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Sammanfattning 
WSP Advisory har under vinter och våren 2022 haft i uppdrag av Västra Götalandsregionen att 

utvärdera IUC Sjuhärad och IUC Väst. Utvärderingen ska dels beskriva resultat från verksamheten 

samt ge rekommendationer till hur verksamheten kan utvecklas. Bakgrunden till utvärderingen är den 

regionala utvecklingsnämndens medfinansiering av IUC  Väst och IUC Sjuhärad. Utvärderingen har 

att besvara ett antal frågeställningar som ordnas i följande, övergripande, frågeteman: relevans och 

effektivitet, resultat och effekter samt koppling till övergripande styrdokument.   

Utvärderingen baseras på flera typer av källmaterial. För det första har en sammanställning och 

analys av underlagsmaterial i form av projektbeslut, återrapporteringar, verksamhetsbeskrivningar 

etcetera. För det andra genom intervjuer med verksamma vid IUC-bolagen, urval av företag som 

deltagit i olika insatser som IUC-bolagen genomfört samt med ett urval av företagsfrämjande aktörer i 

Västra Götaland.  Som komplement till intervjuerna har även, för det tredje, en enkätundersökning 

riktad till företag som deltagit insatser genomförts.  Slutligen har en statistik analys med fokus på 

resultaten hos företagen gjorts.  

WSP menar att de båda IUC bolagen bedriver en väl fungerande verksamhet. De ges goda 

omdömen av målgruppen avseende arbetssätt och verksamhetens inriktning upplevs ligga i linje med 

de behov och de utmaningar små- och medelstora tillverkande företag upplever. IUC-bolagen 

upplevs besitta en god förmåga att fånga upp behov och utmaningar hos förtagen och vara 

relevanta, och lyckas anpassa nivån på stödet till företagens mottagarkapacitet. Båda IUC bolagen 

har en tydligt definierad målgrupp och upplevs genom detta fylla en roll i det företagsfrämjande 

systemet, som idag inte på ett tydligt sätt tas av någon annan främjaraktör. Det framkommer i 

utvärderingen att verksamheten i de båda IUC bolagen i hög utsträckning är projektberoende – vilket 

gör att de delar många av de utmaningar som andra aktörer verksamma i de företagsfrämjande 

systemet upplever 

Företagen upplever att IUC bolagen har varit stöd i att utveckla processer, bygga strukturer och bidra 

till i hög grad en inkrementell förbättring av verksamheten (snarare än att implementera ett radikalt 

nytt sätt att arbeta eller ta fram nya produkter eller tjänster). Enkät- och intervjusvar indikerar att 

resultaten i första hand innebära en förbättrad lönsamhet, och en möjlighet att bibehålla 

sysselsättning. Företagsintervjuerna indikerar att utfallet ligger till stora delar i linje med vad 

företagen sett sig ha behov av och orsaken till att de tagit kontakt med IUC. I den statistiska analysen 

ser vi att företagen i målgruppen – betraktade som en helhet – utvecklats något starkare och klarat 

pandemin något bättre än en kontrollgrupp av liknande företag; samtidigt framkommer ingen helt 

entydig bild ur den statistiska analysen.  

Det finns – som WSP ser det – kopplingar mellan IUC bolagens verksamhet och RUS:ens 

prioriteringar och mål, vilket vi försök att belysa i föregående avsnitt. Vi menar att verksamheten 

bidrar till att möta ett antal av de hinder som pekas ut i framförallt programmet Stärk 

innovationskraften. 
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1 INLEDNING  

IUC – Industriella UtvecklingsCentra – arbetar för en ökad konkurrenskraft i svensk industri.  

Verksamheten är uppbyggt som ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag som verkar regionalt och 

lokalt i hela Sverige. Man arbetar utifrån en vision om att bidra till att göra Sverige till det främsta 

landet i Europa inom innovation och utveckling av tillverkande små- och medelstora företag.  

Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsnämnd medfinansierar idag verksamhet vid tre IUC-

bolag i regionen. Under vintern 2022 upphandlade regionen en utvärdering av två av dessa: IUC 

Sjuhärad respektive IUC Väst. Utvärderingen ska dels beskriva resultat från verksamheten samt ge 

rekommendationer till hur verksamheten kan utvecklas, med särskilt fokus på finansiering.  

Föreliggande rapport utgör WSP Advisorys slutrapport från utvärderingen. Vid WSP har Pär 

Lindquist och Karolina Henningsson genomfört utvärderingen.  

1.1 UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Utvärderingen har att besvara ett antal frågeställningar som ordnas i tre övergripande frågeteman. 

Dessa är:  

a) Relevans och effektivitet 

b) Resultat och effekter 

c) Koppling till övergripande styrdokument 

Till varje frågetema finns ett antal utvärderingsfrågor kopplade enligt tabellen nedan: 

Tabell 1. Frågeställningar för utvärderingen 

Frågetema Frågeställning 

Relevans och 

effektivitet 

I vilken utsträckning är verksamhetens mål och tänkta aktiviteter relevanta i 

förhållande till de behov, problem och frågor som målgruppen har? 

I vilken utsträckning motsvarar genomförda aktiviteter och dess effekter 

målgruppens behov och problem? 

vilken utsträckning är satta mål uppnådda och förväntade aktiviteter 

genomförda? 

Hur uppfattar de deltagande företagen och övriga aktörer IUC-bolagens 

arbetssätt? 

I vilken utsträckning och på vilket sätt når IUC-bolagen företagen från den 

tänkta målgruppen? Är genomförandet av satsningen allmänt 

näringsfrämjande där hela den tänkta målgruppen erbjuds att ta del av 

aktiviteterna? 

Resultat och 

effekter 

Ser företagen att IUC-bolagens insatser bidrar till en hållbar utveckling av 

företaget? Vilka (konkreta och hållbara) resultat och mervärden handlar det 

om? 



 
 

 

 
10336132 •   | 5   

Ser företagen att IUC-bolagen möjliggör en omställning hos företagen 

(verktyg, kunskap etcetera)? Och i så fall inom vad och på vilket sätt? 

Går det att se några långsiktiga effekter hos målgruppen jämfört med en 

kontrollgrupp? 

Är resultat och effekter uppnådda till en rimlig kostnad? 

Kan verksamheten utvecklas så att resultat och effekter optimeras, och i 

sådan fall på vilket sätt? 

Koppling till 

övergripande 

styrdokument 

I vilken utsträckning är verksamheternas mål, aktiviteter och resultat 

relevanta för RUSens utpekade långsiktiga prioriteringarna, kraftsamlingar 

samt RUSens mål? 

Finns det en insatslogik och om inte hur skulle en sådan se ut där de tänkta 

långsiktiga effekterna är en omställning (RUS:en)? 

I vilken utsträckning är verksamheterna relevant för de utmaningar som lyfts 

som hinder för innovation och omställning i VGRs program för Stärka 

innovationskraften? 

1.2 METODER OCH UNDERLAG  

Utvärderingen baseras på primärt tre typer av underlag.  

För det första sammanställning av underlagsdokumentation i form av projektbeslut, 

återrapporteringar, verksamhetsbeskrivningar etcetera. Både Västra Götalandsregionen och 

respektive IUC bolag har bistått med underlag.  

För det andra har det inom ramen för utvärderingen genomförts semistrukturerade intervjuer med tre 

grupper av informanter. För det första med företrädare för de båda IUC-bolagen, som har intervjuats 

vid två tillfällen. Fokus för första intervjun var IUC:s verksamhet, hur man arbetar och vilka resultat 

man vill lyfta fram. Fokus för andra intervjun var de resultat och iakttagelser som utvärderingen gjort. 

Detta för att för få möjlighet till förtydliganden och stöd i tolkningen av empirin.  

För det andra har ett urval av företrädare för det företags- och innovationsfrämjande systemet i 

Västra Götalandsregionen intervjuats. Till denna grupp räknar vi även de båda kommunalförbunden 

(Fyrbodal respektive Boråsregionen). Totalt har fem intervjuer genomförts inom denna grupp.  

Slutligen har ett urval företag intervjuats. Totalt har 18 intervjuer genomförts, jämnt fördelade på de 

båda IUC-bolagen. Intervjuerna har syftat till att besvara de kvalitativa delarna av utvärderingens 

frågeställningar som återfinns inom frågetemana relevans och effektivitet och resultat och effekter 

ovan. Intervjuerna har kretsat kring hur företagen upplever att IUC bolagens verksamhet och 

aktiviteters relevans i förhållande till de behov de har, samt i vilken utsträckning genomförda 

aktiviteter möter dessa behov. 

Intervjuerna har följt ett semi-strukturerat upplägg. Detta karaktäriseras av öppna frågor men tar sin 

utgångspunkt i en mall med specificerade frågeteman. Intervjufrågorna är av en mer öppen och 

generell karaktär än vid strukturerade intervjuer, och man tillåter sig att ställa följdfrågor där man kan 

anpassa och modifiera frågor efter intervjupersonen och dennes kontext. Något som ger förutsättning 
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att både styra samtalet mot kärnfrågorna och vara öppen för nyanser och röda trådar som inte hade 

kunnat förutses före en intervju. Intervjuerna har genomförts via teams eller i telefon under perioden 

april – juni 2022. Urvalet av informanter har skett i dialog med IUC bolagen, där WSP utifrån en 

bruttolista av informanter själva gjort ett urval av företag att intervjua. 

1.2.1 Enkät till företag som deltagit i insatser från IUC bolagen 

Enkätundersökningen har genomförts i form av en webbenkät riktad till företag som deltagit i insatser 

som IUC genomfört under perioden 2018 – 2021. Enkäten har använts för att få ett underlag för att 

besvara frågor inom resultat och effekter. IUC bolagen har tagit fram och förmedlat kontaktuppgifter 

till företagen.  

Totalt skickades enkäten till 230 företag, efter att rensning gjorts för inaktuella och felaktiga adresser 

samt för de företag som intervjuats kom 205 företag att erhålla en enkät. Av dess har 57 företag 

besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 28 procent. Det föreligger inte något systematisk 

bortfall i form av högre eller lägre svarsfrekvens för de båda IUC bolagen. Under fältperioden april – 

maj 2022 , genomfördes tre påminnelseutskick.  

Enkäten bestod av 12 frågor – både flervalsfrågor och öppna svar. Enkäten fylldes i online, och 

nåddes genom en länk som distribuerades via epost till respondenterna. I eposten framgick syfte, 

avsändare samt användningsområde för svaren. I utskicksbrevet återfanns också kontaktuppgifter till 

WSP projektledare med en uppmaning att höra av sig om det uppstod frågor. 

Då svarsfrekvensen är något lägre än vad vi sett som önskvärt, ser vi att enkätsvaren bör bedömas 

tillsammans med intervjusvaren. Vi är också försiktiga med att dra entydiga slutsatser från endast 

enkätsvaren.  

1.2.2 Statistisk analys med kontrollgrupp 

Utöver dokumentstudier, intervjuer och enkät baseras utvärderingen på en statistisk analys. I 

förfrågningsunderlaget lyftes det fram att utvärderingen ska rymma en analys vad gäller resultaten 

hos de företag som tagit del av insatser från IUC. Ambitionen är att det ska vara en kontrafaktisk 

analys och att dessa företagen jämförs med en kontrollgrupp av liknande företag.  

Den analys som genomförts har gjorts baserat på en s.k. kvasi-experimentellt ansats. I analysen har 

företag som ingått i insatsers utveckling jämförs med kontrollgrupper bestående av tvillingföretag (det 

vill säga företag som i så hög grad som möjligt liknar stödföretagens avseende faktorer såsom 

exempelvis storlek, geografi och bransch). Grundtanken i upplägget bygger på att då de båda 

populationerna (”IUC-bolag” respektive kontrollgrupp) är så pass lika varandra att är rimligt att 

förvänta sig att de skulle uppvisa ett liknande utvecklingsmönster om den ena gruppen inte varit 

föremål för insatser. Om gruppen företag som är kopplade till IUC uppvisar ett annat 

utvecklingsmönster än tvillingföretagen, finns det grund för att säga beror på de insatser och stöd de 

fått, allt annat lika. Skillnaden i utveckling (som kan vara negativ såväl som positiv) utgör i detta 

sammanhang insatsen effekt på företagen.  

Analysen har genomförts i tre steg enligt nedan: 

1. Framtagande av ekonomisk grunddata för de företag som ingår i jämförelsen 
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2. Konstruktion av kontrollgrupper genom statistisk matchning 

3. Jämförande statistiskanalys av ekonomiska variabler (utveckling av antal anställda, 

omsättning, vinstmarginal och produktivitet)  

Metoden som använts för att skapa kontrollgrupper benämns Coarsened Exact Matching (CEM) 

och är en icke parametrisk, datadriven, metod som utvecklades runt år 2010 och är en 

matchningsmetod som ofta framhålls utvärderingslitteraturen.1 Styrkan i CEM som 

matchningsmetod är att kontinuerliga variabler som kan anta många möjliga värden (såsom 

omsättning, produktivitet, anläggningstillgångar etc.) delas in i klasser (strata) och matchningen 

görs baserat på dessa. Metoden är vald för att finna jämförbara företag med liknande 

egenskaper som de företagen som fått stöd. Målet med matchningen är att det ska återstå så 

små statistiska skillnader som möjligt mellan IUC-bolagen och kontrollgrupp samt att minska 

resultatens modellberoende och statistiska bias.2  

För att ingå i kontrollgruppen ska – utöver att företaget ska ha sitt säte i Västra Götaland, 

följande kriterier använts för att skapa kontrollgrupper:  

 

 Företagets huvudbransch: Företagen som fått stöd och de som utgör den potentiella 

jämförelsegruppen ska tillhöra samma bransch. Vår erfarenhet är att branschmatchning 

kan göras på SNI 4 siffernivå, dvs. en finfördelad branschmatchning, dock inte på den 

finaste branschnivå, då det leder till ett för liten träffbild i matchningen 

 

 Företagets omsättningsnivå: För att gruppera omsättningsnivån har en variabel som 

anger vilken decentil av omsättning som företaget tillhör. Detta innebär att omsättning 

delats i 10 olika grupper inom vilken matchningen sker. Grupp ett utgörs av de 10 

procent med lägst omsättning och grupp 10 av företag som är bland de 10 procent av 

företag som har den högsta omsättningen. 

 

 Antalet anställd i företaget: Antalet anställda har grupperats enligt följande: 0, 1-5, 6-

10, 11-15, 16-20, 21-50, 51-100, 101-200, 200-249, 249 500 och över 500.  

 

 Företagets resultat (positivt eller negativt): Företagets resultat har delats in i två 

grupper: företag med positivt resultat och företag med negativt resultat. 

 

 Företagets ålder: Företagen matchas även mot ålder, mätt som etableringsåret för 

företaget. Detta för att fånga upp företag som kan antas vara i en (snarlik) mognads- och 

etableringsgrad. 

Efter att den statistiska matchningen gjorts och kontrollgrupperna tagits fram genomförs en statistisk 

analys av utvecklingen hos undersökningspopulationerna respektive företagen i kontrollgruppen. 

                                                      
1 Se till exempel Iacus, King & Porro (2011) Causal Inference without Balance Checking: Coarsened 
Exact Matching eller Tillväxtanalys (2012) Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar: En 
effektutvärdering av konsultcheckar inom ramen för regionalt bidrag för företagsutveckling. Working 
paper/PM 2012:02 
2 Ho et al, (2007) ”Matching as Nonparametric Pre-processing for Reducing Model Dependence in 
Parametric Causal Inference.  
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Detta innebär att de olika grupperna jämförs avseende den samlade utveckling. Vi föreslår att detta 

har gjorts utifrån utvecklingen över tid för tre nyckeltal: antal anställda, företagens nettoomsättning 

samt arbetsproduktivitet (mätt som nettoomsättning per anställd). 

I teorin är detta ett upplägg som ger grund för att på ett underbyggt sätt närma sig från om effekter 

från insatser. I praktiken återfinns ett antal utmaningar som behöver beaktas i tolkningen av 

resultatet. Den främsta utmaningen är att det i praktiken är svårt att slå fast en enhetlig tidpunkt för 

insatserna vilket försvårat att göra en ”före- och efter-mätning”. Detta är kopplat till IUC-bolagens 

verksamhetslogik där man bedriver en rad projekt och företag har tagit del av olika typer av insatser 

under en lägre tid. För det andra har det varit svårt att skapa en interventionsgrupp där alla företag 

deltagit i en och samma insats. Något som i praktiken innebär att vissa företag har deltagit i flera 

insatser och andra bara en, samt att det kan ha varit olika typer av insatser. Slutligen – vilket är en 

utmaning vid alla analyser av denna typ – har vi inte kunnat utesluta att företagen kan ha deltagit i 

andra insatser (utanför IUC) eller tagit del av andra offentliga stöd – detta gäller både för kontroll och 

interventionsgrupp. Med förbehåll för dessa utmaningar menar vi ändå att analysen – tillsammans 

med intervjuer och enkäter, bidrar till den samlade bilden, och stödjer utvärderingen i de slutsatser 

som görs.  

1.3 RAPPORTENS DISPOSITION  

Detta inledande kapitel följs av en beskrivning av IUC:s verksamhet, organisering och finansiering 

(kapitel 2). I kapitel 3 presenteras utvärderingens resultat kopplat till utvärderingens frågeställningar. 

I rapportens avslutande kapitel (kapitel 4) sammanfattas resultaten och utvärderings 

rekommendationer för det fortsatta arbetet presenteras. Detta kapitel är också tänkt att besvara 

frågeställningar inom frågetema 2 och 3 som har ett mer framåtblickandet perspektiv.  
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2 KORT BESKRIVNING AV IUC:S VERKSAMHET 

IUC – Industriella UtvecklingsCentra – arbetar för att bidra till en ökad konkurrenskraft i svensk 

industri. Detta genom att driva insatser med målsättning om att stärka samverkan mellan industri, 

forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. IUC är 

organiserade i en rikstäckande organisation som i sin tur består av ett nätverk av regionala bolag 

som i princip täcker hela Sverige. Det återfinns idag 11 IUC-bolag nationellt, varav tre återfinns i 

Västra Götaland. Verksamheten finansieras genom en kombination av privata och offentliga medel. 

IUC-bolagen äger det gemensamma IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag, som 

exempelvis Produktionslyftet, Produktion2030 och Industrinatten, där är ett flertal IUC-bolag är 

engagerade. I Västra Götaland finns idag tre IUC-bolag: IUC Sjuhärad, IUC Väst samt IDC Väst, där 

de båda första är föremål för denna utvärdering.  

Målsättningen för arbetet är att bidra till en mer konkurrenskraftig svensk industri. Detta är tänkt att 

nås genom arbete på både regional och lokal nivå. En stor del av verksamheten innebär att erbjuda 

tillverkande små- och medelstora företag möjlighet att delta i projekt, i många fall till subventionerad 

kostnad genom offentlig medfinansiering i olika former. Man organiserar även nätverk, genomför 

behovs- och produktionsanalyser samt erbjuder bollplank/coachning till företagsledare.  

IUC Sjuhärad AB etablerades år 1999 och har sin bas i Borås. Man har i uppdrag att vara en lokal 

resurs i utvecklingsfrågor för små och medelstora företag inom tillverkande industrin eller industrinära 

tjänster i Sjuhärad. Man har idag 45 delägare. Utöver lokala industriföretag ingår även RISE och 

Högskolan i Borås. Västra Götalandsregionen har medfinansierat verksamheten med cirka 2,5 mnkr 

sedan 2021. Därtill ingår IUC Sjuhärad som partner i vissa projekt som regionen medfinansierar. 

Man är idag omkring fem anställda. Verksamheten leds av en VD och har en styrelse som består av 

företrädare för tillverkande företag i regionen samt RISE. Arbetet bedrivs, precis som i fallet med IUC 

Väst, utan vinstintresse.  

IUC Väst arbetar för små- och medelstora företag inom den tillverkande industrin i Fyrbodal. Till 

skillnad från IUC Sjuhärad är man organiserade som en medlemsorganisation med cirka 80 

medlemsföretag (små- och medelstora industriföretag). Man är idag ca 10 anställda, och leds av en 

VD. Styrelsen består av representanter från medlemsföretag och finansiärer. Västra 

Götalandsregionens medfinansiering till basverksamheten uppgår till cirka 1,5 mnkr per år. IUC Väst 

har även varit projektägare för t.ex. förstudien Strategisk insikt Västsvensk industri samt Catalyst – 

för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad, bland annat med finansiering av Västra 

Götalandsregionen. 
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3 UTVÄRDERINGENS RESULTAT 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för utvärderingens resultat. Vi har valt att strukturera kapitlet 
utifrån de tre frågeblocken som beskrevs inledningsvis.  

3.1 FRÅGEBLOCKET RELEVANS OCH EFFEKTIVITET 

Detta frågeblock rymmer nedanstående frågeställningar:  

- I vilken utsträckning är verksamhetens mål och tänkta aktiviteter relevanta i förhållande till de 

behov, problem och frågor som målgruppen har? 

- I vilken utsträckning motsvarar genomförda aktiviteter och dess effekter målgruppens behov 

och problem? 

- I vilken utsträckning är satta mål uppnådda och förväntade aktiviteter genomförda? 

- Hur uppfattar de deltagande företagen och övriga aktörer IUC-bolagens arbetssätt? 

- I vilken utsträckning och på vilket sätt når IUC-bolagen företagen från den tänkta 

målgruppen?  

- Är genomförandet av satsningar allmänt näringsfrämjande där hela den tänkta målgruppen 

erbjuds att ta del av aktiviteterna? 

Nedan presenteras utvärderingens resultat för respektive frågeställning. I de fall frågeställningarna 

överlappar varandra har vi sökt att samla dem under samma rubrik.  

3.1.1 I vilken utsträckning är verksamhetens mål och tänkta aktiviteter relevanta i 
förhållande till de behov, problem och frågor som målgruppen har?  

Vi kan i utvärderingen konstatera att både IUC Väst och IUC Sjuhärad beskrivs som att i hög grad 

arbeta behovsstyrt utifrån sina målgruppers behov. De intervjuande företagen pekar på att såväl IUC 

Väst som Sjuhärad upplevs att ha en god förståelse för deras behov och utmaningar.  

Flera informanter – såväl från företag i målgruppen som aktörer som arbetar i främjarsystemet - lyfter 

fram att IUC har en tydligt definierad målgrupp i form av små-och medelstora tillverkande företag. 

Ofta är dessa i en utvecklings- eller tillväxtfas. Detta är något som bidragit till att man genom åren 

arbetat upp en god kunskap kring branscherna och utvecklat arbetssätt och metodik väl anpassade 

för att fånga upp behoven hos företagen. 

I företagsintervjuerna återkommer informanterna till att de upplever att IUC har en långsiktighet i sitt 

arbete. Som företag har man ofta en löpande kontakt med IUC och man upplever att de lär känna 

företaget och företaget får bra inblick i vad IUC kan stötta med (och vad man inte kan). I de fall IUC 

inte själva har kompetensen pekar flera företag, och främjaraktörer, på att man har goda erfarenheter 

av att IUC lotsar vidare till andra aktörer. Ett intervjuat företag uttrycker det som att:  

”När man pratar med dem om vår verksamhet och problem så är det på likvärdig nivå. De har inte 

alla expertkompetenser själva, men ett bra nätverk. Det är inte deras huvuduppgift att ha alla svaren 

själva” (Intervju företag IUC Sjuhärad).  

En annan företagare menar att: 
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”Det jag känner är att det är positivt att IUC är en aktör som ser att de inte behöver göra allt själva. 

Att de också lotsar vidare.” (Intervju företag IUC Väst) 

Den bild som framkommer i intervjuerna förstärks i hög grad av enkätsvaren. Figuren nedan är 

sammanställning av i vilken utsträckning de svarande företagen instämmer i ett antal påstående 

rörande hur de upplevt sina kontakter med IUC bolagen. Svaren har angetts på en 5-gradig skala, 

där värde 5 motsvarar ”instämmer fullt ut” och värde 1 att man inte instämmer alls i påståendet. Vi 

har i figuren skilt på IUC Väst respektive IUC Sjuhärad, men kan samtidigt konstatera att svaren 

ligger nära varandra, och att de skillnader vi ser ligger inom felmarginalen.  

Figur 1. Utifrån dina kontakter med IUC – i vilken utsträckning har de bidragit till nedanstående för 

ditt företag; Källa: enkätdata 

 

Vi kan här se att båda IUC bolagen får genomgående höga värden på den 5-gradiga skalan 

avseende faktorer såsom i vilken utsträckning de gett relevanta råd och haft tillräckligt kompetentes 

om branschens utmaningar. Den samlade bilden från utvärderingen är att IUC bolagen upplevs 

besitta god kunskap och vara relevanta av sina respektive målgrupper. 

3.1.2 I vilken utsträckning motsvarar genomförda aktiviteter och dess effekter 
målgruppens behov och problem?  

Nära kopplat till frågeställningen ovan är frågan om de insatser som genomförts har mött de problem 

och behov som målgrupperna haft. Det handlar således om förmågan att gå från insikt om 

problemen (som frågeställningen ovan berör) till att även kunna lösa behoven.  
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Vi har i intervjuerna ställt frågor till företagen om det stöd de erhållit legat i linje med de behov de ser 

sig ha. Vi kan konstatera att detta förefaller varit fallet hos merparten av företagen. Något som de 

själva kopplar till IUC bolagens arbetssätt, som man menar kännetecknas av att vara inlyssnande 

och där en grundläggande analys av företagets behov i många fall är en del i de första kontakterna. 

Denna bild får även stöd i enkäten (se figur 2 nedan rörande arbetssätt). Flera lyfter fram att det i stor 

utsträckning har handlar om att stötta med kunskap och råd kring att själv genomföra förändraringar 

(till skillnad mot att de facto genomföra förändringar hos företagen). IUC bolagen själva beskriver att 

de arbetar utifrån ett coachande förhållningsätt, något som också får stöd i företagsintervjuerna. Ett 

intervjuat företag menar att: 

”Det som är det viktigaste med IUC är det inledande skedet. När man gör analysen kring vad man 

ska delta i och inte” (Intervju företag IUC Väst).  

Givet ovanstående är det utvärderingens bild att inriktningen på insatserna ligger förhållandevis väl i 

linje med målgruppens upplevda behov.  

3.1.3 Hur uppfattar de deltagande företagen och övriga aktörer IUC-bolagens 
arbetssätt?  

I såväl intervjuer som enkäten har frågor ställts kring hur företagen upplever de båda IUC-bolagens 

arbetssätt utifrån ett antal olika perspektiv. I intervjuerna med företagen beskrivs både IUC Väst och 

IUC Sjuhärad genomgående som att vara kompetenta, inlyssnande och flexibla. Detta såväl av 

företag som andra främjaraktörer i regionen.  

De upplevs även ha en god förståelse för företagens behov och att ”kunna branschen” på ett 

tillräckligt bra sätt. Ett par informanter från lite större företag (50 anställda och uppåt) menar att IUC 

har mycket att bidra med i tillväxt och uppbyggnad, men att när man som företag nått en större 

storlek så blir det mer aktuellt att söka konsultstöd från privata aktörer – som har en annan 

spetskompetens och erfarenheter för nästa steg i företagets utvecklingen.  

Något som lyfts återkommande i intervjuerna är att båda IUC-bolagens upplevs ha ett långsiktig 

engagemang. Vi kan notera att många företag har haft kontakt med IUC under lång tid, men att 

intensitet och insats har varierat över tid. Flera menar att det skiljer IUC från andra främjaraktörer de 

arbetat med – som i högre grad upplevs vara projektorienterade. 

Från IUC-bolagens sida trycker man på att en viktig del av arbetssättet innebär att företagens egen 

arbetsinsats är central. Det är upp till företaget själv att genomföra insatserna eller välja att arbeta 

med de utmaningar som framkommer. Vi kan konstatera att detta är något som även framkommer i 

intervjuerna, där de svarande genomgående beskriver IUC som att de ger råd, delar med sig av 

erfarenheter och kompetens men att utfallet i hög grad är kopplat till vad man som företag väljer att 

göra. Något som flera menar skiljer dem från privata konsulter, som de upplever vara ”operativa” i 

betydligt högre utsträckning.  

Bilden som intervjuerna ger stöds till stora delar av enkätundersökning (figur 2). Vi kan se att båda 

IUC-bolagen ligger över värde fyra på samtliga frågor. Det är – vilket bör tilläggas – en förhållandevis 

lite spridning, såväl mellan IUC Väst och IUC Sjuhärad, som mellan de svarande.  
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Figur 2. Utifrån dina kontakter med IUC – i vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden 

om IUC Väst/ IUC Sjuhärad; Källa: enkätdata 

 

Sammantaget pekar utvärderingen på att målgruppen upplever att IUC-bolagen har ett väl 

fungerande arbetssätt och bemötande. Det framkommer i utvärderingen en del synpunkter kring att 

det förefaller vara en hög belastning på verksamheten, vilket exempelvis speglas av hur lätt det är att 

komma i kontakt med IUC, eller i vilken grad återkoppling sker. Något som ett par informanter menar 

skett de senaste två åren. Det tas även upp att det varit en utmaning att ställa om till digital 

verksamhet under pandemin då arbetssättet i hög grad baserat på personliga möten och interaktion.  

3.1.4 I vilken utsträckning och på vilket sätt når IUC-bolagen företagen från den 
tänkta målgruppen? Är genomförandet av satsningen allmänt 
näringsfrämjande där hela den tänkta målgruppen erbjuds att ta del av 
aktiviteterna?  

IUC Väst är en medlemsorganisation medan IUC Sjuhärad valt en modell där företag är aktieägare i 

bolaget. I båda fallen handlar det dock om att en grupp företag har en närmare relation till IUC.  

I fallet med IUC Väst ger medlemskapet tillgång till vissa tjänster – såsom produktionsanalyser, årlig 

behovsanalys och deltagande i nätverk med andra medlemmar. I Sjuhärads fall är utbudet inte 

segmenterat på motsvarande sätt.  

Det är utvärderingens bild att dessa båda lösningar inte har inneburit att IUC inte arbetar mot hela 

målgruppen tillverkande små- och medelstora företag. Alla företag är välkomna att delta, och det 

sker ett aktivt uppsökande arbete från IUC för att engagera företag i insatserna. Det har i 

utvärderingen inte framkommit något som pekar på att medlemmarna eller aktieägarna främjas i 

särskild utsträckning kopplat till de insatser som genomförs (utöver de medlemsförmåner som IUC 

Väst tillhandahåller).  
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Vår bild är snarast att medlemskapet speglar graden av engagemang och hur intresserad företaget 

är av IUC verksamhet. I så måtto liknar det – som vi ser det – exempelvis hur klusterorganisationer 

är uppbyggda där det inte sällan förekommer någon form av serviceavgift. 

Samtidigt är det centralt för möjligheten att uppbära offentliga medel kring näringslivsutveckling att 

verksamheten är att betrakta som generellt näringslivsfrämjande. Det är utvärderingens bild att båda 

IUC bolagen arbetar mot hela den tänka målgruppen (oavsett eventuellt association till IUC). Här bör 

tilläggas att de intervjuer som gjorts, samt enkäten, har riktats till företag som både är kopplade till 

IUC och till företag som enbart deltagit i insatser. 

3.2 FRÅGEBLOCKET RESULTAT OCH EFFEKTER 

En viktigt del av utvärderingen rymmer frågor kopplade till resultat och effekter från IUC verksamhet 

på målgruppen. Samtidigt är detta ett område som är förknippat med vissa utmaningar. Framförallt 

kopplat till att uttala sig om kausalitet och att isolera effekter av IUC:s verksamhet. Detta är – bör 

tilläggas – ett generellt utvärderingsproblem, och inte enbart kopplat till IUC-bolagens verksamhet.  

Detta frågeblock rymmer nedanstående frågeställningar:  

 Ser företagen att IUC-bolagens insatser bidrar till en hållbar utveckling av företaget? Vilka 

(konkreta och hållbara) resultat och mervärden handlar det om? 

 Ser företagen att IUC-bolagens möjliggör en omställning hos företagen (verktyg, kunskap 

etcetera)? Och i så fall inom vad och på vilket sätt? 

 Går det att se några långsiktiga effekter hos målgruppen jämfört med en kontrollgrupp? 

 Är resultat och effekter uppnådda till en rimlig kostnad? 

3.2.1 Ser företagen att IUC-bolagens möjliggör en omställning hos företagen 
(verktyg, kunskap etcetera)?  

På en övergripande nivå kan vi konstatera att de resultat som lyfts fram av målgruppen till 

övervägande del handlar om att stöd i – oftast pågående – utvecklingsprocesser samt att lösa 

enskilda problem kopplat till t.ex. arbetsprocesser. I merparten av intervjuerna beskrivs IUC som att 

de varit med och påverkat och stöttat – men inte varit (ensamt) avgörande för företagens utveckling.  

Konkreta resultat som lyfts fram i intervjuerna handlar till stor del om att utveckla strukturer, 

processer och arbetssätt, som i sin tur bidragit (eller är tänkt att bidra) till att växla upp eller bygga 

vidare på befintlig verksamhet i företagen. Samtidigt framkommer färre exempel på produktutveckling 

eller ”disruptiv”-innovation. Det handlar i hög grad om att stötta i en inkrementell utveckling, ofta 

kopplat till en förändring eller omställning som företaget vill göra. Det är svårt att peka ut IUC:s bidrag 

till företagens utveckling i termer av kausalitet. Detta är inte detsamma som att man inte bidragit med 

resultat, ska tilläggas. Intervju- och enkätsvaren pekar på att insatserna och stöden i många fall 

bidragit till snabbare och även effektivare förändringsresor hos företagen. 

Ett intervjuat företag beskriver det i en intervju som:  

”Vi attesterade alla fakturor manuellt. Men hjälp av Digiresan skaffade vi bl.a. ett program så att det 

sker digitalt… Mycket smidigare och lättare när vi letar efter fakturor. Har sparat mycket tid för oss” 

(Intervju företag IUC Sjuhärad)  
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Ett liknande exempel framkommer i intervjun med ett annat företag:  

”Lagerhanteringssystemet är en innovation för oss, även om det inte är något nytt för andra” (Intervju 

företag Sjuhärad) 

Ser vi till enkätsvaren kan vi för det första notera att värdena är lägre än vad som var fallet för 

frågorna inom blocket relevans och effektivitet ovan, vilket delvis kan ses som en intäkt för att det är 

svårare för företagen att svara på detta. Vi ser samtidigt att värden ligger mellan tre och fyra, vilket vi 

tolkar som ett positivt utfall, på den femgradiga skalan.  

Figur 3. Utifrån dina kontakter med IUC – i vilken utsträckning har de bidragit till nedanstående för 

ditt företag? 

 

I utvärderingen har även frågor om vilka effekter på företaget stödet haft. Syftet har varit att fånga 

upp konkreta avtryck i termer av ökad tillväxt, lönsamhet eller expansion. Ur intervjuerna 

framkommer att det är svårt för företagen att på ett enkelt sätt peka på en koppling mellan IUC-

bolagens insatser och konkreta utfall i termer av tillväxt. Det handlar istället om - som vi var inne på 

ovan – att insatserna lett till att företagen utvecklat sina arbetssätt, blivit mer effektiva eller ”skruvat” 

på sina processer – vilket i sin tur bidragit till att snabba upp en utveckling. Flera informanter för ett 

resonemang om att IUC bidragit till utvecklingen, men inte varit avgörande för den. Ett intervjuat 

företag uttrycker det som att: 

”[..] Vi har fått konsulttimmar som gör att vi använder vårt affärssystem på ett sätt vi inte hade kunnat 

göra annars. I alla fall inte lika snabbt” (Intervju företag IUC Väst) 
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”IUC hjälpte de oss att titta på flödena, och projektera en förbättring. Nu har vi installerat nya pallställ, 

gjort det vi hade i planen. Byggt om och bytt belysning. Vi har blivit mer effektiva, fått mer utrymme 

och förbättrat arbetsmiljön” (Intervju företag IUC Sjuhärad) 

Även kring denna fråga ligger enkätsvaren i linje med det som framkommit ur intervjuerna. Vi kan i 

svaren se lägre värden än tidigare när det gäller avtryck i termer av nyanställning, nya kunder eller 

ökad försäljning. Samtidigt ses något högre värden kopplat till ökad lönsamhet, och bibehållen 

sysselsättning. De skillnader vi ser mellan IUC-bolagen är fortfarande så små att de inte kan 

uteslutas att de beror på slumpen, med undantag för frågan om ökad lönsamhet, där det föreligger 

en statistik skillnad mellan bolagen. Vi har inte haft möjlighet att utröna om det finns särskilda skäl till 

skillnaden. Det samlade utfallet ser vi ligga i linje med intervjusvaren och även med hur IUC-bolagen 

själva beskriver sin verksamhet. Fokus ligger på effektivisering och gradvis förbättring snarare än 

snabb tillväxt eller ökad försäljning. En bild som får stöd om vi ser till de enkätsvar som redovisas i 

såväl figur 4 nedan, och figur 5 i nästföljande avsnitt.  

Figur 4.Utifrån dina kontakter med IUC – i vilken utsträckning har de bidragit till nedanstående för ditt 

företag? Källa: Enkätdata 

 

3.2.2 Ser företagen att IUC-bolagens insatser bidrar till en hållbar utveckling av 
företaget? Vilka resultat och mervärden handlar det om? 

Kopplat till frågeställningar om resultat och effekter har i utvärderingen ett särskilt fokus lagts på 

frågan om i vilken utsträckning IUC-bolagens insatser bidragit till en hållbar utveckling hos 

målgruppen. Hållbarhetsbegreppet är komplext och vi har i utvärdering i första hand kommit att lyfta 
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detta ur ett miljömässigt/ ekologiskt perspektiv samt som togs upp ovan, ur ett ekonomiskt 

perspektiv, då förstått som företagens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet.  

Avseende den miljömässiga hållbarheten är ett tydligt resultat från intervjuerna att detta inte är ett 

område företagen i första hand ser att IUC bidragit med hos dem.  

I enkäten ställdes frågor om hållbarhet tillsammans med ett antal övriga frågor kopplat till eventuella 

resultat kopplade till innovation och förnyelse inom företag. Vi kan i figur 5 nedan se att avtrycken 

kopplade till miljömässig hållbarhet erhåller låga värden från målgruppen (under 2,5 och ner till 1,3 

på den femgradiga skalan). Vi kan även notera att det är skillnader mellan de båda IUC-bolagen, där 

IUC Väst erhåller högre värden än IUC Sjuhärad avseende framförallt miljömässig hållbarhet. 

Figur 5. Utifrån dina kontakter med IUC – i vilken utsträckning har de bidragit till nedanstående för 

ditt företag avseende hållbarhet 

 

Samtidigt - vilket är viktigt att lyfta – så framkommer ett antal konkreta resultat med tydlig miljömässig 

hållbarhetskoppling i intervjuerna. Från enkät framkommer följande exempel på konkreta resultat 

 ”IUC har stöttat i att definiera [hållbarhet] fokusområdet, vilket lett till rekrytering av 

Hållbarhetschef samt stöttat med energieffektiviseringsanalys” (Enkätsvar IUC Sjuhärad) 

 ”IUC har bidragit till att vi blivit bättre på utnyttjande av råmaterial” (Enkätsvar IUC Sjuhärad) 
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 ”Genom att vi jobbat utifrån produktionsanalyser så har vi kunnat identifiera slöseriet och på 

så sätt jobbat med restströmmar och avfallstrappan och minskat vårt avfall” (Enkätsvar IUC 

Väst) 

 ”Installerat solpaneler på taket, förbättrat sortering av avfall” (Enkätsvar IUC Sjuhärad) 

 ”Lett till att vi Idag så återvinner vi gamla produkter” (Enkätsvar IUC Väst) 

 ”Har inneburit att vi implementerat digitala verktyg som minskar behovet av resande” 

(Enkätsvar IUC Väst) 

Från de båda IUC-bolagen ser man att detta är ett område där man har ett utvecklingsbehov men 

lyfter samtidigt balansen mellan spets och bredd i ett större främjarsystem. Detta utifrån en tanke om 

att ett samarbete och tydlig rollfördelning mellan aktörer kan bidra till att tillgängliggöra 

spetskompetens till företagen utan att varje aktör för den skull behöver bli specialiserade inom varje 

sakområde. 

3.2.3 Går det att se några långsiktiga effekter hos målgruppen jämfört med en 
kontrollgrupp? 

Inom ramen för utvärderingen har – som komplement till intervjuer och enkätundersökning – en 

statistisk analys genomförts. Syftet med denna har varit att jämföra utvecklingen hos företagen som 

deltagit i IUC-bolagens insatser med liknande företag som inte varit föremål för insatser (från IUC-

bolagen). Genomförandet har beskrivits ovan i metodavsnittet – vi vill påminna om de utmaningar 

som är förknippade med framförallt tolkningen av resultaten, och att slutsatser bör dras med 

försiktighet. Vi menar ändå att analysen – tillsammans med intervjuer och enkätundersökningen, 

bidrar till en helhet och är relevant i sammanhanget. 

Figuren nedan redovisar utfallet från analysen. Vi kan där se att IUC-bolagen som helhet (den röda 

stapeln) har utvecklats starkare avseende såväl omsättning, sysselsättning som produktivitet under 

jämförelseperioden än kontrollgruppen (grå stapel). Analysen visar också på en skillnad mellan de 

båda IUC bolagen i det att IUC Sjuhärad uppvisar en snabbare omsättningsökning, och IUC Väst en 

snabbare sysselsättningsutveckling. I fallet med omsättning är IUC Väst förändring lägre än 

kontrollgruppen och för IUC Sjuhärad är utvecklingen av sysselsättning lägre än kontrollgruppen.  

Produktivitetmässigt uppvisar IUC Sjuhärad en stigande produktivitetsutveckling under perioden, 

som ligger över kontrollgruppen, medan IUC Väst backar något, och ligger under 

kontrollgruppensutveckling.  
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Figur 6. Årlig genomsnittlig utveckling av omsättning, sysselsättning och produktivitet 2017 – 2021. 

Källa: WSP:s bearbetning av boksslutsdata 

 

Givet de utmaningar som är kopplade till denna typ av mätning vill vi vara försiktiga med att dra för 

långtgående slutsatser. Det kan dock konstateras att IUC bolagen – givet den mätmetod som 

använts - uppvisar en starkare utveckling än kontrollgruppen, samt att det råder vissa skillnader 

mellan dem båda.  

3.2.4 Är resultat och effekter uppnådda till en rimlig kostnad? 

Den sista frågeställning inom detta frågeblock handlar om de resultat och effekter som framkommer 

uppnådda till en rimlig kostnad. Vi menar att det är svårt att besvara detta utifrån en KPI eller 

nyckeltal. Detta då det handlar om en bredd av olika insatser och även en bredd vilka typer av 

resultat som kan utläsas. En rent kvalitativ bedömning – baserat på den samlade empirin från 

utvärderingen – är att verksamheterna i de båda IUC-bolagen bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt. 

Vi baserar detta på ett antal slutsatser:  

 Det handlar om förhållandevis slimmade verksamheter sett till bemanning och funktioner 

 Man har ett tydligt fokus på kärnuppdraget (att stötta tillverkande SME).  

 Medel och resurser är tydligt riktade mot insatser för målgrupperna 

 De intervjuade företagen upplever att de resultat de upplever står i proportion till de resurser 

som satsats (och flera lyfter att organisationerna snarare är underbemannande) 

Givet detta och de resultat som framkommer i utvärderingen menar vi att det finns en grund för att 

säga att resultat och effekter nås till en rimlig kostnad, och att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt.  
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3.3 KOPPLING TILL ÖVERGRIPANDE STYRDOKUMENT 

Västra Götalandsregionen antog under 2021 en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 

2021-2030. Strategin anger riktningen för det gemsamma regionala utvecklingsarbetet och rymmer 

långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar för länets utveckling.  

En frågeområde för utvärderingen är om och i vilken utsträckning IUC-bolagens verksamhet kopplar 

an till de övergripande regionala styrdokumenten. Tre frågeställningar som står i fokus i detta 

frågeblock:  

 I vilken utsträckning är verksamheternas mål och aktiviteter och resultat relevanta för 

RUS:ens utpekade långsiktiga prioriteringarna, kraftsamlingar samt RUSens mål? 

 I vilken utsträckning är verksamheterna relevant för de utmaningar som lyfts som hinder för 

innovation och omställning i Västra Götalandsregionens program för Stärka 

innovationskraften? 

 Finns det en insatslogik och om inte hur skulle en sådan se ut där de tänkta långsiktiga 

effekterna är en omställning (RUS:en)? 

Avsnittet följer denna struktur, med tre underrubriker. Detta avsnitt utgör i hög grad utvärderarnas 

egen bedömning utifrån hur styrdokumenten tolkas. Vi har försökt att i alla lägen var transparenta i 

vad våra bedömningar bygger på.  

3.3.1 I vilken utsträckning är verksamheternas mål och aktiviteter och resultat 
relevanta för RUSens utpekade långsiktiga prioriteringarna, kraftsamlingar 
samt RUSens mål? 

Målet för den regionala utvecklingsstrategin formuleras i meningen ”Tillsammans gör vi Västra 

Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle”. För att nå 

målet har fyra prioriterade områden pekats ut som centrala. Det handlar om att Stärka 

innovationskraften, Bygga kompetens, Öka inkluderingen samt att Knyta samman Västra Götaland.  

För att bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Västra Götalandsregionen 

antagit fyra program för hållbar omställning. Dessa är  

 Programmet Stärka innovationskraften (vilket också utgör Västra Götalandsregionens 

strategi för smart specialisering) 

 Programmet Bygga kompetens 

 Programmet Öka inkludering 

 Programmet Knyta samman Västra Götaland 

Vi gör inledningsvis bedömningen att IUC-bolagens verksamhet kan anses ligga väl i linje med den 

övergripande inriktningen för den regionala utvecklingsstrategin. Det handlar såväl om ambitionen 

om ökad konkurrenskraft och om en ökad hållbarhet. Av de fyra programmen är vår bedömning att 

programmet för att stärka innovationskraften, samt till vissa delar att bygga kompetens är det 

program som är relevanta i sammanhanget. Dock bedömer vi att det sistnämnda i högre grad riktar 

sig mot utbildningsystemets olika nivåer (snarare än den kompetensutveckling som IUC-bolagen 

arbetar med).  
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I programmet Stärka innovationskraften pekas en rad hinder för innovation och omställning ut. Vi har 

i tabellen nedan ställt samman utmaningarna samt i kolumnen ”Koppling till IUC:s verksamhet” 

försökt att bedöma i vilken utsträckning IUC-bolagens verksamhet är relevant i relation till dessa.  

Tabell 2. Identifierade hinder för tillväxt i till IUC-bolagens verksamhet, Källa: WSP 

Identifierat hinder Koppling till IUC:s 
verksamhet 

Brist på kompetens Relevant 

Flera områden saknar effektiva former för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, 
samt för att skapa nya initiativ mellan företag och andra organisationer. 

Relevant 

Företagen investerar mindre i forskning- och utvecklingsresurser än vad som är 
långsiktigt önskvärt i ett övergripande samhällsperspektiv. 

Relevant 

Tillgången på riskkapital är generellt sett låg och ofta koncentrerat till större 
städer. 

Låg relevans 

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i etableringen av nya företag, och privat 
kapital investeras nästan enbart i företag startade av män. 

Låg relevans 

Innovationer utvecklade i separata miljöer kan vara svåra att införa i ordinarie 
system. 

Låg relevans 

Alltför många högutbildade och talangfulla personer i Västra Götaland, samt 
studenter som utbildar sig här, bosätter sig någon annanstans. 

Viss relevans 

Enskilda aktörer med potential att ta nästa steg i utvecklingen eller 
implementeringen av lösningar på gemensamma behov kan tvingas avstå om 
den ekonomiska risken är större än nyttan för just den enskilde aktören. 

Relevant 

Verklighetstrogna miljöer och testbäddar att genomföra storskaliga tester i 
saknas på flera områden, bland annat avseende legala frågor. 

Låg relevans 

Användarnas behov och preferenser beaktas inte tillräckligt i 
innovationsprocesser 

Låg relevans 

Nya tjänster som syftar till att ersätta fysiska produkter med mer hållbara 
alternativ kan ha svårt att bära sig ekonomiskt. 

Viss relevans 

Projektifiering av verksamheter hotar långsiktigheten och 
kompetensuppbyggnaden. 

Relevant  

Branscher som saknar stora företag med forsknings- och utvecklingsresurser 
kan ha svårt att hålla jämna steg med utvecklingen när den sker snabbt. 

Relevant 

Innovation och omställning i företag verksamma i Västra Götalands glesare 
geografier hämmas av brist på kompetens, digital och fysisk infrastruktur samt 
tillgång till offentlig och kommersiell service 

Relevant 

 
Sammanställning indikerar att – utifrån vår bedömning – finns en förhållandevis tydlig koppling med 

inriktningen för IUC-bolagens verksamhet och de hinder för innovation och utmaning som Västra 

Götalandsregionen pekar ut. Vi bedömer att IUC är relevanta för sex av de 14 utmaningarna, och till 

viss del relevanta för ytterligare två utmaningar. 



 
 

 
22 | 10336132 •   

3.3.2 Finns det en insatslogik och om inte hur skulle en sådan se ut där de tänkta 
långsiktiga effekterna är en omställning (RUS:en)? 

Det föreligger inte, i den utsträckning utvärderingen har kunnat se, någon insatslogik kopplat till 

Västra Götalands finansiering av IUC. Dock bygger de olika projekt som finansierats under senaste 

åren i många fall på en insats- eller programlogik. De båda IUC-bolagen har självfallet även sina 

strategier och verksamhetsplaner, men de är inte att jämställa med insatslogik utifrån hur 

utvärderingen tolkar frågeställningen.  

Vi har i figuren nedan sökt att ställa upp en tentativ insatslogik. Figuren ska läsas från höger till 

vänster (eller uppifrån och ner om man föredrar det). Den tar således sitt avstamp i den långsiktiga 

målen i den regionala utvecklingsstrategin (längt till höger) samt ett urval av önskade utfall hämtade 

från de fyra programmen (under rubriken ”önskade resultat / Insatsområden”.  

Under rubriken aktiviteter har vi dels placerat en rad av de projekt som IUC genomfört med hel- eller 

delfinansiering av Västra Götalandsregion, samt de insatser som IUC-bolagen genomför – kring 

nätverk, kunskapsuppbyggnad, stöd till att söka finansiering etc. Under rubriken ”resurser” har vi tagit 

med de olika finansieringskällor som är aktuella i sammanhanget - det handlar om 

projektfinansiering, medlemsavgifter, medfinansiering från deltagande företag samt eventuella 

driftsbidrag från regionen.  

Uppställningen kan – menar vi – fungera som en grov struktur för hur en insatslogik för IUC-bolagens 

verksamhet kan gestalta sig och visar på hur vi ser att kopplingen mellan aktiviteter och de 

övergripande målen för det regionala utvecklingsarbetet kan tolkas.   
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Figur 7. En möjlig insatslogik Källa: WSP 
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4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH 
REKOMMENDATIONER FÖR DE FORTSATTA 
ARBETET 

Syftet med detta avsnitt är att sammanfatta utvärderingens resultat samt att ge våra 

rekommendationer för ett fortsatt arbete. Vi har – i linje med uppdragsbeställningen – fokuserat våra 

rekommendationer mot i första hand Västra Götalandsregionen, i lägre grad mot IUC bolagen. 

4.1 UTVÄRDERINGENS SAMMANFATTANDE BILD 

Det är WSP:s bild att de båda IUC bolagen kan sägas bedriva en väl fungerande verksamhet. 

Baserat på det som framkommit ur utvärderingen kan vi konstatera att målgruppen ger goda 

omdömen avseende arbetssätt. Inriktningen upplevs ligga i linje med de behov och de utmaningar 

små- och medelstora tillverkande företag upplever. Även de projekt som bedrivits och de nätverk och 

kunskapshöjande aktiviteter som gjorts ges goda omdömen. IUC upplevs ha en god förmåga att 

fånga upp behov och utmaningar hos förtagen och vara relevanta, och lyckas anpassa nivån på 

stödet till företagens mottagarkapacitet. 

Båda IUC bolagen har en tydligt definierad målgrupp och upplevs genom detta fylla en roll i det 

företagsfrämjande systemet, som idag inte på ett tydligt sätt tas av någon annan främjaraktör. Det 

handlar om tillverkande företag i – ofta mogna branscher – som funnits förhållandevis länge. Vi har i 

utvärderingen inte sett något som i någon väsentlig grad innebär överlapp med andra främjaraktörer. 

I intervjuerna framkommer att företagen haft kontakter med Almi och Connect, och vissa fall med 

RISE – men då kopplat till andra frågeställningar.  

Det är WSP:s bild att IUC genom sin inriktning befinner sig i ”skärningen” mellan de tjänster som den 

privata marknaden kan erbjuda och det offentliga främjarsystemets utbud. Vi ser här – givet att man 

tar del av offentlig finansiering – att det är viktigt att löpande stämma av och säkerställa att man i sin 

roll är marknadskompletterande.  

Det är också tydligt att verksamheten i de båda IUC bolagen i hög utsträckning är projektberoende – 

vilket gör att de delar många av de utmaningar som andra aktörer verksamma i de företagsfrämjande 

systemet upplever. Till exempel att tid och resurser behöver läggas på att hitta finansiering, att det 

skapas osäkerhet och möjligheterna att arbeta långsiktigt och kontinuerligt minskar.  

Ser vi till de resultat som företagen upplever att IUC bolagen bidragit till kan konstateras att de främst 

handlar om stöd i att utveckla processer, bygga strukturer och i hög grad en inkrementell förbättring 

av verksamheten (snarare än att implementera ett radikalt nytt sätt att arbeta eller ta fram nya 

produkter eller tjänster). Utifrån enkät och intervjusvar förefaller resultaten i första hand innebära en 

förbättrad lönsamhet, och en möjlighet att bibehålla sysselsättning, snarare än att man hittat ut på 

nya marknader eller tagit fram nya produkter. Företagsintervjuerna indikerar att utfallet till stora delar 

ligger i linje med vad företagen sett sig ha behov av och orsaken till att de tagit kontakt med IUC.  

I den statistiska analysen ser vi att företagen – betraktade som en helhet – som deltagit i insatser 

utvecklats något starkare och klarat pandemin något bättre än en kontrollgrupp; samtidigt 

framkommer ingen entydig bild ur den statistiska analysen. Det är – vilket måste betonas - inte helt 

oproblematiskt att peka på orsak och verkan i detta sammanhang. Detta då det i intervjuerna 
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framkommit att det handlar om en bredd av insatser som genomförts under längre tidsperiod. Flera 

av företagen som intervjuats har haft kontakter med IUC av och till under mer än fem år, och deltagit 

i enskilda projekt, rådgivande insatser och olika former av nätverksaktivtiter. Något som gör att det är 

svårt att isolera IUC:s påverkan för företagens utveckling (därmed inte sagt att det inte skett en 

påverkan, nota bene). 

En frågeställning för utvärderingen är huruvida resultat och effekter är uppnådda till en rimlig 

kostnad. Det är svårt att besvara detta utifrån någon en KPI eller nyckeltal - inte minst av de skäl 

som anförts ovan kopplat till den statistiska analysen. Den samlade bilden vi får är att verksamheten 

bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt.  

Det finns – som WSP ser det – kopplingar mellan IUC bolagens verksamhet och RUS:ens 

prioriteringar och mål, vilket vi försök att belysa i föregående avsnitt. Vi menar att verksamheten 

bidrar till att möta ett antal av de hinder som pekas ut i framförallt programmet Stärk 

innovationskraften.  

4.2 REKOMMENDATIONER INFÖR DET FORTSATTA ARBETET 

Vår slutsats är – utifrån detta – att om Västra Götalandsregionen avser att arbeta för att stötta 

omställning och utveckling hos små- och medelstora tillverkande företag utgör både IUC Väst och 

IUC Sjuhärad relevanta aktörer att finansiera. Baserat på utvärderingens resultat rekommenderar vi 

att VGR överväger att en mer permanent finansiering för IUC Väst och IUC Sjuhärad.  

Det är vår bild att verksamheten bedrivs på ett väl fungerande sätt, skapar värden för målgruppen 

samt ligger linje med flera av målsättningarna och kraftsamlingar som pekas ut i RUS:en, men med 

en eventuell finansiering bör en tydligare kravbild kopplas till att arbeta med hållbar omställning hos 

företagen. Vi ser exempelvis att områden kopplat till hållbarhet förefaller fått mindre genomslag – 

exempelvis cirkulära affärsmodeller och minskat fossilberoende.  

En eventuell finansiering skulle även öppna för möjligheten att använda projektmedel för mer 

explorativa insatser, det kan exempelvis vara att hitta nya arbetssätt, nya samverkanskonstellationer 

eller tydligare driva arbete med innovation och omställning mot målgrupperna, samtidigt som 

grundfinansieringen kan säkerställa ett långsiktigt arbete att stötta den gradvisa utvecklingen av 

målgruppen. Här skulle exempelvis samspelet mellan Västra Götalandsregionen och delregionernas 

tillväxtmedel används som ett ”verktyg”.  

Vi noterar i utvärderingen att målgruppen vi varit i kontakt med har haft en homogen sammansättning 

sett till kön – här rekommenderar vi att det med finansieringen även kopplas krav på att aktivt arbeta 

för en ökad diversifiering av målgruppen i högre grad.  

IUCs verksamhet befinner sig ”närmare” det utbud som den privata konsultmarknaden erbjuder än 

många andra främjare. Det är centralt att balansera denna roll, och säkerställa att man är 

marknadskompletterande (givet möjligheten att erhålla offentligt stöd). Vi ser inte i utvärderingen att 

detta är en utmaning i dagsläget – men det är något som behöver beaktas framgent. Ett sätt att göra 

detta är att koppla ett särskilt återrapporteringskrav kring detta till finansieringen, och löpande följa 

upp frågan. 
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