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Sammanfattning 

Oxford Research AB har upphandlats av Tillväxtverket som utvärderare av Smart industri i 

regionerna 2.0 (SMIR 2.0). Vi har som utvärderare följt SMIR 2.0 sedan 2019, med 

kontinuerlig dialog med genomförande tjänstepersoner på Tillväxtverket, deltagande i SMIR 

2.0:s olika aktiviteter och författandet av en tidigare delrapport som presenterades i februari 

2020. Utvärderingen återger i den här slutrapporten resultat och observationen från hela SMIR 

2.0:s genomförandetid (2018 till augusti 2021). 

SMIR 2.0 är ett av flera regeringsuppdrag hos Tillväxtverket kopplade till regeringens så 

kallade nyindustrialiseringsstrategi som lanserades 2016. Strategin lyfter fram industrin och 

de industrinära tjänsteföretagens roll för att skapa jobb och exportintäkter, samt sektorns roll i 

innovationsarbetet för att hitta lösningar på klimatförändringar och utmaningar associerade 

med en åldrande befolkning.  

Uppdraget har inneburit både utlysning av projektmedel till regioner och regionala aktörer för 

att främja industrins utveckling och av Tillväxtverket drivna insatser för dialog, 

erfarenhetsdelning och -utbyten. SMIR 2.0 har påverkats av såväl nedskärningar i uppdraget 

och covid-19-pandemin, med efterföljande förlängning av uppdraget. 

Efter portföljanalys, dokumentstudier, intervjuer, observation, samt kontinuerlig kontakt med 

och dialog med Tillväxtverket landar utvärderingen i följande slutsatser och framåtsyftande 

rekommendationer:  

▪ SMIR 2.0 har inneburit en bred utlysning av medel för att främja Smart industri på 

regional nivå. Projekten inom SMIR 2.0 har utformats utifrån den regionala kontexten, 

vilket gjort att satsningen fått ett brett genomslag inom regionerna.  

▪ Utvärderingen bedömer att nyindustrialiseringsstrategin och industrins omställning har 

stärkts och aktualiserats som fråga på regional nivå, genom ökad kunskap om 

industrins förutsättningar och påverkan på det regionala strategiarbetet. Regionalt 

utvecklingsansvariga aktörers deltagande i projekten har varit viktigt för att säkerställa 

att kunskap från projekten sprids i regionerna, men även för att säkerställa 

bredare resultat i linje med SMIR 2.0:s syfte och mål.  

▪ Flexibiliteten i SMIR 2.0 bidrar till att möjliggöra synergier med andra instrument 

och regionala prioriteringar. Tillväxtverkets erfarenhetsutbyten och nätverksaktiviteter 

för regioner och projektaktörer, har varit mycket uppskattade. Möjligheten att få 

inspiration, dela utmaningar, lärdomar och idéer till lösningar anses vara viktiga i det 

regionala arbetet. I bästa fall bör erfarenhetsutbyten ske proaktivt och 

framåtsyftande – för att vägleda kommande satsningar. Ett exempel på detta är de 

dialogrundor som genomfördes inför och under utlysningen. 

▪ Industrin som målgrupp är svår att nå ut till. Detta är ett strukturellt problem som 

också präglat projekten inom SMIR 2.0. Trots svårigheten har projekten överkommit 

svåra hinder och byggt upp värdefulla erfarenheter och samlat lärdomar.  
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▪ En annan central utmaning för projekten var covid-19-pandemin. Pandemin har 

försvårat kontakt med företag och minskat möjlighet till möten. Två lärdomar är 

vikten av att ha ett flexibelt arbetssätt, och de fördelar som också finns med digitala 

sammankomster. 

▪ Bredden i projektportföljen har till viss del begränsat utvärderingsbarheten av 

insatsen på en samlad nivå, och det är svårt att följa en gemensam förändringsteori. 

Indikatorer och resultattyper har varierat mellan projekten, som en följd av den 

regionala anpassningen. Det finns vissa brister i rapporteringen från vissa projekt. 

▪ Utvärderingen har tidigare påpekat, och vill även i slutrapporten lyfta att det finns ett 

kommunikativt glapp mellan vad Tillväxtverket velat uppnå enligt uppdragets 

förändringsteori och insatsplan, hur utlysningen utformats och vad Tillväxtverket 

finansierat för typ av projekt, samt hur Tillväxtverket följt upp det. Förändringsteorin 

hade kunnat tydliggöras och linjeras i ett tidigare skede, tillsammans med andra 

styrande dokument. Dels för att kommunikativt tydliggöra satsningens tänkta 

inverkan, dels för att underlätta och styra uppföljning och utvärdering. 

➢ Rekommendation: Utvärderingen ser att det är viktigt att fortsätta att arbeta 

med regional anpassning och i tät dialog med regionerna kring utformning av 

utlysningar liknande SMIR 2.0. För att få mesta mervärde av den regionala 

anpassningen behöver man också säkerställa att projekten förankras mot en 

tydlig regional behovsanalys hos regionerna, och en framgångsfaktor är att 

regionalt utvecklingsansvariga är aktivt involverade. 

➢ Rekommendation: Erfarenhetsutbyten bör ske med tydlighet i målgrupp och 

syfte för att deltagare ska få ut mesta möjliga av tillfällena. Utvärderingen ser 

också att erfarenhetsutbyten med fördel fortsatt sker genom dialogrundor inför 

och under utlysningen, eller andra former för framåtsyftande utbyten för 

kommande satsningar, för att ge mesta möjliga utväxling.  

➢ Rekommendation: För en långsiktig verkan av insatserna är det viktigt att de 

upparbetade arbetssätten, relationerna och nätverken tas om hand hos 

projektaktörer och i regioner efter avslut. Erfarenheter från SMIR 2.0 förstärker 

insikten att detta behöver tänkas in i utformningen och projekteringen av 

insatser. 

➢ Rekommendation: Utvärderingen uppfattar ett behov av att arbeta utifrån en mer 

tydliggjord och relevant förändringsteori i liknande satsningar. Med en 

långtgående regional anpassning behöver övergripande mål och tänkta vägar för 

inverkan finnas som ett stöd för utvärderingsbarhet, och för styrning av 

rapportering och uppföljning. 
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1. Smart industri i regionerna 2.0 

Denna rapport redovisar resultatet av Oxford Researchs utvärdering av Tillväxtverkets 

regeringsuppdrag Smart industri i regionerna 2.0. Tillväxtverkets uppdrag har varit ett av flera 

kopplade till regeringens så kallade nyindustrialiseringsstrategi. I detta inledande kapitel 

beskriver vi kortfattat bakgrunden till Tillväxtverkets uppdrag och uppdraget Smart industri i 

regionerna 2.0. 

1.1 Regeringens nyindustrialiseringsstrategi 

Näringsdepartementet lanserade i början av 2016 en ny strategi för industriell utveckling i 

Sverige. Strategin benämndes nyindustrialiseringsstrategin eller Smart industri1 och syftar 

ytterst till att stärka omställningsförmåga och konkurrenskraft bland företag inom industrin 

och industrinära tjänstenäringar. Inom ramen för strategin genomförs insatser inom följande 

fyra fokusområden:2 

• Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala 

utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 

• Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar 

produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft. 

• Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov 

och främja dess långsiktiga utveckling. 

• Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar 

till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige. 

Strategin lyfter fram industrin och de industrinära tjänsteföretagens roll för att skapa jobb och 

exportintäkter, samt sektorns roll i innovationsarbetet för att hitta lösningar på 

klimatförändringar och utmaningar associerade med en åldrande befolkning. 

1.2 Smart industri i regionerna 

Tillväxtverket genomför en rad olika uppdrag och insatser inom ramen för Smart industri.3 

Uppdragen har olika inriktning och tidsram, men förenas i det övergripande syftet att de alla 

ska bidra till förnyelse och stärkt omställningsförmåga i industriföretag och industrinära 

tjänsteföretag. Den här utvärderingen avgränsas till Tillväxtverkets fortsatta uppdrag att 

främja ett regionalt genomförande av Smart industri (Smart industri i regionerna). 

 
1 Se Näringsdepartementets pressmeddelande Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. 21/1 

2016 
2 Näringsdepartementet (2016) Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige 
3 Digitaliseringslyftet (78 miljoner kronor), Robotlyftet (68 miljoner kronor), Främja nyindustrialisering på 

regional nivå (25 miljoner kronor), Strategisk kompetensförsörjning – validering (9 miljoner kronor), Samverkan 

skola – industri (9 miljoner kronor), Synliggöra goda exempel inom industrin (6 miljoner kronor), Smart industri 

i regionerna 2.0 (69 miljoner kronor). 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/mikael-damberg-presenterar-regeringens-nyindustrialiseringsstrategi/
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1.2.1 Bakgrund till Smart industri i regionerna 2.0 

Det första regeringsuppdraget inom Smart industri i regionerna (SMIR 1.0) pågick under 

2016–2018. Uppdraget syftade till att stärka Smart industri på den regionala nivån genom 

arbete för omställning, förnyelse och ökad konkurrenskraft. I detta ingick dels att analysera 

hinder och möjligheter för omställning hos industriföretagen, dels att sprida information om 

strategin i landets regioner och bidra med finansiering till projekt som arbetade med Smart 

industri och som föll inom ramen för nyindustrialiseringsstrategin4. Inom uppdraget 

finansierades 18 förstudieprojekt som involverade 20 regioner, men även fem 

genomförandeprojekt som involverade 11 regioner. SMIR 1.0 slutrapporterades i början av 

2019, men redan i början av 2018 utökades uppdraget genom ett nytt regeringsbeslut om att 

stärka Smart industri på regional nivå (SMIR 2.0). 

1.2.2 Omfattning och inriktning 

Fortsättningsuppdraget SMIR 2.0, som den här utvärderingen har berört, har omfattat totalt 

69,35 miljoner kronor. Projekt som finansierats inom uppdraget har löpt från slutet av 2018 

och avslutats som senast i mars 2021, och Tillväxtverkets regeringsuppdrag avlutas under 

sommaren 2021. Totalt har 20 projekt finansierats inom ramen för uppdraget. Samtliga 21 

regioner har, direkt eller indirekt, varit delaktiga i genomförandet. I Bilaga E: Projekt i Smart 

industri i regionerna 2.0 finns en kortfattad beskrivning av de 20 projekten. 

Uppdragets medel skulle användas för att stärka genomförandet av 

nyindustrialiseringsstrategin utifrån regionernas specifika förutsättningar och genom 

involvering av regionalt utvecklingsansvariga aktörer (RUA), samt andra genomförande och 

projektägande aktörer. I tillägg till att involvera den regionala nivån i genomförandet skulle 

Tillväxtverket främja erfarenhetsutbyte mellan regionerna och andra aktörer avseende 

nyindustrialiseringsstrategin. Regeringsuppdraget uppmuntrade även uppväxling av nationella 

medel med ERUF-medel. 

1.2.3 Hur inverkan från uppdraget ska uppnås 

Den primära målgruppen för uppdraget har varit regionalt utvecklingsansvariga aktörer, men 

även andra främjandeaktörer har omfattats av insatser. Indirekt är det företagen inom industrin 

som ska stärkas i sin omställningsförmåga och konkurrenskraft. Utvärderingens förståelse för 

programmets förändringsteori är att det funnits två huvudsakliga effektspår: 

1. Det första spåret har utgjorts av att enskilda finansierade projekt direkt stärker 

industriföretagen genom att involvera dessa och arbeta med deras 

omställningsförmåga och konkurrenskraft. Exempel på detta är bland annat att medel 

använts för att skala upp och utveckla åtgärder som involverar företag, och som 

pilottestats inom SMIR 1.0 eller andra uppdrag som kommit ur arbetet för Smart 

industri. 

 

 
4 Tillväxtverket (2016) Smart industri i regionerna. 
5 Uppdraget omfattade ursprungligen 90 miljoner kronor. 

https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/smart-industri-i-regionerna.html
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2. Det andra och huvudsakliga effektspåret utifrån Tillväxtverkets perspektiv är 

dock indirekt. Det handlar om att Tillväxtverket – genom såväl egna insatser som 

genom utlysta medel och regionala projekt – främjar regionalt 

utvecklingsansvariga aktörers och främjandeaktörers förmåga att i sin tur 

implementera Smart industri. Detta genom stärkt förståelse för industrins 

förutsättningar, stärkta samverkansstrukturer, nätverk och mötesplatser, ökad kunskap 

om Smart industri, med flera grundläggande kapaciteter. Dessa kapaciteter kan 

omsättas i utformningen och implementeringen av regionala utvecklingsstrategier, 

RUA:s dialog med regionala främjandeaktörer, prioriteringar för industrin och i 

slutändan ett fokuserat och effektivt genomförande av Smart industri på den regionala 

nivån. 

Tillväxtverket har tagit fram en förändringsteori som ligger till grund för den tolkning av 

programmets effektspår som vi gör ovan. En ursprunglig version av förändringsteorin 

återfinns i Bilaga A. Förändringsteorin uppdaterade också vid ett tillfälle under SMIR 2.0:s 

löptid. Den uppdaterade förändringsteorin återfinns i Bilaga B. Utvärderingens förståelse för 

Tillväxtverkets uppdrag baserar sig också på Tillväxtverkets regeringsuppdrag, insatsplan6, 

samt med en bakgrundsförståelse i nyindustrialiseringsstrategin med tillhörande 

handlingsplaner.  

1.2.4 Förändringar under uppdragets genomförande 

Under den tid som Smart industri i regionerna 2.0 löpt har uppdragets förutsättningar och 

omvärld gått igenom flera förändringar. Vi noterar bland annat följande händelser av vikt: 

• Uppdragets omfattning minskades av Näringsdepartementet under genomförandets 

gång. Den ursprungliga ramen för uppdraget var 90 miljoner kronor vilket i ett första 

steg under 2018 minskades till 80 miljoner kronor. I november 2019 fattade 

regeringen nytt beslut om att minska finansieringen till 69,3 miljoner kronor.  

 

• Fördröjningar i aktivitetstakt och upparbetade medel – beroende bland annat på 

coronapandemin – ledde till att flera projekt önskade förlängda tidsramar. Under en 

period rådde osäkerhet för projekten och Tillväxtverket om en sådan förlängning var 

möjlig. Under hösten 2020 beviljade regeringen en förlängning av uppdraget till den 

31 augusti 2021. 

 

• Coronapandemin har även i övrigt drabbat både projektens och Tillväxtverkets arbete 

under genomförandet. Förändrade arbetssätt, ändrade aktiviteter och nämnda 

förseningar har haft en stor inverkan på möjligheten att leverera uppdraget i enlighet 

med ursprunglig plan. 

  

 
6 Tillväxtverket, Insatsplan: Smart industri i regionerna 2018–2020, dnr Ä2018-215. 
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2. Om utvärderingen 

Utvärderingen av SMIR 2.0 har löpt från oktober 2019 och avslutas med denna rapport. I det 

här kapitlet redogör vi för utvärderingens övergripande upplägg och tillvägagångsätt. 

2.1 Övergripande upplägg 

Utvärderingen av SMIR 2.0 har genomförts i tre spår, med fokus på olika delar av uppdraget: 

1. Det första spåret har bestått i en analys av projektportföljen. Projektportföljen har 

följts från en första kartläggning av innehåll och inriktning, till en analys av 

prestationer och lärdomar vid projektens avslut. 

 

2. Det andra spåret har bestått i att följa genomförandet på övergripande nivå. Fokus 

har varit att belysa och analysera hur Tillväxtverkets egna insatser och genomförande, 

men även projekten, har lett till kunskapsutbyten och ett ändamålsenligt 

genomförande. 

 

3. Det tredje spåret har bestått i att följa upp vilka resultat och vilken inverkan som 

uppstått i de regionala miljöerna. Fokus har legat på inverkan hos de primära 

målgrupperna (främst regionalt utvecklingsansvariga aktörer och främjandesystemet). 

Tidsmässigt har utvärderingsuppdraget bestått av två faser:  

• Fas 1: Den första fasen som genomfördes från uppdragsstart till februari 2020, 

fokuserade på projektportföljen (spår 1), och avrapporterades i utvärderingens 

delrapport.7 

 

• Fas 2: Den andra fasen har löpt mellan februari 2020 och maj 2021.8 Arbetet i fas 2 

har fokuserat på genomförandet på övergripande nivå samt utvärdering av resultat och 

inverkan hos primära målgrupper (spår 2 och 3). Fasen avslutas med den här 

slutrapporten. 

2.2 Datainsamling och metoder 

För detaljerad information om utvärderingens portföljanalys och intervjuer hänvisar vi till 

rapportens metodbilagor.9 Övergripande kan dock sägas att utvärderingen baserar sig på: 

 
7 Oxford Research (2020) Utvärdering av Tillväxtverkets regeringsuppdrag Smart industri i regionerna 2.0: 

Delrapport 
8 Förlängt för att inrymma de förlängda projekten, utvärderingen skulle ursprungligen avslutats januari 2021. 
9 Bilaga C: Metoder och datainsamling, Bilaga D: Projektportfölj och material och Bilaga F: Variabler, 

kategorier och informationsurvalsprinciper för portföljanalys. 



Utvärdering av Tillväxtverkets regeringsuppdrag Smart industri i regionerna 2.0 

5 

• En portföljanalys utifrån projektdokumentation från samtliga 20 projekt, vilket 

inkluderar ansökningar, delrapporter och slutrapporter. Portföljanalysen har följt ett 

strukturerat ramverk med gemensamma variabler och kategorier. 

 

• Dokumentstudier av programövergripande dokumentation såsom 

regeringsuppdrag, avrapporteringar, med mera. 

 

• Intervjuer med målgrupp och genomförare. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med representanter från 17 regioner samt med 5 representanter för arbetet 

med Smart industri på Tillväxtverket i rollen som genomförande. 

 

• Deltagande observation och löpande dialog med Tillväxtverket. Utvärderarna har 

deltagit under flera tillfällen för erfarenhetsutbyte både med regioner och med projekt. 

Dessa har fungerat som tillfällen att observera och ta del av reflektioner. 

Utvärderingen har också haft en löpande dialog med genomförande tjänstemän på 

Tillväxtverket. 

2.3 Tidigare delrapport 

Som vi nämnt ovan lämnade utvärderingen en delrapport till Tillväxtverket i början av 2020. 

Under arbetet med denna slutrapport har slutsatser från delrapporten uppdaterats. I vissa fall 

har en tydlig progression skett, eller förutsättningar förändrats. Slutsatser som fortfarande är 

giltiga återfinns även i denna slutrapport. 

I delrapportering konstaterade utvärderingen att: 

• En majoritet av projekten inom SMIR 2.0 arbetade inom nyindustrialiseringsstrategins 

fokusområden Industri 4.0 och Kunskapslyft industri. Merparten av projekten är 

branschgenerella inom industrisektorn och flera av projekten tog vidare 

utvecklingsarbete från tidigare projekt i SMIR 1.0 eller andra program. 

 

• De flesta av projekten hade som mål att stärka främjandesystemet och företag 

framför att bidra till strategisk utveckling, samverkan och mobilisering av RUA. 

Flertalet projekt i portföljen bygger vidare på samverkansstrukturer och -geografier 

som initierats inom SMIR 1.0 och i storregional samverkan inom Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF). 

 

• Ett fåtal projekt hade uppgett att de halkat efter i uppstartsfasen. Men 

förutsättningarna uppgavs vara goda för att nå de resultatmål som satts upp i 

ansökningar och beslut. 

 

• Det stora engagemanget för SMIR 2.0 bland regioner och främjandeaktörer antydde 

att det finns ett behov av insatser för industrin. Samtidigt upplevde flera av 

projekten svårigheter att nå ut till industriföretag med sina stödaktiviteter. 

Utvärderingen rekommenderade Tillväxtverket att ta en samordnande roll och bjuda in 

till kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan regioner och projekt. 
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• Utvärderingen bedömde att SMIR 2.0 skiljde sig från övriga uppdrag inom Smart 

industri, genom att omfatta projekt med bäring på samtliga fyra fokusområden i 

nyindustrialiseringsstrategin. Utvärderingen ansåg också att uppdraget utmärkte sig 

genom det uttalade spåret (till exempel i förändringsteorin och insatsplanens målgrupper) 

att stärka regionalt utvecklingsansvariga aktörers förmåga att arbeta med omställningen av 

industrin. 

 

• Utvärderingen betonade vikten av en tydlig ambition för vad som utmärker SMIR 

2.0 i förhållande till övriga uppdrag som Tillväxtverket genomför inom Smart industri. 

Utvärderingen såg SMIR 2.0:s positionering som viktig bland annat eftersom vi 

uppfattade en potential att komplettera och stärka andra insatser inom Smart industri i 

genomförande och effekter, men också utifrån att regionalt utvecklingsansvariga 

aktörer utgör den primära målgruppen.  
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3. Analys av projektportföljen 

I det här kapitlet presenterar vi analysen av SMIR 2.0:s projektportfölj bestående av 20 

projekt. Utgångspunkt för portföljanalysen är de variabler och kategorier som återfinns i 

Bilaga F: Variabler, kategorier och informationsurvalsprinciper för portföljanalys. 

Utvärderingen lyfter här vilka slags projekt som ingått i SMIR 2.0, projektens inriktningar, 

strategiska kopplingar och prestationer, samt vilka gemensamma lärdomar som kan dras från 

projektgenomförandet. 

3.1 Vilka slags projekt har ingått i projektportföljen? 

3.1.1 Regioner och ERUF är stora medfinansiärer 

De 20 projekten i SMIR 2.0 omsluter totalt cirka 142 miljoner kronor, alla finansieringskällor 

inkluderade.10 Medelstorleken på projekt är cirka 7 miljoner kronor, och medianstorleken 

något mindre, 5,5 miljoner kronor. Ett fåtal större projekt ingår också i portföljen. 

Finansiering utifrån typer av finansiär presenteras i Figur 1. 

Figur 1. Totala medel utifrån finansiär, projekt inom Smart industri i regionerna 2.0.  

 

* Inkluderar forsknings- och utbildningsaktörer, främjande- och utvecklingsaktörer samt övriga myndigheter inklusive RISE, 

Almi, Stiftelsen för svensk industridesign (SVID), Mälardalens Högskola, Arbetsförmedlingen, främjandeaktörer och 

utvecklingsaktörer så som Science Parks, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Industriella utvecklingscentra 

(IUC-bolag), Järnvägsklustret, samt Kurt Nicolingymnasiet. 

** Vinstdrivande industribolag 

 

50 procent av de totala medlen, cirka 72 miljoner kronor, kommer från SMIR 2.0. Återstående 

cirka 71 miljoner kronor fördelas på medfinansiärer. 

 
10 Siffrorna i detta avsnitt avspeglar budgetar utifrån projektbeslut. 

Smart industri i 

regionerna 2.0

71 942 099 kr

(50%)

ERUF

21 132 775 kr

(15%)

Övrig offentlig och 

offentlig/privat*

7 935 981 kr

(6%)

Regional

34 752 804 kr

(24%)

Kommunal

5 264 114 kr

(4%)

Privat**

1 410 575 kr

(1%)

Övrigt

34 320 kr

(<1%)
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I utlysningen av projektmedel inom SMIR 2.0 ställdes inga krav på privat medfinansiering av 

projekten. Genomgången visar att två av projekten har privat medfinansiering11, och som 

framgår av figuren utgör den privata medfinansieringen cirka 1 procent av portföljens totala 

medel. 

Det har inte heller varit obligatoriskt med regional medfinansiering. Regioner medfinansierar 

totalt 15 av 20 projekt. Regionen står också för den största andelen av medfinansieringen med 

24 procent av de totala medlen, eller 49 procent av den totala medfinansieringen. Övrig 

offentlig och offentlig/privat medfinansiering utgör 6 procent av de totala medlen, fördelat på 

8 projekt. Kommuner, inklusive kommunala bolag och kommunalförbund står för 4 procent 

av projektens finansiering fördelat på 7 projekt. En liten del av finansieringen (34 320 kronor) 

har inte gått att specificera utifrån typer av finansiär. 

Tillväxtverket har, i enlighet med regeringsuppdraget, främjat samverkan mellan SMIR 2.0 

och ERUF genom att involvera ERUF-handläggare i de dialogrundor som hölls med 

regionerna inför utlysningen av projektmedel i SMIR 2.0. Det resulterade i två projekt med 

finansiering från både SMIR 2.0 och ERUF12. Finansieringen från ERUF i de två projekten 

står samtidigt för en betydande del (30 procent) av den totala medfinansieringen av projekten 

inom SMIR 2.0. 

3.1.2 En branschgenerell portfölj med vissa bransch- eller teknikspecifika projekt 

Projekten i SMIR 2.0 är i huvudsak branschgenerella och har ett brett fokus på industrins 

utveckling och omställning. Det finns tre projekt med tydlig inriktning mot specifika 

branscher, i form av tunga fordon (DigiMission - samverkan för effektivare SME 

digitalisering i Mälardalen), järnväg (Järnvägsklustret i Västerås) och hälsoteknik (Weltech 

Region). De två senare projekten sticker också ut i portföljen som de enda projekten som 

utvecklar regionala branschklusterinitiativ. De har även tydlig koppling till regionala 

branschprioriteringar för smart specialisering. 

Utöver de branschspecifika projekten finns tre teknikspecifika projekt i portföljen. Samtliga 

av dessa projekt fokuserar på tekniken additiv tillverkning. Det är Additiv Tekniknod i Kalmar 

län, ACES - Additive Coordination in East Middle Sweden och Digitaliseringskoordinator 

med fokus på 3D/AM.  De två senare har en gemensam bakgrund i en kraftsamling som 

gjordes i Östra Mellansverige under 2018 för en nationell positionering inom additiv 

tillverkning13. De här två projekten arbetar nära varandra i genomförandet och samarbetar 

även med andra projekt och satsningar i Östra Mellansverige och andra delar av landet. Även 

projekten Smart industri i Norra Mellansverige II och DigiMission - samverkan för 

effektivare SME digitalisering i Mälardalen har verksamhet inom additiv tillverkning14, och 

 
11 Smart industriell modernisering JH och Digitaliseringskoordinator med fokus på 3D/AM 
12 Smart industriell modernisering JH och Smeland 
13 Oxford Research. 2018. Additiv tillverkning i Mellansverige. En analys av resurserna och förutsättningarna 

för en nationell positionering inom additiv tillverkning. Tillgänglig: https://oxfordresearch.se/wp-

content/uploads/2018/10/Additiv-tillverkning-i-Mellansverige-Oxford-Research.pdf. 
14 Information hämtad från lägesrapporterna. 

https://oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/10/Additiv-tillverkning-i-Mellansverige-Oxford-Research.pdf
https://oxfordresearch.se/wp-content/uploads/2018/10/Additiv-tillverkning-i-Mellansverige-Oxford-Research.pdf
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sällar sig därmed till det växande antal projekt i Sverige som arbetar för att främja 

implementeringen av additiv tillverkning i industrin.  

3.1.3 Regionala främjandeaktörer är vanliga projektägare 

Till skillnad från SMIR 1.0 har regeringen inom SMIR 2.0 öppnat upp för främjandeaktörer 

och andra genomförare att driva och äga projekt för industrins omställning. Denna ändring 

återspeglas i portföljen för SMIR 2.0, där hälften av projekten ägs och drivs av regionala 

främjandeaktörer. Regionerna står som projektägare i en femtedel av projekten (se Figur 2). 

Att regionerna i så liten utsträckning är projektägare inom SMIR 2.0 bedöms av utvärderingen 

som ett steg bort från den ursprungliga förändringsteorin som Tillväxtverket utvecklade för 

SMIR 2.0, där RUA utgör både primär målgrupp och genomförare (dock tillsammans med 

främjandeaktörer) av projekt och andra insatser inom ramen för programmet. Det är samtidigt 

i linje med avsikten att ha en regional anpassning, då många regioner i förstudierna inom 

SMIR 1.0 konstaterade att främjandeaktörer var lämpliga projektägare (se avsnitt 4.2 nedan). 

Figur 2. Antal projektägare efter typ av aktör inom Smart industri i regionerna 2.0. 

 

Av de projekt som ägs av främjandeaktörer är hälften ägda av regionala IUC-bolag (Halland, 

Kalmar, Norr, Skåne och Väst).15 Kommuner eller kommunala bolag samt regioner äger 4 

projekt (20 procent) vardera och utgör de näst största projektägargrupperna. Övriga (forskning 

och utbildningsaktörer) är projektägare i två (10 procent) av projekten. 

3.2 Inriktning och strategiska kopplingar 

3.2.1 Projekt med samverkan inom och mellan län 

De projekt som finansieras av SMIR 2.0 bedrivs i huvudsak på lokal eller länsnivå (NUTS 3). 

Det finns dock 6 projekt där samverkan sker inom större geografier, främst geografier som 

 
15 I ytterligare ett fall, i Jämtlands län, är Region Jämtland Härjedalen projektägare men det regionala IUC-

bolaget, IUC-Z Group, medfinansiär och projektpart. 
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motsvarar regionalfondsregioner (NUTS 2). Exempel på detta är projekt som genomförs inom 

NUTS 2-områdena Östra Mellansverige, Norra Mellansverige, samt enskilda län inom 

Småland och Öarna. 

I de fall storregional samverkan förekommer bygger denna ofta på befintliga samarbeten 

mellan aktörer, gemensam mobilisering eller att projekten också finansieras av ERUF. Det 

finns också ett projekt som omfattar ett storregionalt samarbete utöver NUTS 2-gränserna, 

som inkluderar både Östra Mellansverige och Norra Mellansverige. Östra Mellansverige 

sticker ut som det område där flest projekt samverkar mellan län: alla fem projekt i Östra 

Mellansverige genomförs på Östra Mellansverigenivå. I Norra Mellansverige är ett av två 

projekt på Norra Mellansverigenivå medan ett är länsspecifikt. 

Förekomsten av samverkan mellan län i SMIR 2.0 kan vara en indikation på olika saker, 

såsom upparbetade samverkansstrukturer i det regionala utvecklingsarbetet (inte minst inom 

ERUF-geografierna), eller att det bedömts finnas samordningsfördelar. Att flera av projekten 

valt att samverka i geografier som är vanliga inom ERUF antyder att det finns en 

komplementaritet mellan programmen. Dels att genomförandet av ERUF haft en inverkan på 

SMIR 2.0, dels att SMIR 2.0 påverkar genomförandet av ERUF. 

 

3.2.2 Projekten verkar i en kontext med flera andra projekt och satsningar 

Det finns en rad beröringspunkter mellan projektportföljens framträdande inriktningar och 

andra uppdrag som Tillväxtverket genomför inom Smart industri såsom Digitaliseringslyftet, 

Projektexempel: Digitaliseringskoordinator med fokus på 3D/AM 

Curt Nicolin Gymnasiet AB 

Projektet pågick mellan juni 2019 och mars 2021 och har kopplingar till 

nyindustrialiseringsstrategins områden Industri 4.0 och Kunskapslyft industri. 

Projektets syfte var att skapa samverkan mellan aktörer i Östra Mellansverige för att nyttja deras 

kompetens, och initiera kunskapsöverföring och kunskapsinhämtning som bidrar till att små och 

medelstora industriföretag kan utvecklas. Projektet skulle också skapa förutsättningar för 

fortbildning, utbildning, förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och 

medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag inom 3D/Additiv tillverkning. 

Projektet har redovisat resultat så som ökad kunskap och kompetens om additiv 

tillverkningsteknik, och över 50 tillverkande små och medelstora företag har deltagit i projektets 

aktiviteter. Genom nära samverkan med större företag har projektet erbjudit så kallade sprint 

events där de tillsammans med studenter och mindre företag kunnat utveckla kunskap om additiv 

tillverkning. Projektet har också tydliggjort behovet av etableringen av en ny 

digitaliseringskoordinator, som resulterat i en ny projektansökan på området. 

Information inhämtad från Tillväxtverket (Se www.tillvaxtverket.se), samt slutrapporter av projekten. 

 

http://www.tillvaxtverket.se/
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Robotlyftet och Tillverkning i Sverige. Samtidigt finns en tydlig ambition för vad som 

utmärker SMIR 2.0 i förhållande till övriga uppdrag som Tillväxtverket genomför inom 

området. SMIR 2.0:s inriktning i förhållande till andra uppdrag är bland annat viktig utifrån 

perspektivet att de olika uppdragen har potential att komplettera och stärka varandra i 

genomförande och effekter. Den är också viktig utifrån uppdragets förändringsteori och 

insatsplan, där regionalt utvecklingsansvariga aktörer och regionala främjandeaktörer utgör 

direkta målgrupper för de insatser som genomförs inom ramen för uppdraget. 

Projekten arbetar i många fall i strategisk följd. De flesta av projekten har kopplingar till 

avslutade projekt inom SMIR 1.0, pågående projekt inom SMIR 2.0, eller projekt inom andra 

program. Flera av projekten tar vidare utvecklingsarbete från de tidigare satsningarna, men 

även upparbetade samverkansstrukturer och -geografier som initierats inom SMIR 1.0 och i 

storregional samverkan inom till exempel ERUF. 

Under SMIR 2.0:s löptid har det för utvärderingen framkommit mer tydliga kopplingar till 

andra satsningar och projekt som bedrivs i länen. I första hand handlar det om kopplingar till 

arbetet med smart specialiseringsstrategier, projekt inom ERUF och europeiska socialfonden, 

samt andra regionala utvecklingssatsningar. Mycket av arbetet i dessa strategiskt 

sammankopplade projekt samt projekt som bygger på varandra kan kopplas till ERUF och det 

under perioden framvuxna behovet av att arbeta med regionala strategier för smart 

specialisering. Flera projekt har också haft detta som ett uttalat mål för sitt genomförande.  

3.2.3 Digitalisering och kompetensförsörjning vanligaste inriktningar för projekten 

Projekten inom SMIR 2.0 skulle samtliga utgå från något eller några av 

nyindustrialiseringsstrategins fyra fokusområden:  

• Industri 4.0 

• Hållbar produktion 

• Kunskapslyft industri 

• Testbädd Sverige 

Bland de projekt som uttryckligen nämner fokusområdena vid namn i sina ansökningar är 

Kunskapslyft industri och Industri 4.0 mest framträdande (se Figur 3). Här finns en tydlig 

koppling till förstudierna som genomfördes under 2016–2017, där flertalet regioner valde att 

fokusera sina förstudier på antingen digitalisering (Industri 4.0) eller kompetensförsörjning 

(Kunskapslyft industri).16  

 
16 Kontigo. 2017. Tematisk analys – smart industri i regionerna, förstudieprojekt. En metaanalys av 

slutrapporterade förstudier med underlag. 
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Figur 3. Antal projekt med inriktning mot respektive fokusområde inom Smart industri samt fördelningen av uttryckta och av 

utvärderingen tolkade inriktningar. Svarsalternativen utesluter inte varandra, n=20. 

 
För 7 projekt finns uttryckta kopplingar till Kunskapslyft industri och för 6 projekt finns 

uttryckta kopplingar till Industri 4.0. Detta styrker den iakttagelse som Tillväxtverket gjorde i 

den första lägesrapporten till Näringsdepartementet, där myndigheten konstaterade att det 

finns ett fokus på insatser inom digitalisering och kompetensförsörjning. Hållbar produktion 

och Testbädd Sverige förekommer inte lika ofta i ansökningar och beslut och återfinns 

uttryckta i tre respektive två projektansökningar. 

Utöver uttryckta fokusområden har utvärderingen gjort en egen tolkning av vilka områden 

projekten riktar sig mot. Utvärderingens tolkning av projektansökningar och -beslut visar att 

Kunskapslyft industri utgör en inriktning för cirka 15 av 20 projekt och Industri 4.0 en 

inriktning för 13 av 20. Hållbar produktion och Testbädd Sverige är mindre vanliga som 

inriktning för projekten. Den här fördelningen sett till fokusområden kan peka på behovet av 

en viss typ av insatser på regional nivå, både på strategisk nivå och sett till behoven i 

industrin. Den kan också innebära att det finns överlappningar med andra av Tillväxtverkets 

uppdrag inom Smart industri, särskilt Digitaliseringslyftet, men även uppdraget Strategisk 

kompetensförsörjning inom industrin. 

3.2.4 Fokus på företagsstöd och att stärka främjandesystemet 

Övergripande består projektportföljen av projekt som dels arbetar operativt mot företag och 

individer, med industrifrämjande insatser. Dels, med struktur och samordning för industrins 

omställning. Och dels, en kombination av båda dessa kategorier. 

De vanligast förekommande målgrupperna i portföljen är främjandeaktörer och företag. 14 

respektive 18 av projekten vänder sig till företag och främjandesystemet, vilket kan ställas 

mot de sex projekt som uppger att de riktar sig till RUA. Flera av projekten som vänder sig 

till främjandeaktörer arbetar med att stärka den operativa samordningen inom 

främjandesystemet. Typiskt för projekten är att de dels arbetar med företagsfrämjande 

insatser, dels med att stärka kapaciteten i främjandestrukturen genom utveckling av metoder 

och möten för ökad samordning. 
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Samtliga projekt i portföljen arbetar med insatser för näringsliv eller individer. Det är 

samtidigt flest projekt som arbetar för att stärka kompetensförsörjning och -utveckling, till 

exempel genom utbildning, rekrytering och matchning, samt att stärka affärsmässighet och 

konkurrenskraft (exklusive innovationskraft). Ett betydande antal av projekten (13 projekt) 

arbetar med olika typer av analyser, utredningar och kartläggningar som syftar till att 

identifiera utmaningar och behov i industrin, till exempel kompetensbehov och behov av 

affärscoachning. Analyserna är i första hand ett underlag för främjandeaktörer, och kan 

således inte jämföras med de förstudieanalyser som genomfördes av regionerna under 2016–

2017. Nästan lika vanligt är att projekten arbetar med företagscoachning (12 projekt) och med 

någon form av metod- och modellutveckling (15 projekt) av de verktyg som främjande-

aktörerna använder i coachningen. 

Flertalet projekt har också fokus direkt på individer i sina aktiviteter – och därmed indirekt på 

företagens kompetensförsörjning – till exempel genom insatser för att marknadsföra och 

rekrytera ungdomar till specifika utbildningar. Dessa projekt arbetar typiskt med olika former 

av kommunikations- och spridningsaktiviteter, men agerar också mäklare mellan 

industriföretag och ungdomar. 

Det är relativt få projekt vars huvudsakliga mål är att stärka forsknings- och 

innovationskapaciteten i industrin (4 projekt), att jämföra med till exempel ERUF:s tematiska 

mål 1 under perioden 2014–2020. Detta går väl ihop med den tidigare iakttagelsen om att få 

projekt har Testbädd Sverige som huvudsakligt fokusområde, och att forskningsaktörer 

(akademi, forskningsinstitut) inte är representerade i någon större utsträckning bland 

genomförare av projekten. Det är också mindre vanligt med projekt som jobbar med 

internationaliseringsfrämjande insatser (3 projekt). 

I ett tidigare avsnitt konstaterades att det skett en förflyttning från SMIR 1.0, genom att de 

regionalt utvecklingsansvariga aktörernas involvering i projekten minskat. Denna iakttagelse 

gäller även projektens inriktning, där genomgången av projektdokument visar att en mindre 

andel av projekten direkt syftar till att stärka den regionalt utvecklingsansvariga aktörens egen 

kapacitet, eller den strategiska samverkan mellan regionen och främjandeaktörer kopplat till 

omställningen av industrin. 

3.2.5 Flera projekt har fokuserat på ökad jämställdhet 

I analysen av projektportföljen har vi undersökt om projekten arbetar med riktade insatser 

inom en eller flera hållbarhetsaspekter. Analysprincipen ”riktat arbete” är hämtad från ett 

analysramverk för horisontella principer17 som Oxford Research tagit fram och innebär att 

arbete prioriteras och fokuseras inom särskilda områden som identifierats som problematiska. 

Genomgången av projekt visar att insatser för ökad jämställdhet är vanligast förekommande 

vad avser hållbarhetsaspekterna. Hälften av projekten arbetar med olika typer av 

 
17 Oxford Research. 2017. Analysramverk för horisontella principer. Konferensbidrag, SVUF 2017. Tillgänglig: 

https://oxfordresearch.se/publications/analysramverk-horisontella-principer/ 

https://oxfordresearch.se/publications/analysramverk-horisontella-principer/
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jämställdhetsfrämjande insatser, ofta under paraplyet jämställd rekrytering i industrin, utifrån 

en problemanalys där kvinnor är underrepresenterade i industrin. 

Insatser för ökad mångfald i industrin förekommer i en fjärdedel av projekten. Det handlar 

även här om projekt som arbetar med insatser inom kompetensförsörjning. Ett illustrativt 

exempel är projektet Yrkescenter Industri Värmland - en regional testbädd för effektivare 

kompetensförsörjning till industrin som genomför insatser för att attrahera och utbilda utrikes 

födda personer till industrin, särskilt utrikes födda kvinnor. 

Det är mindre vanligt med projekt som uttryckligen skriver att de arbetar med riktade insatser 

för bättre miljö och klimat. Samtidigt är gränsdragningen svår vad gäller just miljö- och 

klimatinsatser. Till exempel finns det flera projekt som genomför generella insatser inom 

additiv tillverkning, vilket i sig brukar räknas som en resurssparande teknik. Dessa har dock 

inte inräknats i analysen. 

Sammantaget kan vi kan konstatera att insatser inom en eller flera av hållbarhetsaspekter 

återfinns i ungefär hälften av projekten. Flera projekt kan alltså arbeta med två eller fler 

hållbarhetsaspekter, medan andra projekt inte uppges arbeta riktat med någon av 

hållbarhetsaspekterna. 

Figur 4. Antal projekt med riktat arbete inom hållbarhetsaspekterna: jämställdhet, mångfald respektive miljö. 

 

3.3 Projektens prestationer 

Utvärderingen har tittat på aktivitetsindikatorer som ett mått på projektens individuella och 

övergripande prestationer. Samtidigt har bredden i projektportföljen inneburit att det saknas 

programövergripande indikatorer. Avsaknaden av programöverskidande indikatorer har också 

resulterat i att vissa projekt inte haft eller följt upp på några indikatorer alls. För att göra en 

bedömning av projektportföljens samlade prestationer har utvärderingen tematiserat de mått 

på utfall som projekten använt sig av kopplat till deras olika aktiviteter. 
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Analysen av utfall på aktivitetsindikatorerna visar att många projekt har haft en direkt 

inriktning mot företag och företagsfrämjande aktiviteter, vilket bekräftar den bild som vi hade 

sedan tidigare. Andra vanliga indikatorer är mått på utbildning och kompetenshöjande 

insatser. 

Utvärderingen kan se att projektens prestationer är som tydligast inom möten och 

samordning, där graden av uppfyllnad är som högst. De övriga prestationerna på 

aktivitetsindikatorerna varierar mellan projekt. Aktivitetsindikatorer som uppnåtts i varierad 

utsträckning i projektportföljen är analys, utredning, kartläggning och kunskapsutveckling, 

metod- och modellutveckling, företagscoachande insatser, forskning och utveckling inklusive 

innovationshöjande insatser, samt utveckling av kluster, nätverk och samverkansplattformar. 

De prestationer som varit svårast att uppnå inom projektportföljen är utbildningsinsatser, 

information och spridning, samt insatser länkade till hållbarhet (miljö, mångfald och 

jämställdhet). 

 

3.4 Gemensamma erfarenheter och lärdomar från projektgenomförandet 

I projektens slutrapporter kan vi identifiera ett antal vanligt förekommande erfarenheter, 

framgångsfaktorer och lärdomar. Ofta är de två sidor av samma mynt. Det som varit en 

utmaning har det också gått att lära sig något av, och tillvägagångssätt har blivit viktiga 

framgångsfaktorer i genomförandet av projektet. 

Projektexempel: Catalyst – för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad 

IUC Väst 

Projektet pågick mellan januari 2019 och mars 2021. Syftet var att skapa synergier mellan 

pågående projekt och insatser genom att operativt adressera områdena Hållbar produktion och 

Kunskapslyft industri, samt på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden. 

I projektets slutrapport återfinns resultat som ökat intresse och förekomst av påbörjade processer 

för strategiskt utvecklingsarbete hos företag som deltagit i projektens insatser. Projektet har 

bedrivit arbete med företag, så som företagsanalyser, samt förbättrings- och 

effektiviseringsarbete av företagens verksamheter.  

Sammantaget har projektet inventerat behoven hos nästan 200 industriföretag och stöttat elva 

företag i arbetet med cirkulära affärsmodeller. Genom samverkan med andra aktörer har 

projektet också slussat vidare fler än 40 företag till andra erbjudanden hos till exempel RISE 

eller Högskolan Väst. Utöver att stärka företagens beställarkompetens har projektet genom sin 

närvaro ute på företagen visat på bredden av vilka stöd som finns för industriföretag.  

Information inhämtad från Tillväxtverket (Se www.tillvaxtverket.se), samt slutrapporter av projekten. 

 

http://www.tillvaxtverket.se/
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Att framgångsfaktorer och utmaningar är två sidor av samma mynt ser vi till exempel i mötet 

med företag som varit en utmaning för flertalet projekt. Men här framkommer en lärdom från 

projekten om vikten att möta företag på deras villkor. Viktiga framgångsfaktorer i arbetet med 

företag är att samarbeta med lokala organisationer, IUC-bolag och använda de teman på 

insatser som företagen finner relevanta för deras verksamhet och att få till det första mötet. 

Att arbeta uppsökande har också lyfts som en nödvändighet i flera projekt.  

En annan central utmaning under projektens löptid var covid-19-pandemin. Pandemin 

innebar förlängningar för 12 av 20 projekt, men vår genomgång av slutrapporterna tyder på att 

pandemin påverkat nästa alla projekt i deras genomförande på ett eller annat sätt. Dels har 

pandemin försvårat kontakt med företag, genom besöksförbud eller liknande restriktioner.  

Dels, har pandemin minskat möjlighet till möten i allmänhet. 

Även här framkommer nya lärdomar kopplat till utmaningarna. Två sådana lärdomar är vikten 

av att ha ett flexibelt arbetssätt, och de fördelar som också finns med digitala sammankomster. 

Att agera för att anpassa sitt arbetssätt efter de nya förutsättningarna har varit centralt för 

många projekt för att nå sina mål. Vi kan se att en del projekt har ändrat inriktning på sina 

insatser för att stötta företag på bästa sätt. Andra har i stor utsträckning gått över till digitala 

möten med till exempel webinarium på tider valda för att minska konkurrens med andra 

digitala möten. Projekt med inriktning mot skola och utbildning har förlagt delar av de 

planerade aktiviteterna utomhus. 

Att arbeta i breda samverkansprojekt har lyfts som utmanande av projekten. Samordning 

inom en projektorganisation försvåras när projektmedlemmar till exempel har sin hemvist i 

olika organisationer. Men för de som genomfört sådana projekt har man också sett stora 

fördelar, dels då arbetssättet stärkt kontakter mellan aktörer, dels genom att ge 

industrifrågorna en bred förankring hos flera organisationer tillsammans. 

Utöver covid-19-pandemin förekommer också andra externa omständigheter som påverkat 

projekten i genomförandet. Det handlar bland annat om projekt där samverkansparter dragit 

sig ur eller där kommuner som utgör mottagare av projektets insatser fått dra tillbaka sin 

medverkan på grund av kostnadsbesparingar. Två av projekten har påverkats av 

omorganisering av Arbetsförmedlingen, vilken inneburit att myndigheten inte kunnat 

upprätthålla kontinuitet i sina målgruppsaktiviteter i projekten. I båda fallen har detta 

hanterats väl, även om enstaka aktiviteter fördröjts något i förhållande till tidsplanen. 
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4. Om genomförandet av regeringsuppdraget 

Tillväxtverket genomför och har genomfört åtta olika uppdrag kopplade till 

nyindustrialiseringsstrategin. I det här kapitlet diskuterar vi Tillväxtverkets genomförande av 

SMIR 2.0, och det som utvärderingen sett vara centrala teman i det som påverkat 

genomförandet och ändamålsenligheten av satsningen. 

Vi kan se viktiga framgångsfaktorer som framkommit i genomförandet av SMIR 2.0, 

lärdomar som kan vara viktiga att ta med sig till framtiden för att arbeta med regionerna i 

framtida utlysningar. Regionerna uppskattar till exempel Tillväxtverkets dialogbaserade 

arbetssätt inom SMIR 2.0 och det faktum att Tillväxtverket ofta agerar som en plattform för 

erfarenhetsutbyte och spridning av lärdomar mellan regioner i dessa frågor. 

4.1 En av många samverkande insatser på Tillväxtverket 

SMIR 2.0 är ett av åtta uppdrag som Tillväxtverket haft inom nyindustrialiseringsstrategin 

(eller Smart industri). Utöver SMIR 2.0 har Tillväxtverket också haft i uppdrag att bedriva 

bland annat Digitaliseringslyftet och Tillverkning i Sverige. Robotlyftet är det enda 

återstående Smart industri-uppdraget och pågår till slutet av 2021. SMIR (1.0 och 2.0) 

utmärker sig som de enda satsningarna inom nyindustrialiseringsstrategin direkt inriktade på 

att utveckla den regionala kapaciteten att arbeta med Smart industri, inklusive att ha regionalt 

utvecklingsansvariga aktörer som en viktig målgrupp. 

Utvärderingen uppfattar utifrån detta att samverkan med andra Smart industri-uppdrag – men 

även med Tillväxtverkets uppdrag inom andra områden – har varit viktig för genomförandet 

av SMIR 2.0. Förutom intern samverkan mellan Smart industri-uppdragen och andra 

tematiskt länkade satsningar till Smart industri har också samverkan med ERUF skett inom 

uppdraget. 

För att möta detta samordningsbehov har Tillväxtverket bland annat skapat ett internt team för 

Smart industri, ordnat Smart industridagar som varit gemensamma för de olika uppdragen, 

och samordnat resultatkommunikation och aktiviteter mot målgrupper. I stort uppfattar 

utvärderingen att det har funnits ett väl utvecklat samarbete inom Tillväxtverket inom Smart 

industri som helhet, och att även SMIR 2.0 spelat en roll i det samarbetet. Man har också 

medverkat vid peer review för de regionala ERUF-programmen, för att bidra till att industrin 

finns med i programskrivningar. 

Det finns också exempel på samverkansambitioner som har varit svårare att realisera. Ett 

sådant exempel är extern samverkan med andra myndigheter, som Tillväxtverket själva 

identifierade som ett behov – inte minst med Vinnova och Vinnväxt-miljöerna. SMIR 2.0 har 

förvisso samarbetat inom referensgruppen för Smart industri på Tillväxtverket med bland 

annat Smart industridagarna och haft kontakt kontinuerligt med Vinnova och SKR på en 

övergripande nivå. Men det är utvärderingens uppfattning att kontakten, samverkan och 

samarbetet inte nått den ambitionsnivå som först var tänkt med andra myndigheter och 

organisationer. Ett annat exempel på samverkan som varit svårt att realisera är internt 
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samarbete gällande ERUF-medlen för de projekt som beviljats finansiering från både SMIR 

2.0 och ERUF. 

Som målgrupp till flera av de samverkande satsningarna från Tillväxtverket upplever flera 

regioner att det kan vara svårt att skilja SMIR 2.0 från andra uppdrag. Det uppstår "brus" från 

andra insatser.  

4.2 Regionala dialoger och förstudier är av betydelse 

Ett viktigt inslag i Tillväxtverkets genomförande av SMIR 2.0 har varit tidiga regionala 

dialoger. Regionala dialoger genomfördes som ett mellansteg från förstudier och 

genomförandeprojekt i SMIR 1.0 och inför projektutlysningen i SMIR 2.0. På så sätt skapades 

lärande mellan de två påföljande insatserna, men också möjlighet för regionerna att bygga på 

resultat från tidigare projekt. Förstudierna inom SMIR 1.0 har ansetts vara viktiga för alla 

regioner som genomfört dem. Det har också i många regioner varit anledningen till att 

projekten inom SMIR 2.0 lagts på främjandeaktörer och inte hos regionen själva. Därmed kan 

vi också konstatera att regionerna själva varit delaktiga i utformningen av insatser inom SMIR 

2.0. 

De regionala dialogerna och det regionala fokuset inom SMIR 2.0 beaktar det vanligt 

förekommande behovet av att kunna designa och utforma projekt efter egen kontext. 

Utvärderingen finner att regionerna också haft ett behov av breda samverkansprojekt med 

flera aktörer, och flera exempel på detta finns med i projektportföljen. Att projekten inom 

SMIR 2.0 har utformats utifrån den regionala kontexten har medfört att de också kunnat få 

brett genomslag inom regionerna. 

Flexibilitet i designen av SMIR 2.0 har också bidragit till att möjliggöra synergier med andra 

finansieringsinstrument och regionala prioriteringar. Bland annat genom samfinansiering med 

ERUF som återfinns inom två av projekten. Bredden av insatser och möjligheter till 

anpassning med andra insatser ger både möjligheter, så som samverkan, synergier och 

regional anpassning, men också svårigheter, så som en ökad komplexitet, samberoenden, och 

minskad utvärderingsbarhet. 

4.3 Erfarenhetsutbyten lyfts fram som viktiga mervärden 

Tillväxtverkets kunskaps- och nätverksaktiviteter inom SMIR 2.0 är ett positivt komplement 

till utlysningen av projektmedel. Vi uppfattar att Tillväxtverkets aktiviteter inom kunskap och 

nätverk huvudsakligen handlat om att bygga nätverk för kollegialt utbyte och sprida lärdomar 

mellan projekt, något som vi också kan se uppskattas hos regionala aktörer.  

Regionerna upplever det alltid intressant att mötas och diskutera frågor med andra regioner. 

Att samlas kring ett ämne som berör många, så som på erfarenhetsträffarna med regionalt 

utvecklingsansvariga och projektägare, möjliggör att metoder och konkreta lärdomar mellan 

olika regioner kan spridas. De bidrar även till inspiration om hur en fråga, som den om 

industrins omställning, kan behandlas i framtiden. 
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Vi ser också att Tillväxtverket har tagit en samordnande roll när det kommer till 

kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte om gemensamma utmaningar och möjligheter, sett till 

arbetet med industrins omställning. Utvärderingen lyfte bland annat detta behov i sin tidigare 

delrapport, särskilt kopplat till att flera projekt inom SMIR 2.0 upplevt svårigheter att nå ut 

till industriföretag med sina stödaktiviteter. Det är därför positivt att Tillväxtverket tagit en 

sådan roll för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten. Smart industridagarna är ett exempel 

på aktiviteter som bidragit till erfarenhetsutbyte, liksom erfarenhetsträffar mellan projekt och 

regionala dialogträffar med regionalt utvecklingsansvariga. I samtal med regionalt 

utvecklingsansvariga framkommer det emellertid att erfarenhetsbytena inom SMIR 2.0 inte 

alltid varit så tydliga i syfte och inriktning som målgruppen kan önska. Utbyte mellan 

regionalt utvecklingsansvariga och utbyte mellan projekt har ofta inte gått att sära på. 

4.4 Uppdragsdesign och utvärderingsbarhet 

Att SMIR 2.0 till vissa delar utformats i dialog med regionerna är positivt. Samtidigt vill 

utvärderingen lyfta den viktiga balansen mellan strategisk styrning och regional anpassning 

för att säkerställa uppföljnings- och utvärderingsbarhet. Detta är även kopplat till i hur stor 

utsträckning insatsen kan genomföras och följas utifrån en gemensam förändringsteori för att 

uppnå önskade mål. 

Utvärderingen noterar en diskrepans mellan hur SMIR 2.0 designats i teorin och hur det 

praktiskt realiserats. Förändringsteorin (se bilaga A och B) har ett tydligt fokus på en indirekt 

påverkan på industrin och industrinära tjänsteföretag via regionala utvecklingsaktörer. Den 

speglar också uppdragets insatsplan, där till exempel regionalt utvecklingsansvariga pekas ut 

som en primär målgrupp, övriga främjandeaktörer som en sekundär målgrupp, och företagen 

och industrin som en indirekt målgrupp. Uppföljning och utvärdering utgår från att vi kan 

följa en logisk process från syfte, via insats, utfall, resultat och till önskvärda effekter. Uppstår 

ett allt för stort glapp mellan hur en insats design uttrycks, till exempel i sin förändringsteori, 

och hur den realiseras, minskar förändringsteorins användbarhet. Det kan i sin tur försvåra 

utvärdering och bedömningar av hur väl man uppnått syftet och tanken med insatsen. 

Ett exempel på detta är att det i vissa fall är svårt att uttala sig om projektens prestationer och 

resultat med bäring på kortsiktiga effektmål för SMIR 2.0 (enligt förändringsteori, Bilaga A 

och B). Detta beror delvis på projektportföljens bredd och de olika sätt som projekten tänkt 

verka. Men det beror också på att det finns projektrapporter som är otillräckliga för att 

bedöma resultat. Ytterligare signaler vi fångat in via dokumentstudier av 

projektdokumentation är att det varit svårt att följa upp hållbarhetsaspekterna i projekten.  
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5. Satsningens inverkan på den regionala 
nivån 

I vår utvärdering har vi främst undersökt inverkan på regional kapacitet och utveckling av att 

jobba med industrins omställning. Det framkommer i våra intervjuer med regionalt 

utvecklingsansvariga aktörer att SMIR 2.0 varit viktigt för att föra arbetet med 

nyindustrialiseringsstrategin till regional och lokal nivå. Regionerna anser själva att de har en 

bra position mellan stat och lokal nivå och att denna roll i och med denna satsning har 

hörsammats. SMIR 2.0 skapar därmed en röd tråd från nationell (statlig) nivå, via regionerna 

till det lokala. 

Samtidigt uppmärksammar utvärderingen att SMIR 2.0:s inverkan på den regionala och lokala 

nivån varierar mycket mellan olika län. Respondenter uppfattar ändå att man jobbat utifrån 

regionala förutsättningar och SMIR 2.0 har ytterligare stärkt industrifrågornas ställning, 

utifrån regionala förutsättningar. Regionerna är generellt positiva till den inverkan som 

projekten har haft och ser SMIR 2.0-satsningen som en del av ett pussel med övriga insatser 

för att arbeta med industrins utveckling och förutsättningar. 

Sett till de enskilda projekten, har de över lag levererat som tänkt, även om vissa projekt inte 

nått sina mål fullt ut. Det är delvis svårt att sammanfatta övergripande resultat för projekten 

inom SMIR 2.0 på grund av bredden på projekt inom portföljen, men i de kommande 

avsnitten går vi in på vad utvärderingen ser för resultat på den regionala nivån och de 

övergripande teman som vi fångat upp i vår datainsamling under utvärderingsuppdraget. 

5.1 Regional aktualisering av industrifrågor 

De flesta respondenter vi talat med anser att SMIR 2.0-projekten i deras region på något sätt 

arbetat för att stärka den regionala kapaciteten för industrins omställning. Det handlar om 

olika åtgärder och det finns ingen dominerande kategori av aktiviteter sett till regionerna i 

helhet. Projekt och aktiviteter inom SMIR 2.0 har bidragit till att stärka eller testa en specifik 

teknik som utvecklas regionalt, jobba med metodutveckling, stärka kunskap eller analys, 

arbeta strukturbyggande och skapa nätverk, eller bana väg för nya projekt. Men det tydligaste 

bidraget från SMIR 2.0 är enligt utvärderingens bedömning en stärkt aktualisering av 

industrifrågorna inom regionerna. Vi kan se att bara faktumet att SMIR 2.0 har funnits har 

betytt att industrifrågorna har diskuterats ytterligare på den regionala nivån.  

Aktualiseringen av industrifrågorna genom SMIR 2.0, i kombination med att flertalet regioner 

varit mitt i framskrivningar av regionala utvecklingsstrategier (RUS) och strategier för smart 

specialisering (RIS3), gör att flera regioner upplever att satsningarna inom SMIR 2.0 påverkat 

arbetet med regional strategi. Ibland har projekten haft detta som ett konkret mål, och ibland 

har kunskapen från projektet spelat in i strategiarbetet tillsammans med andra insatser på 

området. Just arbetet med smart specialisering utmärker sig i samtal med regionerna. 

Regioner med koppling till sju av projekten anger att projekten specifikt påverkat deras arbete 

med prioriteringar för smart specialisering. Detta framträder som ett tydligt resultat eller 

mervärde från satsningarna. 
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Vi kan se att samtliga projekt som i sin ansökan haft kopplingar till regionala eller nationella 

strategier (så som RUS, RIS3, handlingsplaner eller nyindustrialiseringsstrategin) också har 

påverkat det regionala strategiarbetet. Samtidigt går påverkan på det regionala strategiarbetet 

också i stor utsträckning att observera i regioner där projekt inte i sin ansökan uttryckt 

kopplingar till någon regional eller nationell strategi. Men i denna grupp finns också regioner 

med koppling till tre projekt, som inte anser att projekten haft påverkan på deras 

strategiarbete, eller åtminstone inte mer än någon annan satsning. 

Projekten har alltså gett avtryck på det regionala strategiarbetet över lag, men framför allt 

inom de regioner vars projekt uttryckt kopplingar till regionala eller nationella strategier. Det 

kan betyda att det finns fog för att styra satsningar som vill påverka regional strategi genom 

tydlig förankring i desamma redan i projektansökningar och utlysningar. 

Resultat från både intervjuer med regionalt utvecklingsansvariga aktörer och analysen av 

projektportföljen visar att påverkan på det regionala strategiarbetet främst kopplas ihop med 

ökad kunskap om industrin och industrins förutsättningar. Men inom vissa projekt, där mer 

konkreta förstudier genomförts, har fokus varit på att analysera lämpliga prioriteringsområden 

för RIS3 eller andra smart specialiseringsdokument. Att industrins förutsättningar främjats i 

strategiarbetet är såklart positivt. Det tyder också på att SMIR 2.0:s satsningar kan ge mer 

långsiktiga effekter i regionerna över tid. 

 

Projektexempel: Smart industri Västerbotten 

Region Västerbotten  

Projektet pågick mellan januari 2019 och mars 2021 och har koppling till 

nyindustrialiseringsstrategins områden Industri 4.0, Hållbar produktion och Kunskapslyft 

industri. 

Projektet syftade till att skapa och stärka regionala förutsättningar för förnyelse och omställning 

av Västerbottens små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag och 

därigenom öka deras tillväxt, konkurrens och attraktion på ett hållbart sätt. Detta skulle göras 

med utgångspunkt i regionala förutsättningar och tidigare erfarenheter. 

I projektets slutrapport framkommer att projektet möjliggjort arbete med industrifrågorna hos 

den regionalt utvecklingsansvariga aktören. Projektet har enligt projektets representanter 

inneburit fler och viktigare resultat än de som går att mäta, bland annat nya kontakter med 

företagsledare, kommuner, politiker och andra aktörer i länet. Projektet har deltagit i 

samverkansforum och i länsövergripande dialoger, samt startat upp delregionala industriråd i 

Västerbotten. Aktiviteterna inom projektet har främst bedrivits inom ett aktörsnätverk för att 

erbjuda företag en stor bredd av insatser i hela länet. 

Information inhämtad från Tillväxtverket (Se www.tillvaxtverket.se), samt slutrapporter av projekten. 

 

http://www.tillvaxtverket.se/
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5.2 Regionerna har olika förutsättningar att arbeta med industrin  

Regionernas förutsättningar och vana av att arbeta med industrin och industrins omställning 

varierar, och designen av SMIR 2.0 var utformat för att ta hänsyn till detta. På vissa håll i 

landet har detta varit av stor betydelse: Att arbeta med insatser som passar regionen bäst och 

på det sätt som den regionalt utvecklingsansvariga aktören själv vill arbeta har inneburit ett 

välkommet och viktigt tillskott i det regionala utvecklingsarbetet och för att främja just 

industrin. 

På andra håll är industrifrågor redan i hög grad aktualiserade, alternativt har behovet av 

externa insatser för att arbeta med industrin inte varit lika stort. I enstaka projekt har SMIR 

2.0 upplevts som en satsning där regionerna använt medel för insatser som de annars skulle 

bedrivit själva, alternativt för att finansiera projektidéer med litet mervärde jämfört med 

ordinarie verksamhet. Utvärderingen uppfattar därmed att den regionala anpassningen, och 

möjligheten att bedriva projekt med många olika inriktningar, har både positiva sidor och 

potentiella risker sett till mervärdet av satsningarna. 

5.3 Stärkt främjandesystem, förmåga till industrins omställning och ökad 

kunskap 

I intervjuerna framkommer att de regionalt utvecklingsansvariga under SMIR 2.0 framför allt 

varit aktiva genom deltagande på Tillväxtverkets erfarenhetsträffar och utbyten. Men 

undantag finns där regionalt utvecklingsansvariga varit projektägare eller aktiva i projekten. 

Som nämnts i portföljanalysen så är fyra regioner projektägare till något av SMIR 2.0-

projekten. Ytterligare några har engagemang i projektet genom en plats i till exempel 

styrgruppen. Dock har samtliga regioner vi talat med deltagit vid ett eller flera tillfällen på 

erfarenhetsträffar eller annan typ av utbyte, där inte minst Smart industridagarna varit viktiga 

fora. 

Merparten av projekten har oftast arbetat längre ut i systemet – bortanför den regionalt 

utvecklingsansvariga organisationen och med intermediärer så som företagsfrämjande 

organisationer inklusive IUC-bolag, science parks eller direkt med företag. Regionerna ser sig 

sällan som direkt målgrupp för projektens insatser, vilket de gör i 5 av 20 projekt. I ytterligare 

5 projekt har regionen ansett sig vara indirekt målgrupp. I dessa fall är den primära 

målgruppen främjandesystemet eller företag, och den regionala kapaciteten för industrins 

omställning stärks genom att dessa stärks i sitt arbete. 

Flera olika typer av resultat för den regionala kapaciteten och stärkande av de regionalt 

utvecklingsansvariga i att implementera Smart industri finns bland projekten. De regionalt 

utvecklingsansvariga själva uppger på en övergripande nivå att de främst blivit stärkta med ny 

kunskap och stärkta relationer till främjandesystemet i regionen genom projektens insatser. 

Samtliga regioner anser att SMIR 2.0 ökat deras kunskap för att jobba med industrins 

omställning. När en majoritet av regionerna anger att deras region blivit stärkt i arbetet med 

industrins omställning, bedömer vi att detta bör tolkas som att regionen i dess helhet och de 

instanser som jobbar med industrifrämjande på regional nivå, stärkts. Detta är på grund av att 

främjandeaktörer haft en framträdande roll i projektgenomförandet i många regioner inom 

SMIR 2.0. 



Utvärdering av Tillväxtverkets regeringsuppdrag Smart industri i regionerna 2.0 

23 

 

Insatserna inom SMIR 2.0 har också bidragit till stärkta strukturer och samordning inom 

regioner, samt stärkt initiativkraft och tillgång till mötesplatser och nätverk. En del 

intervjuade anser också att SMIR 2.0 har bidragit med etablerade och långsiktiga 

samarbetsformer inom regionen och med andra regioner, men få med kommunerna. Det är 

också bara ett fåtal som ansett att SMIR 2.0 har stärkt deras förmåga att arbeta utifrån 

regionala förutsättningar. 

Bland de regioner som anser att SMIR 2.0 bidragit till stärkt förmåga att arbeta utifrån 

regionala förutsättningar, har antingen regionen varit projektägare eller aktiv part i projektet 

och sett sig själv som en direkt eller indirekt målgrupp för projektets leveranser. Vi kan därför 

se att det har varit viktigt för regionalt utvecklingsansvariga aktörer att vara involverade i 

projekten för att se en bredare påverkan på resultatnivå från projektens insatser. De regioner 

som varit projektägare, visar också på fler och bredare resultat kopplat till SMIR 2.0:s 

förändringteori.  

Projektexempel: SMART Industri 2.0 Västernorrland 

Region Västernorrland 

Projektet pågick mellan 2019 och 2021 och har koppling till nyindustrialiseringsstrategins 

områden Industri 4.0 och Kunskapslyft industri. 

Projektet syftade till att bygga upp den regionala strategiska strukturen och komplettera övriga 

pågående satsningar i Västernorrland för att stärka industrin och den industrinära sektorns 

konkurrenskraft när det gäller förnyelse och omställning. 

I projektets slutrapport framkommer att projektet i samverkan med akademin tagit fram 

rapporter, presentationer och streamade föreläsningar kring lokal och regional 

näringslivsstruktur och arbetsmarknad. Resultatet är bland annat konkret fakta- och 

forskningsbaserat kunskapsunderlag kring Västernorrlands näringsliv och hur länets branscher är 

sammankopplade via humankapitalet. Projektet har även genomfört ett strategiskt 

ledarskapsprogram för regionens industriföretag och tagit fram aktuella analyser om 

Västernorrlands påverkan av pågående stora industrietableringar, samt en regional elnätsanalys, 

med mera.   

Information inhämtad från Tillväxtverket (Se www.tillvaxtverket.se), samt slutrapporter av projekten. 

 

http://www.tillvaxtverket.se/
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5.4 Bred inriktning blir både en möjliggörare och utmaning 

Att projekten inom SMIR 2.0 har utformats utifrån den regionala kontexten har gjort att de 

kunnat få brett genomslag i regionerna.  

Den breda och regionalt anpassade satsningen har medfört att regionerna lagt 

projektfinansiering på olika saker. Vissa regioner har arbetat strategiskt och framåtblickande, 

andra mer operativt, direkt mot företag. De flesta projekten har varit bransch- och 

teknikgenerella, men det finns också exempel på projekt med en tydligare tematisk 

avgränsning. I de tematiskt avgränsade projekten är det svårt att avgöra om projekten stärkt 

samverkan och kapacitet i främjandesystemet generellt, eller bara inom sin egen delfråga, 

teknik eller bransch. I de fall projekt varit riktade mot operativa insatser mot företag, krävs 

uthållighet och tillvaratagande för att resultaten ska överleva över tid. 

Utvärderingen får i dialog med regionalt utvecklingsansvariga signaler på att samverkan i 

många fall varit svårt. Framför allt gäller det när det finns deltagande parter från olika slags 

verksamheter. Det framkommer också en del signaler på ”projektsjuka” – att insatserna är 

korta och i vissa fall behöver underhållas över tid. I dessa fall blir det extra viktigt med 

förankring och tillvaratagande, av både det nätverk och den samverkansstruktur som 

upparbetats. Men också av de konkreta insatser som genomförts och de resultat som dessa 

bidragit med för målgruppen. 

  

Projektexempel: Maskinparksinventering och utrustningsnoder i norra Kalmar län  

Oskarshamns kommun  

Projektet pågick mellan januari 2019 och maj 2019 och koppling till 

nyindustrialiseringsstrategins områden Industri 4.0, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige. 

Projektet syftade till att tydliggöra och medvetandegöra var tillgänglig industriteknisk 

utbildningsutrustning finns i regionen. Utrustningsnoderna skulle synliggöras och 

samarbetsformer etableras för hur den industritekniska utbildningsutrustningen ska kunna 

samutnyttjas bredare och bättre mellan skolor, andra utbildningsanordnare och företag inom 

regionen. 

Projektet har enligt slutrapporten levererat resultat på genomförd maskinparksinventering. En 

gemensam mall för maskinparksinventering har tagits fram, samt en gemensam process och rutin 

för genomförandet utformats. Projektet har resulterat i nya samarbetsformer bland intressenter 

för industrin i länet, vilket lett till utökat möjligheten för skolor att nyttja näringslivets lokaler 

och industritekniska utbildningsutrustning. 

Information inhämtad från Tillväxtverket (Se www.tillvaxtverket.se), samt slutrapporter av projekten. 
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6. Slutsatser och framåtsyftade 
rekommendationer 

Regeringsuppdraget SMIR 2.0 har inneburit en bred utlysning av medel för att främja Smart 

industri på regional nivå. I genomförandet av regeringsuppdraget skulle fyra fokusområden 

främjas regionalt: 

• Industri 4.0 

• Hållbar produktion  

• Kunskapslyft industri 

• Testbädd Sverige 

Uppdraget har inneburit både utlysning av projektmedel till regioner och regionala aktörer för 

att främja industrins utveckling och av Tillväxtverket drivna insatser för dialog, 

erfarenhetsdelning och -utbyten. SMIR 2.0 har påverkats av såväl nedskärningar i uppdraget 

och covid-19-pandemin, med efterföljande förlängning av uppdraget.  

Oxford Research AB har som utvärderare följt SMIR 2.0 sedan 2019, med kontinuerlig dialog 

med genomförande tjänstepersoner på Tillväxtverket, deltagande i SMIR 2.0:s olika 

aktiviteter och författandet av en tidigare delrapport som presenterades i februari 2020. 

Utvärderingen återger i den här slutrapporten observationen från hela SMIR 2.0:s 

genomförandetid.  

Utvärderingen har efter genomgånget material som presenterats i den här rapporten landat i ett 

antal slutsatser med kopplade framåtsyftande rekommendationer för Tillväxtverket och 

genomförande projektorganisationer. 

▪ Regeringsuppdraget SMIR 2.0 har inneburit en bred utlysning av medel för att 

främja Smart industri på regional nivå. Flexibiliteten och den regionala 

anpassningen innebär att regionerna kan jobba direkt utifrån de egna regionala 

förutsättningarna med sina mest prioriterade industrifrågor. 

▪ Att projekten inom SMIR 2.0 har utformats utifrån den regionala kontexten har gjort 

att satsningen fått ett brett genomslag inom regionerna. Utvärderingen ser tydligt att 

regionerna uppskattat möjligheten till regional anpassning, och att den regionala 

nivåns betydelse i satsningar för industrin och det industrifrämjande arbetet 

uppmärksammas. 

▪ Utvärderingen bedömer att nyindustrialiseringsstrategin och industrins omställning har 

stärkts och aktualiserats som fråga på regional nivå. Detta har bland annat skett 

genom ökad kunskap om industrins förutsättningar regionalt och insatsens 

påverkan på det regionala strategiarbetet. 

▪ Regionalt utvecklingsansvariga aktörers deltagande i projekten har varit viktigt för att 

säkerställa att kunskap från projekten sprids i regionerna, men även för att 
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säkerställa bredare resultat i linje med SMIR 2.0:s syfte och mål. Bland de regioner 

som anser att SMIR 2.0 bidragit till stärkt förmåga att arbeta utifrån regionala 

förutsättningar, har antingen regionen varit projektägare eller aktiv part i projektet och 

sett sig själv som en direkt eller indirekt målgrupp för projektets leveranser. Vi kan 

därför se att det har varit viktigt för regionalt utvecklingsansvariga aktörer att 

vara involverade i projekten för att se en bredare påverkan på resultatnivå från 

projektens insatser. De regioner som varit projektägare, visar också på fler och bredare 

resultat kopplat till SMIR 2.0:s förändringteori.  

➢ Rekommendation: Utifrån ovanstående ser utvärderingen att det är viktigt att 

fortsätta att arbeta med regional anpassning och i tät dialog med regionerna 

kring utformning av utlysningar liknande SMIR 2.0. För att få mesta mervärde av 

den regionala anpassningen behöver man också säkerställa att projekten 

förankras mot en tydlig regional behovsanalys hos regionerna, och en 

framgångsfaktor är att regionalt utvecklingsansvariga är aktivt involverade. 

▪ Flexibiliteten i SMIR 2.0 bidrar till att möjliggöra synergier med andra instrument 

och regionala prioriteringar, inom många spridda områden. Industrifrågorna på 

regional nivå hanteras samtidigt inom många olika uppdrag och med skilda 

finansieringar, vilket gör behovet av samordning och erfarenhetsutbyten stort. 

▪ Tillväxtverkets egna aktiviteter inom SMIR 2.0, bestående av bland annat 

erfarenhetsutbyten och nätverksaktiviteter för regioner och projektaktörer, har varit 

mycket uppskattade. Möjligheten att få inspiration om andra regioners arbete med 

frågorna, dela utmaningar, lärdomar och idéer till lösningar anses vara viktiga i det 

regionala arbetet generellt, men även i arbetet med industrin och industrifrämjande 

processer. 

▪ Utvärderingen finner att de utbyten som varit mest värdeskapande har skett med 

tydliga målgrupper – till exempel sett till om utbytet riktar sig till regionalt 

utvecklingsansvariga, projektgenomförare, eller andra. I bästa fall bör de ske 

proaktivt och framåtsyftande – genom dialog och erfarenhetsdelning som kan 

vägleda kommande satsningar. Ett gott exempel på detta är de dialogrundor som 

genomfördes inför och under utlysningen. 

➢ Rekommendation: Erfarenhetsutbyten bör ske med tydlighet i målgrupp och 

syfte för att deltagare ska få ut mesta möjliga av tillfällena. Utvärderingen ser 

också att erfarenhetsutbyten med fördel fortsatt sker genom dialogrundor inför 

och under utlysningen, eller andra former för framåtsyftande utbyten för 

kommande satsningar, för att ge mesta möjliga utväxling.  

▪ Industrin som målgrupp är svår att nå ut till. Detta är ett strukturellt problem som 

också präglat projekten inom SMIR 2.0. 

▪ Trots svårigheten att nå ut till industriföretag har projekten överkommit svåra hinder 

och byggt upp värdefulla erfarenheter och samlat lärdomar. Bland dessa finns 
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vikten av att bygga upp relationen till företagen och, där det är möjligt, använda 

intermediärer som redan står i kontakt med företagen. 

▪ En annan central utmaning under projektens löptid var covid-19-pandemin. Dels har 

pandemin försvårat kontakt med företag, genom besöksförbud eller liknande 

restriktioner.  Dels, har pandemin minskat möjlighet till möten i allmänhet. Två 

sådana lärdomar är vikten av att ha ett flexibelt arbetssätt, och de fördelar som också 

finns med digitala sammankomster. 

▪ Utifrån de lärdomar som gjorts och de nätverk och arbetssätt som stärkts finns ett 

behov att långsiktigt ta tillvara och förvalta resultaten från de företagsinriktade 

insatserna hos regionala aktörer. 

➢ Rekommendation: För en långsiktig verkan av insatserna är det viktigt att de 

upparbetade arbetssätten, relationerna och nätverken tas om hand hos 

projektaktörer och i regioner efter avslut. Erfarenheter från SMIR 2.0 förstärker 

insikten att detta behöver tänkas in i utformningen och projekteringen av 

insatser. 

▪ Bredden i projektportföljen har till viss del begränsat utvärderingsbarheten av 

insatsen på en samlad nivå, och det är svårt att följa en gemensam förändringsteori. 

Indikatorer och resultattyper har varierat mellan projekten, som en följd av den 

regionala anpassningen. För utvärderings- och uppföljningssyften av SMIR 2.0 har det 

funnits vissa brister i rapporteringen från vissa projekt. 

▪ Utvärderingen har tidigare påpekat, och vill även i slutrapporten lyfta att det finns ett 

kommunikativt glapp mellan vad Tillväxtverket velat uppnå enligt uppdragets 

förändringsteori och insatsplan, hur utlysningen utformats och vad Tillväxtverket 

finansierat för typ av projekt, samt hur Tillväxtverket följt upp det.  

▪ Det är utvärderingens uppfattning att förändringsteorin kunnat tydliggöras och 

linjeras i ett tidigare skede, tillsammans med andra styrande dokument. Dels för att 

kommunikativt tydliggöra satsningens tänkta inverkan – inom vad, och hur, 

Tillväxtverket och projekten ska bidra till industrins omställning. Dels för att 

underlätta och styra uppföljning och utvärdering – vad insatserna förväntas uppnå, 

och hur man förväntar sig att detta kan undersökas och följas upp. 

➢ Rekommendation: Utifrån ovanstående uppfattar utvärderingen ett behov av att 

arbeta utifrån en mer tydliggjord och relevant förändringsteori i liknande 

satsningar. Med en långtgående regional anpassning behöver övergripande mål och 

tänkta vägar för inverkan finnas som ett stöd för utvärderingsbarhet, och för 

styrning av rapportering och uppföljning. 
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Bilaga A: Ursprunglig förändringsteori för Smart industri i 
regionerna 2.0 

Källa: Tillväxtverket.  
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Bilaga B: Uppdaterad förändringsteori för Smart industri i 
regionerna 2.0 

Källa: Tillväxtverket. 
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Bilaga C: Metoder och datainsamling 

Portföljanalys 
Portföljanalysen bygger på strukturerade dokumentstudier av tre typer av dokument om 

projekten: projektansökningar, finansieringsbeslut och lägesrapporter. En översikt av projekt 

och material som ingått i analysen presenteras i Bilaga D. 

Utvärderingens första fas sammanfattade och kartlade projektportföljen, det vill säga de 20 

projekt som tilldelats medel inom ramen för SMIR 2.0. Den hade därmed fokus på det första 

spåret – portföljanalys – utifrån utvärderingens tre spår. Syftet med portföljanalysen var 

inledningsvis att etablera en strukturerad förståelse för projektportföljens innehåll, inriktning 

och genomförandet i deltid. 

I den andra fasen följdes portföljanalysen upp, genom att utvärderingen gick igenom samtliga 

slutrapporter och uppdaterade bilden av projekten. Vi samlade också in och strukturerade 

vilka prestationer som kunde konstateras utifrån rapporteringen, samt gemensamma lärdomar 

från genomförandet. 

Som ett första steg i analysen utvecklades ett analysinstrument där nyckelvariabler för 

projektportföljen beskrevs och kategorier för respektive variabel togs fram. Det yttersta syftet 

med att kategorisera projekt utifrån ett antal variabler var att få fram överblickbar, 

meningsfull och strukturerad information om projektportföljens sammansättning. 

Analysinstrumentet validerades inledningsvis mot fyra projekt, stämdes av med 

Tillväxtverket, och justerades därefter i viss mån under analysens gång baserat på 

informationen i materialet. 

Det finns flera svårigheter förknippade med kategorisering som analysmetod. Bland annat 

finns en risk att kategorierna överlappar, att de inte är uttömmande eller att principerna för 

kategoriseringen inte är tillräckligt entydiga (vilket riskerar att leda till godtycklig indelning). 

För att säkerställa validitet och reliabilitet i analysen har vi strävat efter att kategoriseringen 

ska vara: a) möjlig att operationalisera på materialet b) kategorier ska vara ömsesidigt 

exkluderande och c) ömsesidigt inkluderande (heltäckande). För att kategoriseringen ska vara 

fruktbar har vi också försökt hålla nere antalet kategorier per variabel. 

För vissa variabler har projekten relativt enkelt och tydligt kunnat delas in i kategorier, till 

exempel avseende typer av finansiering, projektägare och målgrupper. I dessa fall redovisar vi 

sammanställd information, inklusive fördelningar (antal projekt i varje kategori), för att kunna 

tydliggöra portföljens innehåll och inriktning. För andra variabler har entydiga indelningar 

varit svårare. I de fallen har vi i stället gjort en kvalitativ analys av innehållet i 

analysvariablerna. Analysvariabler med tillhörande kategorier och principer för inhämtning 

och validering av information redovisas i Bilaga F: Variabler, kategorier och 

informationsurvalsprinciper för portföljanalys. 

 



Utvärdering av Tillväxtverkets regeringsuppdrag Smart industri i regionerna 2.0 

31 

 

Intervjuer med målgrupp och genomförare 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med representanter från 17 regionalt 

utvecklingsansvariga aktörer. Fokuset i intervjuerna låg på den inverkan som projekt och 

Tillväxtverkets insatser haft på den regionala kapaciteten att arbeta med Smart industri och 

industrins omställningsprocesser. Intervjurespondenter identifierades i samråd mellan 

utvärderingen och Tillväxtverket, där Oxford Research föreslog respondenter och 

Tillväxtverket hade möjlighet att kommentera listan baserat på vilka personer vid regionerna 

som de facto varit mest deltagande i projekt och/eller erfarenhetsdelningar. De regioner som 

intervjuats är: 

Blekinge Norrbotten Västernorrland 

Gävleborg Skåne Västmanland 

Halland Sörmland Västra Götalandsregionen 

Jönköping Uppsala Örebro 

Kalmar Värmland Östergötland 

Kronoberg Västerbotten  

 

För regionerna Dalarna, Gotland, Jämtland Härjedalen samt Stockholm genomfördes ingen 

intervju. Bortfallet berodde på att tilltänkta kontaktpersoner antingen slutat, nyligen börjat, 

eller inte varit involverade i sådan grad att de kunde väntas svara på intervjufrågorna. 

Intervjuerna utgick från intervjuguider framtagna av utvärderingen. Semistrukturerade 

intervjuer innebär i det här fallet att intervjuerna följt en gemensam guide, och att samma 

frågor ställts till samtliga respondenter, men att frågorna varit öppna, och medgett följdfrågor 

och utvecklade resonemang från respondenterna. 

Semistrukturerade intervjuer har även genomförts med 5 representanter för arbetet med Smart 

industri på Tillväxtverket i rollen som genomförande. Fokus på de här intervjuerna har varit 

erfarenheter från genomförandet och Tillväxtverkets roll inom utlysningen och uppdraget. 

Samlad analys 
Utvärderingen har i sin samlade analys av de olika delmomenten utgått från följande 

vägledande frågor: 

• Vilka är projektportföljens inriktning, prestationer och resultat? 

• Finns några samlade lärdomar från projektens genomförande? 

• Hur uppfattas genomförandet av Tillväxtverkets egna insatser? 

• Vilket bidrag/mervärde har Tillväxtverkets insatser gett? 

• Har Tillväxtverkets genomförande av uppdraget varit ändamålsenligt och 

effektivt? 

• I vilken utsträckning, och hur, har SMIR 2.0 stärkt RUA:s kapacitet för att hantera 

industrins omställning? 

• I vilken utsträckning, och hur, har SMIR 2.0 i övrigt stärkt regional kapacitet 

(främst främjandesystem) för att hantera industrins omställning? 

• Vilka samlade lärdomar kan dras?  
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Bilaga D: Projektportfölj och material 
Projektägare Namn på projekt Projektperiod Total budget SMIR 2.0 
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Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB Additiv Tekniknod i Kalmar län 2019-01-01 - 2021-03-31 3 500 650 2 450 455 x x x x x 

Alfred Nobel Science Park ACES - Additive Coordination in East Middle Sweden 2019-01-01 - 2021-03-31 3 737 392 2 616 174 x x x x x 

Curt Nicolin Gymnasiet AB Digitaliseringskoordinator med fokus på 3D/AM 2018-11-01 - 2021-03-31 4 047 397 2 833 178 x x x x x 

Gotlands kommun Maker tour mot Nya Höjder - Kompetensförsörjning på Gotland 2019-01-01 - 2020-11-15 2 715 316 1 900 722  x x x x 

IUC Halland Smart industri i Halland 2019-01-01 - 2021-03-31 7 809 708 4 000 000 x x x x x 

IUC Kalmar Smeland 2019-01-14 - 2020-11-15 10 282 125 5 141 063 x x x  x 

IUC Norr Kompetensresan 2019-01-01 - 2020-11-15 5 200 000 3 640 000 x x x x x 

IUC Skåne Skånsk Industriell Framtid SIF 2.0 2018-11-01 - 2020-11-15 10 582 000 4 000 000 x x  x  

IUC Väst Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad 2019-01-01 - 2021-03-31 8 355 728 3 99 9975 x x x x x 

Järnvägsklustret i Västerås ek förening Järnvägsklustret i Västerås Ek 2019-03-25 - 2020-11-15 1 703 284 1 192 299 x x x  x 

Karlstad Innovation Park Ek. För Yrkescenter Industri Värmland - en regional testbädd för effektivare 
kompetensförsörjning till industrin 

2019-01-01 - 2020-11-15 5 353 750 3 747 625 x x x x x 

Mälardalen Industrial Technology Center 
AB 

DigiMission - samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen 2019-01-01 - 2020-11-15 7 820 776 5 454 776 x x x x x 

Olofströms Näringsliv AB Smart industri i Blekinge 2.0 2019-01-01 - 2021-03-31 5 713 000 4 000 000 x x x x x 

Oskarshamns kommun Maskinparksinventering och utrustningsnoder i norra Kalmar län 2019-01-01 - 2019-05-31 318 677 223 032 x x x x x 

Region Gävleborg Smart industri i Norra Mellansverige II 2019-01-01 - 2021-03-31 12 395 000 8 275 000 x x x x x 

Region Jämtland Härjedalen Smart Industriell Modernisering JH 2019-01-01 - 2021-12-31 31 988 865 4 000 000 x x x x x 

Region Västerbotten Smart industri Västerbotten 2019-01-01 - 2021-03-31 5 200 000 3 640 000 x x x x x 

Region Västernorrland SMART Industri 2.0 Västernorrland 2018-12-01 - 2021-03-31 5 995 000 4 000 000 x x x x x 

RISE Acreo AB FoU-lotsar i Östra Mellansverige 2019-01-01 - 2021-03-31 3 395 000 2 376 500 x x x x x 

Västerås Science Park AB Weltech Region 2019-01-01 - 2021-03-31 6 359 000 4 451 300 x x x  x 
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Bilaga E: Projekt i Smart industri i regionerna 
2.0 

Källa: Sammanställningen är baserad på information från Tillväxtverket18 eller projektbeslut. 

Additiv Tekniknod i Kalmar län 

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 

Additiv Tekniknod i Kalmar län syftade till att öka intresset för teknik och teknikinriktade 

utbildningar genom att långsiktigt informera och sprida kunskap om teknisk industri och 

tekniska utbildningar i grundskola och gymnasium. Samt att i dialog med industrin, inventera, 

hämta hem kunskap, analysera och bearbeta kunskapen för att hitta rätt i satsningar på nya 

utbildningar och seminarier. Projektet syftade också till att stimulera spridningen och 

användningen av additiv teknik hos länets näringsliv, nå företag som hos Additivt 

Teknikcenter kan få möjlighet att testa, utveckla och få in ny kunskap i sina processer, samt 

ge företag möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare inom det additiva området. 

Målet med projektet var således att vara en drivande kraft i länet kring Smart industri med 

fokus på områdena Metal printing och 3D-teknik, utbilda i syfte att tillgodose företagens 

kommande behov (dels i egen regi, dels tillsammans med partners), samt att tydligare knyta 

ihop aktiva företag, kommunerna och utbildningssidan i regionen. 

ACES - Additive Coordination in East Middle Sweden 

Alfred Nobel Science Park 

ACES - Additive Coordination in East Middle Sweden syftade till att genom 

kunskapsöverföring och samordning skapa en gemensam plattform och ett gemensamt 

arbetssätt/arbetsprocess mellan arbetsmarknadsinsatser i Östra och Norra Mellansverige. 

Projektet skulle också ta fram en plan för ett eventuellt centrum för 3D-hälsa. Syftet var också 

att stärka olika aktörers position på den internationella marknaden. 

Målet med projektet var att mellan aktörerna godkänd/accepterad processbeskrivning ska 

användas, initiera minst åtta Östra Mellansverige-gemensamma projektkoncept, utreda kring 

kraftfull samordningsinsats inom 3D-hälsa, samt utveckla minst 5 projektkoncept för nya 

Östra Mellansverige-gemensamma internationella projekt (tillsammans med Vanguard 

initiativet). 

 
18 Tillväxtverket (2021). Projekt i Smart industri i regionerna 2.0. Se: www.tillvaxtverket.se  

http://www.tillvaxtverket.se/
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Digitaliseringskoordinator med fokus på 3D/AM 

Curt Nicolin Gymnasiet AB 

Digitaliseringskoordinator med fokus på 3D/AM syftade till att skapa samverkan mellan 

aktörer i Östra Mellansverige för att nyttja deras kompetens, och initiera kunskapsöverföring 

och kunskapsinhämtning som bidrar till att små och medelstora industriföretag kan utvecklas. 

Projektet skulle skapa förutsättningar för fortbildning, utbildning, förnyelse och omställning 

för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag 

inom 3D/Additiv tillverkning med fokus på kompetensförsörjning och digitalisering. 

Målet med projektet var att etablera en digitaliseringskoordinator inom 3D/Additiv 

tillverkning som en långsiktigt värdefull kommunikationsnod och resurs för utveckling av 

kunskap och kompetens inom 3D-/Additiv tillverkningsområdet, samt öka kunskap och 

kompetens om digitalisering och 3D-/Additiv tillverkningstekniken, dess möjligheter för 

företagens utveckling mellan aktörerna i Region Östergötland och övriga regioner i Östra 

Mellansverige. Projektet hade också som mål att utveckla och ta fram en tydlig 

samverkansmodell kring 3D-/Additiv tillverkningsutvecklingen i Östergötland och Östra 

Mellansverige med fokus på samverkan och innovationer med stöd av 3D/Additiv 

tillverkning. 

Maker tour mot Nya Höjder - Kompetensförsörjning på Gotland 

Gotlands kommun 

Maker tour mot Nya Höjder - Kompetensförsörjning på Gotland syftade till att öka andelen 

elever som väljer att läsa teknik- eller naturvetenskapligt inriktade program på gymnasiet, 

stärka elevernas tekniska självförtroende, öka lusten till eget utforskande och skapande och på 

så sätt bidra till Gotlands långsiktiga kompetensförsörjning inom teknikområdet. Projektet 

syftade också till att Gotland skulle få fler innovativa och duktiga kreativa entreprenörer 

framöver. 

Målet med projektet var att möta Gotlands behov av mer teknisk spetskompetens och 

innovationskraft inför framtidens utmaningar, främja kompetensförsörjningen inom tekniskt 

kvalificerade yrken och därav en positiv samhällsutvecklande kraft med avseende på bland 

annat innovationsbenägenhet, ekonomi, näringsliv och nationell identitet. Projektet hade 

också som mål att utöka det kollegiala lärandet mellan lärare ute på de små skolenheterna, 

vara ett komplement till traditionell skolundervisning vilket ökar chansen till att intressera 

elever för framtidens teknik, samt hitta en modell för fortsatt lärande och för att dela teknisk 

och naturvetenskaplig kompetens och metoder. 
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Smart industri i Halland 

IUC Halland 

Smart industri i Halland syftade till att stödja industriföretagens hållbara utveckling mot ökad 

konkurrenskraft genom att identifiera och matcha företagens utvecklingsbehov mot rätt 

stödinsats, samt utveckla företagens attraktivitet som arbetsgivare. 

Målet med projektet var att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft genom 

utvecklingsinsatser syftande till en alltmer attraktiv och hållbar verksamhet. Genom att 

samordna aktörer runt företagens behov och öka industriföretagens samverkan med lokala och 

regionala utbildningsväsenden så skulle företagens förmåga till verksamhetsutveckling öka. 

Smeland 

IUC Kalmar 

Smeland syftade till att skapa och tillgängliggöra en småländsk struktur för att stärka aktörers 

förmåga att med utgångspunkt i företagens affärsmodeller stödja företag med att ta fram 

planer och beslut för att påbörja förändrings- och utvecklingsaktiviteter. Företag skulle på ett 

strukturerat sätt att få tillgång till stöd för utveckling inom många olika verksamhetsområden i 

hela Småland. Projektet, som genomfördes i samverkan mellan IUC Kalmar, Träcentrum i 

Nässjö och CIL i Ljungby med stöd av regionerna skulle resultera i samarbete, gemensamma 

strukturer, metoder och arbetssätt som ska öka kvalitet och effektivitet. 

Målet med projektet var att utveckla en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad struktur för 

långsiktig samverkan mellan företagsstödjande organisationer i Småland, etablera metoder 

och verktyg för att stödja företagen att prioritera utvecklingsområden, samt skapa planer för 

att genomföra förändringar. 

Kompetensresan  

IUC Norr 

Kompetensresan syftade till att öka antalet attraktiva arbetsgivare i Norrbotten, som ska 

stimulera och säkra upp framtidens industriella och tekniska kompetenser. Projektet syftade 

även till att Norrbottens industri och industrinära företag skulle stärka sin konkurrenskraft, 

fler företag skulle utveckla och stärka sitt värdegrundsarbete, samt verkar för en social 

hållbarhet. Kompetensresan syftade också till att antalet ungdomar som söker sig till 

utbildningar som är relevanta för industrin nu och framåt skulle öka, att samverkan mellan 

utbildning och näringsliv ytterligare skulle öka, samt att öka samverkan med kommunernas 

näringslivs- och arbetsmarknadsfunktioner kring kompetensförsörjning och utbildning. 

Målet med projektet var att öka kunskap hos företagen om jämställdhet och normer, genus 

och lönsamhet, varumärkesstrategi, HR och rekrytering, förändringsarbete och mångfald, 

samt hur företagen själva kan arbeta med sin strategiska kompetensförsörjning. Projektet hade 

också som mål att öka jämställdhet och mångfald inom industrin, minska utflyttning av 
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studenter från regionen, öka kännedom om befintlig kompetens och erfarenhet som finns i 

regionen, samt öka insikt hos företagen om deras rekryteringsbehov och breddad målgrupp i 

form av kön, ålder och personer med utländsk bakgrund för hållbar tillväxt. 

Skånsk Industriell Framtid SIF 2.0 

IUC Skåne 

Skånsk Industriell Framtid SIF 2.0 syftade till att de skånska små och medelstora industri- 

och industrinära tjänsteföretagen ska klara omställningen till en smart industri och stärka sin 

konkurrenskraft. Projektet syftade också till att skapa ett hållbart stödsystem för 

industriföretagen med hållbara arbetsprocesser, utveckla stödsystemets samverkan med de 

skånska kommunernas näringslivsavdelningar så att de bättre kan fungera som ett verktyg för 

kommunerna, samt att genom Arbetsmarknadskunskap och Industrinatten verka för att fler 

ungdomar söker sig till utbildningar som är relevanta för industrin nu och i framtiden och på 

så sätt bidra till industrins långsiktiga kompetensförsörjning. Projektet syftade också till att 

snabba på utvecklingstakten i den traditionella industrin genom att matcha företagen med nya 

teknikföretag.   

Målet med projektet var att över 300 företag ska ha deltagit i projektets olika aktiviteter, 60 

företag ska ha fått en Tillväxt i Befintligt Näringslivs-analys genomförd. 40 av dessa företag 

skulle ha fått stöd genom coachning, nya innovationsmiljöer och samarbeten skulle ha skapats 

i gränssnittet mellan den kreativa sektorn och traditionella industrin som skulle bidra till en 

snabbare förnyelse av traditionell industri. Projektet hade också som mål att över 10 000 

ungdomar och arbetssökande unga ska ha deltagit i Arbetsmarknadskunskap och/eller 

studiebesök i industrin och fått en bättre bild av industrins behov och utbildningsvägar till 

efterfrågade jobb, samt att det ska finnas en integrerad modell för samverkan skola/näringsliv. 

Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad 

IUC Väst 

Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad syftade till att skapa 

synergier mellan pågående projekt och insatser genom att operativt adressera områdena 

Hållbar produktion och Kunskapslyft industri, samt på ett effektivt sätt tillvarata andra 

aktörers erbjudanden. 

Målet med projektet var att den tillverkande industrin ska öka sin konkurrenskraft och 

lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en alltmer attraktiv, hållbar och 

cirkulär verksamhet. 
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Järnvägsklustret i Västerås 

Järnvägsklustret i Västerås ekonomisk förening 

Järnvägsklustret i Västerås Ek syftade till att skapa ett ledande centrum för järnvägsteknologi 

fler samverkar och investerar. 

Målet med projektet var att stärka relationer mellan industrifrämjande aktörer, lärosäten och 

små och medelstora industriföretag i regionen, skapa bättre kännedom om främjandesystemet 

och dess erbjudande bland små och medelstora industriföretag, skapa nya och tydliga 

arbetssätt mot företagen, skapa en tydligare positionering av regionen internationellt, samt att 

öka förändringstakten i regionens företag. 

Yrkescenter Industri Värmland 

Karlstad Innovation Park 

Yrkescenter Industri Värmland - en regional testbädd för effektivare kompetensförsörjning till 

industrin syftade till att väsentligt öka de värmländska industriföretagens tillgång till 

yrkesutbildad arbetskraft på kort och lång sikt. 

Målet med projektet var därför att bedriva testbäddsverksamhet under två år och därigenom 

att utveckla en ny modell för en regionalt samordnad, industrirelevant yrkesutbildning för 

vuxna. Modellen skulle kunna utvärderas av såväl nationella som regionala parter och 

ingående kommuner. 

DigiMission 

Mälardalen Industrial Technology Center AB 

Bakgrunden till DigiMission - samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen var 

att drygt 15% av världsproduktionen av transmissioner för tunga fordon tillverkas i 

Mälardalen, där också en stor del Sveriges industrinära tjänsteföretag finns på plats. Trots att 

det finns en stark industri och ett välutvecklat innovationsfrämjande system så upplevde 

företagen en utmaning i att hitta rätt stöd och det finns en brist på förståelse för vilken aktör 

som kan erbjuda vilket stöd. Projektet skulle därför möta dessa utmaningar genom att bygga 

starkare relationer mellan systemets aktörer och tillsammans förtydliga och kommunicera 

systemets erbjudanden på ett samlat sätt till industrin. Projektet skulle också lära av de 

tidigare insatser och projekt som gjorts och genom en samlad insats arbeta för att påskynda 

utvecklingstakten och innovationskraften hos industriföretagen runt Mälardalen.  
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Smart industri i Blekinge 2.0 

Olofströms Näringsliv AB 

Smart industri i Blekinge 2.0 syftade till att stärka förutsättningarna för Blekinges små och 

medelstora industri och industrinära tjänsteföretags omställnings- och förnyelseförmåga inom 

områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. 

Målet med projektet var att utveckla ett samordnat arbetssätt för att stärka förutsättningarna 

för omställning och förnyelse i Blekinges små och medelstora industri- och industrinära 

tjänsteföretag. Effektmålet på lång sikt, var att konkurrenskraftiga och mindre sårbara 

industriföretag genom stark utveckling skulle bidra till Blekinges intäktsbas och därmed 

ekonomisk hållbarhet i Blekinge. 

Maskinparksinventering och utrustningsnoder i norra Kalmar län  

Oskarshamns kommun 

Maskinparksinventering och utrustningsnoder i norra Kalmar län syftade till att tydliggöra 

och medvetandegöra var tillgänglig industriteknisk utbildningsutrustning finns i regionen. 

Utrustningsnoderna skulle synliggöras och samarbetsformer arbetas fram för hur den 

industritekniska utbildningsutrustningen ska kunna samutnyttjas bredare och bättre mellan 

skolor, andra utbildningsanordnare och företag inom regionen. Intressenterna, som verkar för 

kompetensförsörjning till den tillverkande industrin, skulle kunna samutnyttja tillgänglig 

industriteknisk utbildningsutrustning på ett smartare sätt i regionen. 

Målet med projektet var att etablera samarbetsformer mellan skolor, andra 

utbildningsanordnare och företag som säkerställer bättre utnyttjande av industriteknisk 

utbildningsutrustning genom att fler får tillgång till utrustningsnoderna. 

Smart industri i Norra Mellansverige II 

Region Gävleborg 

Smart industri i Norra Mellansverige II syftade till att skapa förutsättningar för förnyelse och 

omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära 

tjänsteföretag för att bidra till stärkt innovationsklimat och den industriella omställningen i 

Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland). 

Målet med projektet var att implementera en handlingsplan för Industriell omställning, öka 

effektiviteten i kommunikationen nationellt och internationellt, att 3000 skolungdomar upp 

till årskurs 9 ska attraheras av industrin, skapa 15 processmogna företag inom digitalisering, 

15 processmogna företag inom kompetensförsörjning och 15 processmogna företag inom 

hållbar produktion, samt att undersökta förutsättningar för testbädd 3DAM och 

resurseffektivitet och skapa två ansökningar till strategiska innovationsprogram eller EU-

fonder (Vanguard). 
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Smart Industriell Modernisering JH 

Region Jämtland Härjedalen 

Projektet Smart Industriell Modernisering JH syftade till att bidra till att regionens 

tillverkande företag planerar att arbeta systematiskt med förnyelse och omställning med målet 

att öka sin konkurrenskraft. 

Målet med projektet var att öka kunskap och färdighet om finansieringsmöjligheter och 

investeringsplanering, öka kunskap om produktivitetshöjning genom industriell 

modernisering, samt öka kunskap om utvidgade värdekedjor och kundvärdesbegreppet i 

tillämpning. Projektets mål var också satt bidra med strukturerad och analysgrundad 

kompetensförsörjning för industrisektorn. 

Smart industri Västerbotten 

Region Västerbotten 

Smart industri Västerbotten syftade till att skapa och stärka regionala förutsättningar för 

förnyelse och omställning av Västerbottens små och medelstora industriföretag och 

industrinära tjänsteföretag och därigenom öka deras tillväxt, konkurrens och attraktion på ett 

hållbart sätt. Med utgångspunkt i regionala förutsättningar och tidigare erfarenheter var syftet 

att projektet skulle, i linje med regeringens nyindustrialiseringsstrategi, skapa stödstrukturer, 

modeller och metoder för att utveckla och öka digitaliseringsgraden, kompetensförsörjningen 

och hållbarhetsarbetet hos industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Västerbotten. 

Målet med projektet var att bidra till att utveckla och stärka digitaliseringen, 

kompetensförsörjningen och hållbarhetsarbetet inom industrisektorn. Detta gjordes genom att 

utveckla regionala stöd- och samverkansstrukturer mellan branscher, aktörer och företag samt 

genom att utveckla och testa nya modeller, former och metoder för stöd, kartläggningar och 

utbildningar. 

SMART Industri 2.0 Västernorrland 

Region Västernorrland 

SMART Industri 2.0 Västernorrland syftade till att bygga upp den regionala strategiska 

strukturen och komplettera övriga pågående satsningar i Västernorrland för att stärka industrin 

och den industrinära sektorns konkurrenskraft när det gäller förnyelse och omställning. 

Målet med projektet var att utveckla en stödstruktur och arbetsmetodik för regionalt 

strategiskt utvecklingsarbete, öka branschnätverkande och koordinering kring 

digitaliseringsaktiviteter i regionen, öka kunskap och insatser hos företagen när det gäller 

förnyelsearbete inom smart industri, samt öka kapacitet och kunskap när det gäller 

arbetsmetodik för analys och uppföljning. 
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FoU-lotsar i Östra Mellansverige 

RISE Acreo AB 

FoU-lotsar i Östra Mellansverige syftade till att identifiera behov av ökad tillgång till 

forsknings- och utvecklingsresurser inklusive test- och demonstrationsmiljöer. Det skulle vara 

en insats och plattform för att stärka graden av innovation och förnyelse i små och medelstora 

företag i Östra Mellansverige. 

Målet med projektet var att genom regionala FoU-lotsar, driftade av RISE, underlätta 

möjligheterna för små och medelstora företag att få tillgång till och dra nytta av RISE 

expertis/kunskap för forsknings- och innovationsprojekt samt test och demomiljöer. 

Insatserna skulle leda till en ökad samverkan mellan innovationsaktörerna i regionen. 

Weltech Region 

Västerås Science Park AB 

Weltech Region syftade till att skapa förutsättningar för fler företag inom 

hälsoteknikbranschen att utveckla lösningar som skulle leda till framgångsrik 

kommersialisering. På så sätt skulle också en attraktivare industriregion som bidrar till att 

Sverige fortsättningsvis är en testbädd för internationella lösningar såväl sett ur ett ekosystem 

där vi kan visa på digitaliseringens möjligheter samt sett utifrån en effektiv och hållbar 

utveckling inom hälsoteknikområdet skapas. Projektet skulle bidra till en effektivare, säkrare 

och tryggare vård och omsorg, bättre arbetsförhållanden för personal, bättre livskvalitet för 

patienter och brukare samt främja utvecklingen av fler framgångsrika företag inom 

hälsoteknikområdet. 

Målet med projektet var att utveckla en samarbetsplattform, i vilken leverantörer såväl som 

kunder kunde söka stöd och test av nya lösningar, samt att ta fram och testa fyra utvecklade 

erbjudanden/arbetsmetoder för att stödja företagen.  
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Bilaga F: Variabler, kategorier och 
informationsurvalsprinciper för 
portföljanalys 

Variabler Kategorier Analys- och urvalsprinciper 

Finansiering 
- SMIR 2.0 
- EU (ERUF, ESF) 
- Regional/kommunal 
- Privat 

Kvantitativ, deskriptiv. Utifrån projektfinansiering i 
beslut och eventuellt ändringsbeslut. 

Geografi 
- Projekt som omfattar en eller flera regioner (t.ex. 

regionalfondsregioner) 
Kvantitativ, deskriptiv. Utifrån uppgifter i beslut och 
lägesrapporter. 

Fokusområde 
- Industri 4.0 
- Hållbar produktion 
- Kunskapslyft industri 
- Testbädd Sverige 

Kvantitativ, deskriptiv. Dels explicita 
omnämnanden, dels tolkningar av projektens 
arbete mot ett visst fokusområde i beslut och 
ansökningar. 

Bransch och teknik 
- Är projektet branschspecifikt? Ja/Nej 
- Är projektet teknikspecifikt ? Ja/Nej 

Kvantitativ, deskriptiv.  Utifrån uppgifter i ansökan 
och beslut. Uppgifterna har validerats mot 
information i lägesrapporter. 

Projektägare 
- Regioner 
- Kommuner och kommunala företag 
- Främjandeaktörer19 
- Övriga20 

Kvantitativ, deskriptiv.  Utifrån uppgifter i ansökan 
och beslut. 

Samverkansparter 
- Regioner 
- Kommuner och kommunala företag 

- Främjandeaktörer 
- Övriga 

Kvantitativ, deskriptiv. Utifrån uppgifter i ansökan 
och beslut. Uppgifter har validerats mot information 
i lägesrapporter. 

Projektkopplingar 
- Namn på projekt eller insats 
- Program eller finansieringskälla 

Kvalitativ, deskriptiv. Utifrån uttryckta kopplingar till 
andra tidigare eller pågående projekt och 
satsningar. 

Strategisk förankring 
- Regionala utvecklingsstrategier 
- Regionala innovationsstrategier 
- Övriga regionala strategier 

Kvantitativ, deskriptiv.  Utifrån explicita 
omnämnanden i ansökan och beslut. Uppgifterna 
har validerats mot information i lägesrapporter. 

Målgrupper21 
- RUA 
- Främjandeaktörer 
- Företag 
- (Annan) 

Kvantitativ, deskriptiv.  Utifrån uppgifter om 
aktiviteter, aktivitetsindikatorer och mål i ansökan 
och beslut. Uppgifterna har validerats mot 
information i lägesrapporter. 

Aktiviteter 
- Analys 
- Möten och samordning 
- Metod- och modellutveckling 
- Företagscoachning 
- Utbildning och fortbildning 
- Information och spridning 
- Kommunikation och marknadsföring 

- Politisk påverkan 
- FoU/innovationsstöd 
- Utveckling av kluster och nätverk 
- Internationellt utbyte och samverkan 
- Annan 

Kvalitativ, deskriptiv. Utifrån uppgifter om 
aktiviteter, aktivitets- och budgetposter i ansökan 
och beslut. Uppgifterna har validerats mot 
information i lägesrapporter. 

Mål Strategi och struktur 

- Kunskap och kännedom om förutsättningar 
- Strategiutveckling, strategisk samverkan och 

mobilisering 
- Stärka stödstrukturer och operativ samordning 

Insatser för näringsliv och individer22 

- Stärka forskning och innovationskapacitet 
- Stärka affärsmässighet och konkurrenskraft (exkl. 

innovationskraft) 

Kvantitativ, deskriptiv.  Utifrån uppgifter om mål 
och delmål i ansökan och beslut. Tonvikt i arbete 
mot mål och delmål har validerats mot information i 
lägesrapporter. 

 
19 Innovations- och näringslivsfrämjande aktörer (t.ex. IUC, science parks och klusterorganisationer). 
20 Utbildnings- och forskningsaktörer. 
21 Kategorierna överensstämmer med Tillväxtverkets målgrupper enligt insatsplan för SMIR 2.0. Kategorin 

”Främjandeaktörer” inkluderar här myndigheter och kategoriseringen skiljer sig därmed från variablerna 

”Projektägare” och ”Samverkansparter”. 
22 Inspirerade av tematiska mål 1, 3 och 10 inom EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020. 
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- Stärka kompetensförsörjning och -utveckling (t.ex. 
utbildning, rekrytering, matchning) 

Hållbarhetsaspekter 
- Arbetar projektet med insatser för bättre miljö  

(Ja/Nej) 
- Arbetar projektet med insatser för stärkt mångfald 

(Ja/Nej) 
- - Arbetar projektet med insatser för ökad 

jämställdhet (ja/nej) 

Kvantitativ, deskriptiv. Utifrån uppgifter i ansökan 
och beslut. Uppgifterna har validerats mot 
information i lägesrapporter för att bedöma om 
projektet arbetar med riktade insatser inom en eller 
flera hållbarhetsaspekter23 

Genomförande 
- Utmaningar 
- Möjligheter 

Kvalitativ, deskriptiv. Utifrån inrapporterade 
utmaningar och möjligheter i genomförandet enligt 
projektens lägesrapportering. 

Prestationer 
(indikatorer) 

- Analys (utredning, kartläggning, etc.) 

- Möten och samordning 

- Metod- och modellutveckling 

- Företagscoachning 

- Utbildning och fortbildning 

- Information och spridning 

- Kommunikation och marknadsföring 

- Politisk påverkan 

- FoU 

- Utveckling av kluster, nätverk och 
samverkansplattformar 

- Internationellt utbyte och samverkan 

- Insatser med målsättning inom hållbarhetsaspekter 
(jämställdhet, miljö, mångfald) 

- Annan  

Kvantitativt, deskriptiv. Utifrån uppgifter om 
aktiviteter, indikatorer, aktivitets- och budgetposter 
i ansökan och beslut. Uppgifterna har validerats 
mot information i slutrapporter.  

Resultat  Strategi och struktur (har till största del uppnåtts/bara 
vissa delar har uppnåtts/har ej uppnåtts) 

- Kunskap och kännedom om förutsättningar 

- Strategiutveckling, strategisk samverkan och 
mobilisering 

- Stärka stödstrukturer och operativ samordning 

 

Insatser för näringsliv och individer (har till största del 
uppnåtts/bara vissa delar har uppnåtts/har ej uppnåtts) 

- Stärka forskning och innovationskapacitet 

- Stärka affärsmässighet och konkurrenskraft (exkl. 
innovationskraft) 

- Stärka kompetensförsörjning och -utveckling (t.ex. 
utbildning, rekrytering, matchning)  

 

Stärkt kapacitet och engagemang av aktörer (ja/nej) 

Kvantitativt, deskriptiv. Utifrån uppgifter om mål 
och delmål i ansökan och beslut. Tonvikt i arbete 
mot mål och delmål har validerats mot information i 
läges och -slutrapporter. 

 

 

 
23 För definition av riktat arbete, se: Oxford Research. 2017. Analysramverk för horisontella principer. 

Konferensbidrag, SVUF 2017. Tillgänglig: https://oxfordresearch.se/publications/analysramverk-horisontella-

principer/ 

https://oxfordresearch.se/publications/analysramverk-horisontella-principer/
https://oxfordresearch.se/publications/analysramverk-horisontella-principer/
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