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Förord 
Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt och verk- 

samheter som syftar till att främja en hållbar regional utveckling. Samtliga 

projekt och verksamheter som medfinansieras av Västra Götalandsreg- 

ionen följs upp genom regelmässig och kontinuerlig insamling av inform- 

ation som gör det möjligt att se hur verksamheten utvecklas. Mer djupgå- 

ende utvärderingar görs av program samt av flera verksamheter och pro- 

jekt varje år. 

 

På uppdrag av Västra Götalandsregionen har Ramböll Management AB 

genomfört en utvärdering av programmet InMotion – kraftsamling för 

miljö, energi och hållbara transporter. 

 

Syftet med slututvärderingen är att belysa programmets relevans, målupp- 

fyllelse (resultat och effekter), samhällsnytta och om och hur programmet 

och dess projekt har bidragit till en omställning mot en hållbar fordons- 

och transportindustri. 

 

Utvärderingen har genomförts av Marcus Wåhlstedt, Francisca Herodes 

och Martin Fröberg vid Ramböll Management AB samt Per Eriksson vid 
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Föreliggande rapport är slututvärderingen av Västra Götalandsregionens (VGR) program InMotion 

– kraftsamling för miljö, energi och hållbara transporter. Genom programmet, som initierades år 

2009, har VGR satsat 150 miljoner kronor på insatser som skapar förutsättningar för utveckling 

och företagande inom energi- och miljöområdet samt stärker omställningen mot en hållbar for- 

dons- och transportindustri. Programmet har beviljat finansiering till 54 olika projekt som beslu- 

tades under perioden 2009-2011. Utvärderingen har genomförts av Ramböll Management Con- 

sulting (RMC) under perioden september 2014-januari 2015. Utvärderingens slutsatser i sam- 

mandrag presenteras nedan. 

 
Slutsatser om programmets relevans (kopplingen mellan behov och mål): 

Programmet InMotion utvecklades med bakgrund i den globala finansiella krisen som under 

2007-208 satte finansmarknaderna runt om i världen i kraftig obalans. Detta ledde till allvarliga 

konsekvenser för näringslivets aktörer globalt och i Sverige, och liksom för övriga världen, drab- 

bades de svenska tillverkningsföretagen och särskilt fordonsindustrin kraftfullt. Problembilden 

som ledde till InMotion växte fram genom en omfattande dialog med regionens olika aktörer 

inom ramen för regeringens varselsamordningsuppdrag. Samtidigt fanns inom regionen ett antal 

satsningar på såväl fordonsindustrin, som på miljö och energi. Utgångspunkten för InMotion blev 

därför att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig region genom att nyttja de befintliga 

regionala förutsättningarna och pågående utvecklingsinsatserna för att utveckla en mer hållbar 

region med hjälp av innovativa lösningar inom centrala framtidsområden som energi, miljöteknik 

och mobilitet. 

 
Idag kan programmet ses som en pusselbit i det större internationella och nationella systemet av 

ambitioner att nå hållbar tillväxt genom ökad energieffektivitet och reducerade koldioxidutsläpp. 

På såväl europeisk som nationell nivå finns idag ett ökat policyfokus på innovationer inom miljö- 

driven affärs- och näringslivslivsutveckling för att bidra till en omställning mot en mer koldioxid- 

snål ekonomi. InMotion ligger därmed väl i linje med europeiska, nationella och regionala mål- 

sättningar och prioriterade insatser idag. 

 
I utvecklingen av InMotion-programmet hade VGR en tydlig ambition om att växla upp befintliga, 

pågående utvecklingsinsatser och samverka med nationella aktörer. En genomgång av pro- 

jektens medfinansiärer visar att Energimyndigheten, Tillväxtverket, VINNOVA, Lindholmen Sci- 

ence Park, Chalmers och SP i störst utsträckning är medfinansiärer till programmets projekt (i 

antal räknat). Såsom vid tidpunkten för halvtidsutvärderingen av programmet 2011 lyfts kopp- 

lingen till VINNOVA särskilt fram i intervjuerna med Västra Götalandsregionen. 

 
Programmets målsättningar motsvarar målgruppens behov. Det finns starkt stöd hos projektle- 

dare för insatserna för att VGR ska bidra till utvecklingen av test- och demonstrationsarenor, 

stärka science parks i regionen och bidra till samverkan mellan akademi och näringsliv inom 

forskning och innovation. InMotion har bidragit till ny kunskap, nya samarbeten och nya produk- 

ter och tjänster med potential att bidra till omställningen, samtidigt som flera barriärer för om- 

ställning mot mer miljöteknik kvarstår. 

 
Finansieringen från InMotion har spelat en viktig roll för insatserna. Utan denna skulle insatserna 

ha genomförts i mindre skala, tagit längre tid eller i vissa fall inte ha genomförts alls. 

 
Slutsatser om programmets måluppfyllelse och hållbarhet (resultat och effekter) 

 
Förutsättningar för måluppfyllelse 

InMotions programlogik och faktiska projektportfölj fokuserar på att skapa förutsättningar för 

omställning genom att prioritera kunskapsmiljöer, test och demonstration, som på längre sikt 
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kan bidra till utvecklingen av nya produkter, tjänster och processer. I programmet finns målsätt- 

ningar avseende internationellt konkurrenskraftiga test- och demonstrationsmiljöer samt nya va- 

ror, tjänster och processer, men inte avseende marknadsintroduktioner eller efterfrågan. Effekter 

på marknaden i form av anammande och spridning kan därmed inte förväntas förrän på längre 

sikt. Detta medför att en bedömning av programmets måluppfyllelse måste baseras på rimliga 

förväntningar på dess resultat och effekter så här långt. 

 
Programmets projekt har arbetat för att minska ett flertal barriärer för omställning mot mer mil- 

jöteknik, framförallt barriärer kopplade till teknologi, marknadsefterfrågan och humankapital. 

 
Måluppfyllelse – utvecklingsprojekt 

Programmets projekt har uppnått resultat som ligger väl i linje med programmets målsättningar. 

 
Det finns några exempel på projekt som har nått marknadseffekter i termer av anammande och 

spridning av den nya tekniken genom export eller försäljning i Sverige. 

 
Utifrån indikatorsuppföljningen är det svårt att bedöma programmets måluppfyllelse, av tre skäl: 

 
1. Inom programmet finns inga normer/målvärden kring hur många kunskapsmiljöer för 

test och demonstration, hur många nya produkter med mera som ska utvecklas 

2. Projektens användning av programmets resultatindikatorer varierar stort, i många fall 

använder projekten egna indikatorer 

3. Det är svårt att avgöra om olika indikatorutfall är rimliga i relation till den ursprungliga 

målsättningen 

 
Måluppfyllelse – omställning mot en hållbar fordons- och transportindustri 

En majoritet av programbudgeten har tillfallit projekt med koppling till hållbara transporter. Pro- 

grammets projektportfölj ligger därmed i linje med målsättningen att bidra till omställning mot en 

hållbar fordons- och transportindustri. 

 
Analysen av projektportföljen indikerar att programmets förutsättningar att bidra till en omställ- 

ning inom sektorn är starkast inom områdena trafiksäkerhet och alternativa drivmedel. De 

övriga områdena, elektrifiering/hybridisering, produktionsteknik och transporteffektivitet har till- 

delats relativt mindre medel. 

 
Resultat i form av utveckling av produkter, tjänster och processer finns inom samtliga områden 

(alternativa drivmedel, elektrifiering/hybridisering, produktionsteknik, trafiksäkerhet och trans- 

porteffektivitet). 

 
Måluppfyllelse – förstudier 

En majoritet av programmets förstudier har fått en fortsättning eller lever vidare genom att de 

utvecklats till nya större projekt med annan finansiering, att arbetssätt eller lärdomar från förstu- 

dien har förts över i deltagande organisationers ordinarie verksamhet eller att en process har 

satts igång för att få till stånd en fortsättning. 

 
Förstudierna är en uppskattad och betydelsefull metod, men det finns en potential för VGR att 

tydliggöra sina förväntningar på förstudierna. 

 
Måluppfyllelse – jämställdhet, mångfald och tillgänglighet 

Programmets påverkan på de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald och tillgänglighet 

är begränsad. RMC:s analys är att orsaken till detta beror på avsaknaden av problem- och mål- 

bild inom programmet. 
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InMotion anger, på samma sätt som andra offentliga program inom företagsutveckling, finansie- 

ring, affärsutveckling m.m., att jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är viktiga perspektiv, 

men utan att definiera varför. Vilka är problemen inom miljö, energi och transport kopplat till 

jämställdhet, integration eller tillgänglighet? På vilka sätt är perspektiven en hävstång för kon- 

kurrenskraft? Vad ska programmet uppnå inom områdena? Dessa är exempel på frågeställningar 

som bör besvaras för att sedan kunna definiera aktiviteter och resursutrymme för programmet 

att hantera perspektiven. 

 
Programmets påverkan på strukturer och arbetssätt som finns idag 

InMotion har påverkat strukturer och arbetssätt som finns idag, ur två perspektiv: externt (pro- 

jektägare och deras samarbetspartners) och internt (på VGR). InMotion har påverkat externa 

strukturer och arbetssätt som finns idag, exempelvis genom kunskapsmiljöer och metoder att 

samverka med olika typer av aktörer. Samtidigt finns utmaningar för att dessa ska bli långsik- 

tiga, såsom: fortsatt finansiering, attraktion av utländsk forskning och kompetens och poli- 

tiska/regulatoriska faktorer såsom regelverk, subventioner och skatter. 

 
Ur ett internt perspektiv har InMotion påverkat strukturer och arbetssätt inom VGR idag. Exem- 

pelvis lever ramprogrammet för FoU i SME vidare och inriktningen av insatser inom InMotion är 

tydliga i de handlingsprogram som VGR arbetar med idag och som operationaliserar det regionala 

utvecklingsprogrammet VG2020. Samtidigt finns det också skillnader avseende VGR:s arbete 

idag och förklaringar ligger i den kontext som rådde då InMotion togs fram och det faktum att In- 

Motion blev ett samlat program av utlysningskaraktär, vilket skapade ett stort intresse hos aktö- 

rer i regionen att ansöka om medel för projekt. Inom ramen för dagens handlingsprogram upple- 

ver VGR ett lägre söktryck och det finns utmaningar inom paketering, marknadsföring och kom- 

munikation av handlingsprogrammen. För utformningen av framtida insatser blir det därför vik- 

tigt att utvärdera också handlingsprogrammen, analysera olika aktörers kännedom om och behov 

av information kring regionala insatser samt koppla regionala medel till aktörers och näringslivets 

behov. 
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1. INLEDNING 

Föreliggande rapport är slututvärderingen av Västra Götalandsregionens (VGR) program InMotion 

– kraftsamling för miljö, energi och hållbara transporter. Genom programmet, som initierades år 

2009, har VGR satsat 150 miljoner kronor på insatser som skapar förutsättningar för utveckling 

och företagande inom energi- och miljöområdet samt stärker omställningen mot en hållbar for- 

dons- och transportindustri.1
 

 
År 2011 genomfördes en halvtidsutvärdering av programmet med fokus på genomförandet (pro- 

gramdesign, organisation och implementering av programmet) och de resultat som var möjliga 

att utläsa då. Syftet med föreliggande slututvärdering är att belysa programmets relevans, 

måluppfyllelse (resultat och effekter), samhällsnytta och om och hur programmet och dess pro- 

jekt har bidragit till en omställning mot en hållbar fordons- och transportindustri. Utvärderingen 

har genomförts av Ramböll Management Consulting (RMC) under perioden september 2014-janu- 

ari 2015. 

 
1.1 Kort om programmet InMotion 

Under år 2009 initierade Västra Götalandsregionen (VGR) programmet InMotion – kraftsamling 

för miljö, energi och hållbara transportlösningar, efter en omfattande dialog med regionens olika 

aktörer. Programmet avsåg att stärka konkurrenskraften inom fordons- och 

transportindustrin i Västra Götaland, som drabbats hårt av den ekonomiska krisen under 

2008-2009. Programmet breddades successivt till att även fokusera på utveckling och 

företagande inom energi- och miljöteknik. Total avsatte VGR cirka 150 miljoner i hopp om 

medfinansiering med minst det dubbla från lokala, regionala och nationella aktörer inom privat 

och offentlig sektor.2  Medfinansieringen från lokala, regionala och nationella aktörer har uppgått 

till drygt 446 miljoner kronor, vilket motsvarar tre gånger InMotions bidrag och innebär att för- 

hoppningen om dubbel medfinansiering mer än väl har infriats. Medfinansieringen utgör hela 75 

procent av de finansierade projektens totala budget.3  Programmets övergripande målsättning är 

att Västra Götaland ska vara en av Europas ledande regioner inom miljö, energi och nästa gene- 

rations hållbara transportlösningar. Bakgrunden till programmet, den kontext det befann sig ifrån 

uppstarten till idag presenteras i kapitel 3. 

 
Totalt har 54 projekt beviljats medel från programmet, inom sex s.k. insatsområden, enligt tabel- 

len nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Västra Götalandsregionen (2009) ”InMotion” – kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Dnr RUN 610-0509-09 

2 Västra Götalandsregionen (2011) Utvärdering av InMotion – Kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Utvärde- 

ringsrapport 2011:05 
3 Västra Götalandsregionen, projektdatabas 
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Tabell 1. InMotions 6 insatsområden 

 

Insatsområde Mål för insatsområde Antal beviljade 

projekt 

Beviljat be- 

lopp, InMot- 

ion, Mkr 

Total budget, 

inkl. medfinan- 

siering, Mkr 

1) Miljöer för kunskapsut- 

veckling, test och demon- 

stration 

InMotion ska bidra till ut- 

veckling av attraktiva och 

internationellt 

konkurrenskraftiga kun- 

skaps- och testmiljöer 
som stödjer nästa gene- 

rations 
Hållbara transportlös- 

ningar och energisystem. 

23 93,0 482,0 

2) Utvecklingsprojekt - 

produkter, tjänster och 

processer 

InMotion skall bidra till 

utveckling av nya varor, 

tjänster, och processer 

för nästa 
generations hållbara 

transportlösningar, miljö- 

och energisystem. 

9 10,6 39,1 

3) Internationalisering 
Programmet ska bidra till 

att fler västsvenska aktö- 

rer positionerar sig inom 

internationella forsknings- 
och innovationsprogram 

5 4,5 16,5 

4) Marknadspåverkande in- 

satser 

VGR ska medverka till att 

utveckla metoder för in- 

novationsupphandling 

samt 
genomföra två skarpa 

projekt som bidrar till att 

utveckla nästa generat- 

ions 
hållbara transportlös- 

ningar, miljö- och energi- 
system. 

0 0 0 

5) Företagsfinansiering 
Programmet ska stärka 

de små och medelstora 

företagens möjligheter att 

konkurrera på globala 

marknader genom att för- 

bättra den ömsesidiga 

kunskapsöverföring mel- 

lan de mindre företagen, 

akademin och forsknings- 

instituten. 
Programmet ska bidra till 

att fler kvalificerade tek- 

nik- och 

kunskapsbaserade unga 

småföretag inom miljö- 

teknik och energi skall nå 

Kommersiell framgång. 

3 15,0 22,0 

6) Förstärkning av samver- 

kansplattformar 

Programmet ska stärka 

de regionala plattfor- 

marna Lindholmen och 

Innovatum 
som stödjande miljöer för 

att initiera och driva sam- 

arbeten mellan små och 

stora företag, akademi 

och institut inom områ- 

dena hållbara transport- 

lösningar 

samt miljö- och energisy- 
stem. 

14 29,6 42,5 

TOTALT 
 

54 152,7 602,2 

Källor: Västra Götalandsregionen (2011) och Västra Götalandsregionen (projektdatabas) 

 
I beviljade antal projekt samt medelstilldelning har programmets tonvikt legat på att bidra till ut- 

vecklingen av miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration, därefter på att förstärka 

de regionala samverkansplattformarna Lindholmen och Innovatum. Som diskuteras mer utförligt i 

kapitel 4 kan dock satsningar inom dessa områden på sikt ge upphov till fler nya/utvecklade va- 

ror, tjänster och processer. 
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Utöver programmets indelning i ovanstående insatsområden har det även arbetat med fyra olika 

typer av finansieringsformer, enligt tabellen nedan: 

 
Tabell 2. InMotions 4 finansieringsformer 

 

Finansieringsform Kännetecken Antal beviljade 

projekt 

Beviljat belopp, 

InMotion, Mkr 

Total budget, 

inkl. medfinan- 

siering, Mkr 

Förstudier 
Förstudierna har syftat 
till att skapa förutsätt- 

ningar för större projekt 

av mer genomarbetad 

och konkret karaktär. 
Förstudier har genom- 
förts inom insatsområ- 

dena 1-3 samt 6. 

21 4,8 13,3 

Utvecklingsprojekt 
Utvecklingsprojekten har 

varit av mer genomar- 

betad och konkret ka- 

raktär än förstudierna. 

Finansieringsgrad från 

programmet har uppgått 
till högst 

50 procent. Utvecklings- 

projekt har genomförts 

inom insatsområdena 1- 
3 samt 6. 

30 132,9 566,9 

Företagsfinansiering 
Totalt 15 mkr avsatt till 

tre delar; 10 mkr till 

konkurrensutsatta utlys- 

ningar för FoU i små och 

medelstora företag, ba- 
serat på s.k. FoU- 

checkar; 3 mkr till upp- 

start och etablering av 

Swedish Cleantech In- 

cubators; 4 

mkr för nyttiggörande 

av forskning vid Göte- 

borgs universitet. 

3 15,0 22,0 

Särskilt riktade me- 

del/förstärkning av 

samverkansplattfor- 

Cirka 30 mkr avsattes 

till de strategiska 

samverkansplattfor- 
merna Lindholmen Sci- 

ence Park och Innova- 

tum, dels i form av 

förstärkt basfinansiering 

(8 mkr var), del i form 

av en projektram (6 mkr 

var) att 

använda till program- 

mets insatsområde 1-4 

Totalt 14, (varav 7 

förstudier som in- 

räknas i ”Förstu- 
dier” ovan, 5 ut- 

vecklingsprojekt 

som inräknas i ”Ut- 

vecklingsprojekt” 

ovan och 2 utgör 

förstärkt basfinan- 

siering) 

29,6 (varav 1,7 mkr 

i form av förstudier 

inräknade i ”Förstu- 
dier” ovan och 27,9 

mkr i form av ”ut- 

vecklingsprojekt”) 

42,5 (varav 2,5 
mkr i form av ”för- 

studier” och 40,1 

mkr i form av ”ut- 
vecklingsprojekt” 

mar  

TOTALT 
 

54 152,7 602,2 

Källor: Västra Götalandsregionen (2011) och Västra Götalandsregionen (projektdatabas) 

 
Fokus för programmet har varit utvecklingsprojekten, som kan förväntas ge upphov till kun- 

skapsmiljöer, varor, tjänster och processer i större utsträckning än förstudierna, som snarast syf- 

tat till att utreda förutsättningarna för att etablera större projekt av mer genomarbetad och kon- 

kret karaktär. Inom ramen för de särskilt riktade medlen till samverkansplattformarna Lindhol- 

men och Innovatum (insatsområde 6) har såväl förstudier som utvecklingsprojekt bedrivits. 

 
1.2 Om utvärderingsuppdraget 

Syftet med föreliggande slututvärdering är att belysa programmets relevans, måluppfyllelse (re- 

sultat och effekter), samhällsnytta och om och hur programmet och dess projekt har bidragit till 

en omställning mot en hållbar fordons- och transportindustri. Uppdraget behandlar följande frå- 

geställningar: 
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Tabell 3. Utvärderingens frågeställningar och rapportstruktur 

 

Utvärderingskriterium Avser Frågeställningar Kapitel i rapporten 

Relevans Kopplingen mellan iden- 

tifierade behov och mål 

I vilken kontext fanns 

InMotion från uppstar- 

ten till idag? 

3 

Vilken är programmets 

koppling till pågående 

program och andra in- 

satser? 

Motsvarar programmets 

målsättningar målgrup- 

pens behov? 

Har programmet varit 

additionellt, d.v.s. i vil- 

ken utsträckning skulle 

insatserna ha genom- 

förts utan finansieringen 

från InMotion? 

Måluppfyllelse och 

hållbarhet 

Resultat och effekter 

samt förutsättningar för 

långsiktiga sådana 

Vilka är programmets 

förutsättningar för att 

bidra till resultat och ef- 

fekter inom de olika in- 

satsområdena? 

4 

I vilken utsträckning är 

uppsatta mål för projekt 

och program uppnådda? 

5 

Vilka andra resultat och 

effekter har insatserna 

bidragit till? 

I vilken utsträckning har 

förstudier som metod 

varit effektiv? 

Har programmet bidra- 

git till en omställning? 

Har programmet bidra- 

git till en omställning 

mot en mer hållbar 

transport- och for- 

donsindustri? 

På vilket sätt har pro- 

grammet och dess pro- 

jekt arbetat med jäm- 

ställdhet, mångfald och 

tillgänglighet? 

Hur har programmet på- 

verkat den struktur och 

det arbetssätt som finns 

idag? 

Vilka lärdomar kan dras 

inför framtida sats- 

ningar? 

6 

 
Uppdragets datakällor, metodologiska ansats och analytiska ramverk presenteras i kapitel 2. 
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1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras och problematiseras utvärderingens datakällor, metodologiska ansats och 
analytiska sammanhang. Därefter, i kapitel 3, diskuteras programmets relevans med utgångs- 
punkt i InMotions kontext från uppstarten till idag, programmets koppling till andra aktörer och 
program, målgruppens behov och InMotions bidrag till att projekteten kunnat genomföras. I ka- 
pitel 4 presenteras förutsättningar för programmet att leda till önskade resultat och effekter, uti- 

från en analys av programmets projektportfölj och det analytiska ramverk som handlar om olika 
barriärer för införande av mer miljöteknik i samhället. I kapitel 5 redovisas och diskuteras pro- 
grammets bidrag till resultat och effekter inom respektive insatsområde, för förstudier, avseende 
jämställdhet, mångfald och tillgänglighet samt med särskilt fokus på projekten som haft en kopp- 
ling till hållbara transporter. Kapitlet avslutas med en diskussion kring programmets påverkan på 
strukturer och arbetssätt som finns idag. Slutligen, i kapitel 6, presenteras lärdomar av utvärde- 

ringen inför framtida insatser. 

 
Inom ramen för uppdraget har även fallstudier av tre projekt genomförts, som valts ut i samråd 

med VGR. Dessa presenteras i rapportens bilaga, tillsammans med ytterligare bilagor avseende: 

 
- Genomförda telefonintervjuer 

- Projektens medfinansiärer 
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2. DATAKÄLLOR, METODOLOGISK ANSATS OCH ANALY- 

TISKT RAMVERK 

Utvärderingen bygger på fyra huvudsakliga datakällor: telefonintervjuer med projektledare för 

insatserna, telefonintervjuer med ett urval företrädare för deltagande företag/samarbetspartners, 

telefonintervjuer med tjänstemän på Västra Götalandsregionen samt dokumentstudier. Dessa be- 

skrivs kortfattat nedan. 

 
2.1 Telefonintervjuer 

 
2.1.1 Telefonintervjuer med projektledare 

Av de totalt 54 projekten har telefonintervjuer genomförts med projektledare för 31 av dessa4: 

 

Tabell 4. Telefonintervjuer med projekt 
 

Insatsområde Antal intervjuer (=pro- 

jekt) 

Antal beviljade projekt Andel projekt där inter- 

vju genomförts, % 

1-4 17 37 46% 

5 2 3 67% 

6 12 14 86% 

TOTALT 31 54 57% 

 
Sammantaget har telefonintervjuer genomförts med fler än hälften (57%) av projekten, vilket i 

kombination med övriga datakällor (som beskrivs nedan) skapar goda förutsättningar att belysa 

och utvärdera programmets relevans och resultat/effekter. De huvudsakliga orsakerna till att te- 

lefonintervjuer inte har kunnat genomföras med samtliga projekt är: 

 
1. 70 procent av programmets projekt avslutades under perioden 2009-2011. En stor del av 

projektledarna har lämnat organisationen, samtidigt som det i många fall också idag inte 

finns kollegor till projektledare kvar i organisationen att intervjua 

2. Projektledare har gått i pension/är på föräldraledighet 

3. Projektledare har kontaktats både per e-post och telefon men utan återkoppling kring tid 

och datum för telefonintervju 

 
2.1.2 Telefonintervjuer med ett urval deltagande företag/samarbetspartners 

Inom ramen för utvärderingen har också tre fallstudier genomförts, där åtta telefonintervjuer har 

genomförts med ett urval företag/samarbetspartners som deltagit i projekten. Fallstudierna avser 

projekten Active Safety Test Arena (ASTA), BiMe Trucks och Mötesplats Vindkraftsteknik/Prov- 

plats Vindkraftsteknik. Intervjuade företag och respondenter återfinns i rapportens bilaga. 

 
2.1.3 Telefonintervjuer med Västra Götalandsregionen 

Utöver ett inledande startmöte per videokonferens och ett fysiskt avstämningsmöte med Västra 

Götalandsregionen har sex telefonintervjuer genomförts med tjänstemän på VGR inom områdena 

Forskning och innovation, Hållbara transporter, Miljö och energi, Maritima utvecklingsfrågor, Fö- 

retagsfinansiering samt Näringslivsutveckling. 

 
2.2 Dokumentstudier 

Dokumentstudierna kan delas upp i tre olika typer: projektdokumentation, programdokument 

och tidigare utvärderingar samt internet/hemsidor. Dessa presenteras kortfattat nedan. 

 

 

 
 

4 I flera fall har samma eller ett fåtal personer varit ansvariga för flera projekt 
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2.2.1 Projektdokumentation 

Den skriftliga rapportering projekten löpande lämnat in till VGR i form av ansökan, lägesrapporter 

och slutrapporter har utgjort en viktig datakälla. RMC har tagit del av drygt 400 sådana doku- 

ment från VGR, som har kodats och sammanfattats i en projektdatabas utifrån samtliga aspekter 

som är relevanta för utvärderingen: 

 
- Syfte och mål (relevans) 

- Resultat och effekter (måluppfyllelse), inklusive sammanställning av samtliga indikatorer 

och deras utfall 

- Samverkansparter, medfinansiärer och målgrupper (koppling till andra program och in- 

satser) 

- Insatser inom jämställdhet, tillgänglighet och mångfald (s.k. ”horisontella kriterier”) 

 
I analysen av programmets och projektens bidrag till resultat och effekter har programmets re- 

sultatindikatorer utgjort en del. I utvärderingen har målsättningar samt utfall för resultatindikato- 

rerna sammanställts per insatsområde, utifrån projektens rapporterade dokumentation. Projekt- 

dokumentationen har därtill analyserats i förhållande till det teoretiska ramverk som används i 

utvärderingen och som presenteras i avsnitt 2.4. 

 
2.2.2 Programdokument och tidigare utvärderingar 

Som en del i att skapa nödvändig förståelse för programmets insatslogik (problemformulering, 

insatsområden och målsättning) och för att kunna ställa projektens sammantagna resultat i relat- 

ion till programmets målsättningar har VGR:s programdokument utgjort en viktig källa.5  Den 

halvtidsutvärdering som genomfördes 2011 har också utgjort underlag dels för denna förståelse, 

dels för att stämma av de lärdomar som då presenterades med de resultat som föreliggande ut- 

värdering visar på. Därtill har andra, tidigare utvärderingar utgjort underlag för att stämma av 

resultat och förutsättningar för effekter i föreliggande utvärdering mot.6
 

 
2.2.3 Internet/hemsidor 

70 procent av projekten som InMotion har finansierat avslutades under perioden 2009-2011, vil- 

ket innebär att projektdokumentationen också lämnats in under denna period. Det innebär i flera 

fall att det är svårt att dra säkra slutsatser kring vad olika projekt har resulterat i och om resulta- 

ten kan betraktas som långsiktiga. Flertalet projekt har exempelvis syftat till att etablerade olika 

former av kunskapscentra. I oklara fall har internet använts för att försöka spåra vilket eftermäle 

projekten har lämnat. 

 
2.3 Metodologiska utmaningar och utgångspunkter 

InMotion är ett komplext program på så sätt att det omfattat flera insatsområden med olika logi- 

ker, flera finansieringsformer, finansierat en mindre andel av projektens totala budget och ska 

leda till långsiktiga effekter (omställning). Denna komplexitet innebär också att det finns flera 

metodologiska utmaningar att hantera i utvärderingen, vilka presenteras kortfattat nedan. 

 
2.3.1 Komplext sammanhang 

Programmet InMotion har alltså finansierat en fjärdedel av den totala projektbudgeten i samman- 

lagt 54 projekt. För medfinansieringen står fler än 100 olika aktörer på lokal, regional och nation- 

ell nivå, inom både privat och offentlig sektor. Det föreligger därför en metodologisk utmaning att 

särskilja InMotions betydelse för insatsernas genomförande och deras resultat. Detta har hante- 

rats genom att projektledare i intervjuerna har fått berätta om hur ansökningsprocessen gick till, 

vilka finansieringskällor de vände sig till och i vilken ordning. De har också fått göra en efter- 

handsbedömning av vad som skulle ha hänt med projektet utan finansieringen från InMotion. 

 
 

5 Västra Götalandsregionen (2009) ”InMotion” – kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Dnr RUN 610-0509-09 

6 T.ex. VINNOVA (2010) Halvtidsutvärdering av TSS – Test Site Sweden, VINNOVA Rapport VR 2010:04 och Biogas Väst (2010) Utvär- 

dering och rekommendationer för fortsatt verksamhet Biogas Väst (utförd av Jakob Lagercrantz, Equest AB) 
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2.3.2 Projektens tidsperspektiv varierar 

70 procent av programmets projekt avslutades under perioden 2009-2011, medan andra projekt 

ännu fortgår eller har levt vidare med annan finansiering. Detta medför två utmaningar: 

 
1) För de projekt som avslutats för många år sedan finns utmaningar för respondenterna i inter- 

vjuer att fullständigt minnas vilka resultat projektet lett till, vilka utmaningarna varit m.m. 

2) Att få tag i respondenter. Som redogjorts för ovan har i flera fall projektledare gått i pension, 

lämnat organisationen eller inte svarat på intervjuinbjudan (möjligen p.g.a. att projektet av- 

slutats för länge sedan) 

 
Dessa utmaningar har hanterats på två sätt: 

 
- ”Triangulering”: utöver intervjuerna används alltså även all tillgänglig projektdoku- 

mentation, samt tidigare utvärderingar, som datakällor 

- Utvärderingen utgår från en exempelbaserad, eller fallstudiebaserad, ansats. I vissa pro- 

jekt finns mer kännedom om resultat än i andra, varför utvärderingen i hög grad tar fasta 

på enskilda projekt för att skapa förståelse för resultat och förutsättningar för mer lång- 

siktiga effekter (omställning) 

 
2.3.3 Omställning är en långsiktig process 

Det övergripande målet för programmet InMotion är att Västra Götaland ska vara en av Europas 

ledande regioner inom miljö, energi och nästa generations hållbara transportlösningar. Den stora 

frågan för utvärderingen är om och hur programmet och dess projekt har bidragit till en omställ- 

ning. Omställning är en långsiktig process: europeiska och nationella klimat- och miljömål är 

satta på lång sikt och miljö- och energiteknik är sektorer som i flera studier beskrivs ha mycket 

långa ledtider från forsknings- och idéstadiet till kommersialisering och marknadsintroduktion. 

För att uttala sig om InMotions bidrag till en omställning har RMC därför valt att koppla program- 

met, dess projekt och deras resultat så här långt till ett analytiskt ramverk som inbegriper van- 

liga barriärer i litteraturen för omställning mot mer miljöteknik. Detta ramverk presenteras här- 

näst. 

 
2.4 Analytiskt ramverk: barriärer för ett teknologiskt regimskifte mot miljöteknik 

Det finns flera studier som visar att det föreligger ett flertal barriärer både för innovationer inom 

miljöteknik/energi och för innovationer att nå marknaden och sedan spridas vidare.7  I en forsk- 

ningssammanställning skriver Anders Isaksson (2011) att de barriärer som är speciella för miljö- 

teknikinnovationer skapar en längre process från idé till marknad (Kemp et al., 1998, Teppo, 

2006). Vad som påverkar detta är dels produkternas tekniska komplexitet (ny oprövad teknik, 

demonstationsrisk) i kombination med politiska och regulatoriska risker (DealFlower et al., 

2003). Vad som de flesta framförallt lyfter fram som det som skiljer miljöteknik från andra till- 

växtbranscher i riskhänseende är just de politiska och regulatoriska riskerna (till exempel statliga 

subventioner av vissa tekniker eller regleringar som påverkar tillgången till produktionsresurser). 

När det gäller de tekniska riskerna finns det inte så mycket belägg för att miljöteknikinnovationer 

kräver längre produktutvecklingstid rent tekniskt. Det enda undantaget (vilket kan vara bety- 

dande inom vissa miljötekniksegment) är demonstationsrisken (vilken delvis är en teknologisk 

risk) som skapar ett stort kapitalbehov och därmed också riskerar att förlänga tiden till kommer- 

sialisering (Ghosh & Nanda, 2010). Ytterligare en specifik risk (eller hinder) för miljöteknik som 

framkommer i forskningen är marknadens acceptans för miljötekniska innovationer (Tsoutsos & 

Stamboulis, 2005, Teppo, 2006). I exempelvis Tsoutsos & Stambouli (2005) betonas kulturella 

och psykologiska faktorer som ett hinder för det tekniska regimskiftet till förnybar energi, består 

av fyra huvuddelar: 1) brist på social acceptans. 2) en rädsla från konsumenterna att deras liv 

 

 
7 För exempel på referenser se Isaksson, Anders (2011) ”Om miljöteknikföretag har en längre kommersialiseringsprocess än andra 

tillväxtföretag” (forskningssammanställning skriven på uppdrag av Energimyndigheten) 
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kommer att bli mindre bekvämt, 3) ovana eller negativa tidigare erfarenheter med ny energitek- 

nik och 4) osäkerhet kring alternativa energikällors tillgänglighet. 

 
Dessa och andra barriärer har sammanställts i en modell (Teppo, 2006), som används som ana- 

lytiskt ramverk för denna utvärdering. Syftet är att skapa ökad förståelse kring om och hur pro- 

grammet och dess projekt har bidragit till en omställning: dels genom att studera vilka barriärer 

projekten anger att de arbetat mot och dels genom att koppla kända resultat och effekter till 

dessa. Ramverket sammanfattas nedan. 

 
Tabell 5. Analytiskt ramverk: barriärer för ett teknologiskt regimskifte mot miljöteknik 

 

Barriär Kännetecken 

Teknologiska faktorer Omogen/obeprövad teknik: behov av optimering 

m.a.p. användarnas behov, test och demonstration, 

beroende av andra system (t.ex. byggnader) för att 

fungera 

Politiska/regulatoriska faktorer Oklar politisk riktning (spelregler) avseende sub- 

ventioner m.m. (t.ex. nivån på Co2-skatten eller 

regler avseende strandskydd) 

Kulturella och psykologiska faktorer (allmän- 

hetens efterfrågan) 

Låg social acceptans p.g.a. invanda beteenden, 

okunskap, osäkerhet (hos allmänheten) 

Marknadsfaktorer (industriell efterfrågan) Industriella köpares preferenser och betalningsvilja 

Humankapital Bristande affärskunskaper bland innovatörer och in- 

genjörer, bristande branschkunskaper hos investe- 

rare, samverkan mellan akademi och näringsliv 

Infrastruktur och underhåll Ny teknik medför förändrade underhållsbehov, sam- 

tidigt som det finns höga fasta kostnader i befintlig 

teknik och kompetens 

Icke-önskvärda samhälls- och miljöeffekter Konflikter av estetiska eller miljömässiga skäl (t.ex. 

uppförande av vindkraftverk eller geotermiska in- 

stallationer) 

Ekonomiska - /produktionsfaktorer Kortsiktiga förbättringar i befintlig teknologi leder 

till att investeringar i ny teknologi uteblir (“sailing 

ship effect”) 

Kapitalintensitet Stora, dyra investeringar, vilket i kombination med 

övriga barriärer har en negativ påverkan på inve- 

steringsviljan 

Källa: Teppo (2006), Isaksson (2011) 

 
I utvärderingen beskrivs i ett första steg vilka barriärer projekten har arbetat emot, detta utifrån 

en kodning av projektens syftes-, mål- och aktivitetsbeskrivningar i projektdokumentationen (an- 

sökan, lägesrapporter och slutrapport). I ett andra steg presenterar utvärderingen vilka resultat 

som projekten har nått kopplat till olika barriärer, detta genom exempel från enskilda projekt en- 

ligt den fallstudiebaserade ansatsen. Det är viktigt att poängtera att projekten kan ha genomfört 

fler aktiviteter kopplade till olika barriärer och nått fler resultat än dem som går att fånga via 

projektdokumentation och intervjuer, men det är RMC:s bedömning att det analytiska ramverket 

möjliggör ökad förståelse för om och hur insatserna bidragit till en omställning. 

 
2.5 Programmets resultatindikatorer 

Som komplement till utvärderingens analytiska ramverk har programmets resultatindikatorer ut- 

gjort en viktig utgångspunkt för analysen kring programmets resultat och effekter. Dessa är: 
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- Antal nya/utvecklade varor, tjänster och processer 

- Antal kronor i FoU-resurser från nationella finansiärer 

- Antal kronor i FoU-resurser från internationella finansiärer 

- Antal kronor i FoU-resurser från deltagande företag 

- Antal företag och organisationer som deltagit i aktivitet/projekt 

- Antal företag som utvecklat sin marknad 

 
Det är viktigt att betona att det inte finns några målvärden (eller ”normer”) för programmets in- 

dikatorer, det vill säga inget på förhand definierat antal nya varor, tjänster och processer etc. 

som bör utvecklas för att programmet ska anses vara framgångsrikt. 
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3. PROGRAMMETS RELEVANS 

I detta kapitel diskuteras InMotions relevans, det vill säga programmets koppling mellan identifi- 

erade behov och målsättningar. Diskussionen bygger på fyra aspekter: programmets kontext vid 

uppstarten samt idag, dess koppling till andra aktörer och program, målgruppens behov och In- 

Motions ”additionalitet”, det vill säga programmets betydelse för att genomförda projektet har 

blivit av. 

 
3.1 Programmets kontext vid starten: ekonomisk kris och behov av kraftsamling för att 

stärka pågående regionala utvecklingsinsatser8
 

2007 inträffade den globala finansiella krisen som under 2007-208 satte finansmarknaderna runt 

om i världen i kraftig obalans. Detta ledde till allvarliga konsekvenser för näringslivets aktörer 

globalt och i Sverige, och liksom för övriga världen, drabbades de svenska tillverkningsföretagen 

och särskilt fordonsindustrin kraftfullt. 

 
Den svenska regeringen tog under denna period initiativ till att försöka kraftsamla olika insatser 

och samordna aktörer för att försöka dämpa effekterna av krisens hårda konsekvenser. Varsel- 

samordnare utsågs för att stödja i denna process. Satsningar på Fordonsstrategisk Forskning och 

Innovation (FFI), ett program för strategisk forskning och innovation inom fordonsområdet var 

även ett sätt att söka en väg ut ur krisen liksom starten av det statliga venture capital-bolaget 

Fouriertransform. 

 
Trots dessa statliga satsningar innebar denna kris för Västra Götaland ett exceptionellt hårt slag 

mot fordons- och transportindustrin, då regionen varit starkt beroende av fordonskluster upp- 

byggt kring bland annat Volvo med hälften av alla sysselsatta inom fordonsindustrin i landet fak- 

tiskt återfanns i Västra Götaland. Det var i kölvattnet av denna dramatiska utveckling som Västra 

Götalandsregionen arbetade fram programmet InMotion. Samtidigt fanns inom regionen ett antal 

satsningar på såväl fordonsindustrin, som på miljö och energi. Regionutvecklingsnämnden hade 

bland annat drivit RUM-programmet (Regionala Utvecklingsmiljöer), för att bidra till utvecklingen 

av de regionala utvecklingsplattformarna Lindholmen Science Park och Innovatum Teknikpark. 

Man hade även ett nära samarbete med fordonssatsningarna MERA och V-ICT, som administrera- 

des av VINNOVA. Utgångspunkten för InMotion var därför att skapa förutsättningar för en kon- 

kurrenskraftig region genom att nyttja de befintliga regionala förutsättningarna och pågående ut- 

vecklingsinsatserna för att utveckla en mer hållbar region med hjälp av innovativa lösningar inom 

centrala framtidsområden som energi, miljöteknik och mobilitet. 

 
Problembilden som ledde till InMotion växte fram genom en omfattande dialog med regionens 

olika aktörer inom ramen för regeringens varselsamordningsuppdrag. Inom regionen fanns en 

stark känsla av ekonomisk kris, eftersom det regionalt betydelsefulla fordonsklustret stod inför 

en mängd utmaningar. För att stimulera omvandlingstakten och öka konkurrenskraften 

på såväl kort som lång sikt i Västra Götaland krävdes särskilda insatser. Med politisk 

uppbackning togs under 2009 initiativet till programmet InMotion - Kraftsamling för miljö, 

Energi och hållbara transportlösningar. Arbetet med framtagandet av InMotion innebar ett ge- 

nomförande under 2009 av ett stort antal dialoger med verkstadsföreträdare, kommuner, insti- 

tut, myndigheter med flera. Idén var att identifiera hur ansvarstagandet kunde se ut på olika ni- 

våer bland olika typer av aktörer. Den regionala utvecklingsrollen hade en central position och då 

fordonsindustrin var hårt drabbad handlade det om att fokusera brett på forskning och utveckl- 

ing, test och demonstration inom miljö- och energiområdet kopplat till fordonsbranschen. Pro- 

grammet InMotion – kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar programmet 

beslutades i regionutvecklingsnämnden i juni 2009 och fick genast ett gott mottagande i media, 

mycket tack vare att det handlade om att ta tillvara på den regionala potentialen och genom för- 

arbetet att involvera relevanta aktörer i regionen. 

 

8 Avsnittet bygger på halvtidsutvärderingen av programmet (2011) samt intervjuer med tjänstemän på VGR 
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InMotion-programmet blev en del i näringslivets omställningsprocess från en fossilbaserad till- 

verkning inom den transportrelaterade industrin, men även inom andra industrier såsom kemi- 

sektorn, till en koldioxidsnål konkurrenskraftig ekonomi. Med detta kan det även konstateras att 

den potential för konkurrenskraftig omställning som InMotion-programmet syftade till att ta till- 

vara på även blivit en pusselbit i det större internationella och nationella systemet av ambitioner 

att nå hållbar tillväxt genom ökad energieffektivitet och reducerade koldioxidutsläpp. 

 
3.2 Programmets kontext idag: ökat fokus på miljödriven affärsutveckling och omställning 

till en koldioxidsnål ekonomi 

Idag kan InMotion-programmet ses som en del i det som på EU-nivå återfinns i strategierna EU 

2020 (Europe 2020) och EU 2050 (Energy Roadmap 2050) som utgör grundpelarna i det svenska 

nationella och regionala arbetet att arbeta för hållbara transporter och energisystem. EU 2020 är 

en tioårig strategi som syftar till en smart och hållbar tillväxt för alla. Strategin innehåller fem 

övergripande mål: Sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning samt 

social delaktighet och fattigdomsminskning. Målet om klimatförändring och energiförsörjning är 

att: 

 
- Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent 

- 20 procent av energin ska komma från förnybara källor 

- Utsläppen av växthusgaser ska vara 20-30 procent lägre än 1990 

 
Till skillnad från EU 2020 har EU 2050 ännu högre uppsatta mål för energi och klimat där till ex- 

empel EU vill minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent jämfört med 1990 års ni- 

våer. EU 2050 syftar framförallt att ge medlemsstaterna en långsiktig ram för hur frågan om 

hållbarhet och gränsöverskridande fenomen som inte kan hanteras nationellt ska behandlas och 

där ett enhetligt EU-agerande krävs. EU 2050 lyfter betydelsen av hållbara transporter och vikten 

av att undanröja hinder och flaskhalsar i viktiga delar av transportinfrastrukturen samt när det 

gäller investeringar, innovation och inre marknad. Syftet är att skapa ett gemensamt europeiskt 

transportområde som är mer konkurrenspräglat, och ett helt integrerat transportnät som kopplar 

samman olika transportsätt och möjliggör en genomgripande förändring av mönstren för person- 

och godstransporter. 2011 antogs även en europeisk transportplan som syftar till att öka mobili- 

teten och fortsätta integrationsarbetet inom EUs transportnätverk, bl.a. fokusera satsningarna på 

resande inom och mellan städer.9
 

 
I Sverige ska således samtliga svenska samhällssektorer på ett kostnadseffektivt sätt bidra till 

dessa målsättningar och visioner. Redan 2008 kom propositionen En sammanhållen svensk kli- 

mat- och energipolitik (prop. 2008/09:162) som anger den långsiktiga prioriteringen att Sverige 

år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt att Sverige 2050 ska 

ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning till transportsektorn utan nettoutsläpp av växt- 

husgaser i atmosfären. En fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska betraktas som ett steg på 

vägen mot visionen för EU 2050. Naturvårdverket har tagit fram ett underlag för färdplan och när 

det gäller transportsektorn framhåller Naturvårdsverket att det måste till forskning och introdukt- 

ion av ny teknik för att särskilt nå de mål som satts upp inom transportsektorn. De svenska mil- 

jömålen och regionala miljömål har således blivit en del i den utveckling som behöver ske för att 

leva upp till dessa planer och målsättningar. Utredningen Fossilfrihet på väg som publicerades 

2013 (SOU 2013:84) räknar också med att omställningen inom fordons- och transportindustrin 

kräver betydande insatser inom bl.a. eldrivna vägtransporter, biodrivmedel och energieffektivi- 

tet10, områden som InMotion-programmet också har finansierat. 

 

 
 

9 European Commission , Europe 2020 Initiative – Energy Roadmap 2050”, http://ec.europa.eu/energy/strate- 

gies/2011/roadmap_2050_en.htm 
10 Regeringskansliet (2013) ”Fossilfrihet på väg”, http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739 

http://ec.europa.eu/energy/strate-
http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739
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Utvecklingsmedel är även aktuella för omställning till en grön ekonomi där offentliga medel under 

kommande år kommer att allokeras från olika finansieringsportföljer såsom VINNOVA och EU:s 

regionala utvecklingsfond. Den senare kommer under kommande programperiod 2014-2020 in- 

nefatta ett nytt nationellt program som ska stödja insatser för att främja övergången till en koldi- 

oxidsnål ekonomin, t.ex. genom riskkapital till små företag inom miljöteknik, nätverk för innovat- 

ions- och teknikupphandling och genom att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

inom miljödrivna marknader.11
 

 
I Västra Götalandsregionen fastställs i det övergripande regionala utvecklingsprogrammet 

VG2020 och de handlingsprogram som operationaliserar VG2020 att regionens styrkeområden är 

Life Science, Smarta textilier, Miljö, energi och hållbara transporter, Sjöfart och maritima områ- 

det samt hållbar stadsutveckling.12  Science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och 

innovation och utvecklingen av test- och demonstrationsarenor prioriteras också.13  Således finns 

fortsatt starkt regionalt fokus på att stödja en miljödriven utveckling av näringslivet i Västra Göt- 

aland. 

 
Idag präglas programmets kontext således av en industri som har påbörjat en återhämtning, ut- 

vecklad samverkan och partnerskap i Västra Götalandsregionen kring frågorna samt ett starkare 

policyfokus mot främjande av innovationer för ny teknik som bidrar till omställningen. Det finns 

ett framgångsrikt produktutbud inom fordonsindustrin men den är exportberoende och utgör en 

utsatt sektor. Det finns långsiktiga omställningsbehov och i regionen återfinns ett antal viktiga 

industrier i ett nordiskt perspektiv, där efterfrågan på kompetens visserligen är stor men där 

satsningar för omställning i linje med mål i strategier och möjligheter till finansiering kan utgöra 

en god grund för de idéer som arbetet med InMotion-programmet har bidragit till. 

 
3.3 InMotions koppling till andra aktörer och program 

Givet den kontext som rådde vid utvecklingen av InMotion-programmet hade VGR en tydlig am- 

bition om att förstärka pågående utvecklingsinsatser i regionen och samverka med nationella ak- 

törer. Bland medfinansiärerna för projekten inom InMotion återfinns också ett stort antal aktörer. 

Ett stort antal företag och branschorganisationer har varit medfinansiärer till projekten inom In- 

Motion. Bland offentliga nationella aktörer återkommer Energimyndigheten, Tillväxtverket och 

VINNOVA som vanligt förekommande medfinansiärer, men även Vägverket har varit medfinansiär 

i ett antal projekt. I de fall där Tillväxtverket varit med och finansierat projekt har projekt finansi- 

erats via strukturfonderna, t.ex. genom klusterprogrammet samt regionalfonden. I tre ytterligare 

projekt har ”EU:s strukturfonder” listats som medfinansiär. Bland offentliga regionala aktörer har 

Miljönämnden på Västra Götalandsregionen varit med och finansierat flera projekt. Även Lindhol- 

men Science Park och Business Region Göteborg har utgjort medfinansiärer. 

 
Förutom att ha varit projektägare till ett flertal förstudier och utvecklingsprojekt har Chalmers 

också varit med och finansierat sju projekt. Bland finansiärerna återfinns även universitet verk- 

samma utanför regionen. 

 
Enligt projektdokumentation i form av ansökningar, lägesrapporter och slutrapporter uppger åtta 

projekt att de har en koppling till andra satsningar och projekt i Västra Götalandsregionen och 

ytterligare tre projekt uppger att de sökt finansiering för ett fortsatt projekt från VGR. Fyra pro- 

jekt har enligt projektdokumentationen någon form av koppling till EU-projekt, antingen genom 

att InMotions finansiering utgör en del av ett större EU-projekt alternativt att en ansökan om EU- 

 

 

11 Tillväxtverket (2014) ”Nationella programmet”, http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/nationellaprogram- 

met.4.2fb8c83014597db7ce9632c7.html 

12 Västra Götalandsregionen (2014), ”Styrkeområden”, http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckl- 

ing/prioriterade-fou-omraden/ 

13 Västra Götalandsregionen (2013) Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP), 

http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf 

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/nationellaprogram-
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckl-
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf
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finansiering formulerats inom ramen för InMotion. Ett projekt har koppling till nationella sats- 

ningar och två projekt har koppling till övrig verksamhet i regionen i form av Science Parks eller 

liknande. Två projekt uppges ha en koppling till VINNOVA-programmet FFI (Fordonsstrategisk 

Forskning och Innovation) och ytterligare projekt har enligt projektdokumentationen fått fortsatt 

finansiering via VINNOVA efter InMotion. Det finns också exempel där fortsatt finansiering bevil- 

jats via Energimyndigheten eller Tillväxtverket. 

 
I rapportens bilaga återfinns en tabell över samtliga medfinansiärer i projekten, uppdelat på olika 

typer av aktörer: offentliga nationella, offentliga regionala, företag/näringsliv, universitet/institut 

och internationella. Tabellen har satts samman utifrån en genomgång av samtliga projekts an- 

sökningar 

 
I halvtidsutvärderingen (2011) konstaterades att även om flera projekt inom InMotion har nära 

kopplingar till Tillväxtverket och Energimyndigheten så var det framför allt kopplingarna till VIN- 

NOVA som lyftes fram i de intervjuer som då genomfördes. I halvtidsutvärderingen konstaterades 

vidare att dessa relationer bygger i huvudsak på tidigare samarbeten, framför allt inom fordons- 

området, men VINNOVA har även haft en operativ roll i expertpanelen för beslut om företagsfi- 

nansiering (insatsområde 5) med hjälp av FoU-kort. Kopplingen till VINNOVA är fortsatt tydlig 

även i de intervjuer som genomförts inom ramen för föreliggande slututvärdering. 

 
3.4 InMotion svarar mot målgruppens behov 

Det är tydligt i intervjuerna med projektledare att programmets målsättningar väl motsvarar de- 

ras behov. Det finns starkt stöd hos denna målgrupp för att VGR ska bidra till utvecklingen av 

test- och demonstrationsarenor, stärker science parks i regionen och bidrar till samverkan mellan 

akademi och näringsliv inom forskning och innovation. Förklaringen är att InMotion har bidragit 

till ny kunskap, nya samarbeten och nya produkter och tjänster med potential att bidra till om- 

ställningen, samtidigt som flera barriärer för omställning mot mer miljöteknik kvarstår. En pro- 

jektledare berättar: 

 
”Det finns hypoteser om att kunder vill ha elbilar, men ingen vet. Det finns behov av att bekräfta 

det. Sedan handlar det om att öka förståelsen för hur folk tänker, varför väljer man gammal tek- 

nik framför ny, hur kan man sänka kostnaderna, ska man sälja tjänsten transport, affärsmodeller 

kring det etc. Ska man leasa, det finns jättemånga frågeställningar. Beteende, affärsmodeller, 

teknikfrågor kvarstår.” 

 
De tre fallstudier som har genomförts och återfinns i rapportens bilaga visar också exempel på 

hur de projekt som genomförts ligger i linje med deltagande företags behov och målsättningar. 

 
I intervjuerna med projektledare är det tydligt att en omställning förutsätter tydliga politiska 

spelregler över tid. En intervjuad berättar: 

 
”I det här projektet hade vi med Vattenfall och Stora Enso - men osäkerheterna framåt gör att de 

inte vet om de vågar satsa ordentligt eller om de måste vara försiktiga- därför viktigt med tydliga 

spelregler.” 

 
VGR kan med sin finansiering påverka utvecklingen av test- och demonstrationsarenor, förutsätt- 

ningar för science parks i regionen och medfinansiering av riskkapital till företag i tidiga skeden. 

Barriärer i form av politiska/regulatoriska faktorer ligger utanför VGR:s kontroll, men genom att 

”gå före” inom övriga områden kan VGR sprida resultat till andra regioner och den nationella ni- 

vån samt bedriva opinionspåverkande arbete, enligt flera intervjuade projektledare. 

 
3.5 Additionalitet: finansieringen från InMotion har spelat en viktig roll för insatserna 

InMotion har alltså finansierat en fjärdedel av den totala projektbudgeten i sammanlagt 54 pro- 

jekt. För medfinansieringen står fler än 100 olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå, 
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inom både privat och offentlig sektor. Vid en efterhandsbedömning av InMotions betydelse är det 

i intervjuerna tydligt att programmet har spelat en viktig roll för insatserna. Utan finansieringen 

från InMotion bedömer intervjuade projektledare, i följande ordning, att: 

 
1) insatsen skulle ha genomförts ändå, men i mindre skala och/eller tagit längre tid 

2) insatsen skulle inte ha genomförts alls 

3) InMotion var avgörande som första finansiär 

 
Ett exempel på hur en insats skulle ha genomförts ändå, men i mindre skala och/eller ha tagit 

längre tid (1) är ett projekt som också hade betydande finansiering från Energimyndigheten, vars 

projektledare berättar att finansieringen från Energimyndigheten var öronmärkt för teknologiut- 

veckling. Med finansieringen från InMotion fick projektet möjlighet att bredda projektets mål- 

grupp till samhälle och användare, bland annat genom kommunikations- och informationsaktivi- 

teter riktade till både riksdagen och Näringsdepartementet. För att återknyta till de barriärer som 

presenterades i avsnitt 2.3 kunde InMotion i detta fall bidra till att komplettera de teknologiska 

faktorer som Energimyndighetens finansiering handlade om med politiska/regulatoriska och kul- 

turella och psykologiska faktorer. Ett annat exempel inom denna kategori är InMotions finansie- 

ring till GU Holding inom insatsområde 5, som möjliggjorde direkt finansiering till sju unga före- 

tag i tidiga skeden inom Cleantech och Blue Biotech. Utan InMotion bedömer intervjuad företrä- 

dare för GU Holding att investeringarna skulle ha blivit mindre, vilket i sin tur skulle ha inneburit 

att företagens ledtid (kommersialiseringsprocess) inte skulle ha förkortats lika mycket. Alternativt 

skulle investeringarna inte ha blivit av alls på grund av konkurrensen från andra företag inom GU 

Holdings verksamhet. De sju bolag som finansierats med hjälp av InMotions bidrag har alla också 

attraherat privat kapital och utifrån RMC:s bedömning är ett möjligt scenario också att förekoms- 

ten av olika källor av offentligt kapital har bidragit positivt till investeringsviljan hos privat kapi- 

tal.14
 

 
Exempel på hur insatsen inte skulle ha genomförts alls (2) är projektledare som berättar att pro- 

jektet först ansökte om finansiering från andra källor, till exempel från Regionalfonden, som för 

att kunna godkännas ställer krav på ytterligare medfinansiering. Här bedömer projektledare att 

det inte fanns något alternativ till medfinansiering utöver InMotion (alternativt att de inte hade 

tillräcklig kännedom om alternativ medfinansiering). Skillnaden mellan denna kategori och InMot- 

ion var avgörande som första finansiär (3) är att i den senare ansökte projektet om finansiering 

från InMotion först och denna finansiering beskrivs ha haft stor betydelse för att attrahera medfi- 

nansiering från andra aktörer. 

 
Sammanfattningsvis kan RMC konstatera att finansieringen från InMotion har spelat en viktig roll 

för insatserna. Programmet har varit additionellt, det vill säga har bidragit till att insatser har 

kunnat genomföras, antingen i större skala, snabbare eller som katalysator för annan medfinan- 

siering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Detta möjliga scenario baserar RMC på tidigare utvärderingsuppdrag inom företagsfinansiering som visar att offentligt kapital bidra- 

git till att minska risken för privata investerare (och därmed till att öka deras investeringsvilja). 
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RESULTAT OCH EFFEKTER AV 

PROGRAMMET 

I detta kapitel görs en kortfattad redovisning av programmets finansiering inom de olika insats- 

områdena och deras medfinansiering, samt vilka barriärer projekten inriktat sig mot i sitt arbete. 

Syftet med kapitlet är att skapa förståelse för vilka typer av insatser programmet har finansierat, 

då detta påverkar vilka förväntningar som kan ställas på programmets resultat och effekter i 

dagsläget. I kapitel 5 presenteras sedan resultat och effekter, med utgångspunkt i programmets 

resultatindikatorer samt med exempel kopplat till det analytiska ramverket för utvärderingen. 

 
4.1 Programmet har fokuserat på att skapa förutsättningar för omställning 

Såsom framgick av kapitel 1 har InMotion beviljat medel till projekt inom samtliga insatsområ- 

den, med undantag av insatsområde 4 ”Marknadspåverkande insatser”. 

 
Figur 1. Programmets finansiering per insatsområde 
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Källa: Västra Götalandsregionen (projektdatabas), RMC:s bearbetning 

 
Merparten av programbudgeten, 93 miljoner kronor (61 procent) har tillfallit projekt inom insats- 

område 1: Miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration. Näst största insatsområde är 

6: Förstärkning av samverkansplattformarna Lindholmen och Innovatum som genom program- 

met erhöll både utökade basanslag samt en projektram motsvarande sammanlagt 30 miljoner 

kronor (19 procent av InMotions budget). Inom insatsområde 6 har det dock genomförts projekt 

(både utvecklingsprojekt och förstudier) som handlat både om att skapa miljöer för kunskapsut- 

veckling, test och demonstration (liktydigt med område 1) och att utveckla produkter, tjänster 

och processer (område 2). Det samma gäller insatsområdena Internationalisering och Företagsfi- 

nansiering. Programmets uppdelning i insatsområden speglar därmed inte fullt ut de aktiviteter 

som har bedrivits. 

 
På tredje och fjärde plats återfinns område 5: Företagsfinansiering (15 miljoner kronor eller 10 

procent) respektive område 2: Utvecklingsprojekt – produkter, tjänster och processer (11 miljo- 

ner kronor, sju procent). Insatsområde 5, Företagsfinansiering, är unikt på så sätt att det möjlig- 

gjort direkt finansiering till små och medelstora företag via GU Holding och via VGR:s eget 

ramprogram för FoU i små och medelstora företag. En mindre del av programmet, fem miljoner 

kronor (3 procent), har gått till insatsområde 3: Internationalisering. 
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Då programmets medfinansiering särskiljs framstår en identisk fördelning mellan de olika insats- 

områdena: insatsområde 1 står för hela 87 procent av programmets totala medfinansiering, in- 

satsområde 2 för sex procent och insatsområde 3 för en mindre del, tre procent.15  Medfinansie- 

ringen av har som konstaterades i rapportens inledning överträffat förväntningarna: den har upp- 

gått till drygt 446 miljoner kronor, vilket motsvarar nära tre gånger finansieringen från InMotion. 

Detta är i sig en indikator på goda förutsättningar för måluppfyllelse för projekten. 

 
Enligt VGR:s projektdatabas har inga insatser genomförts inom insatsområde 4: Marknadspåver- 

kande insatser. Målsättningen med området var initialt att ”VGR ska medverka till att utveckla 

metoder för innovationsupphandling samt genomföra två skarpa projekt som bidrar till att ut- 

veckla nästa generations hållbara transportlösningar, miljö- och energisystem.” Programmet har 

således fokuserat på att skapa förutsättningar för omställning genom att satsa på kunskapsmil- 

jöer och test och demonstration av nya (eller befintliga) lösningar. Framförallt är det alltså in- 

satsområde 1 som har prioriterats. Att sju procent av budgeten har gått till insatsområde 2, som 

alltså handlat om utveckling av varor, tjänster och processer, kan framstå som ringa givet pro- 

grammets mål, men som konstaterades i halvtidsutvärderingen har många av insatserna för att 

utveckla miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration en långsiktig ambition att bidra 

just till utveckling av nya produkter, tjänster och processer, det vill säga insatsområde 2.16  Som 

konstaterades ovan har det dessutom inom insatsområde 6 bedrivits projekt som i praktiken sna- 

rare är att betrakta som både miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration samt ut- 

veckling av nya produkter, tjänster och processer. 

 
Givet programmets inriktning och fokus kan effekter på marknaden i form av anammande och 

spridning inte förväntas förrän på längre sikt. Detta blir vidare tydligt då programlogiken och pro- 

grammets resultatindikatorer studeras: målsättningar finns just avseende internationellt konkur- 

renskraftiga test- och demonstrationsmiljöer samt nya varor, tjänster och processer, men inte 

avseende marknadsintroduktion eller efterfrågan. Detta medför att en bedömning av program- 

mets måluppfyllelse måste baseras på rimliga förväntningar på dess resultat och effekter så här 

långt. 

 
Detta betyder dock inte att programmets projekt inte har adresserat barriärer kopplade till mark- 

nadsfaktorer. Programmet har byggt på en logik där olika typer av aktörer bedriver projekt i 

samverkan och där marknaden inkluderas, som samarbetspartners och/eller medfinansiärer. 

Aspekter kopplade till humankapital har således utgjort en grund för programmets logik. Projekt 

har på olika sätt arbetat för att testa och demonstrera lösningar tillsammans med industriella ak- 

törer (marknadsfaktorer) och för att påverka allmänhet och användare (kulturella och psykolo- 

giska faktorer). Detta diskuteras vidare nedan. 

 
4.2 Projekten har framförallt arbetat mot barriärer kopplade till teknologi och marknad 

Nedan presenteras vilka barriärer projekten i huvudsak har arbetat mot, utifrån deras syftes- och 

målformuleringar i ansökan. RMC vill återigen poängtera att projekten kan ha genomfört fler akti- 

viteter kopplade till olika barriärer och nått fler resultat än dem som går att fånga via projekt- 

dokumentationen, men det är vår bedömning att förståelse för projektens primära syfte utgör en 

viktig utgångspunkt för utvärderingen av uppnådda resultat. Presentationen delas upp i förstudier 

(samtliga insatsområden) och utvecklingsprojekt (samtliga insatsområden undantaget område 5 

Företagsfinansiering). 

 
Det råder inga större skillnader mellan förstudierna och utvecklingsprojekten vad gäller de bar- 

riärer de riktat in sig på att hantera. De främsta skillnaderna ligger i att utvecklingsprojekten i 

större utsträckning riktat in sig på att hantera teknologiska barriärer samt när det gäller att för- 

ändra kunskap och förståelse inom industrins företag (marknadsfaktorer). Detta kan förklaras 
 

15 Ur ett medfinansieringsperspektiv är insatsområdena 5 och 6 mindre relevanta. 

16 Västra Götalandsregionen (2011) Utvärdering av InMotion – Kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Utvärde- 

ringsrapport 2011:05 
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med att utvecklingsprojekten är närmare marknaden än förstudierna (t.ex. genom att de har syf- 

tat till att etablera test-/demonstrationsanläggningar i större utsträckning). Enligt RMC:s kodning 

av projektdokumentationen har ett litet antal projekt adresserat barriärerna Infrastruktur och un- 

derhåll, Ekonomiska- /produktionsfaktorer och Icke-önskvärda miljö- och samhällseffekter. Re- 

sultatet kan givetvis vara en följd av svårigheter att koda dokumentationen, till exempel vid 

knapphändig information, men också kan betraktas som rimligt givet att projekten befunnit sig i 

tidiga faser av kommersialiseringsprocessen och i första hand syftat till att skapa förutsättningar 

att fram nya produkter, tjänster och processer, snarare än att adressera utmaningar kopplade till 

framtida underhållsbehov. 

 
Avslutningsvis finns det anledning att kort diskutera barriären Humankapital, som bl.a. handlar 

om aspekter kring samverkan mellan olika aktörer. Enligt kodningen av projektdokumentationen 

har programmets projekt inriktat sig mot teknologiska faktorer och marknadsfaktorer i större ut- 

sträckning än humankapitalrelaterade aspekter. Samtidigt menar RMC att programmet InMotion i 

sin programlogik och utformning i mycket stor utsträckning handlat om att adressera just barriä- 

rer kopplade till humankapital. Genom krav på samverkan mellan olika typer av aktörer (små och 

stora företag, akademi, offentlig sektor) har programmet utgått från en ”open innovation”-para- 

digmet, som innebär att företag kan och bör använda både externa och interna idéer, interna och 

externa vägar till marknaden i utvecklingen av teknik. Enligt denna logik utvecklas idéer bäst ge- 

nom samarbete med personer utanför den egna organisationen, inklusive kunder och också kon- 

kurrenter17  (se t.ex. fallstudien av BiMe Trucks i rapportens bilaga). Barriären humankapital kan 

således betraktas som central i InMotions programlogik. 

 
4.2.1 Förstudier: fokus på marknadsfaktorer och teknologiska faktorer 

I tabellen nedan redogörs för olika typer av barriärer som förstudierna inom insatsområde 1-6 

arbetat mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Se t.ex. Open Innovation, ”Open innovation – What is open innovation?”, http://www.openinnovation.eu/open-innovation/ 

http://www.openinnovation.eu/open-innovation/
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Tabell 6. Barriärer som adresserats av förstudier 

 

 
Barriär 

 
Exempel 

Andel pro- 

jekt N=20 

Teknologiska faktorer Förstudier som utreder eventuella etableringar av testcent- 

rum, demonstrationsprojekt eller projekt för att kommersiali- 

sera forskningsresultat 

40% 

Politiska/regulato- 

riska faktorer 

Tydliggöra potential av miljövänliga lösningar i regionen, del- 

tagande i forum kring standardisering, kartläggning av legala 

förutsättningar samt resultatspridning till politiker och offent- 

liga aktörer 

35% 

Marknadsfaktorer Analys av användarpreferenser vid elkonsumtion och för for- 

don. Påverka marknad att investera i ny teknik (energikombi- 

nat). Öka kunskap om elförbrukning bland konsumenter för 

att påverka dem att minska sin energianvändning. Skapa en 

arena för diskussion för att öka viljan att satsa på mer en 

mer hållbar transportlösning. Ta fram underlag för nya pro- 

dukter och tjänster för en nationell och internationell mark- 

nad 

50% 

Kulturella och psyko- 

logiska faktorer 

Öka social acceptans genom att skapa arena för diskussion 

kring hur ny teknik kan ge mer hållbara och effektiva trans- 

porter. Analys av brukarkrav för att anpassa produkt till tänkt 

marknad. 

15% 

Humankapital Öka kunskap och kapacitet bland aktörer att initiera nya pro- 

jekt inom bl. a. energi. Kartläggning av behov av forskning 

och samverkan. Ta fram underlag för finansiering av energi- 

anläggning. 

30% 

Kapitalintensitet Genom investeringsstöd påverka investeringsviljan och 

minska risken vid stora investeringar i energianläggningar 

som använder ny teknik (Otterbäckens energikombinat) 

5% 

Ekonomiska -/pro- 

duktionsfaktorer 

Ansökan till forskningsprojekt kring omstrukturering i väg- 

transportbranschen som innebär stora behov av ny kompe- 

tens och innovativ förmåga (VEHELEC) 

5% 

Infrastruktur och un- 

derhåll 

 
- 

Icke-önskvärda sam- 

hälls- och miljöeffek- 

ter 

 
- 

 
Flera av förstudierna inom insatsområde 1 har arbetat med att utreda vilka förutsättningar som 

finns för etablering av större testcentrum etc. där testcentrumen i sig syftar till att arbeta mot en 

teknologisk risk. I själva förstudierna har dock fokus legat på att jobba mot andra barriärer som 

kan utgöra hinder för en etablering. Insatser har därmed varit inriktade på att påverka företag 

och andra aktörer att göra investeringar eller mobilisera aktörer för en framtida satsning. I andra 

fall har förstudier använts för att få till större forskningsprojekt eller att få en bättre förståelse för 

konsumentbeteende. 

 
Förstudierna som riktat in sig på marknadsrisker har framförallt satsat på att undersöka nya sätt 

att hantera konkurrens. Bland annat har det handlat om att undersöka möjligheter att skapa 

plattformar och nätverk med aktörer med möjligheter att omstrukturera elektronikutvecklingen 

för att stå starka i konkurrensen. I detta exempel har omstruktureringsarbetet involverat att 

skapa starka band mellan aktörer för att möjliggöra en samverkande elektronikutveckling i 

Västra Götalandsregionen. I detta arbete anges även att affärsmässiga hinder har blivit synliga 
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genom den dialog som förts, en kunskap som bidragit till att de olika aktörerna har bättre förstå- 

else för hur de kan arbeta tillsammans för att möta konkurrensen. Ett annat exempel är works- 

hops för att säkra viktiga aktörers engagemang. 

 
4.2.2 Utvecklingsprojekt: fokus på marknadsfaktorer och teknologiska faktorer 

I tabellen nedan redogörs för olika typer av barriärer som utvecklingsprojekten inom insatsom- 

råde 1-6 arbetat mot. 

 
Tabell 7. Barriärer som adresserats av utvecklingsprojekt 

 

 
Barriär 

 
Exempel 

Andel pro- 

jekt N=30 

Teknologiska faktorer Demonstration av ny teknik av bland annat miljövänliga for- 

don, vindkraft, bränsleceller, smarta nät etc. Framtagande av 

olika tillverkningsmetoder, utveckling av koncept. 

57% 

Politiska/regulato- 

riska faktorer 

Öka beslutsfattares kunskap för att möjliggöra mer välgrun- 

dade beslut kopplat till förnybart. Kommunicera forskningsre- 

sultat till myndigheter och öka intresset för exempelvis vind- 

kraftsteknik. Dialog med beslutsfattare kring uppbyggnad av 

ett nationellt kunskapscentrum. Bilda opinion kring infra- 

struktur för elbilar, informera beslutsfattare 

37% 

Marknadsfaktorer Genom demonstration öka viljan att investera i nya tekniska 

och mer miljövänliga lösningar. Gemensamt arbete med po- 

tentiella producenter av förnybar energi. Framtagande av in- 

formationstjänster som underlättar hållbart resande och gör 

det mer attraktivt, analys av marknad för elbilar. Påverka bil- 

tillverkare att satsa på teknik för elbilar. Öka kunskap om 

miljökrav och påverka företag för mer hållbar sjöfart. 

60% 

Kulturella och psyko- 

logiska faktorer 

Utbildningsinsatser i modern processteknik till bred grupp ak- 

törer. Visa på exempel hur energiförbrukning kan reduceras 

genom tillämpning av viss teknik. Öka kunskapen bland gym- 

nasieelever kring hållbara transporter. 

17% 

Humankapital Genom testcentrum skapa långsiktiga förutsättningar för 

forskning och utveckling i Sverige. Utbildning av processtek- 

nik. Ta fram investeringsmodeller och kalkyler för att få lant- 

bruksföretag att börja producera förnybar el. Koppla ihop 

unga SME med affärsänglar/investerare. 

50% 

Kapitalintensitet Hitta modeller för långsiktiga investeringar av entreprenöri- 

ella affärsidéer i tidigt skede för att få till stånd vindkraftspro- 

duktion. 

13% 

Ekonomiska -/pro- 

duktionsfaktorer 

Utnyttja befintlig infrastruktur för laddning av elfordon 3% 

Infrastruktur och un- 

derhåll 

Påverka elnätsanvändare att anpassa beteende istället för att 

göra nya investeringar i mer robust infrastruktur 

3% 

Icke-önskvärda sam- 

hälls- och miljöeffek- 

ter 

 - 

 
Inom insatsområde 1 har alltså det övergripande syftet varit att skapa konkurrenskraftiga kun- 

skaps- och testmiljöer. Projekten arbetat mot olika typer av risker genom etableringen av test- 

centrum och kunskapsmiljöer. För hälften av projekten har aktiviteter i projektet inriktats på att 

genom demonstration av olika typer av ny teknik minimera den teknologiska risk som följer med 

en omställning mot en mer hållbar resursanvändning. I ett fall har fokus varit på att påverka 



21 av 56 

Utvärdering av InMotion 

 

 

 

 

 

 
konsumentbeteende för att på så sätt minska behovet av nya kostsamma investeringar i el- 

nätsinfrastruktur. För ett stort antal av projekten har det dock inte enbart varit teknologisk risk 

som varit i fokus. Projektaktörer har även identifierat behovet av att stärka kompetens och kun- 

skap kring förnybart bland såväl beslutsfattare, investerare och framtida arbetskraft. 

 
Inom ramen för insatsområde 1 har demonstration av ny teknik också skett med syfte att öka 

investeringsvilja samt att öka producenters vilja att börja producera förnybar energi. 

 
Inom insatsområde 2 har den övergripande målsättningen varit att utveckla nya varor, tjänster 

och processer. Exempel på arbete som har bedrivits är att minimera den teknologiska risk som 

följer vid introduktion av nya produkter och tjänster, bland annat genom att ta fram nya tillverk- 

ningsmetoder. Projekten inom insatsområde 2 tycks inte främst ha arbetat med att testa helt 

obeprövad teknik utan har snarare varit inriktade på att ta fram produkter, tjänster och proces- 

ser som motsvarar de behov och preferenser som en befintlig eller tänkt marknad har. 

 
Projekten kan också sägas ha ett mer långsiktigt fokus där flera projekt är inriktade på att lång- 

siktigt stärka kompetensen och samverkan i regionen för att på så sätt vara rustade för att ta 

fram nästa generations hållbara lösningar. Två projekt inom insatsområde 2 har också identifierat 

en politisk eller regulatorisk risk som måste överbryggas för att få till en utveckling av hållbara 

varor och tjänster. Dessa projekt har därför arbetat för att bilda opinion kring exempelvis el- 

bilsinfrastruktur. 

 
Projekten inom område 6 har främst involverat satsningar som är relaterade till att förbereda fö- 

retag och andra aktörer inom områdena hållbara transportlösningar samt miljö- och energisy- 

stem för omställningen. Projekten har framförallt riktat in sig på att hantera marknadsfaktorer i 

form av att skapa tydligare kundprofiler och påverka preferenser inom sektorn. Hur utvecklings- 

projekten bemött marknadsrisker kan exemplifieras med ett antal satsningar. Det har bland an- 

nat rört sig om att skapa en verksamhet som kan stärka den existerande industristrukturen för 

att skapa förutsättningar för nya företag och branscher samt ge möjlighet för utställare att visa 

upp och informera om Clean energy-produkter genom samverkan med intressenter. 

 
Inom område 6 har teknologiska barriärer bemötts genom att etablera testmiljöer för elfordon, 

utreda säkerhetsaspekter, utreda möjligheter att skapa tjänsteplattformar för IT/ITS samt genom 

att utveckla tillverkningskoncept. Det är även ett antal projekt som i viss utsträckning riktat in 

sig mot politiska barriärer genom att de har haft fokus på att sprida resultaten till politiker genom 

att synliggöra forskningsresultat för politiker för att skapa förankring och ökad acceptans. Däre- 

mot tycks endast ett utvecklingsprojekt (och en förstudie) som riktat in sig på att påverka den 

bredare allmänheten. Dessa projekt har i sitt arbete bland annat arbetat för att tillgängliggöra 

forskningsresultat för allmänheten genom nya metoder samt genom att arbeta för att skapa en 

närmare koppling mellan skolor och industri för att främja acceptans för clean-energy-produkter 

samt för att minska energianvändningen i regionen. 

 
I viss utsträckning har projekt inom insatsområde 6 även riktat in sig mot att hantera risker som 

involverar bister i kompetens och kunskap inom företag (humankapitalbrist) för att möta struk- 

turomvandlingens utmaningar. I dessa fall handlar det om att projekten riktat kunskapshöjande 

insatser till företag i form av workshops eller genom att tillgängliggöra forskning för större aktö- 

rer. 
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5. PROGRAMMETS BIDRAG TILL RESULTAT OCH EFFEKTER 

I föreliggande kapitel presenteras och diskuteras programmets bidrag till resultat och effekter, 

uppdelat enligt följande: 

 
- Utvecklingsprojekt uppdelat per insatsområde 

- Förstudier (samtliga insatsområden aggregerade) 

- Utvecklingsprojekt och förstudier med koppling till hållbara transporter 

- Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet 

- Påverkan på strukturer och arbetssätt som finns idag 

 
Avseende utvecklingsprojekten inom respektive insatsområde har RMC summerat mål och utfall 

för samtliga projekts resultatindikatorer. Som redovisningen kommer att visa har dock projekten 

i stor utsträckning använt sig av egna indikatorer, vilket medför en risk att en strikt uppföljning 

av programmets resultatindikatorer inte fångar uppnådda resultat och blir missvisande. Av denna 

anledning presenteras även exempel på resultat såsom enskilda projekt har valt att rapportera 

dem, som kopplas till utvärderingens analytiska ramverk. 

 
5.1 Insatsområde 1: Miljöer för kunskapsutveckling, test och demonstration 

Inom insatsområde 1 finansierades 14 utvecklingsprojekt med den övergripande målsättningen 

att bidra till utveckling av attraktivt och internationellt konkurrenskraftiga kunskaps- och testmil- 

jöer som stödjer nästa generations hållbara transportlösningar, miljö- och energisystem. 

 
5.1.1 Resultat och effekter utifrån programmets indikatorer 

I tabellen nedan presenteras summan av projektens målsättningar samt inrapporterade utfall 

med avseende på programmets resultatindikatorer. För många projekt saknas uppgift om utfall 

för uppsatta indikatorer, vilket försvårar bedömningen av huruvida projekten nått sin målsätt- 

ning. Med anledning av detta redovisas de projekt där uppgift om utfall saknas separat (angett 

inom parentes) för att inte snedvrida bedömningen. 

 
Tabell 8. Utvecklingsprojekt insatsområde 1: resultatindikatorer och utfall 

 

Mål: attraktiva och inter- 

nationellt konkurrenskraf- 

tiga test- och demonstrat- 

ionsmiljöer 

Målsättning Utfall Antal projekt 

Antal nya/utvecklade varor, 

tjänster och processer 

33 9 2 

Antal kronor i FoU-resurser 

från internationella finansiärer 

13 MSEK 0 0 

Antal kronor i FoU-resurser 

från nationella finansiärer 

14 MSEK 13 MSEK 2 

Antal kronor i FoU-resurser 

från deltagande företag 

Ingen uppgift Ingen uppgift - 

Antal företag och organisat- 

ioner som deltagit i aktivi- 

tet/projekt 

85 (70) 144 7(3) 

Antal företag som utvecklat 

sin marknad 

20 (29) 25 4 (3) 
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Som framgår av tabellen ovan är det få projekt som har rapporterat i enlighet med programmets 

indikatorer: exempelvis har endast två projekt rapporterat indikatorn ”antal nya/utvecklade va- 

ror, tjänster och processer”. I dessa två projekt var målsättningen att uppnå 33 nya eller utveck- 

lade varor, tjänster och processer, medan utfallet uppgår till nio. Det är svårt att med dessa upp- 

gifter bedöma i vilken utsträckning projekten varit framgångsrika, av två skäl: för det första är 

det alltså enbart två projekt som använt indikatorn, för det andra är det svårt att avgöra om ut- 

fallet 9 är ”bra” eller ”dåligt” i relation till målsättningen 33. Om exempelvis kvaliteten eller po- 

tentialen i de nio varor, tjänster och processer som utvecklats är mycket hög kan detta i sig vara 

ett tillräckligt ”bra” resultat. Ett av de två aktuella projekten har resulterat i produkter och pro- 

cesser för att bättre utvinna energi ur olika typer av avfall. Det andra projektet har resulterat i 

tjänster kopplade till demand side management inom smarta elnät.18
 

 
Sett till uppsatta indikatorer har projekten nästan nått målsättningen att attrahera 14 miljoner 

kronor i nationell FOU-finansiering. Det tycks dock ha varit svårare för projekten att attrahera in- 

ternationell finansiering för forskning och utveckling där projekten inte lyckats attrahera några 

medel. Däremot har tre projekt också rapporterat nio internationella samarbeten inom forskning, 

utveckling och innovation (med en målsättning på tio sådana samarbeten). Vad gäller FoU-resur- 

ser från deltagande företag finns inga uppgifter. 

 
Bland de projekt där det finns uppgift om utfall för de indikatorer som satts upp går att utläsa att 

projekten varit framgångsrika i att få till samverkan mellan företag och andra organisationer, och 

att få dessa att delta i projektet. Antalet företag och organisationer som deltagit i aktivitet/pro- 

jekt företag uppgår enligt rapporteringen till 144, jämfört med en målsättning om 85. Dock sak- 

nas utfall för ett tre projekt som tillsammans haft som målsättning att få 70 företag och organi- 

sationer att delta i aktivitet/projekt (se siffran 70 i parentes i tabellen ovan). I de intervjuer som 

genomförts med projektledare ges en positiv bild av det samarbete som kommit till stånd mellan 

näringsliv, akademi och det offentliga, där kontakter och nätverk intensifierats under arbetets 

gång. 

 
5.1.2 Andra resultat och effekter 

Ett antal resultat går att identifiera utifrån projektet som finansierats inom Insatsområde 1. Bort- 

sett från akademiska resultat i form av vetenskapliga publikationer, licentiatexamen etc. så har 

ett par projekt fått till stånd ett flertal forskningsprojekt och tillgång till internationell forskning 

och ökat samarbete. I ett projekt är ett viktigt resultat tillkomsten av ett kunskapscentrum som 

samlar ett stort antal aktörer där kunskap kan byggas upp. I ett fall där en demonstrator har 

byggts upp har projektet gett upphov till en demonstrationskultur på den deltagande högskolan. 

I två projekt har arbetstillfällen säkrats på lokal respektive regional nivå genom investeringar i 

nya anläggningar för test och för energiproduktion. Ett av de främsta resultaten av InMotion är 

etableringen av testmiljön ASTA. Enligt projektledaren för ASTA är det för tidigt att säga vad för 

resultat och effekter som testmiljön i sig har genererat, men centrat bedöms skapa arbetstill- 

fällen i regionen framöver. ASTA presenteras närmare i form av en fallstudie i rapportens bilaga. 

I projektet BiMe Trucks finns marknadseffekter i form av export av 400 miljövänliga fordon till 

Nederländerna och England, men det är svårt att peka direkt på t.ex. en ökning i arbetstillfällen i 

regionen som en följd av detta. Även BiMe Trucks presenteras mer ingående i form av en fallstu- 

die i rapportens bilaga. 

 
Flera projekt lyfter samverkan inom de centrumbildningar och testmiljöer som etablerats som ett 

viktigt resultat, där aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor deltar19. Ett annat resul- 

tat är internationella samarbeten där det i tre projekt uppges ha resulterat i ett nordiskt eller 

europeiskt samarbete. I två av dessa fall har det handlat om ett nordiskt eller europeiskt samar- 

bete med industrin för att attrahera utländska företag till de testcentrum som projekten avsett 

 
18 Projekt: Waste Refinery samt Kraftsamling Smarta Nät. 

19 Projekt F3: Svensk kunskapscentrum för förnybara drivmedel etapp 1, Otterbäckens energikombinat 



24 av 56 

Utvärdering av InMotion 

 

 

 

 

 

 
etablera.20  I ett projekt var norska och danska partners med även i projektet och detta samarbete 

fortsätter kring nya områden som exempelvis hållbart jordbruk och köttproduktion.21
 

 
I två projekt har produkter utvecklats, där ett av projekten möjliggjorde för SMF att utveckla sina 

produkter.22  I det andra fallet köpte ett kommunalförbund in den teknik som demonstrerades inom 

ramen för projektet som nu används för avfallshantering i sex kommuner. Intresse har även 

visats från fler aktörer för den demonstrerade lösningen.23
 

 
Dessa exempel på andra resultat fångas alltså inte vid en strikt uppföljning enligt programmets 

resultatindikatorer. Utöver dessa finns en mängd andra resultat som projekten rapporterat i sin 

uppföljning, såsom: 

 
- 6 demonstrationer och implementeringar (målsättning 20) 

- 3 avsiktsförklaringar från deltagande aktörer (målsättning 5) 

- 9 nya nätverk (målsättning 16) 

- 7 nya transnationella nätverk på bioenergiområdet (målsättning 6) 

 
Sammanfattningsvis är det utifrån indikatorsuppföljningen svårt att bedöma projektens målupp- 

fyllelse. RMC kan konstatera att insatsområde 1 har resulterat i nya kunskapsmiljöer, test- och 

demonstrationsanläggningar enligt programmets målsättning. Produkter, tjänster och processer 

har utvecklats och marknadseffekter kan beläggas i projekten BiMe Trucks och WeShare 2012. 

Utifrån detta, samt utifrån diskussionen om omställningen som en långsiktig process och vikten 

av att ha rimliga förväntningar på programmets resultat och effekter i dagsläget, kan RMC kon- 

statera att InMotion har bidragit till att skapa förutsättningar för omställning. I tabellen nedan 

presenteras avslutningsvis några exempel på tydliga resultat och effekter inom insatsområdet 

kopplat till utvärderingens analytiska ramverk. 

 
Tabell 9. Utvecklingsprojekt insatsområde 1: urval av resultat och effekter 

 

Barriär Exempel på resultat Projekt 

Teknologiska faktorer Byggnation av ASTA och de fyra 

bandelarna i drift 2012 

Active Safety Test Arena (ASTA) 

30 levererade fordon, varav 20 

tankar B30 samt talloljediesel 

Klimatsmart Citydistribution 

Marknadsfaktorer 6 inkomna förfrågningsunderlag 

avseende fordon 

Klimatsmart Citydistribution 

22 levererade fordon, 1 byggd 

tankstation samt export av 400 

fordon 

BiMe Trucks 

Försäljning av demonstrerad tek- 

nik för avfallshantering (används 

i sex kommuner) 

WeShare 2012 

 
 

5.2 Insatsområde 2: Utvecklingsprojekt – produkter, tjänster och processer 

Inom insatsområde 2 finansierades sju utvecklingsprojekt vars övergripande målsättning har va- 

rit att bidra till utveckling av varor, tjänster och processer för nästa generations hållbara trans- 

porter, miljö- och energisystem. Projekten har varit olika till sin natur, där vissa projekt har haft 
 

20 Etablering av ett svenskt bränslecellscentrum (SBCC) – steg 1 samt ASTA (Active Safety Test Arena) 

21 Agroväst 

22 Projekt: Mötesplats Vindkraftsteknik 

23 Projekt WeShare 2012 
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företag som målgrupp som antingen mottagare eller partner i utveckling av nya produkter, tjäns- 

ter och processer, medan andra projekt riktar sig mer brett till exempelvis studenter, framtida 

användare av elfordon, medborgare och offentliga aktörer. Vissa projekt har syftat brett till att 

främja och stimulera innovationer medan andra är mer inriktade på att utveckla en redan identi- 

fierad tjänst, produkt eller arbetsmodell. 

 
5.2.1 Resultat och effekter utifrån programmets indikatorer 

I tabellen nedan presenteras summan av projektens målsättningar samt inrapporterade utfall 

med avseende på programmets resultatindikatorer. För många projekt saknas uppgift om utfall 

för uppsatta indikatorer, vilket försvårar bedömningen av huruvida projekten nått sin målsätt- 

ning. Med anledning av detta redovisas de projekt där uppgift om utfall saknas separat (angett 

inom parentes) för att inte snedvrida bedömningen. 

 
Tabell 10. Utvecklingsprojekt insatsområde 2: resultatindikatorer och utfall 

 

Mål: utveckling av nya va- 

ror, tjänster och processer 

för nästa generations håll- 

bara transportlösningar, 

miljö- och energisystem 

Målsättning Utfall Antal projekt 

Antal nya/utvecklade varor, 

tjänster och processer 

31 80 3 

Antal kronor i FoU-resurser 

från internationella finansiärer 

Ingen uppgift - - 

Antal kronor i FoU-resurser 

från nationella finansiärer 

Ingen uppgift - - 

Antal kronor i FoU-resurser 

från deltagande företag 

1,8 MSEK 1,8 MSEK 1 

Antal företag och organisat- 

ioner som deltagit i aktivi- 

tet/projekt 

51 85 2 

Antal företag som utvecklat 

sin marknad 

Ingen uppgift - - 

 
Tre projekt har angett en summerad målsättning motsvarande 31 nya eller utvecklade varor, 

tjänster och processer, där utfallet uppgår till hela 80 stycken. Inom ett projekt24  har utvecklare 

getts möjlighet att utveckla olika typer av tjänster som underlättar ett hållbart resande, exem- 

pelvis genom mobilapplikationer. Ett av de främsta exemplen är Trafiklab.25  Inom andra projekt 

har produkter och processer utvecklats så som nya system för bränsletankar, design av upp- 

värmningsbara stolsdynor för andra användningsområden än fordon samt en viss typ av batteri- 

lösning för elfordon26. 

 
Tre av sex resultatindikatorer saknar såväl målsättning som utfall i projektens rapportering: antal 

kronor i FoU-resurser från internationella finansiärer och från nationella finansiärer samt antal fö- 

retag som utvecklat sin marknad. Såsom inom insatsområde 1 tycks dock projekten varit fram- 

gångsrika i att involvera företag och organisationer i aktiviteterna. Med reservation för att enbart 

två projekt använt indikatorn har 85 företag/organisationer deltagit, mot målsättningen 51. Två 

 

 
24 Projekt: Tjänster för hållbart vardagsresande 

25 https://www.trafiklab.se 

26 Projekt: Fordonsleveratörsomställning - produktutveckling i fokus och Batteriinneslutande box av fiberkomposit till elbilar 

http://www.trafiklab.se/
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projekt har vidare rapporterat att 77 företag/organisationer deltagit i att utveckla nya eller be- 

fintliga varor, tjänster och processer, mot målsättningen 36. 

 
5.2.2 Andra resultat och effekter 

Ett par av projekten uppger att ett av resultaten från projektet är att man lyckats samla aktörer 

för att gemensamt arbeta vidare med den målsättning som projektet hade, där det finns exempel 

på när organisationer arbetar vidare med de idéer och lösningar som tagits fram under projektet. 

Bland annat vidareutvecklas idéer från en designtävling till faktiska produkter och en aktör har 

fört vidare diskussioner om framtagna koncept med samarbetspartners.27     Ett annat resultat som 

nåtts inom insatsområde 2 är att kompetens i Västra Götalandsregionen har synliggjorts gente- 

mot nya kundgrupper.28
 

 
Inom ett antal projekt är ett resultat att projektorganisationen har fått ökad kunskap om sin be- 

fintliga eller tänkta marknad och vilka hinder som föreligger för en etablering för mer hållbar tek- 

nik.29  Inom ramen för ett projekt uppges ett företag ha startats och i ett annat projekt har en dia- 

log med Europeiska investeringsbanken (EIB) inletts som uppges vara positivt inställd till en 

eventuell kreditgivning. 

 
Utöver dessa exempel på resultat finns en mängd andra resultat som projekten rapporterat i sin 

uppföljning, såsom: 

 
- 6 spin-offprojekt som blir följden av projektet (målsättning 3) 

- Förbättrad företagsimage (utfall 40, målsättning 44) 

- 1 utvecklad projektorganisation med bra arbetsmetoder (målsättning 1) 

 
Sammanfattningsvis framträder en bred bild av insatsområdets resultat. Centralt för insatsområ- 

det är dock utvecklingen av varor, tjänster och processer. Utvärderingen visar också att ett flertal 

projekt har utvecklat varor, tjänster och processer. Till skillnad från insatsområde 1 finns i skri- 

vande stund inga belägg för marknadseffekter i form av anammande och spridning, men pro- 

grammets målsättning (samt tillhörande resultatindikator) stannar vid ”utveckling av nya eller 

befintliga varor, tjänster och processer”. Utifrån detta kan RMC dra slutsatsen att insatsområdets 

måluppfyllelse är god. 

 
I tabellen nedan presenteras avslutningsvis några exempel på resultat och effekter inom insats- 

området kopplat till utvärderingens analytiska ramverk. 

 
Tabell 11. Utvecklingsprojekt insatsområde 2: urval av resultat och effekter 

 

Barriär Exempel på resultat Projekt 

Teknologiska faktorer Utveckling av tjänster (t.ex. 

mobilapplikationer) för hållbart 

resande 

Tjänster för hållbart vardagsre- 

sande 

Initiering av fortsättningsprojekt Elbilsintegration genom intelli- 

gent infrastruktur 

Humankapital/marknadsfak- 

torer 

Projektorganisationen har fått 

ökad kunskap om befintlig och 

tänkt marknad och vilka hinder 

som föreligger för en etablering 

av mer hållbar teknik 

Fordonsleverantörsomställning – 

produktutveckling i fokus 

Fortsatt finansiering av Havs- 

och vattenmyndigheten 

Clean Shipping Business Deve- 

lopment 
 

27 Projekt: Design Open samt Batteriinneslutande box av fiberkomposit till elbilar 

28 Projekt: Fordonsleveratörsomställning - produktutveckling i fokus 

29 Bland annat inom projektet Fordonsleveratörsomställning - produktutveckling i fokus 
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5.3 Insatsområde 3: Internationalisering 

Inom insatsområde 3 beviljades två utvecklingsprojekt finansiering, som båda utgjorde en del av 

projektet SAFER, ett samarbetsprojekt inom området trafiksäkerhet med partners i Frankrike. 

Båda projekten var villkorade mot att finansiering från den franska finansiären tillsköts. För det 

ena av SAFER-projekten som InMotion beviljade lyckades inte den franska finansieringen säkras, 

vilket gjorde att projektet inte blev av. I realiteten finansierades därmed endast ett utvecklings- 

projekt inom insatsområde 3 inom ramen för InMotion. Projektet är uppdelat i tre delprojekt med 

lite olika syften. I tabellen nedan presenteras summan av projektets målsättningar samt inrap- 

porterade utfall med avseende på programmets resultatindikatorer. 

 
Tabell 12. Utvecklingsprojekt insatsområde 3: resultatindikatorer och utfall 

 

Mål: fler västsvenska aktö- 

rer positionerar sig inom 

internationella forsknings- 

och innovationsprogram 

Målsättning Utfall Antal projekt 

Antal nya/utvecklade varor, 

tjänster och processer 

2 visualiseringspro- 

gram 

3 utvecklade produk- 

ter 

1 simulatorbaserat 

träningsprogram 

Ingen uppgift 

Ingen uppgift 

1 utvecklat simulator- 

baserat träningspro- 

gram 

1 

Antal kronor i FoU-resurser 

från internationella finansiärer 

7 150 000 

(10 000 000) 

0 1 

Antal kronor i FoU-resurser 

från nationella finansiärer 

Ingen uppgift - - 

Antal kronor i FoU-resurser 

från deltagande företag 

225 000 (2 000 000) 484 500 1 

Antal företag och organisat- 

ioner som deltagit i aktivi- 

tet/projekt 

30 (30) 40 1 

Antal företag som utvecklat 

sin marknad 

9 Ingen uppgift 1 

 
Det är svårt att dra slutsatser om insatsområdets måluppfyllelse baserat på indikatorsuppfölj- 

ningen ovan, av flera anledningar. Det handlar alltså enbart om ett projekt och målsättningar och 

utfall saknas för ett flertal indikatorer. Dessutom fortsätter projektet till och med juni år 2015. 

Enligt intervjuad projektledare och projektdokumentation redan idag nått ett antal resultat. Ett 

resultat av projektet är att deltagande aktörer har fått en ökad förståelse och erfarenhet av hur 

internationella samarbeten fungerar. Denna erfarenhet har redan kommit till nytta i andra inter- 

nationella projekt där projektorganisationen kunnat hantera utmaningar på ett bättre sätt. Därtill 

har projektet genererat resultat i form av forskning och bättre kunskap kring den målgrupp som 

studeras i projektet. Inom ramen för projektet har exempelvis 12 publikationer arbetats fram, 

där den ursprungliga målsättningen var sex. Genomförda studier handlar om äldres förmågor i 

trafiken och ett konkret resultat av projektet är det simulatorbaserade träningsprogram som ut- 

vecklats, som innefattar problematiska trafiksituationer för äldre. Träningsprogrammet består av 

sju olika trafikscenarier (lektioner) och varje lektion finns i tre till fyra svårighetsnivåer. Vid tid- 

punkten för denna utvärdering stod projektet i begrepp att börja testa programmet med 40 fö- 

rare som deltagit i projektet. Enligt intervjuad projektledare kommer den nya kunskap som pro- 

jektet genererar att komma ett flertal aktörer till nytta, däribland VTI, Trafikverket och Volvo. 
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Projektet har även deltagit vid ett flertal konferenser och seminarier i exempelvis Österrike, Ja- 

pan, Frankrike och Sverige. Det samarbete som initierats genom projektet uppges även ha for- 

maliserats, vilket gör att det finns förutsättningar för att projektets resultat ska bli långsiktigt. 

Parterna har ett utbyte av att kunna ta del av varandras forskning, samtidigt som de pengar som 

investeras växlas upp med hjälp av finansiering från den franska samarbetspartnern. 

 
5.4 Insatsområde 5: Företagsfinansiering 

Inom insatsområde 5, Företagsfinansiering, är det övergripande målet att ”stärka de små och 

medelstora företagens möjligheter att konkurrera på globala marknader genom att förbättra den 

ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan de mindre företagen, akademin och forskningsinstitu- 

ten. Programmet ska bidra till att fler kvalificerade teknik- och kunskapsbaserade unga småföre- 

tag inom miljöteknik och energi skall nå kommersiell framgång.” 

 
Insatsområde 5 skiljer sig från övriga insatsområden i programmet på så sätt att det handlat om 

enbart tre projekt, eller satsningar, varav två har beviljat direkt finansiering till små och medel- 

stora företag och ett har syftat till att förstärka inkubatorernas erbjudande och förmåga att attra- 

hera, selektera och utveckla affärsidéer inom cleantech. Logiken för insatsområdet skiljer sig där- 

med från övriga. De tre satsningarna skiljer sig också åt sinsemellan i ett flertal avseenden, 

såsom bakgrunden till dem, deras målgrupp, syfte och finansieringsform. I detta avsnitt present- 

eras därför de tre satsningarna var för sig. 

 
5.4.1 Sweden Cleantech Incubators – uppstart och etablering i Västsverige 

Projektet Sweden Cleantech Incubators (SCTI) startades på initiativ av Region Skåne år 2007, 

med finansiering från EU:s strukturfonder, Region Skåne och Innovationsbron (numera Almi). År 

2010 utvidgades projektet till nationell nivå och erhöll ytterligare finansiering från Tillväxtverket, 

VINNOVA och Västra Götalandsregionen.30  I Västra Götaland finansierade programmet InMotion 

vid denna tidpunkt tre miljoner kronor, av totalt tio miljoner kronor för hela den västsvenska 

satsningen på SCTI. Det västsvenska projektet hade som målsättning att skapa avsevärt bättre 

förutsättningar för de cleantechföretag som medverkar vad gäller exempelvis värdering, förmåga 

att attrahera finansiering och omsättning. Förutom de ca 25 uppstartsföretag som var målsätt- 

ningen att få som medlemmar syftade arbetet också till att engagera företag som uppdragsgivare 

för samverkansprojekt. I tabellen nedan sammanställs projektets måluppfyllelse utifrån den rap- 

portering som har tillhandahållits utvärderarna. 

 
Tabell 13. Sweden Cleantech Incubators: resultatindikatorer och utfall 

 

 Mål Utfall Kommentar 

Antal företag som deltar i att utveckla nya eller 

befintliga varor, tjänster och processer 

25 25 
 

Antal aktiviteter för att involvera nya företag 

och organisationer 

- 18 
 

Antal nya arbetstillfällen i privata företag 48 (varav 40 

för män) 

26 (varav 22 för 

män) 

 

Antal nya företag - - Indikatorn är inte 

applicerbar då 

projektet har ar- 

betat med redan 

bildade bolag. 

 
Projektet har enligt rapporteringen nått målet avseende antalet företag som deltagit i projektets 

insatser. Det är dock svårt att i efterhand bedöma i vilken utsträckning målet är ”rimligt”. Det 

 

 

30 Cleantech Inn Sweden, ”Who we are”, http://cleantechinn.com/who-we-are/# 

http://cleantechinn.com/who-we-are/
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samma gäller målsättningarna och utfallen som rör antal aktiviteter för att involvera nya företag 

och organisationer samt antal nya arbetstillfällen i privata företag. 

 
I projektets rapportering beskrivs att bolagen i klustret växer och att flera har nått en tillväxtfas. 

Under de närmaste åren förväntas ett ökande antal medlemsbolag komma in i tillväxt och gene- 

rera positivt kassaflöde tillsammans med arbetstillfällen. I takt med att bolagens produkter tas i 

bruk sker också en positiv påverkan på den hållbara utvecklingen. Vidare beskrivs att bolag, pro- 

jekt och entreprenörer har fått rådgivning och guidning i mötes- och diskussionsform där idéer- 

nas hållbarhetskriterier bedömts och diskuterats. Cleantech Inn Sweden har på nationell nivå 

kontinuerligt vidareutvecklat sina metoder för affärsutveckling. Cleantech Inn Sweden har under 

projektets gång etablerat sig genom en inkubationsverksamhet med nationell täckning. Enligt 

projektrapporterna visar erfarenheterna att det finns ett klart behov bland miljöteknikföretag för 

inkubation som utgår från ett område där det finns en gemensam vision. Projektet har fungerat 

som en föregångare med affärsutvecklingsstöd för bolag i regionen som komplement till ett om- 

fattande nationellt program. 

 
Det är svårt för RMC att bedöma projektets måluppfyllelse på basis av dessa underlag, särskilt då 

ingen intervju med projektledare eller deltagande företag/inkubatorer/andra aktörer varit möjlig 

att genomföra i detta fall. Således saknas information om exempelvis i vilken utsträckning delta- 

gande företag nått kommersiell framgång eller attraherat privat kapital. RMC kan dock konsta- 

tera att projektets syfte ligger väl i linje med InMotions ambitioner att bidra till att fler unga små- 

företag inom miljöteknik ska nå kommersiell framgång. Dessutom har SCTI levt vidare under 

namnet ”Cleantech Inn Sweden” (CINNS), som erbjuder affärsutvecklingsstöd för miljöteknikfö- 

retag i tidiga skeden och fortsätter arbetet med att koppla samman företag och investerare, in- 

dustriella aktörer med mera. CINNS erbjuder exempelvis en match-makingprocess i syfte att 

hitta och skapa affärsmöjligheter för etablerade företag genom samarbete med startup-bolagen i 

CINNS. CINNS är idag en nationell organisation med kontor i Göteborg, Lund och Umeå, med 49 

miljöteknikföretag som medlemmar.31 Sammanfattningsvis kan det konstateras att finansieringen 

från InMotion har bidragit till uppstarten och etableringen av en idag ännu verksam arena för af- 

färsutveckling och finansiering av miljöteknikföretag i tidiga skeden. 

 
5.4.2 Holdingbolaget Göteborgs Universitet – Finansiering av idéer 

GU Holding bedriver en inkubations- och investeringsverksamhet i syfte att omsätta idéer base- 

rade på kunskap och forskningsresultat med anknytning till Göteborgs universitet. GU Holding 

har sedan 1995 utvecklat och finansierat över 100 nya forskningsbaserade affärsidéer inom me- 

dicin, naturvetenskap, humaniora samt samhälls-, informations och kommunikationsvetenskap. 

Idag driver GU Holding cirka 50 innovativa projekt och bolag i faserna från verifiering till expans- 

ion och är delägare i ett tjugotal bolag som har lämnat inkubationsprocessen.32
 

 
Inom ramen för InMotion avsattes fyra miljoner kronor till GU Holding för perioden 2009-2011, 

mot bakgrund av att VGR bedömde att regeringens forskningsproposition hade förbisett behovet 

av investeringskapital till forskningsidéer vid Göteborgs Universitet. Det beror på att proposit- 

ionen endast lyfter fram de holdingbolag som är knutna till innovationskontor. Därmed blev 

Västsverige utan ytterligare investeringsmedel eftersom Chalmers, som fått ansvaret för det 

västsvenska innovationskontoret, inte har något holdingbolag. Följden av förslaget riskerar enligt 

VGR:s bedömning att leda till att idéer inom GU:s spetsområden flyttas till andra delar av Sverige 

för att utvecklas då dessa har både innovationskontor och ett holdingbolag. Inom ramen för In- 

Motion gjordes därför en särskild satsning på GU Holding inom området miljö- energi.33
 

 
Syftet med finansieringen från InMotion var att bidra till ökad tillväxt i regionen inom områdena 

Cleantech och Blue BioTech (Blue Biotech handlar om marina och havsnära substanser som kan 
 

31 Cleantech Inn Sweden, ”About us”, http://cleantechinn.com/who-we-are/what-we-do/# 

32 GU Holding, ”Våra bolag”, http://holding.gu.se/V%C3%A5ra+bolag/ 

33 Västra Götalandsregionen (2009) InMotion – kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Dnr RUN 610-0509-09 

http://cleantechinn.com/who-we-are/what-we-do/
http://holding.gu.se/V%C3%A5ra%2Bbolag/
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komma att revolutionera läkemedelsindustrin). GU Holdings målsättning var att med finansie- 

ringen från InMotion finansiera 8 företag inom dessa branscher. I tabellen nedan sammanställs 

projektets måluppfyllelse utifrån den rapportering som har tillhandahållits utvärderarna. 

 
Tabell 14. GU Holding: resultatindikatorer och utfall 

 

 Mål Utfall Kommentar 

Antal företag som deltar i att utveckla nya eller 

befintliga varor, tjänster och processer 

15 14 
 

Antal företag som får finansiering 8 (varav 3 

som drivs av 

kvinnor) 

7 (varav 2 som 

drivs av kvinnor) 

 

Antal nya arbetstillfällen i privata företag 12 (varav 6 

för kvinnor 

och 6 för 

män) 

15 (varav 2 för 

kvinnor och 13 för 

män) 

 

Multipel (Return on investment, RoI) 1 för kvinnor 

och 3 för män 

- Indikatorn är 

ännu inte appli- 

cerbar då inga ex- 

its genomförts. 

 
Utifrån projektets rapportering kan konstateras att måluppfyllelsen är god i förhållande till mål- 

sättningarna. Målsättningen att finansiera åtta bolag är i det närmaste uppnådd, med ett slutligt 

utfall på sju bolag. GU Holding konstaterar här att man valde att investera mer kapital i färre 

idéer utifrån en avvägning av hur mycket nytta kapitalet gör i respektive bolag. I tabellen nedan 

sammanfattas de affärsidéer som erhållit finansiering. 

 
I intervju med GU Holding beskrivs att tillskottet från InMotion spelade en viktigt roll för finansie- 

ringen av de sju bolagen. Det är svårt att uttala sig om exakt i vilken utsträckning investering- 

arna ändå skulle ha genomförts (utan medlen från InMotion), men bedömningen från GU Holding 

är att investeringarna, om de ändå hade genomförts, skulle ha blivit mindre. Medlen från InMot- 

ion beskrivs därför ha möjliggjort större investeringar och därmed bidragit till att förkorta bola- 

gens ledtid (kommersialiseringsprocess). Enligt uppgift från GU Holding har också de sju bolagen 

attraherat mellan 25-30 miljoner kronor i privata investeringar, framförallt från affärsänglar. Det 

är svårt att bedöma om och i vilken utsträckning InMotion har bidragit till denna uppväxling i pri- 

vata investeringar, men det är sannolikt att tillskottet från programmet har haft effekt på dessa 

privata investerares vilja att investera i bolagen. Flera av bolagen har också erhållit ägarkapital 

från Almi Invest, i några fall före GU Holding gick in med finansiering och i några fall efter. 

 
GU Holding är idag kvar som ägare i alla sju bolag, ingen exit har ännu genomförts. Detta ligger 

också i linje med vad som kan förväntas: inom venture capital görs normalt exit inom 5-7 år och 

inom Cleantech är tidsperioden från initial investering till försäljning (”time to liquidity”) ofta tio 

år eller längre.34 I intervjun beskrivs vidare att GU Holding har börjat leta efter industriella tagare 

för tre av bolagen. 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att finansieringen från InMotion har bidragit till finansie- 

ringen av sju bolag vars affärsidéer ligger väl i linje med programmets målsättningar. Utan med- 

len från programmet skulle dessa investeringar antingen blivit mindre i storlek, eller uteblivit i 

konkurrensen från andra affärsidéer inom GU Holdings verksamhet. Öronmärkningen av medel 

för investeringar inom dessa utvalda branscher kan därmed också ha bidragit till att privata affär- 

sänglar investerat i bolagen. 

 
34 Se t.ex. Isaksson (2011) och Tillväxtverket (2014) Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod 2014-2020, Info 

0558 
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5.4.3 Västra Götalandsregionen – ramprogram för FoU i SME 

Inom ramen för InMotion satsade Västra Götalandsregionen tio35  miljoner kronor på ett rampro- 

gram för forskning och utveckling i små och medelstora företag (SME). Inom ramen för program- 

met erbjöds små och medelstora företag att söka så kallade FoU-kort, som syftar till att generera 

ny kunskap och stärka företagens konkurrenskraft. Stödet ska användas för att främja utveckling 

av tjänster, varor eller processer. Detta sker genom att med forskningskompetens utveckla ny 

kunskap, ny information eller nya erfarenheter.36
 

 
Målgruppen för FoU-korten var SME enligt EU:s definition med global marknad eller potential för 

global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser.37  Två olika varianter av stö- 

det erbjöds: 

 

1. FoU-kort Bas: syftet med stödet är att undersöka vilka FoU-insatser som företaget behö- 

ver för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Maximalt 50 000 kr bevilja- 

des inom denna stödtyp. 

2. FoU-kort Avancerat: syftet med stödet är att hjälpa företaget att ta fram ny kunskap och 

kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Maximalt belopp inom denna 

stödtyp är 500 000 kronor. 

 
Inom ramprogrammet gjordes tre utlysningar, varav två år 2009 och en år 2010. Totalt inkom 

106 ansökningar, varav 31 avsåg FoU-kort Bas och 75 FoU-kort Avancerat. Av dessa beviljade 

VGR totalt 41 ansökningar (24 Bas och 17 Avancerat), totalt 8,4 miljoner kronor. 

 
Från VGR:s sida uppstod viss förvåning över det stora antalet ansökningar. Totalt inkom alltså 

106 ansökningar, till ett totalt belopp motsvarande cirka 35 miljoner kronor, medan ramprogram- 

mets budget uppgick till tio miljoner kronor. Anledningen till att VGR inte utnyttjade hela budge- 

ten (10 miljoner kronor) beskrivs vara ett medvetet val att FoU-korten ska vara förknippade med 

en viss status och högre krav på de sökande än en vanlig konsultcheck. 

 
VGR har dock också uttryckt en viss besvikelse över att det var så pass få ansökningar inom FoU- 

kort Bas. Den lärdom som har dragits är att 35 000 kronor, som FoU-kort Bas medgav, inte är 

ett tillräckligt högt belopp i relation till den arbetsinsats företagen måste lägga ned på ansökan. 

Bedömningen från VGR är att det finns andra medel för företagen att ta till som är lika effektfulla 

men mindre krävande att få. 

 
FoU-korten var inte öronmärkta företag inom Miljöteknik/energi/Cleantech, men två av stödens 

fyra överordnade mål handlar om att bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen och 

bidra till mer effektiv produktion och konsumtion. Dessa mål ligger i linje med InMotions övergri- 

pande mål och enligt ansvarig tjänsteman på VGR uppmuntrades ansökningar med koppling till 

miljöperspektivet, även om det enskilda företaget inte verkade inom exempelvis miljöteknikbran- 

schen. VGR:s sammanställning av de 41 beviljade ansökningarna visar dock att företag inom 

Energi/miljö utgör den största gruppen. Utfallet ligger i linje med VGR:s förhoppningar: fokus 

kom att hamna på företag inom energi/miljö och bland företagen i övriga branscher fanns enligt 

ansvarig tjänsteman på VGR ambitioner att utveckla t.ex. mer energieffektiva produkter. Vidare 

godkändes inga ansökningar som VGR bedömde skulle ha en negativ påverkan på miljö eller 

energianvändning. En ambition från VGR:s sida var också att nå nya företag, i bemärkelsen före- 

tag i branscher med en relativ ovana att söka och beviljas den här typen av forskningsmedel. Bi- 

omedicin beskrivs som den bransch där vanan av att arbeta med den här typen av medel är som 

 
35 Enligt VGR:s projektdatabas uppgår budgeten till åtta miljoner kronor medan andra sammanställningar från VGR visar att budgeten 

uppgick till tio miljoner kronor. 

36 Västra Götalandsregionen (2014) Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen, Utvärderingsrapport 

2014:1. För mer information om FoU-kortens upplägg, villkor m.m. hänvisas till denna rapport. 
37 Västra Götalandsregionen (2009) InMotion – kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Dnr RUN 610-0509-09 
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störst. För att i större utsträckning nå andra företag än inom just biomedicin har VGR sedan ut- 

lysningarna 2009-2010 genomfört vissa förändringar i kraven på sökande företag. 

 
Ramprogrammet för FoU i SME har inte använt samma rapporteringsmallar som övriga projekt 

inom InMotion, varför det inte varit möjligt att ställa målsättningar och utfall i relation till 

varandra. VGR har dock låtit genomföra en uppföljning av FoU-kort Avancerat, där företag som 

tagit del av stödet fått uppskatta dess effekter på företagets utveckling utifrån en mängd para- 

metrar, såsom produktionskapacitet, nya produkter/tjänster, nya kunder, kunskapshöjd, försälj- 

ning, export, omsättning, antal anställda med mera.38 Ett problem är dock att denna uppföljning 

avser de företag som tagit del av FoU-kort Avancerat år 2011. Dessa företag har alltså inte tagit 

del av stöd under utlysningarna 2009-2010, som denna utvärdering avser, varför uppföljningen 

inte kan användas som underlag här. 

 
Utöver ovan nämnda uppföljning har VGR följt utvecklingen i antal anställda i de 13 företag som 

beviljades FoU-kort i den första utlysningen år 2009. Uppföljningen visar att dessa företag i ge- 

nomsnitt hade ökat antalet anställda med 12% år 2012, jämfört med 2010, borträknat ett före- 

tag som gått i konkurs. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning FoU-kortet bidragit till 

denna utveckling. VGR har även under 2014 genomfört en uppföljning av finansieringsformerna 

kapitalandelslån, såddfinansiering, konsultcheckar, regionalt bidrag till företagsutveckling och 

FoU-kort.39 Avseende FoU-korten har nio företag som mottagit antingen FoU-kort Bas eller Avan- 

cerat intervjuats. Studien visar att dessa företagare i alla avseenden är positivt inställda till FoU- 

korten. De ser att stödet innebär att man vågar satsa på utvecklingsarbete som annars inte hade 

blivit av. Stödet kan även ge ökad legitimitet för företaget eller ett specifikt projekt gentemot 

andra finansiärer. En nackdel som nämns är dock att vissa företag anser ansökningsförfarandet 

vara för komplicerat, vilket diskuterades ovan avseende FoU-kort Bas. Detta fungerar avskräck- 

ande för vissa företag, då mycket resurser krävs för att skapa en väl utformad ansökan. Studien 

visar vidare att företagen som mottagit FoU-kort har svårt att uppskatta konkreta effekter av 

stödet. Man ser att insatserna inte har direkt påverkan på nyckeltal såsom omsättning eller antal 

anställda. Företagen upplever dock en konkret påtaglig nytta och förväntar sig en ökad tillväxt på 

lång sikt. 

 
Sammanfattningsvis kan RMC konstatera att de utlysningar som genomfördes åren 2009-2010, 

och alltså faller inom ramen för utvärderingen av InMotion, blev föremål för stort intresse bland 

företagen, vilket tyder på ett behov av den typen av insatser som FoU-kort medger. FoU-kortens 

övergripande mål avseende hållbar tillväxt och effektiv produktion och konsumtion ligger också i 

linje med InMotions målsättningar. Senare uppföljningar av FoU-korten visar vidare att företagen 

gör positiva bedömningar av hur insatserna förväntas påverka resultat såsom försäljning, om- 

sättning och förmågan att nyanställa. VGR har alltså även fortsatt att erbjuda FoU-kort även efter 

utlysningarna inom InMotion (2009-2010), vilket kan tolkas som att den pilotsatsning som först 

genomfördes har påverkat arbetssätt inom och erbjudanden från VGR idag. 

 
5.5 Insatsområde 6: Förstärkning av samverkansplattformar 

Inom insatsområde 6 utökade VGR basfinansieringen för Lindholmen Science Park och Innovatum 

Teknikpark med totalt 16 miljoner kronor. Därtill bedrev dessa aktörer fem utvecklingsprojekt 

och stod bakom sju förstudier inom ramen för InMotion. Totalt beviljades insatsområdet, som i 

sin tematiska inriktning har tydliga kopplingar till programmets övriga insatsområden, cirka 29,5 

miljoner kronor från InMotion. 

 
5.5.1 Resultat och effekter utifrån programmets indikatorer 

I tabellen nedan presenteras summan av projektens målsättningar samt inrapporterade utfall 

med avseende på programmets resultatindikatorer. 
 

38 Västra Götalandsregionen (2014) Uppföljningsmodell för företagsstöd i Västra Götalandsregionen, Utvärderingsrapport 2014:2 

39 Västra Götalandsregionen (2014) Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen, Utvärderingsrapport 

2014:1 
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Tabell 15. Utvecklingsprojekt insatsområde 6: resultatindikatorer och utfall 

 

Mål: stärka de regionala 

plattformarna Lindholmen 

och Innovatum som stöd- 

jande miljöer för att initi- 

era och driva samarbeten 

mellan små och stora före- 

tag, akademi och institut 

Målsättning Utfall Antal projekt 

Antal nya/utvecklade varor, 

tjänster och processer 

4 11 2 

Antal kronor i FoU-resurser 

från internationella finansiärer 

Ingen uppgift 0,99 M Euro 2 

Antal kronor i FoU-resurser 

från nationella finansiärer 

4 MSEK 4 MSEK 2 

Antal kronor i FoU-resurser 

från deltagande företag 

0,9 MSEK 3,3 MSEK 1 

Antal företag och organisat- 

ioner som deltagit i aktivi- 

tet/projekt 

30 39 2 

Antal företag som utvecklat 

sin marknad 

Ingen uppgift Ingen uppgift - 

 
Utifrån underlagen har projekten inom insatsområde 6 varit framgångsrika i utvecklingen av 

nya/utvecklade varor, tjänster och processer, när det gäller attraktion av FoU-resurser och antal 

företag och organisationer som deltagit i aktiviteter eller projekt. 

 
Projekten har exempelvis genomfört workshops och seminarier som besökts av ett stort antal fö- 

retag och externa aktörer. Dessa aktiviteter har generellt lockat många besökare från olika are- 

nor. Vidare har projekten resulterat i att ett antal företag inkluderats i inkubatorerna samt att ett 

antal projekt utvärderats för fortsatta satsningar. 

 
I några fall har faktiska forskningsmiljöer eller demomiljöer etablerats. Dessa utgörs av bland an- 

nat av en testmiljö för att testa och demonstrera snabbladdningsstationer, Open Arena samt tes- 

tarena vid produktionstekniskt centrum som beskrivs ytterligare nedan. Vid Innovatum har pro- 

jektet Flexlean resulterat i att en ny forskningsmiljö kring hur automatisering kan ske på ett 

kostnadseffektivt sätt. I intervjun med projektägaren beskrivs det som att en icke-fysisk samver- 

kansplattform har etablerats genom projektet samt att de involverade aktörerna har utvecklat ett 

nytt sätt att arbeta mot små- och medelstora företag. Det är även Flexlean som står bakom 

samtliga utvecklade varor, tjänster, produkter som redovisas i tabellen ovan. Dessa utgörs bland 

annat av en fysisk miljö för utveckling, provning och demonstration av olika aspekter på kost- 

nadseffektiv automation (demonstratorcell) inom produktionstekniskt centrum i Trollhättan, samt 

ett flexibelt modulariserat och öppet tillverkningskoncept för att möta behovet att producera pro- 

dukter med stor variantrikedom och volymvariation vilket har dokumenterats och spridits via se- 

minarium och demonstrationer. Projekten vid Lindholmen och Innovatum har innefattat ett antal 

seminarier och workshops dit företag blev inbjudna. Dessa tillfällen beskrivs ha genererat såväl 

ny kunskap och förståelse för nya affärspotential som nya kontakter. 

 
Ett exempel på ett konkret resultat vad gäller samverkan är den kundmatris som utvecklats vid 

Innovatum genom projektet Flexlean. Denna innehåller en kartläggning med samtliga underleve- 

rantörer inom hållbar produktionsteknik för att skapa kortare kontaktvägar mellan de större före- 
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tagen och de mindre leverantörerna. Vid Innovatum har även ny utrustning (den demonstrator- 

cell som nämndes ovan), som är mer lämpad för små- och medelstora företag, införskaffats vil- 

ket har bidragit till att de idag kan erbjuda en bättre arena för företagen att utveckla sina idéer. 

 
Såväl utvecklingsprojekten som förstudierna har lyckats väl att uppfylla sina mål. Givet program- 

områdets målsättningar visar granskningen att projekten och förstudierna har genererat samver- 

kan och kopplat samman företag med akademi och näringsliv samt har i viss mån genererat nya 

företag. Ett gott resultat utgörs av antalet företag som samverkar med andra företag eller aka- 

demi. Det aggregerade resultatet för detta område har överstigit de aggregerade målsättning- 

arna. Utifrån projektrapporteringar framkommer det att 267 nya samarbeten inletts medan mål- 

sättningen var cirka 223. 

 
5.5.2 Andra resultat och effekter 

Såsom i andra insatsområden har projekten inom insatsområde 6 rapporterat ett flertal olika re- 

sultat, baserade på projektspecifika indikatorer. Dessa innefattar exempelvis: 

 
- 9 uppstartade samverkansprojekt (målsättning 6) 

- 6 utförda examensarbeten kopplade till projektet (målsättning 4) 

- Co2-reducering à 5% (målsättning saknas) 

 
Utifrån intervjuerna är det tydligt att finansieringen från InMotion har bidragit till att stärka sam- 

verkan mellan dessa regionala plattformar och andra aktörer. En av projektledarna som RMC ta- 

lat med beskriver InMotions betydelse för fortsatt samverkan som kan främja fortsatt omställ- 

ning: 

 
”Vi har vidareutvecklat vår förmåga att samverka och vi gör mer rätt än förut. Vi har mognat och 

utvecklat våra sätt att samverka och vi har gjort saker sen dess som stärker våra samarbeten.” 

 
I intervjuerna beskriver respondenterna att behovet av samverkansplattformar har synliggjorts 

genom InMotion och samt att de involverade aktörerna har fått fördjupad förståelse för vikten av 

att utvecklas i samspel med såväl näringsliv som regionala och nationella aktörer. Det framkom- 

mer också att Lindholmens och Innovatums representanter har insett att de har kompletterande 

nätverk och kunskap som kan ge fortsatt nya möjligheter för företag och akademi att samverka 

för att möta omställningar inom industrin. 

 
InMotion tillskrivs också stor betydelse för det framtida arbetet inom verksamheterna. Bland an- 

nat lyfts att de stärkta samverkansmöjligheterna och det utökade nätverket har genererat nya 

idéer och breddat perspektiven. En intervjuperson beskriver InMotions positiva inverkan på verk- 

samheten: 

 
”Det hela var en katalysator för att starta upp större projekt. Det var liksom en begynnelse för 

vår fortsatta projektverksamhet. Vi byggde dels upp ett större nätverk och fick närmare kontak- 

ter med fler olika aktörer.” 

 
Vidare beskrivs att InMotion-projekten har bidragit till att nya branscher har kommit att bli aktu- 

ella, vilket har inneburit att små och medelstora företag som tidigare enbart levererat till for- 

donsbranschen har kunnat bredda sitt erbjudande. Det handlar främst om att de kommit i kon- 

takt med sjöfartsbolag, vindkraftsbolag som varit i behov av teknik och underhåll vilket företagen 

som tidigare endast fungerat som underleverantörer till fordonsbranschen kunnat erbjuda när 

kontakterna väl varit på plats. På så sätt har företagen kunnat säkerställa sin fortlevnad och även 

öka möjligheterna för en långsiktig verksamhet (exempel från projektet Flexlean). 

 
Ett viktigt bidrag som flera respondenter lyfter är att VGR genom programmet har bidragit till ac- 

ceptans och förankring för det omställningsarbete som bedrivs vid plattformarna. Detta, menar 
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respondenterna, har bidragit till att de nu kan driva nya typer av projekt och att det nu är lättare 

att involvera flera aktörer. Framförallt har projekten genererat stärkt basfinansiering eller gene- 

rerat ytterligare projektfinansiering så att det arbete som grundlagts kan fortsätta eller inklude- 

ras i den ordinarie verksamheten. Det har också blivit tydligt att resultaten kan leva kvar genom 

att den mötesarena eller plattform som etablerats har skapat ett sammanhang för de involverade 

aktörerna eller genom att nätverken har breddats och kontaktvägarna har förkortats. Bland de 

utvecklingsprojekt som genomförts inom område 6 är det ett flertal som ger uttryck för att det 

koncept eller den verksamhet som byggts upp kommer att fortsätta att vara i drift eller användas 

i det fortsatta arbetet. Ur ett långsiktighetsperspektiv anger flertalet intervjuade, avseende både 

förstudier och utvecklingsprojekt, att den kunskap som genererats har kommit till användning i 

andra projekt och verksamheter. Som exempel kan här lyftas kunskap om visualisering av forsk- 

ningsresultat som genererat nya visualiseringsmetoder vid Lindholmen (en mediaarena), om- 

världskunskap som synliggjort att flera större initiativ pågår för att skapa API:er (regler för hur 

data kan nås hos informationsägare), vilket genererat nya möjligheter för utveckling och affärer, 

samt djupare kunskap om behov och hinder (juridiska, personliga och affärsmässiga hinder) för 

utveckling vilket bidragit till en mer anpassad företagsrådgivning för företag inom den fordonsre- 

laterade elektronikindustrin. 

 
Sammanfattningsvis framträder även här en bred bild av insatsområdets resultat. Utvärderingen 

visar att både den förstärka basfinansieringen och beviljade projektramen har bidragit positivt 

både till utveckling av varor, tjänster och processer och till insatsområdets övergripande mål att 

stärka de regionala plattformarna Lindholmen och Innovatum som stödjande miljöer. Såsom för 

övriga insatsområden, med undantag av insatsområde 1, finns vid tidpunkten för utvärderingen 

inga belägg för tydliga marknadseffekter, men programmets målsättning (samt tillhörande resul- 

tatindikator) stannar alltså vid ”utveckling av nya eller befintliga varor, tjänster och processer”. 

 
I tabellen nedan presenteras avslutningsvis några exempel på resultat och effekter inom insats- 

området kopplat till utvärderingens analytiska ramverk. 

 
Tabell 16. Utvecklingsprojekt insatsområde 6: urval av resultat och effekter 

 

Barriär Exempel på resultat Projekt 

Teknologiska - och marknads- 

faktorer 

Test och demonstration av 

snabbladdningsstationer 

Open Arena 

Etablering av forskningsmiljö 

kring automatisering och fysisk 

miljö för utveckling, test och de- 

monstration av kostnadseffektiv 

automation (demonstratorcell) 

Flexlean 

Humankapital/marknadsfak- 

torer 

Kundmatris/kartläggning av un- 

derleverantörer inom hållbar 

produktionsteknik 

Flexlean 

 
 

5.6 Resultat och effekter av programmets förstudier 

Av de 54 projekt som programmet beviljat har 21 varit förstudier, som syftat till att skapa förut- 

sättningar för större projekt av mer genomarbetad och konkret karaktär. De 21 förstudierna har 

beviljats 4,8 miljoner kronor från InMotion och haft en total budget motsvarande 13,3 miljoner 

kronor. 

 
Utifrån tillgänglig information om förstudierna har RMC kategoriserat dem med avseende på om 

och hur det blivit någon fortsättning på genomförda förstudier. Detta presenteras i tabellen ne- 

dan. 
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Tabell 17. Förstudier: resultat 

 

Resultat Antal förstudier Exempel från projektdoku- 

mentation och intervjuer 

Fortsättning 7 ”Förstudien ledde till Vinnovapro- 

jekt på 4,5 MSEK under tre år” 

Påbörjades aldrig 1 ”Ingen utbetalning gjordes av 

VGR” 

Process igångsatt för 

fortsättning 

3 ”Förstudien har varit mycket vär- 

defullt för en fortsatt utveckling. 

Genom att nu sammanföra för- 

studien med den process som på- 

går inom Chalmers och GU för vi- 

sualiseringsområdet, och Center 

of Vizualisation Göteborg kommer 

en kraftfull miljö att kunna bygg- 

gas upp som blir en nod i reg- 

ionen för en stor mängd aktörer” 

Arbetssätt/lärdomar över- 

förda i annan verksamhet 

3 ”Detta projekt blev en startpunkt 

på en mer långsiktig satsning. 

Lindholmen är idag värd för en 

regional satsning inom Transme- 

dia som VGR grundfinansierar. 

Detta har också kunnat länkas till 

satsningen på visualisering, Vi- 

sual Arena Lindholmen” 

Ingen fortsättning 1 ”Förstudien fick ingen direkt fort- 

sättning. Aktörerna i systemet 

behöver först bestämma sig för 

hur och på vilket sätt man vill 

stadfästa regionens position inom 

Cleantechområdet. När detta sker 

kan förstudien komma att vara 

en värdefull delkomponent i ett 

nästa steg” 

Oklart/uppgift saknas 6 ”Efter förstudien gick förstudiele- 

darna, med styrgruppens god- 

kännande, vidare i processen 

med ett utvalt antal företag. 

Vissa återträffar har gjorts och 

idén levde vidare under hösten 

2010. Dock är det så att det nu 

kommit till ett läge då de utvalda 

företagen måste dra lasset 

själva. Den exakta utvecklingen 

går inte att följa, med om de 

kommer lyckas kommer vi att se 

detta så småningom” 

TOTALT 21 
 

 
Genomgången visar att en majoritet av förstudierna, 13 av 21, har fått en fortsättning eller lever 

vidare genom att: 

 
- de utvecklats till ett nytt/större projekt med annan finansiering (7) 
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- arbetssätt eller lärdomar från förstudien har förts över i deltagande organisation(er)s or- 

dinarie verksamhet (3) 

- en process har satts igång för en fortsättning av förstudien, t.ex. genom nya ansökningar 

(3) 

 
Bland de 14 förstudier som beviljades stöd inom insatsområdena 1-4 har fem förstudier följts upp 

med ett fortsättande projekt antingen inom InMotion eller via någon annan form av stöd. Inom 

insatsområde 1 finansierades nio förstudier, av dessa är det fyra stycken som fått sin fortsättning 

i form av ett större projekt. Ett av projekten har fått sin fortsättning via InMotion genom utveckl- 

ingsprojektet Kraftsamling kring Smarta Nät och Demand Side Management40  och ett annat pro- 

jekts resultat har gått in i satsningen för att etablera ett svenskt bränslecellscentrum.41
 

Som exempel har en av de två förstudierna inom insatsområde 2 följts upp med ett efterföljande 

projekt finansierat av VINNOVA42. För den andra förstudien saknas uppgift om ett eventuellt fort- 

sättningsprojekt, men den kunskap som genererats uppges vara värdefull för framtida arbete och 

för näringslivsutveckling i Västra Götalandsregionen.43  Inom insatsområde 3 beviljades tre förstu- 

dier, som sett till redovisade indikatorer och dess utfall alla har nått sina målsättningar. Ett pro- 

jekt med målsättningen att involvera aktörer i olika pilotmiljöer har vida nått sitt mål där 30 or- 

ganisationer involverats jämfört med målsättningen på fyra organisationer. Ett annat projekt har 

identifierat så många kandidatföretag som planerat inom ramen för förstudien. En av förstudi- 

erna bestod i en projektansökan för ett transportprojekt inom EU:s sjunde ramprogram. 

 
Inom insatsområde 6 fick två av sju förstudier en fortsättning: The API Federation resulterade i 

ett riktigt projekt med samma namn, som VGR finansierade, vid sidan av de andra projektpar- 

terna. Detta projekt startade hösten 2011 och förstudien Sustainable Urban Transport Metabol- 

ism resulterade i ett treårigt VINNOVA-finansierat projekt över tre år. 

 
Av resterande åtta förstudier var det en som aldrig påbörjades, en som inte har fått någon fort- 

sättning och sex stycken där verksamheten idag är oklar. Den sistnämnda gruppen består av för- 

studier där informationen om vad som hänt med verksamheten är knapphändig eller svårtolkad, 

samtidigt som det inte varit möjligt att få tillstånd intervjuer med ansvariga företrädare. Bland 

dessa kan det finnas förstudier som på något sätt har fått en fortsättning eller där resultat och 

lärdomar tagits tillvara av deltagande aktörer, men givet den knappa informationen i dessa pro- 

jekts rapportering är det sannolikt att de inte har fått någon fortsättning. Exempel på vad pro- 

jekten uppgett i dokumentationen är bland annat att en vision tagits fram och processer satts 

igång för att driva arbetet vidare, men det finns ingen uppgift om hur arbetet fortgått till idag. 

Trots vissa osäkerheter kring former för fortsatt arbete efter förstudierna så framgår av pro- 

jektens slutrapporter att det i många fall funnits stort intresse och bland inblandade aktörer och 

kontakter har utvecklats både nationellt och internationellt. Ett projekt vittnar om att den främsta 

utmaningen är just att få till konkreta diskussioner om framtida demoprojekt44. I två av förstudi- 

erna inom insatsområde 3 identifierades i det ena fallet en aktör som potentiell huvudman för ett 

fortsättningsprojekt, men det finns inga uppgifter kring att ett sådant projekt skulle ha reali- 

serats. I det andra fallet resulterade projektet i ett väl förankrat arbetssätt bland de inblandade 

aktörerna och det fanns vid slutrapporteringen planer på att skicka in en ansökan om fortsätt- 

ningsprojekt till Västra Götalandsregionen och Regeringskansliet. Huruvida en sådan ansökan be- 

viljats är dock oklart. 

 
5.6.1 Förstudierna är en uppskattad och betydelsefull metod 

Förstudierna har i övrigt resulterat i resultat såsom kunskapsutbyte mellan olika aktörer, identifi- 

ering av kandidatföretag och ökade kunskaper om svårigheter att gå vidare med en projektidé. 

 

40 Förstudie: Förstudie Smart Grids demonstration region 

41 Förstudie: Testcentrum för bränsleceller 

42 Förstudie: Förstudie Urban Plattform Prnr 100050 

43 Nuläge för leverantörer av tekniktjänster till fordonsindustrin 

44 Projekt: Förstudie Smart Grids demonstration region 
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Exempelvis har förstudierna inom insatsområde 1 resulterat i ett lika stort antal utredningar som 

varit målsättningen och vad gäller antal rapporter har projekten resulterat i åtta istället för nio 

rapporter, som var målet. Formuleringen av indikatorer varierar något mellan projekten, men 

överlag kan konstateras att projekten lyckats involvera aktörer i projekten enligt målsättning, 

med undantag för enskilda fall. Inom exempelvis insatsområde 1 har 13 seminarier eller works- 

hops anordnats, vilket är mer än den målsättning som sattes upp. 

 
I en intervju med projektledaren för en förstudie som fick en fortsättning framkommer att stu- 

dien var värdefull för att utreda förutsättningarna för en etablering av den verksamhet man hade 

för avsikt att få till stånd. Genom förstudien kunde aspekter som tillgång till arbetskraft, infra- 

struktur och råvaror utredas. Trots att en nyckelaktör i projektet gick i konkurs runt tiden när 

förstudien var färdigställd kunde planerna för verksamheten fortgå med viss försening och med 

ny ägare. Detta då förstudien tidigare kunnat påvisa att förutsättningar för en etablering av verk- 

samheten fanns.45
 

 
I intervjuerna beskrivs exempel på hur den kunskap som genererats kommit till användning i 

andra projekt och satsningar som dock inte kan sägas vara ett resultat av de enskilda förstudi- 

erna. Det finns också exempel där förstudierna genererat andra former av resultat, exempelvis 

att deltagande aktörer inom utbildningsväsendet har haft möjlighet att genomföra ett antal exa- 

mensarbeten inom förstudieområdet som annars inte skulle blivit verklighet.46
 

 
Förstudierna har sammanfattningsvis varit en uppskattad metod bland projektägarna: de har ge- 

nererat ny kunskap och nya kontakter och samarbeten, oavsett om förstudien resulterat i en 

konkret fortsättning i form av exempelvis ett nytt eller större projekt eller inte. Insikten om att 

svårigheterna är för stora för att växla upp en förstudie beskrivs också värdefull och något som 

kan vara kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv då beslutet blir att inte satsa ytterligare of- 

fentliga medel på en projektidé. Denna typ av effekter av förstudier är dock mycket svåra att 

kvantifiera. 

 
5.6.2 VGR kan tydliggöra sina förväntningar på förstudierna 

Samtidigt som förstudierna är en uppskattad och betydelsefull finansieringsform lyfter flera inter- 

vjuade fram vikten av att det vid studiens uppstart ska finnas förutsättningar för en fortsättning. 

En projektledare för en förstudie menar att: 

 
”Det är viktigt att tänka till kring bärkraftiga projekt och inte sprida ut medel hit och dit för att 

alla ska få. Det är inte så man ska hantera pengar. Det är viktigt att förstudien är resultatinriktad 

och att det finns en bärighet.” 

 
En förutsättning för fortsättning är att det i nästa steg finns finansiering för det huvudprojekt 

som förstudien syftar till att initiera. En respondent lyfter också möjligheten att ta fram projek- 

tansökningar för större projekt inom ramen för en förstudie som positivt. Här kan VGR spela en 

roll i att länka samman projektidéer och förstudier med tillgängliga finansieringskällor, både 

kopplat till VGR:s olika handlingsprogram men också till externa aktörer såsom VINNOVA, Till- 

växtverket och Energimyndigheten. 

 
En annan projektledare upplever att det inte ställdes särskilt hårda krav på förstudien och menar 

att det skulle vara värdefullt att tydliggöra vilka förväntningar som ställs på studien och vilket ut- 

fall som förväntas från Västra Götalandsregionen som finansiär. 

 
Sammanfattningsvis finns det en potential för VGR i att tydliggöra sina förväntningar på förstu- 

dien, hur den kan fortsätta och vilka finansieringsalternativ som är tillgängliga. 

 
45 Förstudie, Otterbäckens Energikombinat 

46 Två förstudier inom Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency Collection pre-study 
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5.7 Programmets bidrag till en omställning mot en mer hållbar transport- och fordonsindu- 

stri 

En särskild frågeställning i utvärderingen handlar om huruvida InMotion har bidragit till en om- 

ställning mot en mer hållbar transport- och fordonsindustri. För att analysera frågan har de pro- 

jekt som arbetat inom sektorn studerats separat. Enligt den projektdatabas som tillhandahållits 

av VGR rör det sig om 31 projekt.47
 

 
5.7.1 Förutsättningar för programmet att bidra till omställning inom transport- och fordonsindustrin 

31 av 54 projekt inom programmet har haft en koppling till hållbara transporter, vilket innebär 

att programmets fokus, i termer av beviljade projekt, har legat just på transport- och fordons- 

sektorn. De 31 projekten motsvarar 57 procent av programmets totala antal projekt (54) och har 

beviljats 62 procent av InMotions totala budget. Av de 31 projekten är också en klar majoritet, 

68 procent (21 stycken), utvecklingsprojekt, där tydligare resultat kan förväntas än av förstudi- 

erna (som är tio stycken och motsvarar 32 procent). Inledningsvis kan det därför konstateras att 

programmets projektportfölj ligger i linje med målsättningen att bidra till omställning inom sek- 

torn. 

 
Från VGR:s sida handlar hållbara transporter inom InMotion om områden ”med stor betydelse för 

industrins framtida konkurrenskraft där även positiva samhällsekonomiska effekter kan uppnås.” 

Alternativa bränslen, elektrifiering och hybridisering, säkerhet, transporteffektivitet och produkt- 

ionsteknik har prioriterats i programmet.48  I programmet finns således en bred syn på begreppet 

och ingen enskild transportaspekt anses vara viktigare än någon annan. Vid en kodning av de 31 

projekten utifrån huvudsaklig transportaspekt framgår dock att programmets fokus legat på tra- 

fiksäkerhet och alternativa drivmedel.49
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 I siffran ingår den utökade basfinansieringen av Lindholmen och av Innovatum, som räknas som ett projekt vardera. Inom ramen 

för denna finansiering ingår dock sannolikt också verksamheter utanför transportområdet inom miljöteknik och energi. 

48 Västra Götalandsregionen (2009) ”InMotion” – kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Dnr RUN 610-0509-09 
49 Enligt RMC:s kodning faller följande projekt inom respektive transportområde/aspekt: Alternativa drivmedel: VEHELEC, BiMe Trucks, 

Klimartsmart Citydistribution, F3: Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (två projekt), ETC Battery and Fuelcells of Swe- 

den, Etablering av svenskt bränslecellscentrum. Elektrifiering/hybridisering: Elbilsintegration genom intelligent infrastruktur, Testmiljö 

snabbladdning av elfordon, EV Hub – Fordonsarena. Flera: Förstudie för att finna samverkansmekanismer för energi, Demoteater ver. 

2.0, COSMO. Produktionsteknik: Förstudie Urban Plattform Prnr 100050, Nuläge för leverantörer av tekniktjänster till fordonsindustrin, 

Fordonsleveratörsomställning - produktutveckling i fokus, Batteriinneslutande box av fiberkomposit till elbilar, Clean Shipping Business 

Development, Avancerad elektronikutveckling inom Västra Götaland, Flexlean. Trafiksäkerhet: Active Safety Test Arena (ASTA, två 

projekt), Utv. Av strategisk allians mellan SAFER - Moveo Delprojekt SMART (två projekt). Transporteffektivitet: ITS stöd för ökad 

godstransport på Göta Älv, Tjänster för hållbart vardagsresande, Design Open, Sustainable Urban Transport Metabolism, The API Fede- 

ration. 
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Tabell 18. Projektportfölj hållbara transporter 

 

Transport- 

aspekt 

Andel av InMotions bud- 

get (hållbara transpor- 
ter), % 

Andel av total budget (hållbara 

transporter, inkl. medfinansie- 
ring) 

Andel av totalt 

antal projekt 
(31) 

Alternativa 
drivmedel 

20,6% 15,0% 22,6% 

Elektrifie- 
ring/hybridi- 
sering 

 

4,9% 

 

2,7% 

 

9,7% 

Flera* 10,0% 2,3% 12,9% 

Produktions- 

teknik 
9,5% 5,4% 22,6% 

Trafiksäker- 
het 

41,9% 69,0% 12,9% 

Transportef- 
fektivitet 

4,7% 3,8% 16,1% 

Utökad basfi- 
nansiering** 

8,5% 1,7% 3,2% 

TOTALT 100,0% 100,0% 100,0% 

*4 projekt där det utifrån syftes- och målformulering inte varit möjligt att tilldela projektet en huvudsaklig 

transportaspekt 

**Avser Lindholmen och Innovatum (omfattar sannolikt också annan verksamhet inom miljöteknik och 

energi, utanför området hållbara transporter) 

 

Medan antalet projekt inom trafiksäkerhet utgör endast cirka 13 procent (fyra stycken) av det to- 

tala antalet projekt (31) står området för cirka 42 procent av den totala budgeten för hållbara 

transporter. En viktig förklaring är att programmets ”flaggskeppsprojekt”, Active Safety Test 

Arena (ASTA), är det enskilt största projektet inom hela InMotion-programmet med sina drygt 35 

miljoner kronor. 

 
Sammanfattningsvis kan en analys av projektportföljen indikera att programmets förutsättningar 

att bidra till en omställning inom sektorn är som starkast inom områden trafiksäkerhet och alter- 

nativa drivmedel. De övriga områdena, elektrifiering/hybridisering, produktionsteknik och trans- 

porteffektivitet har tilldelats relativt mindre medel. 

 
5.7.2 Resultat och effekter i utvecklingsprojekten 

Resultat i form av utveckling av produkter, tjänster och processer finns inom samtliga områden 

(alternativa drivmedel, elektrifiering/hybridisering, produktionsteknik, trafiksäkerhet och trans- 

porteffektivitet). I tabellen nedan har identifierade resultat i de 21 utvecklingsprojekten samman- 

ställts. 
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Tabell 19. Utvecklingsprojekt hållbara transporter: resultat 

 

Resultat Antal utvecklingspro- 

jekt 

Andel av finansie- 

ringen till utveckl- 

ingsprojekt (%) 

Exempel 

Utveckling av pro- 

dukt, tjänst eller pro- 

cess 

10 57% ASTA 

Batteriinneslutande 

box… 

Marknadsintroduktion 2 13% BiMe Trucks 

Klimatsmart Citydistri- 

bution 

Kunskapscentrum 2 1% Kunskapscentrum för al- 

ternativa drivmedel 

Idé till utveckling av 

produkt, tjänst eller 

process 

3 3% Design Open 

Utökad basfinansi- 

ering 

2 17% Lindholmen, Innovatum 

Lades ned 1 2% SAFER (1 av 2 projekt 

med samma namn) 

TOTALT 21 100% 
 

 
Vad gäller utveckling av produkter, tjänster och processer har en majoritet av utvecklingspro- 

jekten arbetat fram sådana. Ett exempel är testmiljön ”ASTA”, såsom diskuterades i kapitel 5.1 

har den etablerats under projektperioden och anläggningens fyra bandelar sattes i full drift år 

2012. Mer om resultaten av projektet återfinns i fallstudien i rapportens bilaga. ”Batteriinneslu- 

tande box av fiberkomposit till elbilar” har utvecklat och validerat en tillverkningsmetod som se- 

dan marknadsförts mot industriella aktörer.50  I tabellen ovan finns också kategorin ”marknadsin- 

troduktion”, där BiMe Trucks är det projekt som tydligast har resulterat i marknadseffekter i form 

av export av 400 miljövänliga fordon till Nederländerna, Belgien och England. Även BiMe Trucks 

presenteras mer ingående i form av en fallstudie i rapportens bilaga. 

 
5.7.3 Resultat och effekter av förstudier 

Av de tio förstudier som genomförts med koppling till hållbara transporter har en majoritet, 90 

procent, resulterat i någon form av fortsättning, antingen genom en direkt fortsättning i form av 

nya projekt (37 procent), genom att en process satts igång för en fortsättning (31 procent) eller 

att resultat/arbetssätt har överförts i annan verksamhet (22 procent). Det är endast ett projekt 

vars fortsättning är oklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 Bl.a. formning av isolering, formering av kompositytterskinn, fogning mellan isolering och ytterskinn samt fysiska prototyper som 

sedan marknadsförts mot större industriella aktörer. Affärsmodellen är under utveckling men förväntas innebära antingen försäljning 

och/eller ett fortsättningsprojekt för att industrialisera konceptet 
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Tabell 20. Förstudier hållbara transporter: resultat 

 

Resultat Antal förstudier Andel av finansieringen till 

förstudier (transport), % 

Fortsättning 4 37% 

Process igångsatt för fortsättning 3 31% 

Resultat/arbetssätt överförda i 

annan verksamhet 

2 22% 

Oklart 1 9% 

TOTALT 10 100% 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att projekten inom hållbara transporter har resulterat i 

nya eller utveckling av befintliga produkter, tjänster och processer, kunskapsmiljöer och test- och 

demonstrationsanläggningar i linje med programmets mål. Inom alternativa drivmedel (BiMe 

Trucks) finns också ett exempel på marknadseffekter i form export av fordon som drivs av fly- 

tande biometan. Intervjuerna visar också att finansieringen från InMotion har haft stor betydelse 

för verksamheten, men att utmaningar kvarstår. Utifrån detta, samt utifrån diskussionen om om- 

ställningen som en långsiktig process och vikten av att ha rimliga förväntningar på programmets 

resultat och effekter i dagsläget, kan RMC konstatera att InMotion har bidragit till att skapa förut- 

sättningar för omställning mot en mer hållbar transport- och fordonsindustri. 

 
5.8 Horisontella kriterier: jämställdhet, mångfald och tillgänglighet 

En förutsättning för att erhålla finansiellt stöd från programmet är att projekten har konkreta mål 

för vad som skall uppnås när det gäller jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.51  I realiteten  har 

dock sådana mål antingen saknats, eller inte varit styrande för projektens verksamhet. Ett 

sådant exempel är att projekt uppger att de ska leda till ett antal ”arbetstillfällen för kvinnor och 

män”, en målsättning som är svår att påverka och följa upp.52  Givet InMotions fokusområden 

framgår det i intervjuer med projektledarna om att miljöaspekten integrerats naturligt i de pro- 

jekt som genomförts. På grund av det tydliga miljöfokus som präglat programmet anger ett fler- 

tal intervjupersoner att de övriga horisontella målen kommit i skymundan. Det anses vidare vara 

”tillräckligt” bra att arbeta för en bättre miljö samt att alla program eller projekt inte kan förvän- 

tas främja ”allt”. 

 
Det lyfts i intervjuerna att de branscher som det handlat om i projekten i hög grad är mansdomi- 

nerade, något som i stort sett alla intervjuade anger som ett problem. Däremot framgår det att 

ett flertal av projekten inte har haft specifika målsättningar för jämställdhet och integration och 

har inte heller arbetat specifikt med perspektivet. Jämställdhetsperspektivet beskrivs ha funnits i 

åtanke i utformning av testgrupper och aktiviteter, t.ex. genom att sträva efter en jämn könsför- 

delning i deltagande, sammansättning eller antal examensarbeten. Däremot har det, mycket 

p.g.a. en liten kritisk massa (exempelvis få studenter som är kvinnor), varit svårt att sätta och 

uppnå tydliga mål. Integrationsperspektivet har på samma sätt, i de fall det har varit aktuellt, 

 
 

51 Västra Götalandsregionen (2009) ”InMotion” – kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, Dnr RUN 610-0509-09 
52 ”Antal skapade arbetstillfällen” är en kärnindikator i många offentliga program inom regional tillväxt, men som är föremål för kritik 

då den är svår att följa upp av flera anledningar. T.ex. kan sysselsättningseffekter av olika projekt och program sällan förväntas förrän 

på lång sikt. Dessutom är indikatorn sällan tillförlitlig. Många företag deltar i flera projekt med olika finansiärer som alla rapporterar 

samma ”skapade arbetstillfällen”, vilket leder till en överskattning av olika projekts bidrag till arbetstillfällen. Se t.ex. Brulin, Göran, 

Rydell, Ingrid och Marcus Holmström (2014) ”Strukturpåverkan genom strukturfonderna? En diskussion om utvärdering av EU:s struk- 

turfonder i Sverige och erfarenheter av teoribaserad utvärdering”, http://svuf.nu/data/gesamp/files/file_ele- 

ment/ea754035e9d7001a35799207ba1c3c40/7_3_G_Brulin_M_Holmstrom  I_Rydell.pdf 

http://svuf.nu/data/gesamp/files/file_ele-
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främst handlat om att involvera utbytesstudenter i examensarbeten samt samarbeta med fors- 

kare från andra länder. 

 
Det framkommer inte heller att projekten haft specifika eller för dessa ändamål särskilda arbets- 

sätt. Däremot hänvisar ett flertal intervjupersoner till att de i den ordinarie verksamheten har 

specifika mål för att främja jämställdhet och integration, som de ”förhållit sig till” i projektarbe- 

tet. 

 
Programmets påverkan på de horisontella perspektiven kan därför beskrivas som begränsad. 

RMC:s analys är att orsaken till detta beror på avsaknaden av problem- och målbild inom pro- 

grammet. Programmet anger alltså, på samma sätt som andra offentliga program inom företags- 

utveckling, finansiering, affärsutveckling m.m., att jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är 

viktiga perspektiv, men utan att definiera varför. Vilka är problemen inom miljö, energi och 

transport kopplat till jämställdhet, integration eller tillgänglighet? På vilka sätt är perspektiven en 

hävstång för konkurrenskraft? Vad ska programmet uppnå inom områdena? Dessa är exempel på 

frågeställningar som bör besvaras för att sedan kunna definiera aktiviteter och resursutrymme 

för programmet. 

 
Såsom framgått ovan kan det anses vara ”tillräckligt” bra att arbeta för en bättre miljö och att 

alla program eller projekt inte kan eller ska uppnå mål inom en rad olika områden. Intervjuerna 

tyder också på att det trots att perspektiven inte har varit styrande ändå finns ett värde i att pro- 

grammet angett att de horisontella perspektiven är viktiga, då det tvingar projektaktörerna att 

reflektera kring dem då de skriver ansökan. Men om de på allvar ska genomsyra framtida insat- 

ser krävs alltså ett utvecklingsarbete, där VGR kan arbeta med både morot och piska: 

 
- Tydligare krav på projekten: 

o uppföljning och styrning av projekten utifrån perspektiven 

 
- Stöd till projekten: 

o genom att definiera problem- och målbild kan VGR bidra till ökad förståelse kring 

varför perspektiven är viktiga 

o genom spridning av goda exempel 

o genom finansiering: specifika utlysningar eller öronmärkning av programresurser 

för att arbeta med exempelvis jämställdhetsfrågor i mansdominerade branscher 

 
5.9 Programmets påverkan på arbetssätt och strukturer idag 

En frågeställning för denna utvärdering handlar om huruvida och hur InMotion har påverkat den 

struktur och det arbetssätt som finns idag. Frågeställningen kan delas upp utifrån två perspektiv: 

externt (projektägare och deras samarbetspartners) och internt (på VGR). 

 
5.9.1 Påverkan på arbetssätt och strukturer externt 

Genomgången av programmets resultat och effekter har visat på ett flertal exempel på hur resul- 

tat från programmet har påverkat olika aktörers verksamhet idag. När det gäller strukturer har 

programmet exempelvis bidragit till etableringen av Cleantech Inn Swedens (CINNS) verksamhet 

i Västsverige, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och Active Safety Test Arena 

(ASTA). Att programmets har påverkat arbetssätt är tydligt i exempelvis genomgången av resul- 

tat och effekter inom insatsområde 6, där företrädare för Lindholmen och Innovatum har fått 

närmare kontakter med olika aktörer, byggt upp större nätverk och utvecklat förmågan att sam- 

verka, exempelvis tack vare förkortade kontaktvägar. Genomförda projekt beskrivs ha bidragit till 

att aktörer nu kan driva nya typer av projekt och att det nu är lättare att involvera flera aktörer. 

Basfinansieringen inom insatsområde 6 och förstudier inom samtliga områden har genererat yt- 

terligare projektfinansiering så att det arbete som grundlagts kan fortsätta eller inkluderas i den 

ordinarie verksamheten. Programmets bidrag till uppbyggnaden av kunskapsmiljöer för test och 



44 av 56 

Utvärdering av InMotion 

 

 

 

 

 

 
demonstration möjliggör också att resultaten kan leva vidare genom fortsatt forskning, tester och 

utveckling av koncept. 

 
De tre fallstudierna (se bilaga) tillhandahåller ytterligare exempel på hur programmet genom sin 

finansiering bidragit till nya sätt att arbeta även efter projektperioden. I exempelvis BiMe Trucks 

beskriver intervjuade näringslivsföreträdare att ett stort mervärde med projektet var att aktörer 

inom olika branscher, samt även aktörer inom samma bransch som vanligtvis är konkurrenter, 

gick samman för att främja en nödvändig utveckling. I detta exempel handlade projektet både 

om att ta fram ny teknologi (fordon) samt lägga grunden för en infrastruktur (tankstationer), vil- 

ket inget av deltagande företag skulle ha kunnat mäkta med på egen hand. I en intervju beskri- 

ver en deltagare från näringslivet att företaget idag använder projektet som ett exempel i kon- 

takten med kollegor i andra länder i samband med t.ex. etableringsprojekt på andra marknader, 

där företaget efter deltagande i projektet insett vikten av att på andra marknader föra dialog 

med såväl nyckelkunder som bränsleföretag och myndigheter. 

 
Fallstudien av projektet Active Safety Test Arena (ASTA) visar att för Volvo Cars har testmiljön 

redan kommit till användning, då delar av den nya bilmodellen XC90 har verifierats genom ASTA. 

ASTA tillskrivs även ett mervärde genom att företaget inte behöver åka utomlands för att testa. 

 
Fallstudien av de två projekten inom vindkraftsteknik visar att ett resultat av Mötesplats Vind- 

kraftsteknik är att en av näringslivspartnerna tillsammans med Chalmers har initierat ett testpro- 

jekt rörande en innovativ lösning för vindkraftsverksblad. Ett av de deltagande företagen menar 

att projektet har resulterat i en närmare kontakt och ett kunskapsutbyte mellan producenter av 

vindkraftsverkskomponenter och svenska industripartners. 

 
Sammanfattningsvis har InMotion påverkat externa strukturer och arbetssätt som finns idag. 

Samtidigt finns utmaningar för att dessa ska bli långsiktiga, såsom: fortsatt finansiering för att 

bygga ut den infrastruktur som grundlagts genom projekten, finansiering av forskning som ska 

bedrivas vid kunskapsmiljöerna, attraktion av utländsk forskning och kompetens och politiska/re- 

gulatoriska faktorer såsom regelverk, subventioner och skatter. 

 
5.9.2 Påverkan på strukturer och arbetssätt internt på Västra Götalandsregionen 

I intervjuerna med tjänstemän på VGR beskrivs att InMotion också har påverkat regionens reg- 

ionala utvecklingsarbete idag. Avseende strukturer togs exempelvis ramprogrammet för FoU i 

SME (se insatsområde 5) fram i samband med utvecklingen av programmet. Detta program finns 

kvar idag och kan därför ses som ett långsiktigt resultat av programmet, både ur ett externt per- 

spektiv (SME i olika branscher har fortsatt möjlighet att söka och beviljas stöd) och internt 

(VGR:s arbete med utlysning, handläggning av ansökningar etc.). Av den pilotsatsning som ge- 

nomfördes inom ramen för InMotion har också lärdomar dragits som kommit att påverka rampro- 

grammets utformning idag: FoU-kort bas uppgår idag till maximalt 50 000 kronor, mot tidigare 

35 000 kronor i pilotsatsningen, då det senare beloppet visade sig vara för lågt för att det skulle 

vara motiverat för de flesta företag i målgruppen att söka. 

 
Det råder också samsyn hos intervjuade tjänstemän kring att InMotion har påverkat arbetssätt 

som finns idag. Till skillnad från den ”paketering” av olika insatser inom ramen för ett program 

som InMotion var arbetar VGR idag med handlingsprogram kopplade till regionens styrkeområ- 

den: Life Science, Smarta textilier, Miljö, energi och hållbara transporter, Sjöfart och maritima 

området samt hållbar stadsutveckling.53  Handlingsprogrammen operationaliserar regionens ut- 

vecklingsprogram VG2020 som också prioriterar science parks och andra samverkansmiljöer för 

forskning och innovation och utvecklingen av test- och demonstrationsarenor.54  I intervjuerna 
 

53 Västra Götalandsregionen (2014), ”Styrkeområden”, http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckl- 

ing/prioriterade-fou-omraden/ 

54 Västra Götalandsregionen (2013) Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP), 

http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckl-
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Naringsliv/Strategi2020/VG2020_ver_rf.pdf
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med tjänstemän beskrivs att InMotion haft ett tydligt avtryck både på valet av styrkeområden 

(miljö, energi och hållbara transporter) samt i prioriteringen av science parks och utvecklingen av 

test- och demonstrationsarenor. 

 
Arbetssättet inom InMotion med samverkan mellan nämnderna beskrivs också ha levt vidare 

inom ramen för dagens handlingsprogram. Gemensam beredning och gemensamma projektmö- 

ten mellan flera nämnder för att få olika perspektiv i bedömningen av projektansökningar an- 

vänds fortfarande. Inom ramen för InMotion drog VGR också fördel av kompetens och erfarenhet 

hos andra organisationer, exempelvis som stöd i beredningsarbetet (t.ex. var VINNOVA boll- 

plank/referensgrupp i bedömningar av ansökningar), ett arbetssätt som i viss utsträckning an- 

vänds även idag. 

 
I intervjuerna med VGR framkommer dock också tydliga skillnader mellan arbetssätten inom In- 

Motion kontra idag. InMotion var ett samlat program som arbetade med tydliga utlysningsdatum, 

vilket beskrivs ha skapat ett stort intresse bland regionens aktörer. En viktig förklaring till det 

stora intresset att söka medel är också den särskilda kontext som InMotion befann sig i. Som dis- 

kuteras i kapitel 2 har programmet i hög grad motiverats av krisen 2008-2009, som skapade 

starka incitament på VGR att kraftsamla kring frågorna, vilket i sin tur ledde till stor uppmärk- 

samhet externt. En intervjuad berättar: 

 
”InMotion var en speciell situation, starkt fokus från politikerna, begränsad tid, sammanhållet och 

fokus. Nu [handlingsprogrammen, ff anm.] är det mer en del av ordinarie verksamhet, inte 

samma ”sense of urgency”. Hur yttrar det sig? [Handlingsprogrammen är] inte lika uppmärksam- 

made bland externa parter, man ser inte att nu finns resurser, att det är extra satsningar, det 

märks inte lika mycket. InMotion var kopplat till en kris, det fanns massa möjligheter att lyfta 

fram. Jag upplever ett mindre söktryck på medel inom handlingsprogrammen. Samtidigt är det 

positivt att handlingsprogrammen finns, det blir mer integrerat, men vi behöver jobba mer med 

tydligheten, men det är påbörjat.” 

 
Inom ramen för handlingsprogrammen arbetar VGR alltså inte med bestämda utlysningsdatum, 

utan medel från programmen kan sökas löpande under treårsperioden. Detta, i kombination med 

att programmen inte tar sin utgångspunkt i en tydlig krissituation, upplevs alltså från VGR:s sida 

leda till svårigheter i kommunikationen av möjligheterna att söka medel. ”Idag är science parks 

på banan och industrin hackar och går”, som en tjänsteman beskriver det. 

 
Idag beskrivs därför VGR arbeta på ett annat sätt. Till skillnad från utlysningsstrukturen inom In- 

Motion, där också externa expertgrupper i större utsträckning nyttjades i handläggningen, är ar- 

betet för att marknadsföra handlingsprogrammen mer ”ad hoc-baserat” och bygger på informell, 

löpande dialog med aktörer om möjliga projektidéer. I de fall extern bedömning av idéer är nöd- 

vändig sker det på samma sätt informellt och löpande med de kontakter som tidigare har byggts 

upp på Energimyndigheten, Tillväxtverket, VINNOVA med flera. Inom InMotion kan VGR därför 

sägas ha intagit en mer ”byråkratisk” roll än inom handlingsprogrammen, där regionen i större 

utsträckning ”är ute i systemet” och söker upp och för dialog med relevanta aktörer. Viktigt att 

poängtera i sammanhanget är att arbetssätten givetvis kan skilja sig mellan olika handlingspro- 

gram och nämnder. I detta utvärderingsuppdrag ingår inte att formellt studera handlingspro- 

grammen, utan resonemangen här bygger på reflektioner från intervjuer och diskussioner med 

VGR. 

 
Sammanfattningsvis har InMotion påverkat strukturer och arbetssätt internt på VGR idag, samti- 

digt som det också finns skillnader i hur regionen arbetar med frågorna idag. Förklaringar ligger i 

den kontext som rådde då InMotion togs fram och det faktum att InMotion blev ett samlat pro- 

gram av utlysningskaraktär, vilket skapade ett stort intresse hos aktörer i regionen att ansöka 

om medel för projekt. Avseende handlingsprogrammen upplever VGR ett lägre söktryck och det 
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finns utmaningar inom paketering, marknadsföring och kommunikation av handlingsprogram- 

men. Den lärdom som kan dras i föreliggande utvärdering är att det blir viktigt att utvärdera 

också handlingsprogrammen, samt att dessa utvärderingar tar fasta på aktuella projektaktörers 

syn på marknadsföring av och information kring programmen. I en kommande utformning av 

framtida insatser finns också möjligheter att utreda vilka specifika behov och utmaningar region- 

ens aktörer och företag står inför inom miljö, energi och hållbara transporter. I frånvaro av stark 

kris och ”sense of urgency” blir det för framtida kommunikation av insatser viktigt att tydligt 

koppla regionens medel till aktörernas och näringslivets behov. 
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6. LÄRDOMAR INFÖR FRAMTIDA INSATSER 

I detta avslutande kapitel summeras och diskuteras lärdomar från utvärderingen, som inspel till 

utformningen av framtida insatser. 

 
6.1 Programmets relevans: fortsatta behov av insatser och utvärderingsbehov kopplade till 

handlingsprogrammen 

Det är tydligt i intervjuerna med projektledare att programmets målsättningar väl motsvarar de- 

ras behov. Det finns stöd hos denna målgrupp för att VGR ska bidra till utvecklingen av test- och 

demonstrationsarenor, stärka science parks i regionen och bidra till samverkan mellan akademi 

och näringsliv inom forskning och innovation. InMotion har bidragit till ny kunskap, nya samar- 

beten och nya produkter och tjänster med potential att bidra till omställningen, samtidigt som 

omställningen mot mer miljöteknik är en långsiktig process och barriärer kvarstår. Bilden stärks 

av de deltagande företag som intervjuats inom ramen för fallstudierna. Det finns alltså fortsatta 

behov av finansiering för test och demonstration och utveckling av både nya och utvecklade va- 

ror, tjänster och processer för att övervinna teknologiska barriärer. 

 
Samtidigt upplever VGR idag ett lägre söktryck på projektmedel och utmaningar kopplade till in- 

formation, kommunikation och marknadsföring av handlingsprogrammen. 

 
Lärdomar: 

 
1. Inför utformningen av insatser efter handlingsprogrammens avslut blir det viktigt att ut- 

värdera också handlingsprogrammen. I dessa utvärderingar bör frågeställningar kring ak- 

tuella projektaktörers syn på marknadsföring av och information kring programmen ingå, 

i syfte att skapa lärande kring vilka informationsbehov regionens aktörer och företag har. 

 
2. I en kommande utformning av framtida insatser finns också möjligheter att utreda vilka 

specifika behov och utmaningar regionens aktörer och företag står inför inom miljö, 

energi och hållbara transporter. Utan den kontext som rådde då InMotion togs fram med 

ekonomisk kris och stark regional kraftsamling blir det för framtida kommunikation av in- 

satser viktigt att tydligt koppla regionens medel till aktörernas behov under de närmsta 

åren. Utvärderingar av handlingsprogrammens genomförande (arbetssätt) och resul- 

tat/effekter kan därför med fördel kompletteras med mer renodlade behovsanalyser inom 

de olika områdena miljö, energi och hållbara transporter. 

 
6.2 Programmets måluppfyllelse: potential i att utveckla programlogik och indikatorer 

InMotions programlogik och faktiska projektportfölj fokuserar på att skapa förutsättningar för 

omställning genom att prioritera kunskapsmiljöer, test och demonstration, som på längre sikt 

kan bidra till utvecklingen av nya produkter, tjänster och processer. I programmet finns målsätt- 

ningar avseende internationellt konkurrenskraftiga test- och demonstrationsmiljöer samt nya va- 

ror, tjänster och processer, men inte avseende marknadsintroduktioner eller efterfrågan. Detta 

får två konsekvenser: 

 
1. Effekter på marknaden i form av anammande och spridning kan inte förväntas förrän på 

längre sikt. 

2. I avsaknad av målsättningar kring marknadseffekter blir det svårt att värdera program- 

mets bidrag i relation till de effekter som senare uppstår. 

 
Programmets resultatindikatorer används vidare i varierad utsträckning av olika projektaktörer 

och många utvecklar sina egna indikatorer. 
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Lärdomar: 

 
1. Det finns behov av mer kunskap kring programmets effekter på några års sikt. Samtidigt 

finns utmaningar att utvärdera över tid då personer som deltagit i projekten byter arbets- 

plats, går i pension med mera. För att hantera detta är en framkomlig strategi för VGR 

att välja ut ett antal projekt, exempelvis sådana som tilldelats relativt mycket medel och 

som betraktas som särskilt intressanta ur VGR:s perspektiv, för att fokusera utvärde- 

ringsresurserna där och göra bästa möjliga ”processpårning” av effekter. En sådan fall- 

studiebaserad ansats har begränsad generaliserbarhet på hela projektportföljen i antal 

projekt räknat, men kan bidra med relevant kunskap kring stora, strategiska projekt som 

står för en stor andel av programmets totala finansiering. 

2. Om det finns en förväntan att programmets resultat i termer av kunskapsmiljöer, test- 

och demonstrationsarenor, nya produkter, tjänster och processer ska leda till marknads- 

effekter finns en potential i att tydliggöra detta i programlogiken, samt ta fram ett antal 

indikatorer som kan användas vid utvärdering på lång sikt. Sådana målsättningar kan 

också vara ett stöd i prioriteringen av förstudier, där projektaktörer efterfrågar tydlighet 

kring vad VGR förväntar sig av dessa. Sammanställningen av projektdokumentationen i 

denna utvärdering visar på indikatorer som projektaktörer tagit fram på egen hand och 

som kan kopplas till marknadseffekter: undertecknade avsiktsförklaringar, levererade for- 

don/anläggningar och export. 

3. Många projekt använder egna indikatorer och det finns därmed en potential i att utveckla 

rapporteringsstrukturen i syfte att tydliggöra hur projektens aktiviteter och resultat 

hänger ihop med programmålen. Med det övergripande målet att bidra till en omställning 

kan exempelvis denna utvärderings analytiska ramverk utgöra grunden i projektens re- 

sultatrapportering: 

 
Teknologifaktorer: aktiviteter och resultat inom etablering av kunskapsmiljöer, test- 

och demonstrationsarenor samt utveckling av nya/befintliga varor, tjänster och processer 

Marknadsfaktorer: aktiviteter och resultat kopplade dels till att påverka industriella kö- 

pares preferenser och betalningsvilja (kort sikt), dels till effekter i form av anammande 

och spridning: försäljning, export med mera (längre sikt) 

Kulturella och psykologiska faktorer: aktiviteter och resultat kopplade till att förändra 

allmänhetens beteenden och kunskap 

Politiska/regulatoriska faktorer: aktiviteter och resultat inom påverkansarbete mot 

politiker, analyser av lagstiftnings- och skattefrågor med mera 

Humankapital: aktiviteter och resultat kopplade till samverkan mellan aktörer, ökad 

kunskap och kunskapsöverföring för att främja innovationer med mera 

 
Vid en sådan eventuell utveckling av rapporteringsstrukturen blir det dock viktigt att tyd- 

ligt kommunicera vilken typ av information VGR efterfrågar samt att tydliggöra att pro- 

jekten inte förväntas genomföra aktiviteter kopplade till varje enskilt område (barriär). 

 
6.3 Förstudier: betydelsefull metod men VGR:s förväntningar kan förtydligas 

En majoritet av programmets förstudier har fått en fortsättning eller lever vidare genom att de 

utvecklats till nya större projekt med annan finansiering, att arbetssätt eller lärdomar från förstu- 

dien har förts över i deltagande organisationers ordinarie verksamhet eller att en process har 

satts igång för att få till stånd en fortsättning. 
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Lärdomar: 

1. Förstudierna är en uppskattad och betydelsefull metod och kan därför används även i 

framtida insatser. 

2. Det finns en potential för VGR att tydliggöra sina förväntningar på förstudierna, exempel- 

vis kopplat till vilka långsiktiga effekter VGR förväntar sig av större utvecklingsprojekt (se 

ovan). 

3. VGR kan ta en roll i att länka samman projektidéer och förstudier med tillgängliga finan- 

sieringskällor, både kopplat till VGR:s erbjudanden men också till externa aktörer såsom 

VINNOVA, Tillväxtverket och Energimyndigheten. 

 
6.4 Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet: problem- och målbild kan utvecklas 

Programmets påverkan på de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald och tillgänglighet 

är begränsad. RMC:s analys är att den grundläggande orsaken till detta beror på avsaknaden av 

problem- och målbild inom programmet. 

 
Lärdomar: 

Om de horisontella perspektiven på allvar ska genomsyra framtida insatser krävs ett utvecklings- 

arbete, där VGR kan arbeta med både morot och piska: 

 
1. Tydligare krav på projekten: uppföljning och styrning av projekten utifrån perspektiven 

2. Stöd till projekten: genom att VGR definierar problem- och målbild och sprider goda ex- 

empel på arbetssätt. En annan handlingsväg är att arbeta riktat med perspektiven genom 

specifika utlysningar eller öronmärkning av programresurser för frågorna. 

 
6.5 Avslutande diskussion: lärdomar kring olika roller och förmågor för en regional ut- 

vecklingsaktör 

Att ha ansvar för den regionala tillväxtpolitiken ställer stora krav på den regionala utvecklingsak- 

tören att hantera olika typer av förmågor. I SOU 2006:5, Organisering av regional utvecklingspo- 

litik – balansera utveckling och förvaltning, författad av Arne Eriksson, beskrivs hur den regionala 

utvecklingsaktörens uppdrag att hantera den komplexa kontext inom vilken den verkar, i större 

utsträckning rört sig mot att präglas av nätverksstyrning eller systemiskt ledarskap. Mer precist 

har diskussioner om det regionala utvecklingsuppdraget kommit att handla om förmågan att 

möta komplexa problem med mångtydiga lösningar. Denna förmåga kräver att utvecklingsaktö- 

rens olika roller, uppdrag och mandat tydliggörs. Eriksson lyfter bland annat upp vikten av att 

särskilja mellan att vara en förvaltande aktör och en utvecklande aktör samt särskilja mellan att 

inhämta kunskap genom att exploatera befintlig kunskap eller att utforska ny kunskap.55 Med 

förvaltande aktör avses här den roll som regionen antar i uppdrag som präglas av ett tydligt 

mandat och uppdrag. Exempel på sådana områden är hälso- och sjukvården och infrastruktur där 

regionen har ett tydligt mandat att förvalta och utföra. Att vara en utvecklingsaktör innebär att 

regionen tar sig an frågor på ett utvecklande sätt, att regionen testar nya lösningar, arbetar på 

ett innovativt sätt och strävar efter att utveckla olika frågor. Exempel på detta kan vara frågor 

som rör exempelvis näringslivsutveckling och innovation där VGR förvisso har ett mandat men 

där regionen agerar mer som en beställare. Oavsett om regionen antar en förvaltande roll eller 

en utvecklande roll så kan dessa roller även präglas av olika karaktärsdrag. Regionen kan vara 

sammankallande (convener), en mäklare (broker) eller driva en kollektiv röst (collective voice) 

inom ramen för utvecklingsarbetet eller den förvaltande rollen.56
 

 
I figuren nedan har de olika rollerna placerats ut tillsammans med de olika kategorier av för- 

mågor som identifierats och som rör den regionala utvecklingsaktörens arbete: 

 

 
 

55 SOU 2006:5 Organisering av regional utvecklingspolitik – balansera utveckling och förvaltning, sid 9ff. 
56 Se Region Skåne (2009), ”Building the Innovative Capacity in Skåne”, http://www.skane.se/Public/Skaneportalen-extern/Ny- 

heter/Naringsliv/Dokument_Naringsliv/Finalreport_PeerReview.pdf 

http://www.skane.se/Public/Skaneportalen-extern/Ny-
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Figur 2. Roller och förmågor för en regional utvecklingsaktör 
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Källa: RMC:s bearbetning av resonemang från SOU 2006:5 och Region Skåne (2009) 

 
På den vertikala axeln illustreras den regionala utvecklingsaktörens roller avseende ”kunskap, 

analys och lärande”, där regionen kan agera genom att exploatera befintlig kunskap eller ut- 

forska ny kunskap. Här finns tre avgörande förmågor att behärska: 

 
- Att fånga upp omvärldsförändringar 

- Att generera kunskap för regionens utveckling 

- Att prioritera och samordna mellan mogna och nya initiativ 

 
På den horisontella axeln återfinns förmågor som kategoriserats som ”strategiskt handlande” och 

som rör rollerna att vara förvaltande och utvecklande: 

 
- Att skapa utvecklingsorienterade arenor och partnerskap 

- Att mobilisera aktörer och forma ett regionalt ledarskap 

- Att behärska hård och mjuk styrning 

 
Denna modell kan sedan fungera som en utgångspunkt att resonera kring vilken roll som VGR 

antar i olika frågor och inom olika områden. När det gäller ”kunskap, analys och lärande” har 

programmet, genom en diversifiering av typerna av finansieringsformer, exempelvis via förstu- 

dier bidragit till att generera kunskap för regionens utveckling. När det gäller ”strategiskt hand- 

lande” kan utvärderingsresultaten exempelvis tolkas som att VGR genom InMotion har haft för- 

mågan att bidra till att skapa utvecklingsorienterade arenor och partnerskap, exempelvis genom 

den förstärkta basfinansieringen av Lindholmen och Innovatum. 

 
Frågor att ställa inför utformningen av framtida insatser är vilka roller VGR kan och bör anta och 

utveckla. I intervjuerna med projektledare i denna utvärdering framkommer en efterfrågan på 

följande: 

 
- Resultatspridning från programmet till projekten: efterfrågan på kunskap om vad andra 

projekt och aktörer har uppnått (kopplar till humankapitalfaktorer) 

- Resultatspridning till och påverkansarbete mot den nationella politiska nivån (kopplar till 

de politiska/regulatoriska faktorerna) 

- Kommunikation för att påverka allmänheten: behov av ökad social förståelse och accep- 

tans för t.ex. infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag (kopplar till de kulturella/psyko- 

logiska faktorerna) 
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Dessa områden knyter an till de olika karaktärsdrag som kan prägla rollen som ”strategiskt hand- 

lare”. Genom resultatspridning och påverkansarbete mot den nationella nivån och kommunikat- 

ion mot allmänheten kan regionen driva den kollektiva rösten. Genom resultatspridning till pro- 

jekten som beviljats finansiering, i form av exempelvis erfarenhets- och lärandeträffar, kan reg- 

ionen agera sammankallande och på så sätt bidra till att skapa utvecklingsorienterade arenor och 

generera kunskap för regionens utveckling. Genom att länka samman projektidéer och tillgäng- 

liga finansieringskällor kan regionen agera mäklare. I beställarrollen kan det även finnas möjlig- 

het att påverka marknaden genom exempelvis innovationsupphandling kopplat till regionens 

egen verksamhet. 

 
Avslutningsvis är det viktigt att betona att dessa exempelresonemang inte syftar till att identifi- 

era vilka roller VGR bör ta, utan snarare till att bidra med inspiration kring tankesätt i det kom- 

mande arbetet med utformningen av insatser inom miljö, energi och hållbara transporter. 
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BILAGA 1 

FALLSTUDIER 

 

1. BIME TRUCKS 

1.1 Inledning och bakgrund 

Ett projekt som beviljats stöd inom programmet InMotion är BiMe Trucks lett av Business Region 

Göteborg, som genomförts mellan januari 2010 till januari 2014. Transportsektorn och inte minst 

tunga fordon står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Med bakgrund av detta initiera- 

des projektet BiMe Trucks, vars syfte var att skapa en marknad för tunga fjärrfordon som drivs 

av energieffektiva metandieselmotorer. 

 
Målsättningen för det delprojekt som finansierades via InMotion var att 33 fordon skulle introdu- 

ceras på marknaden. Denna del av BiMe Trucks omfattade totalt cirka 13 miljoner kronor, varav 

InMotion finansierade 50 procent. Det delprojekt som finansierades av Energimyndigheten hade 

som målsättning att minst 69 fordon skulle levereras samt byggnation av tre tankställen som 

täcker regionerna Stockholm, Jönköping/Göteborg och Malmö. Detta delprojekt omfattade cirka 

24 miljoner kronor. Det långsiktiga målet för projektet är att skapa möjligheter för export av for- 

donen som finansierades genom projektet, som då skulle kunna konkurrera med vanliga diesel- 

fordon. 

 
För att möjliggöra introduktion av mer miljövänliga fordon krävs både utveckling av själva fordo- 

nen, samt en utbyggnad av infrastruktur i form av tankstationer för drivmedlet biometan. Busi- 

ness Region Göteborg som projektägare var initialt i dialog med Energimyndigheten för finansie- 

ring av projektet. Från Västra Götalandsregionen fanns ett intresse för satsningen vilket gjorde 

att projektet drevs i två delar där Västra Götalandsregionen var med och finansierade fordon i 

Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten finansierade fordon stationerade i Malmö och 

Stockholm samt utbyggnad av infrastrukturen för fordonen i form av tre tankstationer. 

 
1.2 Samverkansparter 

Projektet har drivits av Business Region Göteborg i samverkan med ett antal gasföretag samt 

Volvo AB. De medverkande gasföretagen utgörs av AGA, EON, Gasföreningen och FordonsGas 

Sverige som har varit delaktiga i byggnation av tankstationer samt distribution av fordonsgas. En 

framgång i projektet har varit just att ett samarbete kommit till mellan aktörer som vanligtvis är 

konkurrenter med varandra, där det fanns en förståelse bland inblandade parter att samarbete 

var nödvändigt för att få en utveckling av marknaden för fordon drivna på biometan. 

 
1.3 Resultat 

Enligt projektledaren för BiMe Trucks har projektet bidragit till att bygga upp en unik kunskap 

kring fordon som drivs med biometan, och den kunskap som inblandade parter tillägnat sig ses 

som ett av projektets främsta resultat. 

 
Det mer konkreta resultatet av det projekt som finansierades av InMotion är att det kommit ut 

22 stycken fordon på marknaden i Västsverige som drivs på miljöanpassat bränsle. Detta i kom- 

bination med projektet finansierat av Energimyndigheten som resulterat i 48 fordon och tre tank- 

stationer i Sverige har öppnat upp för en begynnande marknad för tunga fordon i Sverige som 

drivs med miljövänligt bränsle. 

 
Den initiala planen var att InMotions finansiering skulle resultera i 33 fordon. På grund av vissa 

tekniska problem med fordonen uppstod vissa förseningar (se vidare nedan), vilket gjorde att det 

inte var möjligt. De tekniska problem som uppstod innebar dock att projektet fick fördjupa sig 

ytterligare i tekniken, vilket då resulterat i en ökad kunskap och förståelse kring hur olika typer 

av gas och metantal påverkar fordonens framdrift. Inom ramen för fallstudien har även represen- 

tanter från de deltagande näringslivsaktörerna FordonsGas Sverige, Eon och Volvo intervjuats. 
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Ett av projektets främsta resultat, enligt en företrädare för ett deltagande företag, menar att just 

ökad kunskap är ett centralt resultat och som är viktigt för långsiktig måluppfyllelse: 

 
”Man kan säga att på infrastruktursidan, här överlevererade vi, projektet och aktörerna, i och 

med att fler stationer byggdes. Det totala projektet, här har vi nått 70 lastbilar, ej de 100 vi sik- 

tade på, men det beror på övergången Euro V till VI. Så i formella leveranser ska vi bedömas på 

att vi i praktiken har uppnått det. De andra målen, kring tekniken, infrastruktur, vi lärde oss en 

hel del på vägen. Utan projektet hade det vart svårt att lära sig om olika tekniklösningar. Då me- 

nar jag anslutningar, ventiler, teknik, ventilation på lastbil, tankstation, tryck och bar, det mang- 

lades fram i ett ibland kärvt men ömsesidigt samarbete.” 

 
Volvo var den fordonstillverkare som var inblandad i projektet. Ett viktigt resultat för Volvo är att 

projektet har möjliggjort för dem att kunna sälja första generationens fordon drivna på metan- 

dieselteknik på en internationell marknad, till Holland, Belgien och England. Detta var en oväntad 

effekt av projektet då man inte planerat för att få till någon export inom ramen för projektet. 

Detta var istället något som projektet i förlängningen skulle syfta till, men detta lyckades man 

dock med tidigare än förväntat, där Volvo vid början av 2014 hade levererat cirka 400 metandie- 

selfordon på en internationell marknad. BiMe Trucks är därmed det projekt inom ramen för In- 

Motion som tydligast har genererat marknadseffekter i form av anammande och spridning av den 

teknik som har utvecklats. 

 
Det är svårt att peka på vilka direkt effekter projektet gett i termer av ökad sysselsättning, men 

förhoppningen är att Volvo genom export av denna typ av fordon kan skapa ökad sysselsättning i 

Västra Götalandsregionen. 

 
1.4 InMotions betydelse 

Trots att Business Region Göteborg erhöll finansiering från Energimyndigheten menar projektle- 

daren att projektet inte skulle ha varit möjligt att genomföra utan finansieringen från InMotion. 

Projektet var relativt praktiskt till sin natur där VGR:s finansiering gick till investeringar i fordon. 

Deltagande företag gick in med sin tid och vissa kontanta medel, men med hjälp av InMotions 

finansiering kunde framförallt investeringen i fordonen bli verklighet. 

 
Aktörer i åkeribranschen har ofta små marginaler och konkurrensen är hård, vilket gör att det är 

svårt för enskilda åkerier att investera i och testa ny teknik där det inte är klart vad den totala 

kostnaden kommer landa i. Det finns därför en tröskel för åkerifirmor att investera i nya miljö- 

vänliga fordon. Utan finansieringen skulle det ha varit svårt att få till en lönsamhet för fordonen 

och investeringen skulle sannolikt ha uteblivit. 

 
Då det systerprojekt som finansierades av Energimyndigheten finansierade tankstationer på olika 

platser i Sverige har det varit viktigt för att även kunna nå målen i projektet som InMotion finan- 

sierade, då det krävs att det finns en infrastruktur för de fordon som projektet investerat i. I 

samband med att projektet drogs igång gjordes även en investering i en tankstation i Göteborgs- 

området, vilken också har varit viktig för att nå resultat i BiMe Trucks. 

 
De intervjuade näringslivsföreträdarna är ense om att BiMe Trucks-projektet och finansieringen 

från VGR har haft stor betydelse och att samverkan mellan aktörer, både mellan branscher men 

också inom branscher där aktörerna i vanliga fall är konkurrenter, är avgörande för framgång. En 

företrädare menar: 

 
”Här bryter vi ny mark. Fordonstillverkare kan inte göra det här själva och gassäljare, alltså AGA, 

Eon m.fl. kan inte heller göra det här själva. Både internt på företaget och i världen förs diskuss- 

ioner kring vad som kommer först, tankstationer eller gasbilarna? Svaret är att det ena ska inte 

komma före det andra, det ska komma samtidigt. Det måste finnas forum att jobba tillsammans. 

BiMe Trucks är en förebild, det skapades vid detta tillfälle.” 
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1.5 Långsiktighet 

Efter projektet avslutades har BiMe Trucks inte följts upp genom något fortsättningsprojekt, trots 

förfrågning från både Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten. Enligt projektledaren 

beror detta på att det från de deltagande gasföretagen inte finns något uppenbart behov att gå in 

i ett nytt gemensamt projekt, vilket gjort att dessa aktörer inte visat något intresse för ett fort- 

sättningsprojekt. 

 
Förutsättningarna för långsiktighet påverkas av både teknologiska, politiska/regulatoriska och 

marknadsmässiga faktorer, såväl på gas- och fordonssidan. På gassidan ändrades skattelagstift- 

ningen under projektperioden för att förtydliga hur skattebefrielse för biogas skulle fördelas när 

biogas blandas med naturgas, exempelvis i naturgasnätet. Enligt projektets slutrapport tog 

lagändringen hänsyn till att gas kunde transporteras i flytande form, men inte att gasen kunde 

säljas i flytande form till slutkund. Lagstiftningen ger således inget stöd för att ersätta biogas i 

gasform med naturgas i flytande form med bibehållen skattebefrielse. Enligt en intervjuad från 

ett deltagande gasbolag är dagens ”bristande regelverk” en avgörande knäckfråga för framtiden 

och det behövs ett gemensamt europeiskt regelverk. 

 
Vad gäller fordonssidan är andra generationens fordon inte på plats ännu, vilket gjort att det bli- 

vit ett visst glapp i utbudet av fordon. De första fordonen som Volvo tagit fram klarade EU:s 

standard Euro V för utsläpp. Nästa generations fordon måste klara Euro VI och ett utvecklingsar- 

bete kring detta pågår just nu på Volvo. Detta innebär att det just nu inte finns några Volvofor- 

don på marknaden som drivs på metan, vilket gör att ett fortsättningsprojekt inte är möjligt i nu- 

läget. Projektledaren för BiMe Trucks upplever att det finns en potential för den typ av fordon 

som projektet investerat i, både nationell och internationellt. Att Volvo satsar och arbetar med att 

utforma andra generationens fordon som klarar kraven i Euro VI ses som ett tecken på att det 

finns en framtida marknad för denna typ av fordon. 

Företrädare för deltagande näringslivsaktörer menar också att det från kunder finns ett stort in- 

tresse för att komma igång med Euro VI, men att det finns flera frågor att lösa, exempelvis for- 

donens förmåga att bli ekonomiskt lönsamma ur ett livscykelperspektiv. En intervjuad menar: 

 
”Man ser miljöfördelarna, men man vill säkerställa att man inte gör någon ekonomiskt dum affär. 

En sak är att kunna räkna på det så länge man äger bilen själv. En lastbil hos första ägare kör 4- 

6 år i enskift, kör du istället tvåskift är det kanske bara 3 år, det betyder att den måste säljas vi- 

dare. Ett sådant här fordon [som drivs på flytande biometan, ff anm.] är svårare att sälja vidare 

till andra länder för LNG57  kanske inte är utbyggt. Ett lastbilsföretag måste tänka över hela livscy- 

keln, därför tror jag dessa första steg som Energimyndigheten och VGR finansierat har varit av- 

görande för att våga ta de här stegen. Samtidigt är det inte så att det blivit en fantastisk guld- 

gruva, för då hade vi ju sålt en massa fler bilar.” 

 
Det upplevs också finnas en vilja både regionalt och från statens håll att få in mer förnybara al- 

ternativ i transportsektorn, vilket ses som positivt för att projektets resultat ska bli långsiktigt. 

Det är dock en utmaning att få flytande biogas konkurrenskraftig då marknaden är tuff för såväl 

åkeribolag som fordonstillverkare. Här lyfter intervjuade näringslivsföreträdare fram transportkö- 

parnas viktiga roll: IKEA, ICA m.fl. aktörer som ligger i framkant vad gäller miljömål har en viktig 

roll i att ställa krav och bidra till att driva utvecklingen framåt. 

 
Arbetssättet inom BiMe Trucks som har byggt på dialog och samverkan med olika typer av aktö- 

rer har också påverkat arbetssätt som finns idag. En företrädare för ett deltagande företag berät- 

tar: 

 

 

57 LNG = liquified natural gas, på svenska flytande biogas 
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”Det sättet vi jobbade på har vi försökt plantera in på varje marknad där vi driver etableringspro- 

jekt. LNG-stationer finns inte förutom i Nordamerika, Kina, Sverige, BeNeLux och England. Vad vi 

ser är att ska det bli av något med ny teknologi, då det krävs unika lastbilar och unika bränsle- 

stationer, då måste man samarbeta på ett annat sätt än i vanlig diesel där kunderna redan vän- 

tar. Vi har här haft nödvändighet att ha med nyckelkunder, bränsleföretag och vi själva som före- 

tag och även myndighetskontakter hela tiden. Intressant och nyttigt. Vi använder BiMe Trucks 

som exempel i kontakter med kollegor i andra länder […].” 

 
1.6 Lärdomar kring VGR:s roll som regional utvecklingsaktör 

Enligt projektledaren för BiMe Trucks krävs det att det på nationell nivå görs insatser på olika ty- 

per av styrmedel för att stödja en mer miljömässigt hållbar utveckling i såväl Sverige som i 

Västra Götalandsregionen, bland annat genom införande av olika typer av premier för hållbara 

transporter eller genom att initiera nationella program som stödjer utvecklingen på en mer över- 

gripande nivå. 

 
Västra Götalandsregionen har en roll i att vara en aktiv spelare som lobbar mot riksdag och rege- 

ring att göra fler satsningar på hållbara transporter. Genom att gå i bräschen genom satsningar i 

likhet med InMotion visar regionen att man är med och stödjer utvecklingen. 

 
Politiken har en viktig roll i att sätta upp tuffa miljömål, men därtill krävs också att en struktur 

sätts upp för hur målen ska bli verklighet. I framtiden krävs också att offentliga aktörer funderar 

över hur man bäst kan stödja steget som följer efter test och demonstration av miljöteknik. 

Huruvida detta är en fråga för den regionala eller nationella nivån är dock inte uppenbart. 

 
Företrädarna för näringslivet pekar på att aktörerna med projektmedlen har kunnat få till stånd 

ett lyckat projekt som kan förändra transportbranschen. Från VGR:s sida är det viktigt att ha re- 

spekt för de långa ledtiderna från forskning till kommersialisering. Stöd till produktion av flytande 

biogas beskrivs också som en viktig framtidsfråga. Frågor att analysera handlar om hur detta 

stöd på bästa sätt kan utformas: stöd för konstruktion av nya anläggningar? Tillägg till befintliga 

anläggningar? 
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2. MÖTESPLATS OCH PROVPLATS VINDKRAFTSTEKNIK 

2.1 Inledning och bakgrund 

Två projekt som beviljats finansiering via InMotion har båda varit en del i etableringen av ett 

Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum. Syftet med centrumet för vindkraftsteknik är att tillhanda- 

hålla kunskap om konstruktionsfrågor kopplat till vindkraft samt att utbilda nya generationer av 

ingenjörer. Satsningen på centrumet initierades först 2008 via ett Interreg-projekt kallat POWER 

cluster där Chalmers deltog med finansiering från Västra Götalandsregionen. Detta första projekt 

har därefter följts av ett projekt finansierat av Energimyndigheten mellan 2009 och 2013. 

 
InMotion har bidragit till centrumet via två projekt som löpt under perioden 2011-2013. Det ena 

projektet, Mötesplats Vindkraftsteknik beviljades en finansiering på totalt 10 miljoner kronor, där 

InMotion stod för hela finansieringen. I det andra projektet kallat Provplats Göteborg Chalmers 

Vindkraftsteknik beviljades en finansiering på totalt 22 miljoner kronor, där InMotions bidrag 

uppgick 11 miljoner kronor, motsvarande 50 procent av den totala budgeten. 

 
Enligt halvtidsutvärderingen av InMotion har de två projekten olika fokus, där Mötesplats Vind- 

kraftsteknik har haft fokus på informationsutbyte mellan företag, myndigheter och forskningsak- 

törer samt nätverks- och kontaktskapande aktiviteter, medan Provplats Vindkraftsteknik har haft 

fokus på utbyggnad av en provplats och intilliggande provutrustning. 

 
Det huvudsakliga syftet med båda projekten har varit att stärka den vindkraftstekniska industri- 

utvecklingen i Västra Götalandsregionen och att i förlängningen öka antalet arbetstillfällen i reg- 

ionen. Projekten har även syftat till att aktivt bidra till en omställning av energiproduktionen i 

Europa mot en koldioxidfri produktion. Målsättningen för Mötesplats Vindkraftsteknik har varit att 

skapa ett informationsflöde mellan näringsliv, högskola och myndigheter, där forskningsresultat 

sprids och den vindkraftstekniska industriutvecklingens framtidsmöjligheter i Västsverige lyfts. 

Det övergripande målet med Provplats Göteborg Chalmers Vindkraftsteknik har varit att bidra till 

tillblivelsen av en prov- och demonstrationsplats för vindkraft i regionen. 

 
2.2 Samverkansparter 

Ett antal aktörer har varit delaktiga i projekten. Chalmers har varit projektägare i båda pro- 

jekten. I Mötesplats Vindkraftsteknik var ett tydligt fokus informationsspridning mellan aktörer 

och samverkan. I detta projekt har flera institutioner på Chalmers deltagit tillsammans med 

bland annat Swereas forskningsinstitut, Umeå universitet, Luleå Tekniska högskola samt ett antal 

företag deltagit i Mötesplats Vindkraftsteknik. 

 
I det andra projektet var aktörer som Chalmers, SP, GE Wind Energy Sweden, ABB, SKF, Göte- 

borg Energi, Triventus energiteknik, Marström Composite och Diab delaktiga. 

 
 

2.3 Resultat 

2.3.1 Mötesplats Vindkraftsteknik 

I projektet Mötesplats Vindkraftsteknik har ett antal akademiska resultat genererats i form av ett 

antal vetenskapliga publikationer och flera licentiatexamina. Projektet har även deltagit i ett fler- 

tal konferenser och spridit information om vindkraft till allmänheten. Projektledaren menar att 

utan projektet som finansierades via InMotion hade det varit svårt att nå ut till allmänheten på 

det sätt som man nu har gjort. 

 
Genom projektmedlen från InMotion och andra medfinansiärer har även 30 personer inom Chal- 

mers haft möjlighet att arbeta inom centrat. Projektledaren menar att genom centrat har grund- 

kompetenser kunnat fångas upp och samarbetsparter har kunnat arbeta mer samordnat. I pro- 

jektet har bland annat ett simuleringsverktyg för konstruktion av vindkraftverk och andra beräk- 
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ningsverktyg utvecklats. Projektet har även resulterat i tester och utveckling av nya vindkraft- 

verk.58  Projektledaren menar vidare att verksamheten inom centrat har resulterat i någon form av 

teknisk innovation och att deltagande småföretag skulle haft svårt att få fram sina produkter 

utan centrat. 

 
I ett avseende har Mötesplats Vindkraftsteknik skiljt sig från andra forskningsprojekt, då mycket 

fokus legat på kontaktskapande mellan företag och något mindre på teknikutveckling, vilket sna- 

rare varit fokus inom projektet Provplats Göteborg Chalmers Vindkraftsteknik. Enligt den senaste 

lägesrapporten för projektet har projektet resulterat i ökad kunskap om havsbaserad vindkraft, 

vilket har utgjort en grund för framtagandet av en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sve- 

rige. Handlingsplanen färdigställdes 2013 och har spridits i ett flertal forum, bland annat under 

Almedalsveckan. Ytterligare ett resultat från projektet är konferensbidrag kring olika styrmedel 

för förnybar energi. 

 

Ett annat resultat av Mötesplats Vindkraftsteknik är att en av näringslivspartnerna tillsammans 

med Chalmers har initierat ett testprojekt rörande en innovativ lösning för vindkraftsverksblad. 

Ett av de deltagande företagen menar att projektet har resulterat i en närmare kontakt och ett 

kunskapsutbyte mellan producenter av vindkraftsverkskomponenter och svenska industripart- 

ners. Genom centrat finns ett nav för vindkraftsverksutvecklingen som i förlängningen kan resul- 

tera i en produktion av vindkraftverk. Som ett resultat förs också diskussioner om nya projekt- 

idéer med andra aktörer knutna till SWTPC. Exempelvis förs diskussioner om havsbaserad vind- 

kraft, men inget konkret projekt har ännu startats inom detta område. 

 
Intervjupersonen menar att det idag inte finns någon aktör som producerar hela vindkraftverk, 

utan endast olika komponenter, varpå centrat får en viktig roll för den svenska vindkraftverks- 

produktionen. Vidare menar intervjupersonen att projektet möjliggjort för producenter av vind- 

kraftverkskomponenter att gå längre i utvecklingen av produkter, och inte bara ta fram kompo- 

nenter som är enligt rådande standard. 

 
2.3.2 Provplats Göteborg Chalmers Vindkraftsteknik 

I Provplats Göteborg har projektet blivit försenat och färdigställdes under hösten 2014. Projektet 

har drabbats av kopparstölder vilket har försvårat genomförandet. Enligt projektledaren öppnar 

dock resultaten av projektet upp för internationell forskning och samarbete framöver. Provplat- 

sen har även inneburit att kompentens kring HVDC-teknik (high voltage direct current) har sam- 

lats vilket stärker regionen, menar en representant för ett av de deltagande företagen. 

 
I projektets aktiviteter har både industripartners och universitet deltagit aktivt. Under projektets 

gång har bland annat diskussioner om nya forskningsprojekt initierats med norska och danska 

universitet59. Enligt den senaste lägesrapporten för projektet har även elektrisk provutrustning 

lokaliserats i Göteborg som genom projektet har driftsatts. Projektet har också bistått i ett flertal 

forskningsprojekt, där företag med särskilt erfarenhet inom mätning och test har involverats. 

 
Ett deltagande energibolag menar att de inte har en direkt användning av de resultat som produ- 

cerats inom ramen för projektet, men att den kunskap som genereras via centrat är viktig att ha 

vid en fortsatt utbyggnad av vindkraft som energikälla i Sverige. Intervjupersonen menar också 

att ökad kunskap om Grid Codes som genereras är värdefull för dem i rollen som nätägare, då EU 

just nu utvecklar nya direktiv. 

 
2.4 InMotions betydelse 

Enligt projektledaren har InMotions finansiering varit mycket viktig för att kunna genomföra pro- 

jektets aktiviteter på ett smidigt sätt. Utan finansieringen hade det istället blivit ett smalare 

forskningsprojekt. I projektet Mötesplats Vindkraftsteknik möjliggjorde InMotions finansiering ett 

 

58 Lägesrapport Mötesplats Vindkraftsteknik, mars 2014 

59 Lägesrapport Provplats Göteborg Chalmers Vindkraftsteknik april 2014 
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bredare projekt som var mer utåtriktat där resultat kommunicerades mot samhällsaktörer, vilket 

har gjort att kunskapen har nått ut till fler aktörer. På det sättet har projektet också kunnat få 

större påverkan på exempelvis beslutsfattare såväl nationellt som regionalt. Ett företag som varit 

delaktigt i Mötesplats Vindkraftsteknik menar att InMotions finansiering har haft stor betydelse 

som bland annat har möjliggjort framtagande av prototyper. Detta gjorde att projektet kunde re- 

sultera i något väldigt konkret som stärker centrat, menar det deltagande företaget. Genom 

framtagandet av prototypen och det ökade kontaktnätet menar intervjupersonen att projektet 

har påverkat företagets sätt att jobba. Att det via centrat nu finns ett icke-kommersiellt vind- 

kraftsverk att testa nya lösningar på har också haft en inverkan på företagets verksamhet. 

 
Vad gäller det mer teknikinriktade projektet Provplats Göteborg Chalmers Vindkraftsteknik så har 

finansieringen från InMotion varit avgörande för att kunna genomföra projektet, enligt projektle- 

daren. En person som arbetar på ett energibolag som medverkat i projektet menar att InMotions 

finansiering har varit värdefull då den möjliggjort investering i den anläggning som byggdes inom 

ramen för projektet. Personen menar att utan den finansieringen hade investeringen troligtvis 

inte blivit av. 

 
2.5 Långsiktighet 

Det fortsatta arbetet inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum bedrivs i projektform, där både 

stora och små projekt drivs. Ett flertal partners från såväl akademi, industri och offentlig sektor 

är involverade.60
 

 
Vid halvtidsutvärderingen av InMotion framkom att centrat hade lyckats säkra en omfattande och 

relativt långsiktig finansiering av centrat. Idag arbetar Chalmers kontinuerligt med att identifiera 

ytterligare möjligheter för att finansiera forskningen inom centrumet. 

 
I Provplats Göteborg Chalmers Vindkraftsteknik ligger den största risken i att centrat inte blir ef- 

fektivt utnyttjat. För att säkerställa ett fortsatt högt nyttjande av den forskningsinfrastruktur som 

byggts upp arbetar Chalmers aktivt med att skapa nya kontakter att jobba vidare med. En re- 

presentant från näringslivet pekar även på vikten av att Chalmers fortsätter att arbeta med att ta 

fram relevant forskning inom ramen för provplatsen för att säkerställa att de resultat som åstad- 

kommits i projektet ska bli långsiktiga. 

 
För att resultaten från Mötesplats Vindkraftsteknik ska ha förutsättningar menar en representant 

från ett av de deltagande företagen att politiken fortsatt har en avgörande roll, då det är fortsatt 

viktigt med subventioner för att få till en fortsatt etablering av vindkraft i Sverige. 

 
2.6 Lärdomar kring VGR:s roll som regional utvecklingsaktör 

Enligt projektledaren för Vindkraftsteknikprojekten är en framgångsfaktor att samla finansie- 

ringen till större projekt istället för att fördela ut det på ett större antal mindre projekt. Projektle- 

daren menar vidare att det är viktigt att följa kedjan från forskning till implementering av indu- 

strin om regionen vill ha tydliga resultat. 

 
En utmaning är att involvera näringslivet som enligt projektledaren oftast inte har egna pengar 

att investera i projekten. Projektledaren menar dock att krav på motfinansiering från industrin 

inte är rätt väg att gå, då man i sådana fall ofta missar bra potentiella projekt. 

 
För att även i framtiden få till konkurrenskraftiga test- och kunskapsmiljöer som stödjer hållbara 

lösningar framkommer vidare att VGR kan ha en roll i att uppmuntra och stödja samverkan mel- 

lan industrin, forskning och offentliga aktörer. 

 

 

 
60 http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/ 

http://www.chalmers.se/ee/swptc-sv/
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Vad gäller arbetssätt beskrivs VGR vara smidiga att ha att göra med, med snabba beslutsvägar. 

Detta är en framgångsfaktor och ett arbetssätt som VGR bör fortsätta med. Det kan också finnas 

vinster för VGR att samordna sig med Energimyndigheten som inte sällan gör liknande sats- 

ningar. 

 

3. ACTIVE SAFETY TEST ARENA (ASTA) 

3.1 Inledning och bakgrund 

ASTA (Active Safety Test Arena) är en provanläggning för forskning, utveckling och testning av 

aktiva säkerhetssystem. Syftet med ASTA har varit att skapa en utvecklings-och innovationsmiljö 

för aktiv säkerhetsteknik för vägfordon. Miljön har syftat till att främja integrerad trafiksäkerhets- 

forskning i Sverige, där myndighet, akademi och industri tillsammans kan arbeta för att vara le- 

dande även i framtiden. En förhoppning med arbetet har varit att stärka Sveriges profilering som 

centrum för trafiksäkerhet. Ytterligare en avsikt med satsningen har varit att skapa nya arbets- 

tillfällen och långsiktiga förutsättningar för fordonsutveckling och forskning i Sverige. 

Provanläggningen har byggts upp invid Volvo PV:s Hälleredsbana utanför Borås. ASTA har sitt 

idémässiga ursprung inom programsatsningen Test Site Sweden (TSS) som 2008-2009 finansi- 

erade en förstudie ledd av Volvo PV och 2009-2010 en huvudstudie ledd av SP. År 2009-2010 fi- 

nansierade InMotion en förstudie (0,6 miljoner kronor beviljades) som avsåg underlag för projek- 

tering. 

 
Målgruppen utgjordes av fordonsindustrin, både fordonstillverkare och underleverantörer, for- 

donsforskningen, vägverket, energimyndigheten samt kunder utanför Sveriges gränser. Målsätt- 

ningarna som formulerats för projektet var att bygga fyra banavsnitt och att i samverkan med 

Chalmers och SP etablera ASTA som världsledande innovations- och forskningsmiljö för trafiksä- 

kerhet samt utöka verksamheten genom att utföra lagkravscertifiering och konsumentprov av 

aktiva säkerhetssystem. Ytterligare målsättningar som uttrycks i projektansökan var att erhålla 

EU-medel för ytterligare expansion, skapa 20 nya kvalificerade arbetstillfällen år 2012 och minst 

100 till år 2020. Vidare var en målsättning att skapa 500 arbetstillfällen inom små och medel- 

stora företag genom etablering av utländska företag i anslutning till anläggningen och attraktion 

av gästforskare. De långsiktiga effekterna av etableringen förväntas bli att ASTA blir stark möjlig- 

görare av ny säkerhetsteknologi och bidrar till Vägverkets nollvision om dödsolyckor i trafiken. 

Utveckling och utvärdering av ”anti-krock-teknik” i vägfordon som leder till färre dödade och ska- 

dade i trafiken. 

 
3.2 Finansiering 

Projektet, som är det i särklass största projektet inom InMotion, beviljades 35 miljoner kronor via 

finansieringsformen utvecklingsprojekt. Utöver dessa medel behövde ASTA en finansiering om 

totalt 300 miljoner kronor för att kunna realiseras. Detta var ett arbete som främst drevs av pro- 

jektledaren. Under endast ett fåtal månader lyckades ASTA genom beviljat anslag från EU:s reg- 

ionalfond, medfinansiering från SP och Chalmers samt Borås stad få ihop en stor del av det be- 

lopp som krävdes. I intervju framkommer att det innebar ett hårt arbete att samla ihop tillräcklig 

finansiering och att det vid några tillfällen såg kritiskt ut. En lösning som sedan kom till stånd var 

att projektet lyckades få med sig ett antal industrier att skriva avtal med ATSA vilket möjlig- 

gjorde ett banklån på 250 miljoner kronor med en amorteringstid på 12 år. 

 
3.3 Samarbetspartners 

Satsningen har drivits genom Lindholmen Science Park men har involverat såväl akademi som 

näringslivsaktörer. Det har funnits en tydlig koppling till det regionala näringslivet genom samar- 

bete med Volvo, Autoliv, Sweco, Saab, Scania samt Volvo personvagnar. Akademin har funnits 

representerad genom samarbetspartners som SP och Chalmers. 

Inom ramen för satsningen har det även funnits en koppling till offentliga aktörer genom Vägver- 

kets deltagande samt den ideella sektorn då NTF Stora Holms Trafikövningsplats varit en samar- 

betspartner. 
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3.4 Resultat 

Inom ramen för projektet har en testarena med fyra banavsnitt byggts. Det finns inte någon 

motsvarande testmiljö för trafikforskning som ASTA, vilket enligt projektledare gör testarenan 

unik i sitt slag och därmed stärker hela regionen. Idag är testarenan färdigställd och det finns 

etablerade kontakter med ett antal leverantörer och en tysk underleverantör och fordonstillver- 

kare. Anläggningen bygger även idag på samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter 

och fungerar som en öppen, internationell plattform för fordonstillverkare, underleverantörer, 

myndigheter, universitet samt tekniska institut och högskolor. Vid invigningen av testmiljön 

fanns nåde internationell media och flera delegationer från akademi och forskningsinstitut på 

plats vilket vittnar om att det finns ett internationellt intresse. 

 
Vidare har den färdigställda arenan idag kommit att bli en grund för nya forskningsprojekt med 

finansiering av FFI-programmet. Inom ramen för FFI-programmet kommer Trafikverket årligen 

att investera 18 miljoner i forskning vid ASTA. Det är ännu för tidigt att peka på konkreta resultat 

från den forskning som hitintills har initierats. De projekt som drivs i dag handlar främst om att 

utveckla metoder för verksamheten på ASTA. Målsättningen för FFI sammanfaller i flera avseen- 

den med den för ASTA, men en person på Trafikverket menar att det ännu är för tidigt att säga 

vad för effekt ASTA kommer att få för ny säkerhetsteknologi som i sin tur kan bidra till Trafikver- 

kets nollvision. 

 
I en intervju med en person på Volvo Cars så har ASTA redan kommit till användning, då delar av 

den nya bilmodellen XC90 har verifierats genom ASTA. Personen menar vidare att ASTA ger ett 

mervärde för dem genom att de inte behöver åka utomlands för att test. Volvo AB haft VIN- 

NOVA-projekt vilket kommer göra sin slutliga demonstration på ASTA. 

En person som representerar en fordonstillverkare menar att ASTA stärker Sveriges profilering 

inom aktiv säkerhet genom en test och demonstrationsanläggning som är så pass nischad som 

ASTA är. Personen lyfter ett ökat fokus på aktiv säkerhet som något positivt, och även om det 

idag inte går att peka på tydliga effekter t ex i former av ökat antal arbetstillfällen så finns det en 

mycket stor potential i ASTA. Då Sverige sedan tidigare har använt säkerhetsaspekten som för- 

säljningsargument för sina fordon ligger det dock en utmaning i att kommunicera hur ASTA ytter- 

ligare profilerar Sverige inom trafiksäkerhet. 

 
Andra resultat som projektet uppnådde var att leverera inom såväl budget som inom tidsplan. 

Efter testperioden har ASTA genererat arbetstillfällen och de beräknar att verksamhetens omfatt- 

ning kommer att öka i takt med att beläggningen, och således användningen, ökar. Idag finns 9 

anställda men sedan ytterligare ett tiotal som är involverade i Astas bolag. 

 
3.5 InMotions betydelse 

I intervju med projektledaren framkommer det att projektet inte hade blivit av utan finansie- 

ringen genom InMotion då finansiering från EU:s regionalfond krävde offentlig medfinansiering. 

Även om de fick finansiering från svensk industri hade det inte varit tillräckligt. Då projektet in- 

nebar så stora kostnader behövdes varje finansiär och genom att få pengar från VGR genom In- 

Motion fick projektet större trovärdighet i andra finansiärers ögon vilket gjorde att de också vå- 

gade satsa. I intervjun betonas också att projektet inte hade varit möjligt utan den förstudie som 

finansierades genom InMotion. Framförallt möjliggjorde förstudien att göra kostnadskalkyler. 

 
3.6 Långsiktighet 

Då det inte finns någon liknande testmiljö i världen kan den attrahera företag och skapa nya 

möjliga samarbeten mellan de organisationer som står bakom satsningen. Den internationella 

uppmärksamhet som ASTA lockat bådar också gott för att testarenan kommer att generera såväl 

nya affärsmöjligheter som samarbeten. Vidare anger projektledaren att de knutit många nya 

kontakter med forskare på företag och forskningsinstitut vilket antas generera nya samarbeten i 

framtiden. En person på en fordonstillverkare i Sverige menar att det finns goda förutsättningar 
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för ASTA:s målsättningar ska uppnås och att den forskning som centreras kring ASTA skapar en 

grogrund för nya affärer och möjligheter för nya företag att växa fram. 

Bland de aktörer som kommer att använda ASTA i framtiden, så som fordonstillverkare och myn- 

digheter så framkommer att en viktig förutsättning för att ASTA ska bli långsiktigt är att ut- 

ländska kunder attraheras till centrat. För att detta ska vara möjligt krävs att testmiljön bygger 

upp ett kontaktnät och attraherar rätt aktörer och projekt, menar en person på Trafikverket. En 

person på Volvo Cars ser dock mycket positivt på att detta kommer att lyckas, då det kommit po- 

sitiva signaler i den dialog som förts med företag i Europa. 

Då det jämfört med andra provanläggningar kostar mer att testa på ASTA ligger även en utma- 

ning i att kommunicera mervärdet som ASTA ger, menar en fordonstillverkare. En annan person 

på en fordonstillverkare menar att den främsta utmaningen istället ligger i att få till en finansie- 

ring för den forskning som ska bedrivas på ASTA. 

 
3.7 Lärdomar kring VGR:s roll som regional utvecklingsaktör 

I intervju med projektledaren framkommer det att det varit värdefullt att VGR vågade satsa på 

ett så stort projekt och att de i sitt förhållningssätt gällande ökad samverkan lägger en god grund 

för fortsatt regional utveckling. Det framkommer även att det upplevts som värdefullt att VGR 

genom den bredd av projekt som InMotion involverade på ett bra sätt tydligt markerat Västsveri- 

ges starka ställning när det gäller kompetens gällande fordonsindustri och hållbara transporter. 

ASTA:s projektledare beskriver att det är av vikt att en regional utvecklingsaktör inte splittrar 

finansieringen på många projekt utan istället allokerar mer resurser till väl valda satsningar för 

att få en större spridningseffekt i form av nya rön. Därför förespråkar projektledaren att det 

skapas ett antal tydliga infrastrukturprojekt som flera aktörer kan driva tillsammans och samla 

kraft. Mer specifikt efterfrågas satsningar inom mobilitet, säkerhet på vägar och i stadsmiljö för 

att stärka utvecklingen av hållbara transporter. 

 
I intervjun lyfts också att satsningen skapat insikt om vikten av att hitta relevanta projekt med 

rätt aktörer, vilket projektet anser att VGR lyckats väl med, genom att synliggöra vilka kompe- 

tenser som finns i Västsverige. Däremot lyfts att det än tydligare kan betonas att det finns ett 

kompetenskluster och att även utnyttja det i framtida satsningar. Mer specifikt skulle en sådan 

satsning kunna involvera en samverkan mellan aktörer som arbetar med privatbilism, kollektiv- 

trafik och cykel för att upprätta ett ”smart city projekt”. 

 
En person som representerar en fordonstillverkare i Sverige menar att det engagemang som VGR 

har visat har varit betydelsefullt för att få till den öppna testmiljö som ASTA utgör och att VGR 

var med och stöttade detta i ett tidigt skede. En annan person som representerar en svensk for- 

donstillverkare instämmer i att VGR:s finansiering via InMotion har varit betydelsefull för tillbli- 

velsen av ASTA. 
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BILAGA 2 

TELEFONINTERVJUER 

 
Tabell 21. Telefonintervjuer med projektledare 

 

Insatsområde Projekt Organisation Respondent 

1-4 Förstudie InOcean - 

Centrum för marin ener- 

giteknik 

Chalmers Tekniska Hög- 

skola 

Ola Carlson 

Mötesplats Vindkrafts- 

teknik 

Provplats Göteborg 

Chalmers Vindkraftstek- 

nik 

Svenskt centrum för för- 

nybar marin energitek- 

nik, SOEC 

F3: Svensk kunskaps- 

centrum för förnybara 

drivmedel etapp 1 

Chalmers Industriteknik Ingrid Nyström 

Kunskapscentrum för al- 

ternativa drivmedel 

WeShare 2012 Högskolan i Skövde Anna Syberfelt 

Envolve: Information 

Fusion for Energy Effi- 

ciency Modelling pre- 

study 

 
Gunnar Mathiason 

Förstudie, Otterbäckens 

Energikombinat 

Gullspång kommun Roland Annerquist 

Active Safety Test Arena 

(ASTA) 

SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut 

Pether Wallin 

Jan Jacobson 

Waste refinery SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut 

Evalena Blomqvist 

Odling för bioenergi, 

vattenmiljö och mark- 

vård 

AGROVÄST Livsmedel 

AB 

Mats Emilsson 

BiMe Trucks Business Region Göte- 

borg 

Hans Larsson 

Elbilsintegration genom 

intelligent infrastruktur 

Victorainstitutet Stefan Pettersson 
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Utv. Av strategisk allians 

mellan SAFER - Moveo 

Delprojekt SMART 

SAFER Anna Nilsson 

Utv. Av strategisk allians 

mellan SAFER - Moveo 

Delprojekt older dr 

5 GU Holding – finansie- 

ring av idéer 

GU Holding Andreas Albertsson 

  
Skriftlig input från Kle- 

mentina Österberg 

Ramprogram för FoU i 

SME 

VGR Marcus Nordanstad 

6 Lindholmen Science 

Park 

Clean Energy Arena Niklas Wahlberg 

Sustainable Urban 

Transport Metabolism 

Lindholmen Science 

Park - utökad basfinan- 

siering 

Demoteater ver. 2.0 

The API Federation 

Förstudie visualiserings- 

center i Göteborg 

Avancerad elektronikut- 

veckling inom Västra 

Götaland 

Lindholmen Media Arena 

Innovatum Flexlean Lars Anger 

EV Hub - Fordonsarena Lillemor Lindberg 

Utökad finansiering av 

Innovatum Teknikpark 

Kjell-Åke Johansson 

Etablering av Energi- 

och miljötekniskt cent- 

rum Innovatum Teknik- 

park 
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Tabell 22. Telefonintervjuer med VGR 

 

Nämnd Enhet/område Respondent 

Miljösekretariatet Energi och transporter Tomas Österlund 

Regionutvecklingssekretaria- 

tet 

Forskning och utveckling/chef Helena Lundberg Nils- 

son 

Forskning och utveckling/hållbara transporter Hans Fogelberg 

Näringslivsutveckling/chef Agneta Mårdsjö 

Näringslivsutveckling/maritima frågor Anders Carlberg 

Näringslivsutveckling/företagsfinansiering Marcus Nordanstad 

 
 

 
Tabell 23. Telefonintervjuer med företrädare för deltagande företag/intressenter (Fallstudier) 

 

Projekt Företag/organisation Respondent 

Active Safety Test Arena (ASTA) AB Volvo Anna Wrige Berling 

Volvo Cars Lars Andersson 

Trafikverket Ulrika Landelius 

BiMe Trucks FordonsGas Sverige Hans Johansson 

Eon Staffan Johannesson 

Volvo Trucks Mats Franzén 

Provplats Göteborg Chalmers 

Vindkraftsteknik 

Marström Composite Per Wärn 

Mötesplats Vindkraftsteknik Göteborg Energi Christofer Åslund 
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BILAGA 3 

PROJEKTENS MEDFINANSIÄRER 

 
Tabell 24. Projektens medfinansiärer efter typ av aktör 

Siffran i parentes anger antalet projekt som aktören medfinansierat (utifrån ansökningshandling- 

arna) 

 

Offentliga nation- 

ella 

 
 

Offentliga regionala 

 
 

Företag /näringsliv 

Universitet /forsk- 

nings-institut 

 
 

Internationella 

Energimyndigheten VGR miljönämnd (6) Företag, ospecifice- Chalmers (7) EU:s strukturfonder 

(6) Lindholmen Science rade (14) SP (4) (3) 

Tillväxtverket (6) park (6) Göteborg Energi (5) Högskolan Borås (2) SAFER (2) 

VINNOVA (5) BRG (4) ETC AB (2) Universitet och högs- Interreg IVA KASK (1) 

Vägverket (3) Göteborgs stad (3) Falbygdens energi (2) kolor (2)  

Sjöfartsverket (1) Innovatum (2) Tidaholms energi (2) VTI (2)  

Myndigheten för sam- Kommuner (1) Aidon AB (2) Viktoriainstitutet (2)  

hällsskydd och bered- Västsvenska Handels- Billinge Energi (2) Chalmers energicent-  

skap (1) kammaren (1) Volvo Cars (2) rum (1)  

Innovationsbron AB Göteborgs hamn (1) Volvo Technology (2) Swedish ICT (1)  

(1) Kristinehamns kom- NCC (1) Högskolan i Skövde  

 mun (1) Skanska (1) (1)  

 Göteborgsregionens Connect Väst (1) Fö- MiU (1)  

 kommunalförbund (1) retagarna (1) KTH (1)  

 Handelskammaren Svenskt Näringsliv (1)   

 Värmland (1) IMCG (1)   

 Region Värmland (1) Minesto (1)   

 Gullspång kommun Ocean Harvesting (1)   

 (1) Vigor Wave Energy   

 Kommunalförbundet (1)   

 Skaraborg (1) Bowec (1)   

 Avfallshantering Östra SeaBased (1)   

 Skaraborg (1) Hjo-Bo Datakonsult   

 Sjuhärads kommunal- (1)   

 förbund (1) Vänerhamn (1)   

 Västtrafik (1) Thunbolagen (1)   

 Borås kommun (1) Ahlmarks rederi (1)   

 Regionala organisat- Fordonskomponent-   

 ioner i övriga landet gruppen (1)   

 (1) Industrigruppen (1)   

 Falköping kommun (1) FTAB (1)   

 Länsstyrelsen VGR (1) Borås Energi och Miljö   

 Power Väst (1) AB (1)   

 Center of Vizualisation Renova AB (1)   

 (1) Powercell AB (1) Mi-   

 Gothia Science Park mer (1)   

 (1) SSAB (1)   

 ADA (1) Telenor (1)   

  Vattenfall (1)   

  Swerea (1)   

  Västfastigheter (1)   

  Morris arkiv (1)   

  Relaxfilm (1)   
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Älvstranden Utveckl- 

ing AB (1) 

Turnkey (1) 

SVT (1) 

Ericsson (1) 

Stampen (1) 

Gothenburg Film Stu- 

dios (1) 

ABB (1) 

Cybercom (1) 

Saab Automobile (1) 

Trilogiq (1) 

LEAX (1) 

AB Volvo (1) 

KUKA Nordic AB (1) 

AH Automation (1) 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Västra Götalandsregionen Koncernkontoret 

Koncernavdelning data och analys. 

Rapporten kan laddas ner från www.vgregion.se/regionutveckling/utvar- 

deringsserie 

http://www.vgregion.se/regionutveckling/utvar-

