbarhetsaspekterna beaktar projektansökans formuleringar och målstruktur samt ge-
nomförandet av projektet (projektaktiviteter och övrig verksamhet). 52 Projektets avtryck inom håll-
barhetsaspekterna har även undersökts i intervjuer med projekt- och styrgruppsmedlemmar. 

Tabell 2. Analysramverk för bedömning av projektets arbete och resultat inom hållbarhetsaspekterna. 

Klassificering Inkluderande Omkastande Förskjutande 

Arbetssättets 
namn 

Allmänt Riktat Transformativt 

Analysperspektiv Generell analys Problemanalys, gapanalys Strukturell analys, systemana-
lys 

Beskrivning Principen har en allmän roll i 
verksamheten, exempelvis ge-
nom generella policys eller ru-
tiner, grundat på den allmänna 
problembilden, vilket inte spe-
cificerar de horisontella princi-
perna inom det specifika sak-
området och utan priorite-
ringar eller särskilda insatser. 

Arbetet fokuserar på särskilda 
områden som identifierats 
som problematiska. Projektet 
har gjort en prioritering utifrån 
problemanalysen, samt omfat-
tar insatser grundade i denna 
analys och prioritering. 

De horisontella principerna ge-
nomsyrar projektets målstruk-
tur, baserat på en problemana-
lys som utgår från ett system-
perspektiv och fokuserar på 
strukturer och de förutsätt-
ningar som vidmakthåller den 
rådande ordningen. 

 
Vad gäller bättre miljö bedömer utvärderingen att Smart4U anlagt ett inkluderande perspektiv, 
med ett allmänt arbetssätt som tar utgångspunkt i ett generellt analysperspektiv. Miljö – och kli-
mat – finns inte omnämnt i projektansökans bakomliggande problembild. Projektets bidrag till ”håll-
bar tillväxt” i SME:s omnämns som en del i det övergripande projektmålet, utan att det specificeras 
vilken aspekt av hållbarhet (miljömässig och/eller social) som målformuleringen tar fasta på. I avsnitt 
3.1.6 av den här rapporten redogjordes för resultat inom fokusområdet Horisontella kriterier, för 
vilket utvärderingen konstaterade att projektet, mätt i utfallet av de två stödaktiviteter som genomförts 
inom fokusområdet, presterat begränsade resultat vad gäller den samlade påverkan på näringslivet i 
regionen. Utvärderingen bedömer att det saknas ett helhetsgrepp på hur stödet förhåller till övriga 
projektaktiviteter. Utvärderingen konstaterar att projektet inte tydligt styrt mot hållbarhet i varken 
målgrupps- (t.ex. gröna innovationer) eller utvecklingsaktiviteter (verktyg och modeller med särskilt 
fokus på miljömässig hållbarhet). 

                                                 
51 Läs mer om ramverket i Oxford Research. 2015. Analysramverk för horisontella principer. Tillgängligt på: https://oxfordre-
search.se/publications/analysramverk-horisontella-principer/ 
52 Systematiska sökningar har gjorts på relevanta termer såsom ”miljö”, ”hållbarhet”, ”miljömässig hållbarhet”, ”klimat”, 
”genus”, ”jämställdhet” m.fl. 
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Vad gäller lika möjligheter och icke-diskriminering bedömer utvärderingen att projektet, framför 
allt i ansökan, anlagt ett omkastande perspektiv med en tydlig problem- och gapanalys och en tanke 
manifesterad i målformuleringar om att rikta insatser för att åstadkomma förbättringar (t.ex. i mål-
formuleringen om att ”gruppen utlandsfödda involveras i högre grad”). Smart4U:s projektansökan 
innehöll även ursprungligen målformulering om att: ”… ha ökat andelen utrikesfödda hos 5 utvalda 
aktörer inom vardera av de fyra styrkeområdena.” Målsättningen omformulerades under projektet till 
att: ”Förutsättningarna för att främja att näringslivet bättre speglar befolkningens mångfald har eta-
blerats.”  I den måluppfyllelsebedömning som gjordes i avsnitt 4.1 noterades en förhållandevis låg 
måluppfyllelse på bland målgrupperna men en relativt högre måluppfyllelse på systemnivå – och i och 
med detta bättre förutsättningar för att på sikt arbeta med målgruppsriktade insatser som främjar lika 
möjligheter och icke-diskriminering. I tillägg till det som här omnämns har lika möjligheter och icke-
diskriminering inte utgjort någon betydande del av varken projektansökan, planeringen eller genom-
förandet av projektet. 
 
Vad gäller jämställdhet bedömer utvärderingen att projektet, i projektansökan, gjort en ansats till 
systemanalys, men att projektverksamheten avseende jämställdhet snarare varit av allmän eller rik-
tad karaktär. I Smart4U:s projektansökan går det att läsa att: 

Projektet kommer att verka för att fler kvinnor blir intresserade av tek-
nik samt att gruppen utlandsfödda involveras i högre grad. Av tradition 
präglas den tekniska industrin av män och vårdyrkena av kvinnor. Ett 
flertal studier påvisar att en mer jämställd könsbalans ger bättre effekt 
för att uppnå starkare konkurrenskraft. Att arbeta med genus som en 
strategisk framgångsfaktor är därför en överlevnadsstrategi och kom-
mer att genomsyra projektets aktiviteter. 

Formuleringen visar på en tydlig ambition om att i projektet arbeta med genus ur ett nyttoperspektiv (att 
kontrastera med arbete med genus ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv). I genomförandet av 
projektet är det dock svårt att peka på konkreta indikatorer på att medvetet genusarbete bidragit till 
att skapa nytta på både system- och målgruppsnivå. Bland projektaktiviteter kan nämnas en kunskaps-
höjande aktivitet som, i linje med projektansökans fokus på genus ur ett nyttoperspektiv, syftade till 
att höja medvetenheten i projektgruppen om hur genus kan användas som en hävstång för tillväxt. 
Härutöver tillkom i projektets sista år en finansiering av ett doktorandarbete om jämställdhet och 
entreprenörskap, för vilket det vid projektavslut inte går att peka på några tydliga resultat. 

I de intervjusvar som rör projektets arbete och resultat inom hållbaraspekterna uppger flera av pro-
jektparterna att Smart4U, genom de branscher som finns representerande i projektet (framför allt 
järnväg, automation och energi), riktar strålkastarljuset mot miljömässig hållbarhet i samhället genom 
utvecklingen av till exempel hållbara transportmedel, hållbara energilösningar och automation som en 
del i en hållbar digitaliseringen av industrin. Projektparterna påvisade i intervjuerna, i enlighet med det 
som skrevs i projektansökan, en medvetenhet om att projektet riktar sig till ”ojämställda branscher i 
grunden” och att det finns ett behov av att arbeta med insatser som främjar ökad jämställdhet inom 
styrkeområdena. 
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Flera projektparter hänvisar i intervjuerna till åtgärder med grund i en generell problemanalys såsom 
jämställd representation i styrkeområdesorganisationernas styrelser, krav på jämställda talarlistor på 
evenemang och medvetna försök att beakta hållbarhetsaspekterna i genomförandet av insatser. Slutli-
gen framhålls projektledningens ihärdiga arbete med att lyfta hållbarhetsaspekterna (”en vattendroppe 
som urholkar en sten”) i olika sammanhang och vad detta inneburit i form av ökad medvetenhet och 
möjlighet till reflektion, ifrågasättande och lärande mellan projektparterna. 
 
Utvärderingens sammantagna bedömning är att Smart4U huvudsakligen antagit ett inkluderande 
perspektiv på hållbarhetsaspekterna genom att anlägga allmänt arbetssätt i genomförandet, med 
utgångspunkt i en generell problemanalys i planeringen av projektet. Det finns enstaka exempel där 
projektet arbetat med riktade insatser för att främja till exempel mångfald (Framtidsbussen, YOU Integ-
ration), jämställdhet (Jämställdhet som hävstång för tillväxt) och miljö (Hållbara affärsmodeller, Hållbarhet – 
Verktyg och metod). Vad gäller jämställdhet finns även antydningar på en systemanalys i ansökan där 
ojämställda branscher beskrivs som ett utmaningsområde för projektet att arbeta med, vilken inte 
återspeglats i projektverksamheten och projektets resultat. Utvärderingen bedömer att projektets re-
sultat inom hållbarhetsaspekterna hade gynnats av en bättre, mer genomgripande och gemensam tolk-
ning av projektansökan och innebörden av de formuleringar i ansökan som handlar om miljömässig 
och social hållbarhet.  
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5. Slutsatser och rekommendationer 

I det här kapitlet presenteras utvärderingens sammanfattande slutsatser, inklusive en bedömning av 
förutsättningarna för att nå långsiktiga effekter, och rekommendationer för den fortsatta samverkans-
processen och insatser för smart specialisering i Västmanland. 

Kapitlet tar sin utgångspunkt i samtliga tidigare delar av rapporten. Slutsatserna och rekommendat-
ionerna finner stöd i Oxford Researchs erfarenheter från tidigare uppdrag samt i forskning, studier 
och utvärderingar om samverkan i regionala innovationssystem, klusterinitiativ och smart speciali-
sering. 

5.1 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

5.1.1 Slutsats 1: Projektets resultat speglar i varierande men överlag hög grad de förvän-
tade resultaten vid projektslut som skulle uppnås enligt ansökan 

Den samlade bedömningen som Oxford Research gör vid projektslut bekräftar i stor utsträckning den 
bild som återgavs i delrapport 4: att Smart4U i varierande men överlag hög grad når de förvän-
tande resultaten vid projektavslut. De mål som uppnåtts i hög grad handlar framför allt om ut-
veckling av verktyg och modeller för kommersialisering av forskningsresultat och innovation samt för 
arbetet med de strategiska utvecklingsområdena.53 Den höga måluppfyllelsen återspeglas inte minst i 
inrapporteringen mot projektets reviderade nyckelindikatorer, där totalt 28 nya verktyg och metoder 
inrapporterats som resultat av projektet, och i revideringen av projektets nyckelindikatorer. Målupp-
fyllelsen återspeglas också i det strukturkapital som projektet genererat i framtagandet av verktyg och 
modeller som till exempel Do Tanks, Knowledge Experience Hubs, Innovationsrådgivningsprocessen, Innovations-
lotsen och Vägledning för implementering av välfärdsteknik. Härtill kommer flertalet verktyg och modeller 
som tagits fram inom fokusområdet kompetensförsörjning. 

Vad gäller målet kopplat till kompetensförsörjning och -utveckling54 drar utvärderingen slutsat-
sen att projektets direkta resultat bland målgrupperna varit begränsade. Utvärderingen noterar att 
Energy Competence Center utvecklat och testat ett antal koncept och verktyg inom kompetensför-
sörjningsområdet såsom Verktyget, Digitaliseringsföreläsningen, Kompetensriksdagen och Framtidsbussen. Sam-
tidigt saknas för flera av dessa en direkt koppling till och ett konkret värdeskapande för företagen 
inom styrkeområdena vid projektslut. Utvecklingsarbetet har genererat värdefullt strukturkapital ge-
nom delaktiviteterna, med potential att på medellång och lång sikt bidra till en hållbar kompetensför-
sörjning i regionen. 

Oxford Research noterade i kartläggningen av projektaktiviteter att kompetensutveckling ofta ingått 
som en dimension av flera i projektets aktiviteter (t.ex. i återkommande frukostmöten, Do Tanks, Innovat-
ionsrådgivningsprocessen m.fl.) men att arbetet med kompetensutveckling inte varit riktat, varken tematiskt 

                                                 
53 Verktyg för snabbare kommersialisering av forskningsresultat och innovationer har utvecklats, Styrkeområdena har 
framgångsrikt identifierat och implementerat modeller och verktyg för arbetet med de strategiska utvecklingsområdena. 
54 Företagen har tillförts generell och specialiserad kompetens inom samtliga styrkeområden. 
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eller mot en specifik målgrupp, och att antalet renodlade kompetensutvecklingsinsatser varit få till 
antalet. Utifrån ovan är Oxford Researchs bild att projektet, genom de samlade resultaten inom samt-
liga fokusområden, i viss utsträckning, men inte fullt ut, bidragit till att företagen inom styrkeområdena 
tillförts både generell och specialiserad kompetens. 

Sett till målsättningen att om bidra till ökad konkurrenskraft i alla led av näringslivets värdeked-
jor55 gör Oxford Research bedömningen att projektet uppnått målet i viss grad. Det finns flera exem-
pel på aktiviteter som antingen direkt eller indirekt bidragit till ökad konkurrenskraft i näringslivet, 
däribland stödinsatsen för Hållbara affärsmodeller, Innovationsrådgivningsprocessen, Process Industrial Partners-
hip, återkommande frukostmöten inom styrkeområdena och stöd till företag att delta i branschmässor och internationelle 
evenemang. Ser man till projektets bidrag till ökad konkurrenskraft i olika led av näringslivets värdeked-
jor bedöms måluppfyllelsen vara lägre. Detta beror till stor del på att styrkeområdesorganisationerna, 
genom sina medlemsföretag, inte omfattar samtliga segment av näringslivet (mikro, små, medelstora 
och stora företag). Till exempel kan nämnas att Välfärd och hälsas medlemsföretag avgränsas till en-
skilda entreprenörer och små företag, att Energy Competence Center har en begränsad koppling till 
näringslivet i energibranschen i Västmanland generellt och att Järnvägsklustret saknar ett antal system-
viktiga företag bland sina medlemmar. 

Som tidigare konstaterats har projektet, i liten utsträckning, arbetat systematiskt och med riktade in-
satser för att främja förutsättningarna för att näringslivet bättre speglar befolkningens mång-
fald.56 Ett fåtal aktiviteter såsom Framtidsbussen och YOU integration har visserligen utformats i detta 
syfte, men utvärderingen kan inte se att något genomgripande mångfaldstänk har präglat genomfö-
randet av projektet som helhet. 

Vad gäller målet om att uppnå en stärkt bransch- och områdesöverskridande samhandling57 be-
dömer utvärderingen att projektet i viss utsträckning bidragit till att stärka den områdesöverskridande 
samhandlingen. Utvärderingen ser att denna samhandling i stor utsträckning avgränsas till samverkan 
mellan styrkeområdesorganisationerna, och att den stärkta samverkan inte sträcker sig till övriga stöd-
systemaktörer inom styrkeområdena. Med stöd i konceptualiseringen av samarbete kan utvärderingen 
konstatera att projektet bidragit till ökad inbördes tillit mellan styrkeområdesorganisationerna; ökad 
resurseffektivitet genom spridningen av arbetssätt, kontakter och kunskap; samt tydligare positioner-
ing mot det regionala stödsystemet, inklusive stärkta varumärken för styrkeområdena var för sig och 
för styrkeområdessamverkan som modell för utveckling. Utvärderingen kan vidare konstatera att pro-
jektet bidragit till stärkt samverkan i form av en stärkt strategisk samsyn och en gemensam målbild 
kring behovet av samverkan; samt enighet om gemensamma utmaningsområden att fortsätta samverka 
kring. 

Oxford Researchs bild av projektets arbete med hållbarhetsaspekterna är att insatserna hållits på 
en allmän nivå med utgångspunkt i en, med några undantag, generell problemanalys i projektansökan. 
Det finns ett antal exempel där projektet arbetat med riktade insatser för att främja framför allt mång-
faldig representation i näringslivet (Framtidsbussen, Digitaliseringsföreläsningen) och hållbara arbetssätt 

                                                 
55 Konkurrenskraften ökar i alla led och genererar nya arbeten. 
56 Förutsättningarna för att främja att näringslivet bättre speglar befolkningens mångfald har etablerats. 
57 Bransch- och områdesöverskridande samhandling i regionen har stärkts. 
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(Hållbara affärsmodeller, Hållbarhet – Verktyg och metod). Utvärderingen ser dock inte att det funnits något 
samlat helhetsperspektiv på hur projektet ämnat bidra till resultat inom hållbarhetsaspekterna. 

5.1.2 Slutsats 2: Projektets avtryck på näringslivet inom styrkeområdena är begränsat vid 
projektslut 

Oxford Research bedömer att projektet uppnått begränsade resultat hos sin primära målgrupp, 
nämligen små och medelstora företag inom styrkeområdena. Denna slutsats fastställs i förhål-
lande till projektets avtryck på systemnivå samt de förväntningar som ställts på projektet från finan-
siärer samt utifrån ansökan och de förväntade resultatmålen. Det är enligt vår erfarenhet en återkom-
mande utmaning att i utvecklingsprojekt inom till exempel ERUF, Interreg, Vinnovas strategiska in-
novationsprogram framgångsrikt engagera näringslivet som deltagare, målgrupp eller intressent, med 
möjlighet att generera resultat på företagsnivå. Smart4U har bidragit till värdeskapande för målgrup-
perna, till exempel genom återkommande nätverksmöten och ett antal styrkeområdesspecifika stödin-
satser, men i mindre utsträckning presterat resultat i linje med idén om tvärsektoriella möten mellan 
företag från olika styrkeområden. Som tidigare påpekats bedömer utvärderingen att inrapporteringen 
mot projektets nyckelindikatorer har begränsad förklaringskraft i förhållande till projektets avtryck 
och resultat på näringslivet, inte minst vad gäller att erbjuda möjligheter till branschöverskridande 
möten. 

En bidragande förklaring till de uteblivna direkta resultaten bland målgrupperna är bland annat pro-
jektets bristande fokusering mot mål och långsiktiga effekter, framför allt under projektets 
inledande år. Smart4U innehöll en bred projektflora med en mångfald av aktiviteter inom en rad 
olika fokus- och aktivitetsområden. Utvärderingen bedömer att det saknats en tydlig systematik och 
logik i genomförandet – från en utebliven inventering av behov och andra relevanta utvecklingsinsat-
ser – till inriktning på och beslut om nya aktiviteter och vidare till beslut om tillvaratagandet av dessa. 
Den svaga fokusering har bland annat sin förklaring i att projektledaren kom in sent samt i beslutet 
att inte arbeta med en projektlogik. Avsaknaden av en tydlig och brett förankrad förändringslogik 
(projektlogik), bland annat till följd av en otydlig målhierarki i ansökan, bidrog troligen i stor utsträck-
ning till de uteblivna resultaten bland målgrupperna. Den bristande fokuseringen och en upplevd in-
effektivitet i genomförandet främjade istället utforskande verksamhet och lärande, vilket är något som 
Tillväxtverket generellt uppmuntrar till i ERUF-projekt. 

En annan förklaring till de uteblivna resultaten bland små och medelstora företag är de bristande 
förutsättningar som fanns i systemet vid projektstart. Såväl projektgrupp som styrgrupp delar 
bilden av att det fanns otillräckliga förutsättningar för att arbeta med den typ av verksamhet som 
föreskrevs i projektansökan. Framför allt gäller detta projektparternas olika och i flera fall otillräckliga 
förutsättningarna att erbjuda stödinsatser riktade direkt till företagen i regionen: styrkeområdesorga-
nisationen Välfärd och hälsa fanns inte vid projektstart, Järnvägsklustrets verksamhet saknade tydliga 
kopplingar till övriga stödsystemet, samtidigt som Energy Competence Center inte hade, och fortfa-
rande inte har, någon direkt länk till små och medelstora företag i regionen. Förutsättningarna förbätt-
rades inte av att Automation Region tilldelades finansiering från Vinnova, vilket gjorde att Smart4U 
fick en mer nedtonad betydelse i organisationens utvecklingsstöd. 
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Ytterligare en faktor som påverkat projektets möjligheter att uppnå resultat bland små och medelstora 
företag är bristande strategisk styrning av projektet. Utvärderingens bild är att styrningen av pro-
jektet stundvis var alltför passiv i förhållande till projektets storlek och komplexitet. Det fanns tidigt i 
projektet stora oklarheter kring styrgruppens konstruktion och styrgruppsmedlemmarnas representat-
ion. Bland annat satt flera styrgruppsmedlemmar både som representanter för styrkeområdesorgani-
sationer och som representanter för projektets finansiärer. Oxford Researchs bild är att styrgruppen 
många gånger fungerat som ett forum för avrapportering och diskussion om projektet framdrift, och 
att styrgruppen enbart vid ett fåtal tillfällen aktivt styrt projektet utifrån en tydlig strategisk agenda. 
Flera av styrgruppsmedlemmarna uppger själva i intervjuerna inför slutrapporten att de upplevt arbetet 
i styrgruppen som svårt och att styrningen hade gynnats av mer sakområdesexpertis bland styrgrupp-
smedlemmarna. Utvärderingen menar att styrgruppen, så som konstellationen såg ut med represen-
tanter från bland annat Mälardalens högskola, Västerås stad och Region Västmanland, kunnat ta ett 
bredare strategiskt perspektiv, framför allt i förhållande till projektets tillvaratagande och den fortsatta 
samverkansprocessen. 

5.1.3 Slutsats 3: Projektet har gjort viktiga avtryck på stödsystemet i Västmanland inför den 
fortsatta samverkansprocessen och framtida insatser för smart specialisering 

Oxford Research bedömer att Smart4U har gjort ett viktigt avtryck på det regionala stödsyste-
met i Västmanland, detta genom att dels stärka styrkeområdesorganisationerna var för sig, dels ge-
nom att bidra till ökad samverkan mellan styrkeområdesorganisationerna och dels till viss del i fram-
tagandet av strukturkapital genom utvecklandet av nya och innovativa verktyg och modeller. 

Utvärderingens bedömning är att Smart4U har bidragit till att stärka styrkeområdesorganisation-
ernas respektive kapacitet och varumärken, och samtidigt har bidragit till att den bransch- 
och områdesöverskridande samhandlingen i regionen har stärkts, i enlighet med projektets mål. 
Samtidigt som projektet har bidragit till att föra styrkeområdesorganisationerna närmare varandra, kan 
utvärderingen inte styrka att projektet fört styrkeområdesorganisationerna nämnvärt närmare andra 
stödsystemaktörer som arbetar med företag inom styrkeområdena. Projektets har gett upphov till en 
diskussion med projektets finansiärer och andra intressenter i stödsystemet om behovet av en bredare 
representation för arbetet med styrkeområdena framöver. 

Smart4U har synliggjort behovet av att tydliggöra representationen av styrkeområdet energi, detta 
genom återkommande diskussioner i projekt- och styrgrupp samt genom beställningen av energiklus-
terutredningen. Utöver att betona behovet av ökad regional samsyn kring syfte och mål för energiom-
rådets representation har projektet, genom energiklusterutredningen, lyft behovet av att frågan sam-
ordnas med prioriteringar på storregional nivå inom Östra Mellansverige. 

Ett tydligt avtryck av projektet på stödsystemet i Västmanland är etableringen av klusterinitiativet 
Välfärd och hälsa, med bas på Västerås Science Park. Projektet har, genom finansiering av klusterle-
daren och ett antal stödinsatser, haft avgörande betydelse för att det idag finns en intermediärorgani-
sation som länkar samman stödsystemet med företag inom välfärdsteknik. En tydlig avgränsning har 
gjorts i näringslivet avseende vilka företag och branscher som ska ingå i styrkeområdet välfärd och 
hälsa, ett företagsstödjande nätverk har upprättats och ett antal insatser riktade mot företag inom 
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styrkeområdet har genomförts. Klusterledaren för Välfärd och hälsa har alltsedan starten arbetat uti-
från bärkraftig idé om klustrets värdeskapande, med utgångspunkt i faktiska utmaningar inom närings-
livet och i samhället i stort. Klusterledaren har själv utgjort en viktig drivkraft i utvecklingen, och har 
under arbetets gång, vid flera tillfällen, kopplat på relevant expertis efter behov. 

5.1.4 Slutsats 4: Förutsättningarna för långsiktiga effekter av projektet är goda men i hög 
grad beroende av fortsatta insatser samt att viktiga resultat och centrala lärdomar 
från Smart4U tillvaratas 

Oxford Researchs menar att det finns goda förutsättningar för att Smart4U bidrar till mer ansen-
liga effekter på lång sikt, av största vikt för näringslivet inom styrkeområdena. Det finns dock ett 
behov av fortsatta insatser i linje med den regionala utvecklingsstrategin för att effekterna ska 
nå sin fulla potential. De långsiktiga effekterna är även beroende av att såväl projektparterna som 
styrgruppens representanter och projektets finansiärer tillvaratar lärdomarna som från projektet, och 
att dessa beaktas i den fortsatta samverkansprocessen. 

På kort till medellång sikt (1-3 år) är det tänkt att Smart4U ska bidra till höjd innovationskapacitet och 
ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag inom styrkeområdena. Projektet har genom 
utveckling av flertalet modeller och verktyg för forskning och innovation främjat stödsystemets för-
utsättningar för att arbeta med innovationshöjande insatser framöver. Förutsättningarna gynnas av att 
flera av dessa modeller och verktyg tagits vidare vid projektslut – antingen av styrkeområdesorgani-
sationerna – eller av andra organisationer i stödsystemet. 

Att projektet möjliggjort etableringen av klusterinitiativet Välfärd och hälsa, stärkt klusterorganisat-
ionen Järnvägsklustret samt bidragit till att föra samtliga fyra styrkeområdesorganisationerna närmare 
varandra tros på kort till medellång sikt ha väsentlig betydelse för stödsystemets arbetet med att främja 
företagens konkurrenskraft. Förverkligandet av och storleken på denna effekt är dock beroende 
av en strategisk process på regional nivå för hur stödsystemaktörerna inom styrkeområdena 
gemensamt ska arbeta för att stötta företagen framöver. 

På kort till medellång sikt ska projektet även bidra till ökade investeringar i forskning och innovation, 

riskkapital, export och bruttoregionalprodukt (BRP). Utvärderingen spår att projektet bidragit till en 

starkare bransch- och områdesöverskridande samhandling även på längre sikt – bland annat genom 

ökad samordning av exportstöd, samarbeten kring företagsrådgivning och spridning av kontakter och 

kunskaper  – på sikt kan bidra till ökade investeringar och export genom högre kvalitet och bredd i 

stödsystemets insatser. Projektets främsta resultat i linje med effektmålet är framtagandet av struktur-

kapital i form av innovativa verktyg och modeller, varav flera har som uttalat syfte att bidra till ökade 

investeringar i forskning och innovation eller riskkapitalinvesteringar i innovativa affärsidéer. För att 

effekten ska förverkligas är det viktigt att centrala utfall (aktiviteter, systemuppbyggnad) och 

lärdomar (erfarenheter från styrkeområdessamverkan) inkorporeras i den fortsatta diskuss-

ionen om styrkeområdessamverkan och regional utveckling. Utvärderingen noterar att viktigt 

arbete redan gjorts i linje med detta och att det arbetet lär fortsätta. 
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På lång sikt (5-10 år) är det tänkt att Smart4U ska bidra till en attraktiv region och ett gynnsamt före-
tagsklimat som möjliggör för nya företagsetableringar och arbetstillfällen. Utvärderingens bild är att 
projektet, i flera avseenden, levererat resultat i linje med effektmålet. Som styrkeområdesrepresentan-
ter fångar Järnvägsklustret, Välfärd och hälsa, Automation Region och Energy Competence Center, 
antingen genom sina medlemsföretag eller genom återkommande insatser och aktiviteter, en bety-
dande del av näringslivet inom Västmanlands styrkeområden. För att regionen på sikt och i större 
utsträckning ska vara attraktiv för nya etableringar och arbetstillfällen ser utvärderingen att det är 
avgörande att stödsystemet, styrkeområdesorganisationerna inräknade, fortsätter att jobba 
för att fånga näringslivets fulla bredd: från små entreprenörer till systemviktiga företag, vilket inte 
var fallet vid projektslut. Ett sådant arbete pågick fick projektslut och tas efter projektslut vidare i nya 
former. 

På lång sikt ska projektet även bidra till synergier mellan olika stödmekanismer inom fokusområdena. 
Projektets bidrag till ökad samordning av stödinsatser mellan styrkeområdesorganisationerna har vid 
projektslut bidragit till en utveckling i linje med effektmålet. Att ansvaret för den fortsatta samver-
kansprocessen hamnat på regionens bord efter projektslut ses enligt utvärderingen, i flera 
avseenden, som positivt, givet att regionen tillvaratar viktiga resultat och lärdomar från pro-
jektet. För det första får regionen bättre möjligheter att aktivt styra samverkansprocessen, och för det 
andra öppnar projektets avslutande upp för möjligheten att involvera fler aktörer i den fortsatta dia-
logen. Oxford Research vill betona vikten av att regionen tydliggör styrkeområdenas representation 
och gemensamt med andra aktörer landar i syfte, mål och inriktning på samverkansprocessen genom 
att tillvarata de efterenheter som kommer från Smart4U. 

5.2 REKOMMENDATIONER INFÖR FORTSATT STYRKEOMRÅDESSAMVER-
KAN 

Oxford Researchs har som tidigare påtalats antagit perspektivet att Smart4U utgjort en tidsmässigt 
avgränsad insats i en längre samverkansprocess för smart specialisering i Västmanland. Industriell ut-
veckling och förnyelse genom smart specialisering förutsätter samtidigt insatser över lång tid i linje 
med en långsiktig strategi för arbetet inom och mellan styrkeområdena. 

För ett tillvaratagande av Smart4U som i så stor utsträckning som möjligt bidrar till långsiktiga effekter 
av projektet, och där utvecklingen knyter an till den regionala strategin för smart specialisering, vill 
Oxford Research lämna tre huvudsakliga rekommendationer. Rekommendationerna är i mångt och 
mycket bredare än projektet och riktar sig primärt till regionalt utvecklingsansvariga i Västmanland. 
Även projektledningen, projektparterna, styrgruppsmedlemmarna, Tillväxtverket och andra stödsys-
temaktörer och projekt runt om i landet kan tänkas dra lärdom av rekommendationerna. 

5.2.1 Rekommendation 1: Stärk det strategiska ledarskapet för det fortsatta utvecklingsar-
betet i regionen 

Oxford Research menar att det strategiska ledarskapet för utveckling och innovationsstöd i linje 
med den regionala utvecklingsstrategin för smart specialisering (Affärsplan Västmanland) 
bör stärkas. Smart4U har synliggjort ett behov av att Region Västmanland tar ett tydligare och mer 
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aktivt helhetsgrepp om arbetet med smart specialisering. Utvärderingen ser att möjligheterna till detta 
förbättras i och med att regionen, i samband med Smart4U:s avslutande, återigen övertar ansvaret för 
samverkansprocessen.  

Smart4U har synliggjort ett antal svaga punkter i relationen mellan delar av stödsystemet och Region 
Västmanland, bland annat i form av bristande tillit, otydlighet kring rollfördelningen i utvecklingsar-
betet och i synnerhet i regionens roll som beställare kontra utförare, samt kring regionens övergri-
pande vision för den regionala utvecklingen. Det finns ett behov av att regionen tydliggör sin roll 
i förhållande till aktörerna i stödsystemet, och att rollfördelningen mellan regionen som regionalt 
utvecklingsansvarig och finansiär å ena sidan, och det regionala stödsystemet å den andra sidan, kom-
municeras ut på bred front till aktörerna i systemet. 

Oxford Research ser gärna att Region Västmanland, både internt och externt, antar ett mer hol-
istisk perspektiv på styrningen av utvecklingsarbetet och de organisationer som regionen fi-
nansierar. Internt innebär detta att säkerställa att tillräcklig mottagarkapacitet finns på regionen för 
att tillvarata de delar av Smart4U som är relevanta för det fortsatta arbetet med styrkeområdessam-
verkan och smart specialisering. I detta arbete bör eventuellt fler enheter på regionen involveras, till 
exempel den regionala kompetensplattformen, regionens exportcentra, testbädden för innovation 
inom välfärdsteknik, avdelningen för kommunikation respektiveavdelningen för regional utveckling. 
Externt innebär detta att fler aktörer i stödsystemet involveras i den fortsatta samverkansprocessen. 

5.2.2 Rekommendation 2: Förtydliga syfte, mål och inriktning på samverkan som en del i 
arbetet i linje med den regionala strategin för smart specialisering 

Oxford Research uppmanar Region Västmanland att leda ett arbete med att förtydliga syfte, mål 
och inriktning för framtida styrkeområdessamverkan. Utvärderingen menar att framgångsrik styr-
keområdessamverkan i Västmanland är avhängig av gemensamma strategier, prioriteringar, handlings-
planer samt en process för gemensamt lärande och löpande anpassning av samverkans inriktning och 
innehåll. För detta krävs att det finns en uttalad strategi från regionens sida för gemensamma priori-
teringar, och att dessa bottnar i tvärgående utmaningsområden i näringslivet som spänner över flera 
styrkeområden. Det är också viktigt att utvecklingen inom hela Östra Mellansverige beaktas i denna 
process. 

Utvärderingen ser en risk i att den samverkansplattform som byggts upp inom Smart4U försvagas i 
samband med projektslut om ingen aktiv part tar vid där projektet slutade. För det första försvinner 
projektledarrollen, som utgjort en tydligt utpekat funktion som säkrat samverkansprocessens framdrift 
och den operativa samordningen mellan samverkansparterna. För det andra försvinner den gemen-
samma målstrukturen, och med den det övergripande strategiska paraplyet som möjliggör samverkan 
på strategisk nivå. Slutligen försvagas det tillitskapital som byggts upp under projektet, med risk för 
att nytt kapital måste byggas upp i relationen mellan gamla och nya samverkansparter. 

Det finns ett behov av ökad samsyn kring det regionala utvecklingsarbetet, både mellan be-
ställande aktörer med ansvar för utvecklingsarbetet, och mellan utförande aktörer i det reg-
ionala stödsystemet. Framför allt ser Oxford Research ett behov av att stärka dialogen mellan Region 
Västmanland och Västerås stad, regionens i särklass största kommun. Det finns i flera avseenden ett 



62 
 

ömsesidigt beroende mellan Region Västmanland och Västerås stad och likaledes en ömsesidig nytta 
dem emellan i att uppnå ökad samsyn. Som en del i den fortsatta dialogen mellan Region Västmanland 
och Västerås stad ingår att enas om Västerås Science Parks fortsatta roll i det regionala innovations-
stödet. Det krävs i dagsläget tydligare direktiv för vad som förväntas av Västerås Science Park i för-
hållande till styrkeområdena, vilket i sin tur förutsätter en samsyn mellan de gemensamma ägarna 
Region Västmanland, Västerås stad och näringslivet. 

5.2.3 Rekommendation 3: Förtydliga styrkeområdenas representation i stödsystemet 

Oxford Research menar att styrkeområdenas representation i stödsystemet måste förtydligas 
och att fler aktörer i stödsystemet bör involveras i fortsatt styrkeområdessamverkan i regionen. 
Det saknas idag tydligt utpekade representanter för framför allt styrkeområdena energi och välfärd 
och hälsa. Det saknas även en samsyn kring och förståelse för vilka branscher som ingår i styrkeom-
rådena, vilket bör klargöras inför fortsatt styrkeområdessamverkan. 

Inför den fortsatta samverkansprocessen finns ett behov av att öka samordningen i innovations-
systemet i Västmanland i stort, bland annat genom att styrkeområdesorganisationerna knyts när-
mare andra centrala stödaktörer inom styrkeområdena, som till exempel Almi Företagspartner, Busi-
ness Sweden Region Västmanland Innovation, Create, SynerLeap, Mistel, Robotdalen och Handels-
kammaren. Oxford Research ser framför sig en fortsatt samverkansprocess där styrkeområdena re-
presenteras av flera bransch-/styrkeområdesaktörer. Det kvarstår att gemensamt landa i om en sådan 
konstellation är önskvärd och hur utformningen av den sådan konstellation ska se ut. 

Det kvarstår vid projektslut för Region Västmanland och andra relevanta parter att klarlägga repre-
sentationen i stödsystemet för styrkeområdet energi. Smart4U har synliggjort att energiområdet 
saknar en tydlig representant, och att det finns flera befintliga aktörer och insatser (bl.a. Energy Com-
petence Center, projektet Energilösningar i världsklass på Mälardalens högskola, RISE, Create) som i 
någon utsträckning arbetar med energiföretag. Oxford Research vill åberopa energiklusterutredning-
ens slutsatser om att det behövs en ökad strategisk samordning och samsyn kring syfte och mål för 
energiområdes representation, samt att utvecklingen inom hela Östra Mellansverige måste beaktas i 
denna process. 

Slutligen måste förståelsen för vilka branscher som ingår i Västmanlands styrkeområden och 
hur stödsystemet ska nå ut till dessa stärkas. Ett sätt att göra detta på är genom en systematisk 
styrkepositionsanalys som pekar ut vilka de faktiska styrkeområdena i regionen är och inom vilka 
branscher regionens styrkor finns.58 En snävare definition av styrkeområdena, med stödinsatser som 
riktas mot en mer tydligt avgränsad grupp företag, ligger bättre i linje med teoretiska preskriptioner 
inom smart specialisering med ökade möjligheter för tvärsektoriell innovation och samverkan mellan 
företag. Ett sådant arbete skulle gynna regionens arbete med smart specialisering, och tydliggöra var 
potentialen finns för relaterad variation och tvärsektoriella möten.  

                                                 
58 Se till exempel: Oxford Research. 2016. Styrkepositionsanalys av Örebroregionen eller Oxford Research. 2018. Styrkepositions-
analys för smart specialisering i Västernorrland. 
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Bilagor 

BILAGA 1: UTVÄRDERINGSPLAN 

Utvärderingsplanen ingick i delrapport 1 som ett förslag på utvärderingens genomförande.  

Förväntat resultat  Uppföljningsindikatorer Datakällor 

Företagen har tillförts ge-
nerell och specialiserad 
kompetens inom samtliga 
styrkeområden 

I vilken utsträckning har deltagare från företag 
som tagit del av insatser har utvecklat sin kompe-
tens inom för insatserna relevanta områden?  

Har insatserna varit relevanta utifrån deras be-
hov? 

Hur har insatserna nått olika målgruppssegment, 
dvs. mindre resp. större företag, företag inom 
olika styrkeområden?  

Inrapportering från pro-
jektet 

Enkät till deltagande före-
tag och aktörer 

Verktyg för snabbare 
kommersialisering av 
forskningsresultat och in-
novationer har utvecklats 

Verktyg inom de strategiska områdena har ut-
vecklats 

Verktygen skapar mervärde för målgrupperna 
och för andra aktörer i innovationssystemet  

Inrapportering från pro-
jektet 

Intervjuer med deltagande 
företag och aktörer 

En modell för resultat-
mätning av målsättningen 
i Affärsplan Västmanland 
har realiserats 

Ett förtydligande krävs  Ett förtydligande krävs 

Konkurrenskraften ökar i 
alla led och genererar nya 
arbeten 

Ett förtydligande krävs  Ett förtydligande krävs 

Andel utrikesfödda hos 
utvalda aktörer har ökat 

Antal utrikesfödda som rekryteras hos de företa-
gen och aktörer som tagit del av specifika insatser 
för detta 

Företagens och aktörernas upplevda förmåga att 
ta vara på kompetens hos utrikesfödda 

Enkät eller intervjuer med 
deltagande företag och ak-
törer 

 



65 
 

BILAGA 2: PROJEKTLOGIK 

Figur 3. Projektlogik per juni 2013. 

 

 

BILAGA 3: UTVÄRDERINGENS SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER FRÅN 
DELRAPPORT 1-4 

Utvärderingens sammanfattade slutsatser och rekommendationer från första delrapporten 

Under hösten 2016 och vintern 2016/2017 genomfördes första delen av utvärderingen med fokus på 
analys av projektets nuläge, projektlogik, utmaningar och förutsättningar att nå sina mål. En 
utvärderingsrapport levererades i mars 2017 (och avsåg perioden från projektstart fram till december 
2016). Tre övergripande utvecklingsområden identifierades som bedömdes utgöra hinder för projektet 
att komma framåt och leverera i linje med de uppsatta målen. För varje problem presenterades en 
rekommendation för en möjlig väg framåt. Dessa sammanfattas nedan. Slutsatserna och rekommen-
dationerna presenterades skriftligen och muntligen till projektgruppen och styrgruppen. 

Utvecklingsområde Rekommendationer 
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1. Målbild och pro-

jektlogik  

Tydliggör vilken förändring för målgrupperna som projektet ska generera. Hur ser vägen 

dit ut? Beakta att det troligen finns flera spår i projektlogiken, dvs. vad ska utvecklingen 

av styrkeområden resultera i? Vad ska insatser för företagen och för tvärsektoriella inno-

vationer resultera i? Vad ska utvecklingen av själva samverkansplattformen resultera i? 

Etc. Som grund för detta arbete formulerades ett förslag till projektlogik med utgångpunkt 

i projektets finansieringsbeslut och Affärsplan Västmanland. 

2. Gränsytor för 

tvärsektoriell in-

novation  

Fyra styrkeområden ger sex möjliga gränsytor som är troligtvis olika fruktbara och olika 

möjliga att adressera inom ramen för projektet. En kartläggning av respektive tvärsektori-

ellt område med avseende på t.ex. vilka potentiella globala utmaningar tvärsektoriella in-

novationer skulle kunna lösa, hur mycket aktivitet det finns inom området idag, vad kost-

naderna skulle vara att få till gemensamma FoI projekt inom området, etc., skulle utgöra 

en bra grund för prioritering.    

3. Mobilisering av 

styrkeområdenas 

nyckelaktörer  

Långsiktig måluppfyllelse förutsätter samverkan med nyckelaktörer inom respektive styr-

keområde. En kartläggning av nyckelaktörerna (t.ex. forskningsgrupper, offentliga och 

ideella främjandeaktörer) skulle utgöra en bra grund för framtagandet av en strategi för att 

mobilisera och samverka med dessa. 

 

Utvärderingens sammanfattade slutsatser och rekommendationer från andra delrapporten 

Under våren och sommaren 2017 genomfördes andra delen av utvärderingen med fokus på analys av 
projektets implementering och dess förutsättningar att generera resultat och effekter i linje med 
projektets långsiktiga mål. En utvärderingsrapport levererades i september 2017 avseende perioden 
januari – juni 2017. I rapporten identifierades sex stycken insatsområden (så kallade ”lågt hängande 
frukter”) där bedömningen var att det fanns potential för projektet att styra mot bättre måluppfyllelse. 
Dessa sammanfattas nedan. 

Insatsområde Potential för utveckling 

1. Inventering av meto-

der och modeller för 

branschöverskridande 

kluster- och styrkeom-

rådesutveckling 

Framhävs i ansökan men har hittills synts lite i implementeringen. En analys av inter-

nationella erfarenheter kan generera verktyg för att utveckla projektet, till exempel ge-

nom att hitta tydliga prioriteringar.  

2. Tydligare kopplingar 

till specifika utma-

ningar för SMF 

SMF:s utgör en av projektets primära målgrupper vid utformning av aktiviteter. Vilka 

specifika insatser skapar störst nytta för att möta SMF:s utmaningar avseende att kom-

petensförsörja för långsiktig utveckling och konkurrenskraft samt att kunna bedriva in-

novationsprojekt? 
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3. Tydligare anknytning 

till ”de globala utma-

ningarna” i utform-

ningen av aktiviteter 

Vilka av samhällets långsiktiga utmaningar har de fyra styrkeområdena i samverkan 

potential och förutsättningar att bidra till att möta? Utmaningsfokus är också ett 

centralt spår i Affärsplan Västmanland men användes till och med sommaren 2017 i be-

gränsad utsträckning för att positionera och kommunicera insatserna inom Smart4U. 

4. Tydligare fokus på 

systemaktörerna 

Systemaktörerna är en annan primär målgrupp för projektet. Vilka strukturer ska pro-

jektet bidra till att utveckla? Vilka strukturer ska bestå efter att insatserna har avslutats? 

Vilka aktörer (inom eller utanför regionen) ska involveras och hur? De olika styrkeom-

råden har kommit olika långt i att definiera detta. 

5. Vidare konceptuali-

sering av ”plattformen” 

Vilka värdeerbjudanden – t.ex. metoder, verktyg, kompetenser, forum – ska man ha 

utvecklat och för vem (målgrupper)? Vem ska ha ägarskap av dessa? Här behöver hänsyn 

tas till var projektet har potential att skapa störst nytta i relation till regionala och nat-

ionella aktörer och strukturer. 

6. Tydligare resultatfo-

kus 

Med ett flertal implementerande organisationer och ett flertal insatsområden som verk-

samheten bedrivs inom finns det risk för att projektet blir splittrat och att resurserna 

sprids för tunt. Vad kan förändras eller förbättras för att få ett tydligare resultatfokus? 

Hur kan projektet konsolidera/prioritera resurser för de insatser där man enskilt har 

störst möjlighet att skapa nytta för målgrupper redan på kort och medellång sikt? 

 

Utvärderingens sammanfattade slutsatser och rekommendationer från tredje delrapporten 

Under hösten och vintern 2017–2018 genomfördes tredje delen av utvärderingen med fokus på pro-
jektets genomförande samt innehållandes en kartläggning av projektets aktiviteter och prestationer. En 
utvärderingsrapport levererades i mars 2018 avseende perioden juni–december 2017. I rapporten pre-
senterades centrala slutsatser med tillhörande rekommendationer för arbetet under projektets sista år. 
Dessa sammanfattas nedan. 

Slutsats Rekommendation 

1. Projektet arbetar i 

stor utsträckning mot 

resultatmålen. Förut-

sättningarna för att nå 

målen bedöms med ett 

par undantag som 

goda. 

För att projektet ska nå upp till del- och resultatmål rekommenderas bland annat att 

projektet arbetar för att framhäva lärandedimensionen i större utsträckning samt att 

projektet arbetar med interna insatser på projekt- och systemnivå för att åstadkomma 

att de horisontella kriterierna bättre genomsyrar främjandesystemets aktiviteter. Pro-

jektet rekommenderas också att arbeta mer strukturerat med avseende på olika led i 

näringslivets värdekedjor och söka styrkeområdesöverskridande aktivitet där potential 

för detta finns. 
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2. Projektledningen har 

skaffat sig en bra upp-

fattning om vilka gap 

projektet har att jobba 

med. 

De identifierade gapen bedöms ha varierande betydelse för projektets förutsättningar 

att nå resultatmålen. I förhållande till de identifierade gapen rekommenderas projektet 

att arbeta med insatser som främjar att innovationsstödsystemet i större utsträckning 

arbetar med de horisontella kriterierna. Projektet rekommenderas att fortsätta arbeta 

med positionering mot både andra projekt i regionen och utåt, vilket förutsätter att 

projektet och Region Västmanland närmar sig varandra för långsiktigt tillvaratagande 

av de strukturer projektet bidrar till att skapa. Gap gentemot aktivitetsplanen i ansökan 

bedömdes som mindre relevanta för åtgärder. 

3. Det har under hösten 

funnits flera goda ex-

empel på projektsam-

verkan med andra ut-

vecklingsprojekt. 

Behovet av dialog med andra parter i innovationsstödssystemet kommer samtidigt att 

öka under projektets avslutande år avseende långsiktigt tillvaratagande av de strukturer 

som projektet lämnar efter sig. Projektet rekommenderas därför att fokusera på ge-

nomförande och färdigställande av redan beslutade aktiviteter. Projektet rekommende-

ras också att arbeta för långsiktigt tillvarandetagande av lärande och arbetssätt samt att 

i större utsträckning arbeta för ökad projektsamverkan i syfte att åstadkomma bestå-

ende strukturer på lång sikt. 

 

Utvärderingens sammanfattade slutsatser och rekommendationer från fjärde delrapporten  

Under vintern och våren 2018 genomfördes fjärde delen av utvärderingen med fokus på projektets 
uppnådda resultat och bedömning av måluppfyllelse i förhållande till förväntade resultat vid projekt-
slut. En utvärderingsrapport levererades i september 2018. I rapporten presenterades slutsatser avse-
ende måluppfyllelsebedömningen med tillhörande rekommendationer för arbetet under projektets av-
slutande halvår. Dessa sammanfattas nedan. 

Bedömning Förväntade resultatmål vid projektslut 

Förväntade resultatmål 

som utvärderingen be-

dömde att projektet 

kom att uppfylla i högre 

grad 

• Verktyg för snabbare kommersialisering av forskningsresultat och innovat-

ioner har utvecklats. 

• En modell för resultatmätning av målsättningen i Affärsplan Västmanland har 

realiserats. 

• Styrkeområdena har framgångsrikt identifierat och implementerat modeller 

och verktyg för arbetet med de strategiska utvecklingsområdena. 

• Bransch- och områdesöverskridande samhandling i regionen har stärkts. 

Förväntade resultatmål 

som utvärderingen be-

dömde att projektet 

kom att uppfylla i lägre 

grad 

• Företagen har tillförts generell och specialiserad kompetens inom samtliga styr-

keområden. 

• Konkurrenskraften ökar i alla led och genererar nya arbeten. 

• Förutsättningarna för att främja att näringslivet bättre speglar befolkningens 

mångfald har etablerats. 

 

Rekommendationer 
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• Projektet rekommenderas att fortsätta i samma riktning med fokus på genomförande av befintliga aktiviteter 

och fortsatt implementering av koncept, verktyg och arbetssätt för att uppnå så goda resultat som förutsätt-

ningarna tillåter i förhållande till förväntade resultatmål som satts upp vid projektavslut. 

• Projektet rekommenderas att prioritera tillvaratagande av resultat, lärdomar och erfarenheter för bestående 

nytta av projektet. Detta förutsätter bland annat att interna och externa mottagare av aktiviteter och resultat 

identifieras och adresseras. 

• Projektet rekommenderas att, som en del i konsekvensanalysen, särskilja på aktiviteter som ska implemen-

teras för fortsatt drift hos någon av projektparterna, externa parter eller aktiviteter som ska avvecklas medan 

lärandet – för att bidra till förbättrad resurseffektivitet i stödsystemet – förs vidare. 

• Strategiskt ansvariga i regionen rekommenderas att formulera tydligare ramvillkor för projektet att förhålla 

sig till i relation till tillvaratagande efter projektslut. 

 

BILAGA 4: FÖRTYDLIGADE RESULTATMÅL 

Förslag på förtydliganden av beslutade resultatmål för ”förväntade resultat vid projektavslut” enligt 
ansökan och beslut., på Oxford Researchs begäran. Resultat av arbetsmöte 2017-10-24. 

”En modell för resultatmätning av målsättningen i Affärsplan Västmanland har realiserats” 

Den målsättning som avses är målområde 3 i Affärsplan Västmanland: Utmaningsdriven utveckling. 
Målsättningen i Affärsplan Västmanland ska tolkas som att den är tvådelad och avser genomslag på 
dels stödsystemets strukturer, dels insatser inom de fokusområden som är aktuella: Forskning och 
innovation, Entreprenörskap och företagande, Konkurrenskraft i SMF (de tre fokusområdena under 
Affärsplan Västmanlands målområde 2 enligt Handlingsprogram 2015–2017). För insatser inom fo-
kusområdena gäller det i synnerhet att kunna redogöra för i vilken utsträckning projektet har fått 
genomslag i att insatser är styrkeområdesöverskridande. 

”Modell” ska tolkas brett och bör omfatta både kvantitativa och kvalitativa delar. Andemeningen med 
formuleringen är att vid projektslut kunna beskriva och följa upp genomslaget av projektet på dels 
strukturer, dels insatser inom fokusområden. Det är önskvärt att modellen också innefattar någon 
form av kvantitativa indikatorer och en baslinjemätning, som med fördel kan ligga i linje med det 
Regionala utvecklingsprogrammet för Västmanland. 

”Konkurrenskraften ökar i alla led och genererar nya arbeten” 

Att konkurrenskraften ökar ska tolkas som att projektet genom sina insatser skapar förutsättningar 
för ökande konkurrenskraft i företag. Projektets förbättringar av strukturer och processer i stödsyste-
met ska alltså leda till snabbare ökande konkurrenskraft hos företag som får insatser, än annars. Mätbar 
ökning av konkurrenskraft i företag förväntas därför på medellång sikt, 1-3 år efter projektslut, i en-
lighet med skrivningen under ”Förväntade effekter på lång sikt” i finansieringsbeslutet. 

Formuleringen ”i alla led” syftar på alla led i näringslivets värdekedjor, från underleverantörer till slut-
kunder. Bakgrunden till formuleringen är en analys att underleverantörer i regionala värdekedjor inte 
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är lika drivande i arbetet för ökad konkurrenskraft och att insatser särskilt kan behövas inom dess 
segment. 

Att nya arbeten genereras ska tolkas som en långsiktig effekt av en högre konkurrenskraft i företag. 
Det är en därmed en indirekt effekt ytterligare ett steg bortom projektets inflytande och ansvar och 
kan förväntas på lång sikt, 5-10 år efter projektslut. I den utsträckning som projektet bidrar till etable-
ringar genom effektivisering av stödsystemet är det relevant att dokumentera och notera som en bief-
fekt av projektgenomförandet. Detta är dock inte vad som avses med det aktuella resultatmålet. 

”Andel utrikesfödda hos utvalda aktörer har ökat” 

Resultatmålet ligger inte i linje med hur projektet i övrigt är utformat, med avseende på att resultatet 
anges som en förändring direkt hos en målgrupp. Projektets fokuserar huvudsakligen på att förbättra 
strukturer och processer inom stödsystemet, med syfte att detta i ett andra steg ska få genomslag hos 
målgruppen av företag. Nya och utvecklade strukturer och processer ska leda till förbättringar hos 
målgruppen, men förändringar bland företagen i målgruppen förväntas på medellång sikt, liksom vad 
som gäller för resultatmålet om ökad konkurrenskraft. 

Resultatmålet bör förslagsvis formuleras ”Förutsättningar för att främja att näringslivet bättre speglar 
befolkningens mångfald har etablerats i stödsystemet”. Detta ska tolkas som att särskilt frågan om 
mångfald utifrån födelseland ska integreras i projektets verksamhet. Det vill säga att projektet ska 
fokusera på att frågan ska genomsyra kärnverksamheten snarare än på att genomföra riktade insatser 
mot specifika målgrupper. Det omfattar att öka kunskapen och förståelsen, inklusive om nuläget, och 
skapa en samsyn kring hur frågan ska adresseras i stödsystemet. Fokus ska vara på hur arbetskraft och 
stödsystemet inom styrkeområdena speglar befolkningens mångfald. 

”Bransch- och områdesöverskridande samhandling i regionen har stärkts” 

Det finns en samsyn i projektorganisationen att samtliga företag i aktuella branscher är målgrupp för 
projektet, det vill säga inte endast medlemsföretag hos projektparterna. Projektet ska bidra till styrke-
områdesöverskridande samhandling både mellan aktörer i stödsystemet och mellan företag inom styr-
keområdena, efter vilka nivåer de specifika aktiviteterna är inriktade mot. 

BILAGA 5: PM – TVÄRSEKTORIELL SAMVERKAN 

Ett arbetsmaterial inom utvärderingen av samverkansprojektet Smart4U. Färdigställdes 2016-12-07. 

 

Introduktion 

I denna promemoria (PM) presenteras en kort sammanställning av strategier och exempel som berör 
tvärsektoriell samverkan. Syftet med detta om är att skapa en grundförståelse för hur man ser på 
tvärsektoriell samverkan från policyhåll, vilka försök som har gjorts för att implementera detta tanke-
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sätt och vad dessa har resulterat i (i den mån detta är känt). Med tvärsektoriell samverkan avses sam-
verkan mellan olika branscher, kluster och styrkeområden. Sammanställningen gör inte anspråk på att 
vara heltäckande.  

Sammanfattning 

Sammanställningen visar att tvärsektoriell samverkan lyfts som ett prioriterat arbetssätt för att stärka 
teknologisk utveckling, global konkurrenskraft och tillväxt. Detta framgår av strategidokument både 
på Sverigenivå och på EU-nivå. Vi har kunnat identifiera flera tidigare jämförbara försök att arbeta 
tvärsektoriellt som presenteras i korthet nedan. Dokumentation från de tidigare satsningarna verkar 
dock knapphändig och inga regelrätta utvärderingar har kunnat identifieras. De erfarenheterna som 
finns tycks peka på att produktiv tvärsektoriell samverkan har mellan klusterledare/klusteror-
ganisationer har varit betydligt lättare att uppnå än samverkan mellan de enskilda företagen 
inom ingår i dessa kluster (se mer under IGIS). Samtidigt verkar det också finnas goda exempel 
på hur man skapar gränsöverskridande innovation i samverkan (se mer under Konsumentdriven 
öppen innovation för livsmedelsförpackningar och www.letsopenup.se).       

Sverige 

Policysyn på tvärsektoriell samverkan 

Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige – Regeringskansliet59 
I Nyindustrialiseringsstrategin som Regeringen publicerade 2015 lyfts samverkan mellan branscher 
som en viktig del i stärkandet av svenska företags konkurrenskraft. Det står bland annat att: 

”Mer behöver göras för att öka utväxlingen från de gemensamt finansierade privata och offent-
liga satsningarna på forskning. Inte minst behöver de små och medelstora företagens samverkan 
med forskningen stärkas, liksom utbytet mellan branscher och mellan företag.” 

”En utmaning för att öka företagens investeringar i forskning i Sverige är att behålla ett gott samver-
kansklimat samt att underlätta och skapa drivkrafter till rörlighet för forskare mellan länder och 
mellan sektorer.” 

”Sverige har i dagsläget globala konkurrensfördelar inom återvinning och miljöteknik. Därmed finns 
en stor potential till ökad export av svensk miljöteknik och till ökad sysselsättning. Sveriges styrka 
inom systemanalys och systemlösningar samt samverkan mellan olika aktörer inom forskning, 
näringsliv och offentlig sektor kan utvecklas och bidra till ökad konkurrenskraft.” 

                                                 
59 http://www.regeringen.se/contentassets/869c75f458fc4585ab4ec8c13b250a07/informationsmaterial-smart-industri---
en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige  

http://www.letsopenup.se/
http://www.regeringen.se/contentassets/869c75f458fc4585ab4ec8c13b250a07/informationsmaterial-smart-industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige
http://www.regeringen.se/contentassets/869c75f458fc4585ab4ec8c13b250a07/informationsmaterial-smart-industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige
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En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 – Regerings-

kansliet60 
I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft fram till 2020 som Regeringen 
publicerade 2015 nämns bland annat tvärsektoriell samverkan som något som behövs för att kunna 
åstadkomma hållbart växande regioner. Nedan följer utdrag ur publikationen som på ett eller annat 
sätt berör samverkan mellan branscher, kluster eller styrkeområden samt exempel på i vilka typer av 
miljöer detta skulle kunna vara aktuellt.  

”Samverkan inom och mellan innovationsmiljöer kan ta många olika former där nätverk, kluster, in-
kubatorer, forskningsparker samt universitet och högskolor är betydelsefulla arenor. Denna samver-
kan är central för att skapa attraktiva innovativa miljöer för både kvinnor och män. Det kan handla 
om att främja samarbete mellan företag som ingår i samma bransch eller kluster och andra aktörer 
men det kan också handla om att stärka kopplingen mellan olika branscher, kluster och kun-
skapsområden. Life Science och miljö- och klimatinnovationer är exempel på strategiskt viktiga 
områden som regeringen avser att stödja. Utveckling av innovationer kan även handla om processer. 
Därför är exempelvis stöd till olika typer av nätverk och samarbeten i innovativa miljöer viktigt, ex-
empelvis affärsdrivna företagsnätverk eller kluster. Det är viktigt att utveckla samarbeten över reg-
iongränser och mellan branscher utifrån omvärlds- och branschanalyser eftersom kopplingen mel-
lan branscher, kluster och kunskapsområden både är regionala, nationella och internationella.” 

”Exempel på samverkansområden är näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, förnybar 
energi, fysisk planering, hållbar stads- och landsbygdsutveckling och hållbar råvaruförsörjning. Att 
stärka kopplingen mellan olika kunskapsområden och kluster, där bl.a. näringslivet involveras, är i 
detta sammanhang betydelsefullt.[...] Genom att främja ett samarbete mellan regioner med olika för-
utsättningar och styrkeområden kan arbetet med miljödriven näringslivsutveckling stärkas. En för-
utsättning för detta är dock uppföljningar, utvärderingar och analyser av olika regioners förutsätt-
ningar.” 

”Kulturella och kreativa näringar och besöksnäring är exempel på områden som kan koppla 
samman branscher, kompetenser och kunskapsområden på nya sätt för att addera ett estetiskt, so-
cialt och miljömässigt värde. Detta kan öppna dörren till nya marknader och ge framgång i andra 
näringar. [...] Kulturella och kreativa näringar kan få ökad betydelse för Sveriges ekonomi och bidrar 
till att koppla samman branscher och kunskapsområden på nya sätt. Företag inom exempelvis mode, 
design, musik, litteratur, digitala spel och film växer starkt i Sverige och bidrar till Sveriges internat-
ionella attraktionskraft. Digitaliseringen är en faktor som är betydande för näringarnas frammarsch, 
både när det gäller användandet och pådrivandet av den digitala utvecklingen. [...] För att öka konkur-
renskraften i besöksnäringen och få fler besökare behövs ett utvecklat samarbete mellan olika aktörer 
på olika nivåer i samhället inom bl.a. natur- och kulturmiljö, evenemang, kulturella verksamheter, 
värdskap, fysisk miljö och infrastruktur.” 

”Tack vare närhet och likhet i t.ex. konsumtionsmönster, kultur och klimat kan närområdet ofta utgöra 
ett värdefullt första steg i en internationalisering av små- och medelstora företag, och ge möjlighet att 

                                                 
60 http://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-strategi-for-hallbar-reg-
ional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf  
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nå ut till en större marknad. Genom strategiska partnerskap mellan bl.a. aktörer på regional nivå, 
innovationsmiljöer och kluster kan samarbetet i närområdet också utvecklas mot att bli en plattform 
för förbättrad konkurrenskraft på tillväxtmarknader. Såväl spets som mångfald av branscher är styr-
kor som krävs för att kunna utveckla attraktiva miljöer och starka kluster som kan bli mer synliga 
och hävda sig i en globalt tilltagande konkurrens. I det regionala tillväxtarbetet innebär närområ-
det möjligheter till fördjupat samarbete inom ett stort antal områden, som delad forskningsinfrastruk-
tur, integrerad arbetsmarknad, transport- och logistiklösningar, service för befolkning och näringsliv 
samt havsfrågor med koppling till blå tillväxt. Blå tillväxt avser en hållbar tillväxt inom områden med 
stor potential inom havs- och sjöfartssektorerna, t.ex. kust- och havsturism, havsbaserad energi och 
marin bioteknik.” 

Exempel på tvärsektoriella projekt/samarbeten 

iComp – International Competitiveness61 
Projektägare: Stål & Verkstad, projekttid: 2013 september – 2016 januari, finansiärer: Tillväxtverket 
(inom ramen för programmet Regionalt innovationsarbete och kluster), Region Värmland och Stål & 
Verkstad. 

Projektet syftade till att få SMF i Värmlandsregionen att utifrån ett tydligt erbjudande göra fler affä-
rer, främst på den norska marknaden inom olja, gas och förnybar energi. Projektet hade aktivi-
teter som matchmaking och utställning på mässor samt etablerade digital plattform för öppen inno-
vation. Med öppen innovation menar de att det kommer ske en samverkan mellan där aktörer från 
olika företag/branscher gör de det är bra på för att kunna ge kunderna ett komplett erbjudande. Klus-
terorganisationen och projektägaren Stål & Verksdag samarbetade bland annat klustren Triple ste-
elix (med en bas i Dalarna, Västmanland och Gävleborg och ett fokus på stålindustrin) och FindIT 
(med en bas i Gävlebord och Dalarna och ett fokus på industriell IT). Ytterligare ett syfte med pro-
jektet var att förbättra processer för långsiktig samverkan mellan klusterorganisationerna i Sverige. 

Inga utvärderingar har kunnat identifieras. 

Kontaktperson: Jan-Erik Odhe, telefonnummer: 0706 41 20 88, E-post: janerik.odhe@stalverkstad.se 

Konsumentdriven öppen innovation för livsmedelsförpackningar62 
Projektägare: Packbridge, projekttid: 2012 juli - 2015 september, finansiär: Tillväxtverket (inom ramen 
för programmet Regionalt innovationsarbete och kluster) 

Syftet med projektet är att utveckla det innovativa landskapet i gränslandet mellan livsmedel 
och förpackningar. Detta skall ske genom byggande av nya innovationsarenor i samverkan mellan 
livsmedelsklustret Skånes Livsmedelsakademi och förpackningsklustret Packbridge (också 
med bas i Skåne). Utgångspunkten är att skapa värde för konsument. Med denna ansats konsekvent 

                                                 
61http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/staal-verkstad-uppmaerksammas-och-finansieras-nationellt-897654; 
http://www.findit-solutions.se/icomp  
62http://www.mynewsdesk.com/se/skanes-livsmedelsakademi/pressreleases/nu-lanseras-openup-plattformen-foer-nya-
innovationer-i-graenslandet-mellan-livsmedels-och-foerpackningsindustrin-916647  
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applicerad i hela förädlingskedjan avsåg projektet att bidra till att möjligheter till nyskapande och in-
novation öppnas genom att problemen som skall lösas definieras på ett nytt sätt. 

Detta dokument är förstudien som gjordes förpackning som ett utvecklingsområde för Skånes Livs-
medelsakademi: http://www.livsmedelsakademin.se/sites/default/files/Slutrapport_Forpackn_de-
sign_narproducerat.pdf  

På denna hemsida och handbok ger projektet sina rekommendationer och tips gällande att jobba 
branschöverskridande: http://www.letsopenup.se ; http://www.livsmedelsakademin.se/word-
press/wp-content/uploads/2015/10/ppna-upp-fr-innovation.pdf  

Inga utvärderingar har identifierats men projektet tycks ha bidragit till konkreta tvärsektoriella inno-
vationer.  

Kontaktperson: Johan Mårtensson, telefonnummer: +46-766 456 535, E-post johan@packbridge.se 

Samverkan främjar ny teknik inom de traditionella näringarna63 
Projektägare: IGIS ekonomiska förening, projekttid: 2014 januari – mars 2015, finansiärer: Tillväxt-
verket (inom ramen för programmet Regionalt innovationsarbete och kluster), Region Västerbotten 
och Inlandsinnovation. 

Projektet syfte var att stäkra samarbetet och skapa kreativa korskopplingar mellan företag och 
kluster i Västerbotten för öka innovationsförmågan i regionen och öka användningen av ny teknik 
inom basnäringarna. Projektet hade alltså två resultatmål – (1) att skapa samarbete mellan bransch-
kluster och (2) att skapa utvecklings- och innovationsprojekt mellan företag.  Ett ökat samarbete 
mellan företag och kluster samt en förnyad och utvecklad innovationsprocess var tänkt leda till att 
fler innovativa produkter och tjänster utvecklas vilka kan nå en större marknad både nationellt och 
internationellt. De kluster som IGIS samarbetade med var Skogstekniska klustret, Georange (gruv- 
och mineralindustrin), Process IT samt kluster inom kreativa näringar.  

En slutrapport finns för satsningen där projektet själva beskriver sina resultat på följande sätt: 

”Klusteralliansledarna har under året haft regelbundna möten där man diskuterat de mer övergri-
pande strukturella frågorna och där man har kommit överens om 4 arbetsområden som är viktiga att 
lägga gemensam kraft på att. Dessa är: kompetensförsörjning, nätverkande och mötesplatser, 
skapa starkare kontakter med universitet och högskolor samt skapa ett gemensamt varu-
märke. Dessa frågor är något som klusteralliansen kommer att arbeta vidare med efter projekttidens 
slut. 

Det har under projektets gång visat sig att alla kluster jobbar på olika sätt med olika fokusområden 
och det har varit svårt att hitta de gemensamma beröringspunkterna på en mer detaljerad 
nivå när det handlar om interaktionen mellan de i klustren ingående företagen. Således har 
inte den kreativa utvecklingsmiljön för nya innovationer varit lätt att åstadkomma. Kontakter 

                                                 
63 http://igis.se/2013/06/25/nytt-projekt/  
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har skapats och det finns på företagsnivå en ökad förståelse för vad andra branscher gör och vilka 
kompetenser de har. Detta kan i sin tur leda till fler samarbeten i framtiden… För att nå dit behövs 
ett medvetet kontaktskapande arbete på företagsnivå och några konkreta samarbetsprojekt för att 
visa på den konkreta nyttan med samarbete och deltagande i denna branschöverskridande verksam-
het.” 

Kontaktperson: Beatriz Axelsson, telefonnummer: 076-138 79 19, E-post: beatriz.axelsson@igis.se 

GIRAF – Gränsöverskridande innovativ affärsutvecklingsmiljö för SMF:er inom Sensor- och 
Kommunikationsteknologi64 
Projektägare: Fiber Optic Valley och Leiv Eiriksson Nyskaping, projekttid: 2015 oktober – 2018 sep-
tember, finansiering: EU-strukturfonder, norska interregionala medel, och VINNOVA.  

Ett samarbete mellan Peak Innovation (Med bas i Åre och fokus på turism, sport och friluftsliv) och 
Fiber Optic Valley (Med bas i Hudiksvall och fokus på bredband och fiberteknologi) mynnade ut i 
ett EU-projekt som samlar aktörer i Hälsingland, Västernorrland och Jämtland för att bidra till nya 
produkter och fler affärer mellan företag i Sverige och Norge. Förutom att projektet är gränsöverskri-
dande gällande nationsgränser är det även branschöverskridande då projektet med hjälp av spetstek-
nologi exempelvis ska bidra till att utveckla laxodling, vintersportarenor och skogsindustri i både Sve-
rige och Norge. Satsningen leds av Fiber Optic Valley på den svenska sidan. Jämtländska Peak Inno-
vation, Mittuniversitetet och Åkroken Business Incubator i Sundsvall är de svenska samarbetsparterna. 
De flesta affärsutvecklingsaktiviteterna kommer att ske inom energiområdet, havbruket och skogs-
industrin. 

Inga utvärderingar har kunnat identifieras. 

Projektledare Sverige: Torbjörn Jonsson, +46 70 211 08 06, torbjorn.jonssom@fiberopticvalley.se  

Samarbete mellan Smart Textiles och Medtech West65 
”Smart Textiles och MedTech West samarbetar i ett nytt kompetenscentrum för att stärka utveckl-
ingen inom smarta textilier inom vården. Inom samarbetet pågår ett flertal projekt som syftar till för-
enklingar och kostnadsbesparingar; en enklare vårdprocess för både patient och vårdpersonal och 
därmed en mer kostnadseffektiv behandling. Genom det ökade samarbetet bidrar man till ökad och 
snabbare utveckling av tekniska lösningar för bättre vård som ska minska de totala kostnaderna och 
behovet av personalinsatser. Samarbetet mellan MedTech West och Smart Textiles är en förstärkning 
av regionens forskning och utveckling inom området medicinteknik och textil. Det är en viktig del av 
den Life-Science-satsning som nu sker i Västra Götalandsregionen. Ett övergripande mål för denna 
satsning är att Västra Götalandsregionen ska bli ledande på forskning och utveckling inom Life Sci-
ence inom 10 år.” 

                                                 
64http://www.mynewsdesk.com/se/fiberopticvalley/pressreleases/nytt-norskt-svenskt-samarbete-tar-laxodlingen-till-
nya-nivaaer-1328383?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease  
65 http://smarttextiles.se/smarta-medicinska-textilier-revolutionerar-sjukvarden/  
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EU-nivå 

Policysyn på tvärsektoriell samverkan 

För en industriell renässans i Europa66 
I ett meddelande från EU-kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och 
Sociala Kommittén samt Regionskommittén (”För en industriell renässans i Europa”, 2014) som in-
nehåller kommissionens prioriteringar för industripolitiken lyfts kluster fram som ett sätt för SMF att 
unyttja hela deras potential genom att de kan hjälpa till att bygga ekonomiskt fördelaktiga innovation-
system. I samband med detta skrivs det att ”Fokus kommer inte att begränsas till industrisektorer utan 
kommer att ligga på underlättande av tvärsektoriella och gränsöverskridande samarbete och in-
novation.” 

Raport av European Cluster Observatory67 
Rapporten Cluster Collaboration and Business Support Tools to Facilitate Entrepreneurship, Crosssectoral Collabo-
ration and Growth som delvis har syftet att förenkla och öka tvärsektoriell klustersamverkan ger 
handfasta tips på hur klustersamarbeten mellan olika sektorer kan gå till. Rapporten går med hjälp av 
goda exempel igenom hur en kan identifiera sektorer att samarbeta med, hur potentiella partners i 
de sektorerna kan hittas, hur ett identifierande av sektorer och partners kan leda till tvärsektoriell 
innovation, hur kunskapsspridning av detta kan gå till, samt hur finansiering av tvärsektoriella kluster-
samarbeten kan fungera. 

European Cluster Collaboration Platform68 
Ett av syftena med European Cluster Collaboration Platform är att få olika kluster att samverka, 
och de tillhandahåller ett verktyg för kluster att hitta varandra.  

Exempel på tvärsektoriella projekt/samarbeten 

Exempel från rapport av European Cluster Observatory69 
Ett exempel på ett regionalt tvärsektoriellt klustersamarbete som tas upp i rapporten från European 
Cluster Observatory är MultiCluster Mazovia som var ett klustersamarbete i Polen mellan kluster i 
sektorerna ICT, hälsa, tjänsteföretag, kreativa yrken, energi och fotonik med syftet att göra innovativa 
projekt tillsammans. I rapporten lyfts även exempel från European Strategic Cluster Partnerships 
(ESCP) fram som verkande över sektorsgränser. Ett av dessa exempel är Photonics & Packaging for 
Innovation - 3P4I som är ett klustersamarbete mellan företag inom fotonik och förpackning med 
syftet att förlänga bäst-före-datum på mat.  

Det går att söka på klustersamarbeten som pågår idag i ESCP-4i (ESCP med internationellt fokus) 
genom European Cluster Collaboration Platform, men huvudfokus på dessa klustersamarbeten är att 
de ska vara internationella även om vissa samarbeten även är av tvärsektoriell karaktär.70 

                                                 
66 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/SV/1-2014-14-SV-F1-1.Pdf  
67 https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/services_en  
68 http://www.clustercollaboration.eu/vibrant-platform-service-cluster-organisations  
69 https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/services_en  
70 http://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships#industry  
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Exempel från H202071 
På kommissionens sida om Horizon 2020 går det att läsa om projektet TRADEIT som syftar till att 
stöd åt småföretagare som jobbar med traditionell mattillverkning. I projektet arbetar de exempelvis 
med kunskapsspridning genom hubbar där vissa är fokuserade på en sektor och andra jobbar tvärsek-
toriellt: ”Some hubs focus on bakery, dairy or meat whilst others specialise in cross-sector issues such 
as packaging, sustainability and food safety…The hub structure supports regional strengths and capa-
cities,” explains McMahon.”72 

Ett annat projekt inom ramen för Horizon 2020 som arbetar tvärsektoriellt är CReATE som syftar till 
att öka samverkan mellan ICT-sektorn och den kreativa sektorn. Idén med projektet var att öka sam-
verkan mellan olika kreativa branscher (till arkitektur, film, animation) genom att förbättra deras kom-
munikation vilket gjordes genom ICT-expertis. 

BILAGA 6: FALLSTUDIE – ARBETSSÄTT ERCI 

Inledning 

Inom ramen för ERUF-projektet Smart4U i Västmanland har klusterorganisationen Järnvägsklustret, 
tillsammans med andra medlemskluster i det internationella klusterinitiativet European Railway Clus-
ters Initiative (ERCI)73, arbetat för att främja medlemsföretags deltagande i öppna utlysningar inom 
EU:s forskningsprogram Shift2Rail74. 

Den här fallstudien syftar dels till att bidra med dokumentation av arbetssättet för Smart4U:s lärande 
och dels att fungera som underlag till Oxford Researchs löpande utvärdering av Smart4U. Fallstudien 
bygger på intervjuer med företrädare för Järnvägsklustret, ERCI och företaget PROSE AB som deltog 
i en av utlysningarna. Intervjuerna har kompletterats med relevant dokumentation. 

                                                 
71 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/igniting-europe%E2%80%99s-creative-spark-regional-
growth  
72 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-skills-traditional-food-smes  
73 European Railway Clusters Initiative (ERCI) är ett europeiskt klusterinitiativ inom järnvägssektorn. ERCI har cirka 1700 
medlemsföretag fördelade på nio europeiska länder. Klusterinitiativet arbetar bland annat med att sprida kunskap och 
information om relevanta forskningsutlysningar inom EU:s forskningsprogram. 
74 Shift2Rail är ett av totalt sju Joint Technology Initiatives (JTI) inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Projektet 
har en budget på 920 miljoner euro varav 450 miljoner kommer från EU:s budget. 30 procent av budgeten går till så kallade 
öppna utlysningar inom fem innovationsprogram där små- och medelstora företag ges möjlighet att konkurrera om finan-
siering. Utlysningarna förutsätter bland annat att sökande är ett konsortium bestående av minst tre företag från tre olika 
länder. 
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Processbeskrivning 

Processbeskrivning 

 

Järnvägsklustrets arbete katalyserades av ett informationsutskick från ERCI som informerade om möj-
ligheten för medlemsföretag att delta i utlysningen. Även om liknande försök hade gjorts tidigare sak-
nade Järnvägsklustrets dåvarande ledning erfarenhet av EU:s forskningsprogram. klusterledaren valde 
att, framför att anlita extern kompetens, lägga mycket tid på kunskapshöjande aktiviteter – bland annat 
genom deltagande vid ett utbildningstillfälle på Trafikverket – dit även klustrets medlemsföretag in-
bjöds att delta. 

I samband med utbildningstillfället skickade klusterledaren ett mejl till medlemsföretagen som infor-
merade om möjligheten att delta i Shift2Rails öppna utlysningar. Mejlet innehöll bland annat en matris 
som tagits fram inom ERCI för att underlätta matchningen av företag inom Shift2Rails fem innovat-
ionsprogram. Nya informationsutskick gjordes till medlemsföretagen i takt med att ERCI uppdaterade 
matrisen. Järnvägsklustret gick även ut med information i ett nyhetsbrev som mer utförligt beskrev 
medlemsföretagens möjlighet att delta i utlysningen. I nyhetsbrevet angavs en deadline för företagen 
att anmäla intresse. 

De inledande kommunikationsinsatserna resulterade inte i att något företag visade intresse för att delta 
i utlysningen. Järnvägsklustrets ledning övergick då till att proaktivt söka upp företag som – med ut-
gångspunkt i matrisen – ansågs relevanta för de olika innovationsprogrammen. Med denna metod 
identifierades företaget PROSE AB som visade intresse för att delta i utlysningen. 

Med hjälp av matrisen – där företag med specifika kompetenser kunde matchas både i förhållande till 
varandra och till behoven inom respektive innovationsområde – knöts PROSE AB till ett konsortium 
bestående av järnvägsaktörer i andra europeiska länder. I samband med att PROSE AB knöts till 
konsortiet överlämnades ansvaret för processen från Järnvägsklustret och ERCI till företagen i kon-
sortiet. Konsortiet arbetade därefter självständigt med ett ta fram en ansökan inom sitt innovations-
område. Både Järnvägsklustret och ERCI hade efter överlämningen till konsortierna begränsad in-
blandning i processen.  

Av de totalt fem ansökningar som togs fram av konsortier inom ERCI beviljades ett medel för finan-
siering. Det konsortium som PROSE AB ingick i beviljades inga medel. 

Parternas uppfattningar om processen 
Representanten för ERCI upplever att arbetet med att identifiera företag hade underlättats av större 
kännedom a priori om respektive nationellt medlemskluster och dess medlemsföretag. Andra lärdo-
mar som ERCI drog från processen var å ena sidan ett behov av att tydligt kommunicera vilket stöd 

Fas 1: Kunskapshöjande aktiviteter

och kommunikationsinsatser

Fas 2: Mäklande insatser och

samarbeten i konsortium
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de nationella medlemsklustren kan förvänta sig av ERCI samt å andra sidan vad klustren kan tillföra 
arbetet inom ERCI. Representanten från PROSE pekar även på vikten av en lyckad överlämning från 
de nationella medlemsklustren och ERCI till konsortierna som avgörandet för processens framdrift. 

Järnvägsklustrets erfarenheter från arbetet med processen tyder på att mycket tid måste läggas på att 
skapa förståelse för forskningsprogrammen om sådan saknas sedan tidigare. Vad gäller identifikat-
ionen av lämpliga företag pekar klusterledaren på att det både finns för- och nackdelar med att proak-
tivt söka upp företag. Bland annat upplever klusterledaren en risk att missa företag som är intresserade 
av att delta och att informationen inte når ut till relevanta personer inom företagen. En lärdom som 
klusterledaren drog från processen är att kombinationen av aktiv kommunikation och proaktivt upp-
sökande lönar sig för att framgångsrikt kunna identifiera lämpliga företag. 

En lärdom som PROSE AB drog från deltagande i processen var att framtagandet av en ansökan tog 
mer tid och engagemang än vad som först förutsågs. Att samtliga företag saknade erfarenhet av an-
sökningar inom EU:s öppna utlysningar upplevs ha spelat in i att ansökan inte beviljades. PROSE:s 
företrädare upplever att mer stöd i ansökningsprocessen hade underlättat, framför allt avseende de 
formella krav som ställs på ansökningar inom EU:s forskningsprogram. Företrädaren för PROSE ser 
de kunskaper som företaget förvärvade under processen som det främsta mervärdet av att delta och 
öppnar upp för deltagande även i framtida utlysningar. 

Analys  

I teorin är det en lång väg att gå för små- och medelstora företag som vill ta del av finansiering inom 
EU:s öppna forskningsutlysningar. Medlemskap i internationella klusterinitiativ som ERCI innebär 
emellertid en möjlighet för nationella kluster som Järnvägsklustret att bevaka och tillskansa sig kun-
skaper om den teknologiska utvecklingen internationellt samt mäkla kontakter mellan företag i olika 
länder, bland annat inom ramen för EU:s öppna utlysningar. 

Järnvägsklustret har genom samverkan med ERCI fyllt en viktig intermediär roll genom att mäkla 
kontakter mellan ett medelstort svenskt företag och järnvägsaktörer i andra länder75. ERCI har samti-
digt fyllt annan viktig intermediär roll genom att anordna de praktiska och tekniska lösningar för sam-
arbetet.76 Nyckelkomponenter i Järnvägsklustrets mäklande roll har dels varit kunskapen om EU:s 
öppna utlysningar och dels kunskap om de egna medlemsföretagens kompetenser – en roll som för-
utsätter kontinuerlig bevakning på två fronter: dels av nyheter från ERCI om EU:s forskningsutlys-
ningar och dels av de egna medlemsföretagens verksamheter och spetskompetenser. 

Processen har visat på fördelarna med en kombination av metoder för att identifiera lämpliga med-
lemsföretag att knyta till konsortier. Processen har även pekat på för- och nackdelar med respektive 
metod: medan det aktiva informerandet inte mynnade ut i några intresserade företag finns en risk att 
företag överses i det proaktiva uppsökandet. Detta talar för ett tillvägagångssätt där klusterledaren 

                                                 
75 Intermediärens mäklande funktion. Se: Stewart & Hyysalo. 2008. Intermediaries, users and social learning in technological 
innovation. 
76 Intermediärens konfigurerande funktion. Se: Stewart & Hyysalo. 2008. Intermediaries, users and social learning in techno-
logical innovation. 
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först går ut brett till alla medlemmar för att sedan proaktivt söker upp företag med en efterfrågad 
kompetens. 

Processen har pekat på att en eventuell sårbarhet ligger i skedet där det nationella klustret och det 
internationella klusterinitiativet tar ett steg tillbaka i och med överlämningen till konsortiet. Bland 
annat finns en risk för att ansökningsprocessen stannar av, dels om ingen part i konsortiet tar lead i 
arbetet och dels om parterna i konsortierna saknar tidigare erfarenhet och är i behov av stöd i ansök-
ningsprocessen. 

Järnvägsklustrets arbete med att knyta medlemsföretag till öppna utlysningar inom EU:s forsknings-
program Shift2Rail faller väl inom ramen för Smart4U:s fokusområden Forskning och innovation, Affärs-
utveckling och Internationalisering. Genom att små- och medelstora företag knyts till internationella kon-
sortier ges de möjlighet att delta i innovationsutlysningar, vilket även innebär möjligheter till affärsut-
veckling och att bestående kontakter knyts med andra parter i konsortiet. Vidare har arbetssättet styr-
keområdesöverskridande potential om det tillämpas inom andra sektorer. 

Slutsatser 

Nedan presenteras centrala slutsatser och lärdomar från Järnvägsklustrets arbete med att knyta företag 
till EU:s öppna forskningsutlysning inom Shift2Rail: 

• Klusterorganisationer som Järnvägsklustret kan fylla en viktig intermediär funktion som mäk-

lare mellan medlemsföretag och de internationella konsortier som skapas inom ramen för 

EU:s öppna forskningsutlysningar. Den mäklande rollen förutsätter både kontinuerlig bevak-

ning av utvecklingen på internationell nivå samt god kännedom om de egna medlemsföreta-

gen. 

• En eventuell sårbarhet i processen är när överlämning skett från klusterorganisationerna till 

företagen i konsortierna. Om en tydlig ledare saknas för framtagandet av ansökan och företa-

gen samtidigt saknar erfarenhet av att delta i EU:s forskningsutlysningar finns en risk för att 

processen stannar av. 

• Processen utgör ett gott exempel på ett arbetssätt som främjar konkret nytta för små- och 

medelstora företag inom flera av Smart4U:s fokusområden. Arbetssättet har vidare potential 

att bidra till nytta i större skala om det tillämpas inom de andra styrkeområdena. 

 

BILAGA 7: FALLSTUDIE – FÖRETAGSLOTS TILL INNOVATIONSSYSTEMET  

Inledning 

Som en del av ERUF-projektet Smart4U i Västmanland har projektparterna Automation Region, 
Energy Competence Center och Järnvägsklustret samarbetat i en samverkansprocess med Bombardier 
Transportation, Mälardalens högskola och RISE SICS. Processen – som pågick under cirka ett års tid 
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– syftade till att gynna uppstarten av nya forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan före-
taget och forskningsaktörer. Processen har skett mot bakgrund av ett identifierat behov att stärka 
strukturen mellan näringsliv och regionala forskningsaktörer genom framtagandet av verktyg och me-
toder för att identifiera potentiella samverkansmöjligheter kring forskningsutlysningar. 

Fallstudien syftar dels till att bidra med dokumentation av arbetssättet för Smart4U:s lärande och 
kommer dels att fungera som underlag för Oxford Researchs utvärdering av projektet. Fallstudien 
bygger på intervjuer med representanter från Automation Region, Energy Competence Center, Järn-
vägsklustret, Bombardier Transportation, Mälardalens högskola och RISE SICS. Intervjuerna har 
kompletterats med relevant dokumentation. 

Företagslotsen till innovationssystemet 

 

Beskrivning av processen 
Processen katalyserades av att Energy Competence Center – genom sin styrgrupp - identifierade 
behovet av att knyta stora företag till forskningsaktörer i regionen. Inledningsvis genomförde Energy 
Competence Center och Automation Region ett antal möten med tre företag i regionen avseende 
möjliga samarbeten. Ett av dessa möten togs vidare i den samverkansprocess med Bombardier Trans-
portation som slutligen mynnade ut i fyra ansökningar om forskningsstöd.  

Processen har dels innehållit en mötesserie med interna parter och dels kunskapshöjande insatser 
i form av möten med externa parter samt studiebesök hos interna och externa parter. Totalt har cirka 
tio interna projektmöten hållits. Kärnan i den grupp som har träffats har utgjorts av representanter 
från Bombardier Transportation, Automation Region, Järnvägsklustret, Mälardalens högskola och 
RISE SICS. Mötena har varit behovsstyrda och arrangerades på ”ad hoc”-basis utan styrande projekt-
plan. De inledande mötena lades på att etablera kontakt mellan parterna samt att skapa förståelse för 
de behov och tillgångar som fanns hos respektive part. 

Insatsen har innehållit två studiebesök samt möten med Process Industrial IT and Automation (PiiA) 
och Vinnova. Parterna i processen genomförde tidigt ett studiebesök till Bombardier PowerLabs i 
syfte att få en större förståelse för Bombardier Transportations behov avseende forskning och ut-
veckling. Ytterligare ett studiebesök genomfördes på Volvo i Eskilstuna för att inspireras av hur Volvo 
arbetar med offentliga FoU-projekt. Automation Region fungerade som sammankallande till studie-
besöken och förmedlade med hjälp av Järnvägsklustret relevanta kontakter till Bombardiers möten 
med Vinnova och PiiA. Parallellt har Järnvägsklustret även försett Bombardier Transportation med 
branschspecifik information om möjligheterna att delta i offentlig forskningsfinansiering. 

Fas 1: Behovs-
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Mötesserien utvecklades med tiden från mer öppet hålla samverkansmöten till ansökningstekniska 
samarbetsmöten i samband med att projektsamarbeten inleddes kring relevanta forskningsutlys-
ningar. Utgångspunkten för samarbetena var sju strategiska områden för forskning och utveckling 
som Bombardier Transportation identifierat i en intern process. Dessa fungerade bland annat som 
utgångspunkt för arbete på Mälardalens högskola och RISE SICS med att identifiera lämpliga utlys-
ningar och pågående forskningsprojekt. Samarbeten mellan Bombardier Transportation, Mälardalens 
högskola och RISE SICS mynnade ut i totalt fem projektansökningar varav en hade beviljats vid tid-
punkten för den här studien.77 Ansökningarna omfattande flera större företag och forskningsinstitut-
ioner inom och utanför regionen. Bombardier har även gått med i två internationella klustersamar-
beten som ett resultat av processen samt i flera nationella konsortier med företag från olika branscher. 

I kölvattnet av insatsen har Automation Region sammanställt dokumentation i form av: 

• processbeskrivning  

• sammanfattning av processen. 

En dialog pågår mellan Automation Region och RISE SICS om en eventuell uppskalning av proces-
sen. Även de andra parterna har uttryckt en vilja att tillvarata de kontaktytor som har etablerats under 
processens gång samt se över möjligheterna att tillämpa arbetssättet även på andra företag. 

Parternas uppfattningar om processen 
Samtliga deltagande parter beskriver processen som ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att – med 
stöd från aktörer i innovationsstödsystemet - få till stånd samarbeten avseende forskningsprojekt mel-
lan näringsliv, akademi och offentliga sektor. En viktig utgångspunkt för processens igångsättande 
upplevs vara befintligt förtroendekapital i å ena sidan relationen mellan stödsystemaktörerna och å 
andra sidan mellan stödsystemaktörerna och företagen. De deltagande parterna pekar vidare att det 
strukturkapital som genererats i form av etablerade samarbeten och ökad inbördes kunskap om re-
spektive parts organisation lagt en grund för framtida samarbeten mellan parterna. 

En viktig faktor till varför utfallet av processen blev så lyckosamt upplevs vara att Bombardiers behov 
och intressen ställdes i centrum samt att initiativet hade stöd ända upp på ledningsnivå. I samverkan 
kring att identifiera möjligheter till konkreta samarbeten om forskningsprojekt har en ständig förank-
ringsprocess pågått inom respektive organisation. Förankringsprocessen upplevs ha bidragit till att 
respektive part fått en större förståelse för de andra parternas behov, intressen och kompetenser. 
Forskningsaktörerna upplever på det hela taget att de har fått ökad förståelse för de generella utma-
ningar som industrin står inför, medan Bombardier också pekar på att de tillförskansat sig värdefulla 
kunskaper om förfarandet vid offentlig forskningsfinansiering. 

Automation Region beskrivs av flera av de deltagande parterna som en central aktör i processen – 
som genom sitt stora förtroende i den regionala innovationsmiljön och sitt breda kontaktnät haft 

                                                 
77 Testomat/ITEA3, 28 MSEK, med Ericsson, Bombardier, Empear, KTH, MDH, SAAB och RISE (beviljat); 
DRIVE/SSF, 2.5 MSEK, Bombardier, RISE och MDH; INDORSE/Vinnova, 8.5 MSEK, Bombardier, ABB, RISE; RE-
LIANCE/Celtic+, 14.8 MSEK, Bombardier, Westermo, Eduro, RISE; XIVT/ITEA3, 45 MSEK, Bombardier, ABB, Ad-
diva, MDH, RISE 
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avgörande betydelse för processens framgång. Automation Region upplevs både ha fungerat som 
kontaktyta mellan näringsliv, akademi och offentliga institutioner men också verkat organiserande och 
pådrivande. Ett annat betydelsefullt bidrag uppges vara att Automation Region kunnat knyta företag 
från olika branscher till de konsortier som bildats inom ramen för forskningsansökningarna. 

Parterna upplever inte att processen drabbades av några större motgångar. Däremot uppger flera av 
parterna att processen dragit ut på tiden – både som i att den pågått länge och att den varit tids- och 
resurskrävande. Att processen dragit ut på tiden upplevs samtidigt ha haft avgörande betydelse för 
den hållbarhet som uppstått i samarbetet mellan parterna. Tilliten som byggts upp samt kunskapen 
om respektive parts behov och tillgångar beskrivs som nödvändiga för det faktum att processen myn-
nat ut i konkreta samarbeten om projektansökningar. 

Analys 

Inom innovationsstödsystemet finns ett utpekat behov av att tillgängliggöra kompetensen hos forsk-
ningsaktörer för det regionala näringslivet samtidigt som forskningsaktörer efterfrågar samarbeten 
med stora företag. För båda sidor finns vinster med att få tillgång till offentlig forskningsfinansiering 
och att specialiserade små- och medelstora företag knyts till de konsortium som bildas i forskningsan-
sökningar. Ur ett innovationsperspektiv är det samtidigt viktigt att relevanta och aktuella frågeställ-
ningar inom industrin förs in i forskningsmiljöerna. Processen kring företagslotsen har visat hur stöd-
systemaktörer som klusterorganisationer kan fylla en viktig roll för att åstadkomma just detta. 

Energy Competence Center har genom sina täta näringslivskontakter, och i nära samarbete med Auto-
mation Region, fungerat som katalysator och iscensättare av processen. Automation Region har vidare 
– både i egenskap av regional klusterorganisation och genom sin placering på Mälardalens högskola – 
haft en nyckelroll i processen, inte minst genom att mäkla kontakter mellan Bombardier, forsknings-
aktörerna och de små- och medelstora företag som har deltagit i ansökningarna. Processen har således 
potential att skapa betydande mervärden för små- och medelstora företag som annars hade saknat 
resurser att avsätta på utvecklingstid. Automation Regionen har också bidragit till att placera processen 
i ett större sammanhang, bland annat genom att tillsammans med de andra stödsystemsaktörerna för-
medla värdefulla nationella kontakter för kunskapshöjande möten. 

Erfarenheter från processen tyder på att processens utdragna karaktär både kan utgöra en risk och en 
nödvändig förutsättning för att uppnå konkreta resultat. God interpersonell kemi och personliga kon-
takter har visat sig viktiga för den kontinuerliga framdriften av processen - och för att leverera kon-
kreta resultat i form av forskningsansökningar. Samtidigt finns risker att processen tappar styrfart om 
det saknas en eller flera pådrivande parter. Här har Automation Region fyllt en viktig roll som inter-
mediär genom att agera pådrivande och bidra med gynnsamma förutsättningar i relationerna mellan 
parterna samt genom att konfigurera en gemensam målbild för samverkan78. 

Bestående värden från processen är dels forskningsprojektens potential att leda till innovation i reg-
ionen, dels de kontakter och den kunskap som har etablerats mellan parterna samt den kunskap som 

                                                 
78 Se: Stewart & Hyysalo. 2008. Intermediaries, users and social learning in technological innovation för en sammanställning av inter-
mediärers roller i innovationssystem. 
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har upparbetats om offentlig forskningsfinansiering. Processen bidragit till att en grund lagts för nya 
samarbetsprojekt som baseras på de kontakter och den kunskap som upparbetats inom ramen för 
samarbetet. 

Som en del i Smart4U kan processen statuera som exempel på när flera styrkeområden samverkar för 
att tillsammans bygga en struktur mellan näringsliv – såväl stora som små- och medelstora företag - 
och forskning. Ur ett större perspektiv har arbetssättet som tillämpades i processen potential att bidra 
till höjd innovationsförmågan i regionen som helhet, vilket emellertid förutsätter att processen imple-
menteras i större skala på företag inom fler styrkeområden. 

Slutsatser 

Nedan presenteras centrala slutsatser och lärdomar från processen kring företagslotsen till innovat-
ionsstödsystemet: 

• Erfarenheter från processen pekar på tydliga incitament för företag och forskningsaktörer att 
samverka kring utlysningar om offentlig forskningsfinansiering. Samtidigt finns i Västmanland 
ett upplevt behov av att stärka strukturen mellan näringsliv och akademi i regionen samt att 
tillgängliggöra offentliga forskningsmedel för företagen. 

• Automation Region har framgångsrikt fyllt flera av de roller som intermediärer väntas fylla i 
innovationssystem och har på så sätt främjat triple helix-samverkan mellan näringsliv, akademi 
och offentliga institutioner. Samverkan med Smart4U:s projektparter Energy Competence 
Center och Järnvägsklustret har skapat mervärden under processens gång. 

• Att projekten som processen mynnade ut i ligger inom området automation medan företaget 
är verksamt inom järnvägsbranschen pekar på den potential som finns i horisontell styrkeom-
rådessamverkan på systemnivå. Deltagande från både stora och små- och medelstora företag 
innebär samtidigt vertikala samverkansmöjligheter inom flera led av näringslivets värdekedjor 
som inte minst innebär utvecklingsmöjligheter för mindre företag. 

• Processen utgör ett konkret exempel på styrkeområdesöverskridande samverkan med pot-
ential att leda till innovation och på sikt även affärsutveckling bland företag i Västmanland. 
Processen faller väl inom ramen för projektmålet att implementera modeller och verktyg för 
arbetet med projektets strategiska utvecklingsområden. Uppenbara beröringspunkter finns 
också med målet att utveckla verktyg för snabbare kommersialisering av forskningsresultat 
och innovationer.
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