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Sammanfattning 
 

Syftet med rapporten är att utgöra underlag för Dalarnas strategi för smart specialisering inom 
energiområdet, vilken görs enligt den europeiska modellen framarbetad av Sevilla-plattformen; 
Regional Forsknings- och Innovationsstrategi (RIS3). Rapporten motsvarar enligt denna modell 
steg 5 i processen. Rapporten ger svar på om kunskapsområdet Energieffektivt 
samhällsbyggande kan kvalificera sig för att vara ett prioriterat område för smart specialisering i 
Dalarna och lämnar förslag på hur en öppen innovationsarena inom kunskapsområdet kan 
organiseras. Förslag lämnas på roller och funktioner för respektive organisation inom 
innovationssystemet, däribland Högskolan.  

EUs strategi för tillväxt och jobb ”EU 2020 – Smart och hållbar tillväxt för alla” kopplar 
samman tillväxt och lösningen av samhällsutmaningar. I strategin ingår att styra alla befintliga 
verktyg i strategins riktning, vilket innebär skärpta krav på att jobba enligt strategin om man vill 
komma åt stöd från olika finansiella program. EUs flaggskepp ”Innovationsunionen” framhåller 
att konkurrenskraft och tillväxt är beroende av innovation inom produkter, tjänster, handel och 
samhällsmässiga processer och modeller. För att lyckas med detta behöver varje europeisk 
region analysera och fokusera på sina starkaste områden. EUs program för forskning och 
innovation Horizon 2020 ställer krav på nyttiggörande av forskning och samverkan med 
omgivande samhälle, varför ökad företagssamverkan behövs. 

Dalarnas satsning på smart specialisering inom området Energieffektivt samhällsbyggande stöds 
av såväl nationella som regionala innovationsstrategin, Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, 
Norra Mellansveriges strukturfondsprogram, m fl programskrivningar. 

Kunskapsområdet energieffektivt samhällsbyggande spänner över ett brett område där allt från 
energiproduktion och energiöverföring till energins användning ingår. Ordet samhälle i namnet 
för kunskapsområdet markerar att det omfattar mer än byggande av hus. Det är 
energieffektiviteten som är den samlande faktorn. En vision för kunskapsområdet finns redan 
beslutad i Dalarnas energi- och klimatstrategi.  

Analysen av spetskompetens visar att det finns förutsättningar att hävda eller utveckla excellens 
och nå tillväxt inom flera områden inom energieffektivt samhällsbyggande, däribland 
elöverföring, smarta elnät, energisystem, solenergi, energieffektivt byggande och IT-
transportlösningar. Dock saknas i flera fall dokumentation av hur olika verksamheter och 
spetskompetenser befinner sig i jämförelse med andra. Baserat på analysen konstateras att 
Energieffektivt samhällsbyggande kvalificerar sig för att vara ett prioriterat område för smart 
specialisering i Dalarna. 

I rapporten kartläggs och beskrivs alla aktörer inom kunskapsområdet. Tillsammans täcker de in 
de flesta delar av energiomställningen och innovationssystemet, uppbackat av ett starkt regionalt 
ledarskap och Dalarna som Pilotlän för grön utveckling. En ingående funktionsanalys av 
innovationssystemet inom kunskapsområdet identifierar några brister som föreslås lösas.  

Förslag lämnas på alla berörda aktörers roller och funktioner i innovationssystemet, där klustren 
förväntas ta en nyckelroll i att generera idéflöden och implementera innovationer. Högskolan 
Dalarna ges en central roll i specialiseringen inom energiområdet och föreslås inneha både ett 
energikompetenscentrum och ett innovationscenter. En öppen innovationsarena kan skapas av 
de tre FoI-miljöerna byggande, smarta elnät och IT i transportsektorn. Rapporten föreslår 
innovationsarenans arbetssätt och verksamhet.   
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Förord 
 
Rapporten har tillkommit inom projektet Next Horizon som en del i arbetet med Dalarnas 
strategi för smart specialisering inom energiområdet. Samtidigt ska rapporten lämna förslag på 
Högskolans framtida roll i strategin. 
 
Undertecknad har fått uppdraget av Region Dalarna och Högskolan Dalarna att tillsammans 
med aktörer inom kunskapsområdet ta fram rapporten med innehållande analys och förslag. 

Konsultföretagen Kontigo, WSP, Innordica Design och Project Back Office har medverkat med 
underlag till rapporten.  

I projektgruppen för Next Horizon har följande deltagit: Amelie Sahlin, Region Dalarna, Hans 
Ersson och Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, Erik Särnholm, Länsstyrelsen Dalarna, Anders 
Sundvall och Sara Skärhem, Stiftelsen Teknikdalen, Kathrine Abrahamsen, High Voltage Valley, 
Helen Axelsson, IUC, Åke Persson, ByggDialog Dalarna, Tom Ramstedt, ITSdalarna och Patrik 
Olsson, Clean Production Center.  

I styrgruppen har följande deltagit: Monika Jönsson (ordf), Region Dalarna, Jörgen Fältsjö och 
Sofia Brorsson, Högskolan Dalarna, Mikael Selander, Länsstyrelsen Dalarna, Lars Lindblom, 
Samarkand och Stefan Jansson, Triple Steelix. 

 

 

Borlänge 2014-12-05 

 

 

Marit Ragnarsson 
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1  Inledning  
 

Bakgrund 
Rapporten har tagits fram inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet med smart tillväxt 
och en regional innovationsagenda. I arbetet ingår att utveckla en strategi för smart 
specialisering som följer den europeiska modellen framarbetad av Sevilla-plattformen; Regional 
Forsknings- och Innovationsstrategi (RIS3). En målsättning med strategin är att på bättre sätt än 
tidigare samordna insatser för förnyelse och innovation samt att prioritera några områden. Den 
regionala innovationsagendan pekar ut området ”Energieffektivt samhällsbyggande” som ett av 
tre prioriterade område för smart specialisering. 

Arbetet med smart specialisering delas enligt RIS3-modellen in i sex steg; 1 Analys, 2 Styrning, 3 
Vision, 4 Prioritering, 5 Roadmap och handlingsplan, samt steg 6 Uppföljning. Det vidare arbetet 
behöver bekräfta om området Energieffektivt samhällsbyggande kan kvalificera sig för att vara ett 
prioriterat område för smart specialisering samt ta fram underlag för den regionala strategin. 

Parallellt med detta pågår ett arbete om att finna Högskolans framtida roll när det gäller smart 
specialisering och framtida former för Energi- och miljökompetenscentrum, EMC, vid 
Högskolan Dalarna. Region Dalarna och Högskolan driver därför det gemensamma projektet 
Next Horizon för att ge svar på dessa frågor. 

 

Syfte och struktur 
Rapporten har flera syften: 
- Utgöra underlag för Dalarnas RIS3strategi (Kapitel 2-3) 
- Ge svar på om kunskapsområdet Energieffektivt samhällsbyggande kan kvalificera sig för att 
vara ett prioriterat område för smart specialisering i Dalarna (Kapitel 3) 
- Lämna förslag på hur en öppen innovationsarena inom kunskapsområdet kan organiseras 
(Kapitel 4) 
- Visa roller och funktioner för respektive organisation inom innovationssystemet, däribland 
Högskolan (Kapitel 4) 
- Motsvara behovet i steg 5 av RIS3 om en road-map för kunskapsområdet (Hela rapporten) 

Rapporten utgör i och med detta även ett underlag för aktörernas framtida projektansökningar 
och internationalisering. 

 

Metod och källor 
Rapporten bygger till stor del på material och slutsatser från det processarbete som bedrivits inom 
projekt- och styrgrupp för Next Horizon. Projektgruppens deltagare har medverkat med egna 
beskrivningar av sina respektive verksamheter, vilka till stor del lyfts in i rapporten med endast 
mindre redigeringar.  En del analysunderlag har beställts från medverkande konsulter. Skriftliga 
källor anges i löpande text.  
 

Förkortningar 
RIS3 Regional innovationsstrategi för smart specialisering 
SME Små och medelstora företag 
EID Energiintelligent Dalarna (nätverk) 
GDE Gävle-Dala Energikontor (Region Gävleborg) 
EMC Energi- och miljökompetenscentrum (Högskolan Dalarna) 
HVV High Voltage Valley (Samarkand) 
ITS ITSdalarna, Intelligenta transportsystem och tjänster 
GBR Green Business Region 
IUC Industriellt utvecklingscentrum 
CPC Clean Production Center 
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2 Smart specialisering 
 

2.1 EUs tillväxtstrategi  

EUs strategi för tillväxt och jobb, ”EU 2020 – Smart och hållbar tillväxt för alla”, gäller från 
2010 och syftar till att stärka EU:s konkurrenskraft och bidra till att medlemsstaterna snabbare 
tar sig ur den ekonomiska krisen. Ett huvudsyfte med strategin är att styra såväl europeiska som 
nationella insatser tydligare mot mer avgränsade mål, d v s. mot de stora europeiska 
samhällsutmaningarna. Tre av de fem övergripande målen i EU 2020 är: 

1. Sysselsättning; 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta. 

2. FOU; 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU. 

3. Klimatförändring och hållbar energiförsörjning 
- Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % (eller 30 %) lägre än 1990  
- 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor. 
- Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %. 

Centralt för EU 2020 är också sju s.k. flaggskeppsinitiativ som omfattar områden av stor 
betydelse för att nå målen och där det är avgörande att EU och medlemsstaterna samordnar sina 
resurser och insatser. Initiativen är: 

- En digital agenda för Europa 
- Innovationsunionen 
- Unga på väg 
- Ett resurseffektivt Europa 
- En integrerad industripolitik för en globaliserad tid 
- En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen 
- Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning 

 
EU 2020 sätter målen och flaggskeppsinitiativen lyfter fram viktiga strategiska områden. Inom 
ramen för initiativet Innovationsunionen formuleras ett åtagande kring vad som kallas Smart 
Specialisering. Begreppet utvecklas vidare i den s.k. Smart Specialiseringsplattformen och är ett 
strategiskt verktyg för hur länder och regioner kan arbeta för att nå målen. 

 

 

En sammanhållen logik 

 

Slutsats  
EU vill koppla samman tillväxt och lösningen av samhällsutmaningar, vilket ger europeiskt stöd 
för en satsning på att koppla samman energiomställningen med företagande och stärkt 
konkurrenskraft. I strategin ingår att styra alla befintliga verktyg, t ex i form av ekonomiska 
medel i program i strategins riktning, vilket innebär skärpta krav på att jobba enligt strategin om 
man vill komma åt stöd från olika program.  
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2.2 Innovation – centralt för en hållbar tillväxt 

Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. OECD brukar skilja på graden av nyhet: det kan 
vara nytt för organisationen, nytt för marknaden (eller användningsområdet) eller nytt för 
världen. Det stora värdeskapandet för samhället som helhet uppstår då nya lösningar anammas 
och sprids i samhället. Ordet innovation betecknar såväl processen att ta fram nya lösningar som 
de nya lösningarna. Den nationella innovationsstrategin betonar innovationers betydelse för att: 

1) möta de globala utmaningar som finns exempelvis vad gäller demografi och en hållbar 
utveckling,  

2) skapa konkurrenskraft och jobb i en konkurrensutsatt ekonomi 
3) leverera samhällstjänster med ökad effektivitet och kvalitet 

Innovation beskrivs på följande sätt i den nationella strategin: ”Innovation handlar om nya eller 
bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Innovationer är nya lösningar 
som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i 
nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många former – 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden.” Det innebär en vidgning av begreppet där 
innovation ses som en förnyelse av varor, processer, tjänster, organisationsmodeller, marknader, 
affärsmodeller, resurser, kompetenser, material, sociala innovationer, regler (institutioner) etc.  

EUs flaggskepp ”Innovationsunionen” framhåller att Europas konkurrenskraft, kapaciteten att 
skapa nya jobb och vår framtida levnadsstandard är beroende av förmågan att stimulera 
innovation inom produkter, tjänster, handel och samhällsmässiga processer och modeller. 
Innovation anses också vara det bästa sättet att lösa samhällsmässiga problem som bevarande av 
biologisk mångfald, klimatförändringar, energi- och resursknapphet, hälsa och åldrande 
befolkning. 
 

Slutsats  
Med innovation avses även förnyelse av tjänster, organisationsmodeller, processer, 
affärsmodeller och sociala innovationer mm. Värdeskapandet/implementeringen är en 
integrerad del av innovationsprocessen.  Innovationer anses vara det bästa sättet att lösa 
samhällsproblem, såsom energi- och klimatfrågor. 

 

 

2.3 Smart specialisering  

EUs begrepp smart specialisering är en innovations- och forskningsstrategi som handlar om att 
identifiera varje lands och regions unika egenskaper och resurser, där varje regions 
konkurrensfördelar betonas, samt att samla de regionala intressenterna och resurserna runt en 
utvecklingsstyrd vision för framtiden. Det innebär även att stärka regionala innovationssystem, 
maximera kunskapsflöden och sprida fördelarna med innovationer i hela den regionala ekonomin. 

Det handlar om att ange prioriteringar som rör fält, tekniker och aktiviteter snarare än allmänna 
prioriteringar såsom kompetensförsörjning. Inom dessa områden ska hela innovationskedjan från 
forskning till företag och konsumenter involveras. Prioriterade områden bör ta utgångspunkt i de 
utmaningar som samhället står inför och där efterfrågan också behöver beaktas. 

Smart specialisering baseras på en analys om hur resurser bäst koncentreras till ett begränsat antal 
områden. Det görs genom att identifiera områden med bäst innovationspotential, baserat på 
resurser och kunskaper. Det måste göras genom en process som inbegriper entreprenörsupptäckt, 
d v s viktiga innovationsintressenter, lärosäten och företag i en underifrån-process. Även svaga 
punkter som hämmar innovation behöver identifieras. (Forsknings- och innovationsstrategier för smart 
specialisering, Europeiska kommissionen) 

 

Slutsats  
Smart specialisering innebär att ett antal begränsade satsningsområden behöver identifieras inom 
kunskapsområdet med störst innovationspotential dit resurser koncentreras.  
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2.4 Regional innovationsstrategi för smart specialisering 

Inom ramen för den nya programperioden ställer EU-kommissionen krav på medlemsstaterna 
att programmen för stöd t ex Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) skall bygga på 
en strategi för smart specialisering – Regional Innovations Strategies for Smart Specialisation, 
RIS3. Utgångspunkten har varit att även regioner måste ha utvecklat RIS3-strategier innan de 
operativa programmen godkänns. Syftet är att effektivisera användningen av offentliga medel 
för forskning och att skapa tillväxt utifrån regional innovation. Genom att koncentrera resurser 
till begränsade område förväntas effekter bli större. 

Genom strategin förväntas man även uppnå att: 

- Göra innovationer till en angelägenhet för alla regioner och fler aktörer 
- Skapa förutsättningar för en tydligare strukturerad innovationsprocess, vilket kräver 

att forskning nyttiggörs. 
 

Strategin förväntas också skapa nytta genom att: 

 Tydliggöra hur man genom specialisering och innovationer skapar en strukturell 
förnyelse och främja ekonomisk diversifiering i regioner 

 Visa på en strategi för att möta stora samhällsutmaningar 

 Synliggöra sambanden mellan aktörer, branscher och intressenter inom regioner och i 
förhållande till andra regioner 

 Synliggöra regioner 

 
EU-kommissionen stödjer, via det europeiska Joint Research Centre (JRC) och S3 plattformen i 
Sevilla, ett stort antal regioner i att utveckla sina strategier för smart specialisering. Dalarna är 
ansluten till plattformen.  

Arbetet med smart specialisering delas in i sex steg som bygger på att man analyserar de 
regionala förhållandena, förankrar och bygger upp en förståelse för arbetet. Därefter utformas 
en gemensam vision och inriktning för arbetet, prioriterar och planerar för insatser, säkerställer 
med policydokument och möjliga resurser. Arbetet följs upp och stäms av så att man anpassa 
arbetet efter nya förutsättningar och utmaningar. Tanken med att lägga stegen i en cirkel är att 
visa hur arbetet är en ständigt pågående utvecklingsprocess där ambition och nivå på arbetet kan 
fördjupas successivt.   

 

 
  
De sex stegen i smart Specialisering, ”Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations, 
RIS 3” 

Analys 

Styrning 

Vision 

Prioritering 

Plan 

Uppföljning 
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Steg 1 Analys av regional kontext och potential för innovation 
Utifrån en bred definition av innovation analysera regionala tillgångar, kopplingar och position 
inom EU och globalt, dynamik i entreprenörskapsmiljön (genom statistik, intervjuer med kluster 
och företag, utvärderingsverktyg, uppföljning) 
 
Steg 2 Styrning, säkra engagemang och ägandeskap 
Engagera berörda organisationer i arbetet med RIS3. 
 
Steg 3 Utarbeta en övergripande framtidsvison för regionen  
Beskriva en önskad framtidsbild, en vision för regional tillväxt, som alla ställer sig bakom. 
 
Steg 4 Prioritera  
Prioritera, genom en blandning av top-down och bottom-up, områden där regionen kan bli bäst. 
(Förutom att utgå från tekniska områden och prioriterade sektorer, utgå från horisontella 
prioriteringar, KET, sociala och organisatoriska innovationer) 
 
Steg 5 Definiera policy-mix, road-maps och handlingsplan 
Planera genomförande genom att upprätta färdplan, effektiva handlingsplaner och genom 
pilotprojekt. Handlingsplanen innehålla mål, tidsramar för genomförande, identifiering av 
finansieringskällor, preliminär budget. Pilotprojekt i mindre skala genomförs som utvärderas. 
 
Steg 6 Integrera uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering bör integreras i strategin och dess olika komponenter från första 
början. I övervakningen följs genomförandet och i utvärderingen bedöms om målen uppfylls. 
 
Det som särskiljer smart specialisering från andra verktyg för strategisk regional utveckling är i 
första hand den starka betoningen på fokusering, innovation, internationell jämförelse och 
strävan till excellens.  
 

Slutsats  
En förutsättning för finansiellt stöd från EU är att arbetet visar på en specialisering som är 
länkat till Dalarnas RIS samt EUs inriktning för Smart Specialisering. Det handlar bland annat 
om aktiv omvärldsbevakning och internationellt samarbete liksom krav på att utveckla excellens 
inom det identifierade kompetens- och kunskapsområdet.  
Denna rapport bör utgöra underlag för Dalarnas RIS3 och kan sägas motsvara kravet på road-
map i steg 5 av RIS3. 

 
 
 

2.5 EU:s program för forskning och innovation  

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020. 
Programmet är det finansiella verktyget för Innovationsunionen; ett av sju flaggskeppsinitiativ 
inom ramen för Europa 2020. Horizon 2020 har en budget på omkring 80 miljarder Euro som 
fördelas på tre övergripande programområden (pelare): 

 Excellent science – satsningar på spetsforskning för att göra EU:s forsknings- och 
innovationsmiljöer globalt konkurrenskraftiga. 

 Industrial leadership – området syftar till att göra EU mer attraktivt för investeringar i 
forskning och innovation. Innovationsdrivna företag ska få riktat stöd och förbättrad 
tillgång till riskkapital för att ges de bästa förutsättningarna att växa till globala aktörer. 
Särskilt fokus ska också ägnas företag inom utpekade industriteknikområden. 

 Societal challenges, dvs samhälleliga utmaningar – utmaningsdrivet och tvärvetenskapligt 
samarbete för att främja innovationsprocesser inom områden som omfattas av globala 
utmaningar som hälsa, livsmedel, energiförsörjning, gröna transporter, miljö och klimat, 
mångfald och inkludering, säkerhet. 
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Fokus för Horizon 2020 är forskning och innovation – att vetenskapliga genombrott ska leda till 
affärsmöjligheter, färdiga produkter och tjänster ute på marknaden som kommer människor och 
samhället till nytta. Horizon 2020 ställer krav på nya sätt att samverka. Generellt betonas 
tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten, bland annat för att kunna adressera 
prioriterade samhällsutmaningar. En utvecklad samverkan med näringslivet blir ännu viktigare 
under denna programperiod. Utvärdering av det tidigare Sjunde ramprogrammet har visat att 
SME, trots deltagande i flertalet projekt, alltför sällan kunnat omsätta deltagande i 
affärsmöjligheter eller produkter och tjänster som kommer samhället till nytta. Horizon 2020 är 
utformat för att komma tillrätta med den här bristen på olika sätt, t ex ska 20 procent av 
budgeten inom programområdet Societal challenges gå direkt till SME. 

Offentlig sektor på regional och lokal nivå blir också viktiga projektpartners i programmet. 
Fokuseringen på samhällsutmaningar gör att exempelvis sjukhus, primärvård, kommunala bolag 
och kommuner bör ingå i relevanta projekt. I Sjunde ramprogrammet var deltagandet från 
offentlig sektor, exklusive staten, mycket lågt: fyra procent av beviljade medel. 

Att anknyta företag till projektansökningar blir än viktigare och vikten av att förtydliga hur 
projekt är tänkta att bidra till innovationer som kommer företag, människor och samhället i 
övrigt till nytta.  

 

Slutsats  
Horizon 2020 sätter fokus på implementering och tillämpning av forskningsresultat som en 
viktig del i arbetet med en smart och hållbar tillväxt i Europas regioner. Att ytterligare utveckla 
och fördjupa samverkan med näringslivet är därför en kritisk framgångsfaktor och en nödvändig 
förutsättning för finansiellt stöd från EU. 

 

 

 

2.6 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 

Sveriges nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft anger den övergripande 
inriktningen och prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken och dess genomförande fram 
till 2020. Strategin ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken: 
Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. 
Prioriteringarna i strategin ska vara vägledande för arbetet med regionala utvecklingsstrategier 
och andra relevanta strategier och program inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. 
Prioriteringarna är: 

 Innovation, företagande och entreprenörskap 

 Attraktiva miljöer - Sektorsöverskridande samverkan för utvecklingen av attraktiva 
miljöer för att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital. 

 Kompetensförsörjning 

 Internationellt och gränsöverskridande arbete 
 
Strategin ska möta flera stora samhällsutmaningar såsom bl a globalisering, klimat, miljö och 
energi. Betonas gör även behovet av ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala 
tillväxtpolitiken där samverkan, ledarskap och lärande ska vara ledord. 
För genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken är det av central betydelse att regionerna 
tar fram regionala utvecklings- och innovationsstrategier.  

 

Slutsats  
Arbetet att utveckla en fungerande innovationsmiljö inom energiområdet ligger i linje med 
strategins prioriteringar. 
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2.7 Nationell innovationsstrategi 

”Den nationella innovationsstrategin” tar utgångspunkt i tre övergripande behov: Möta de 
globala samhällsutmaningarna, skapa konkurrenskraft och jobb i en global kunskapsekonomi, 
samt att leverera samhällstjänster med kvalitet och effektivitet. Vägen dit går via sex 
målområden: 

1. Innovativa människor – kunskap, kompetens, kreativitet, färdigheter och erfarenheter 
utvecklas hos individen 

2. Ramvillkor och infrastruktur för innovation – som underlättar utbyte av idéer och 
resurser 

3. Forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation – en stark vetenskaplig 
bas möjliggör radikal innovation som svarar mot globala utmaningar med global 
attraktivitet. 

4. Innovativa företag och organisationer – som skapar exportintäkter, sysselsättning och 
hållbar tillväxt 

5. Innovativa offentliga verksamheter – som svarar mot invånarnas behov och efterfrågan 
6. Innovativa regioner och miljöer – som attraherar och genererar resurser 

 

Innovationsstrategin har en bred syn på vad innovation är. 
Arbetet med innovation och förnyelse får i ökad utsträckning 
fokus på att hantera större samhällsutmaningar och behov. Det 
kräver deltagande av en bred krets av aktörer i öppna 
innovationsarenor och processer, då innovationer uppstår i 
mötet mellan olika kompetenser och perspektiv. 

Inte minst nämner strategin behovet av sociala innovationer. 
Social innovation och samhällsentreprenörskap handlar om 
processer som har som mål att lösa samhällsproblem på nya sätt 
och med innovativa idéer och metoder. Dessa processer sker ofta 
i gränslandet mellan näringsliv, offentliga verksamheter och det 
civila samhället. Strategin pekar inte ut specifika prioriterade 
områden eller mätbara mål. Den kan därmed ses mer som en viljeyttring och ett 
inriktningsdokument än en plan med konkreta förslag och metoder för uppföljning och 
utvärdering. 

 

Slutsats  
Inriktningen i nationella innovationsstrategin understryker ytterligare vikten av en samlad 
kunskapsmiljö för energieffektivt samhällsbyggande baseras på en vid och inkluderande syn på 
innovation där arbetssätt och processer stöder hela kedjan från idégenerering till implementering 
och värdeskapande. Regionala innovationsmiljöer ska vara globalt attraktiva. 

 

 

2.8 Norra Mellansveriges strukturfondsprogram 

För den kommande programperioden har Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap valt 
att prioritera fem tematiska mål som alla har beröring med ett energieffektivt samhällsbyggande;  
- att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 
- att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 
- att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi  
- att utveckla hållbara transporter 
- utbyggnad av informations- och kommunikationsteknik, IKT 

Förslaget innebär att 70 procent av resurserna läggs på de fyra första målen (med 23 procent av 
det totala programmet till området stärkt forskning, teknisk utveckling och innovation samt 23 
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procent till att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft). Det enskilt största området 
handlar om utbyggnaden av IKT. Programförslaget omfattar 147 meur för sjuårsperioden. 

 

Slutsats  
Satsningen på ett energieffektivt samhällsbyggande har stark koppling till 4 av 5 målområden i 
Norra Mellansveriges strukturfondsprogram vilket ger goda förutsättningar för en finansiering 
av den fortsatta satsningen på kunskapsområdet. 

 

 

2.9 Dalarnas regionala utvecklingsstrategi 

Dalastrategin ligger till grund för prioriteringar av resurser för regionalt tillväxtarbete. Som mål 
anges bl a att Dalarna ska vara en innovativ region och att Dalarna ska vara välkänt och 
respekterat för sitt miljöarbete och sitt sätt att omvandla energi- och klimatproblematiken till 
utveckling och tillväxt. En viktig omvärldstrend som lyfts fram är vikten av att mer intensivt 
arbeta med att utveckla olika typer av energieffektiviserande tekniker, produkter och tjänster 
som svar på klimat- och energiutmaningen. Ambitionen att vara föregångare i miljöarbete och 
omställning till ekologiskt hållbar utveckling behöver stärkas. Ett framgångsrikt arbete med 
miljödriven tillväxt ger företag en konkurrensfördel.  

Ett viktigt vägval i Dalastrategin är att satsa på innovativa miljöer och entreprenörskap genom 
att: 

 Utveckla kluster och öppna kunskapsmiljöer, med planen att mobilisera och 
koncentrera resurserna till ett mindre antal huvudprioriteringar. 

 Stärk befintliga tillväxtområden och utveckla nya. Här pekas energiomställningen och 
övergången till en grön ekonomi ut till är ett tillväxtområde under stark utveckling.  

Ett annat viktigt vägval är stärkt forskning och utveckling 
kopplad till Dalarnas styrkeområden där det finns potential att 
vidareutveckla energiområdet till en öppen innovationsmiljö. 
För att göra detta krävs ett nära samspel mellan forskning, 
högre utbildning, offentlig sektor och politiska institutioner 
samt inte minst näringslivets delaktighet i forskningen.  

I vägvalet tillgänglighet och infrastruktur lyfts behovet av 
minskat beroende av fossila drivmedel, en energieffektiv 
fordonsflotta och en transportsnål fysisk planering.  

Högskolans roll i Dalastrategin är kompetensförsörjning på 
akademisk nivå samt forskning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.    

 

Slutsats  
Dalastrategin avgör prioriteringarna för bl a regionala strukturfonder och 1:1-medel. Att koppla 
ihop energieffektivisering med miljödriven tillväxt genom innovation, kluster och öppna 
kunskapsmiljöer ligger helt i linje med strategins prioriteringar. 

 

 

 

2.10 Dalarnas innovationsagenda 

Dalarnas innovationsagenda, ”Mobilisera för tillväxt”, beskriver det regionala 
innovationssystemet. Grunden är de regionala klustren som bygger upp relationer med företag i 
respektive styrkeområden och blir på så sätt representanter för företagens i olika 
utvecklingsfrågor.  
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Agendan understryker att det är flöden av kunskap som håller ihop olika innovationsområden. 
Kunskapsområdet för energieffektivt samhällsbyggande utgår från den kompetens som finns i 
regionen inom energieffektivisering i byggnader, industriprocesser såväl som transportlösningar 
och transmission med tillhörande teknik. Ambitionen är att utifrån kunskap om 
energieffektivisering, nätverk och kluster inom kunskapsområdet, samt FoI-miljöer skapa 
innovationer och tillväxt. 

Innovationsagendan är ännu inte antagen och kommer att kompletteras med ett 
handlingsprogram samt en samlad regional RIS3-analys. En inledande fas är att undersöka vilka 
kunskapsområden som har förutsättningar att prioriteras för smart specialisering. För att 
identifiera sådana prioriteringar rekommenderas att man fokuserar på få områden; 

- där regionen hoppas att kunna utmärka sig och skapa attraktivitet 
- där man ser nya kombinationer av teknologier eller horisontella aktiviteter 
- där man kan kombinera stora utmaningar med regionala möjligheter  
- där man har stora möjligheter att skapa marknader eller introdusera till nya marknader.  

Enligt agendan bör man undvika att peka ut områden som man vanligtvis arbetar med och istället 
göra en ny evidensbaserad analys. Det är inte heller lämpligt att kopiera andra regioner (ex vis 
Silicon Valley II), satsa för brett eller att enbart peka ut hela branscher/sektorer. 

Innovationsagendan pekar ut tre kunskapsområden som på olika sätt uppfyller ovanstående 
ambitioner och som kan samla regionens styrkor, forskningsresurser, kluster och samhällsaktörer: 

• Kunskapsområdet inom metalliska material 

• Kunskapsområdet för innovativ upplevelseproduktion 

• Kunskapsområdet inom energieffektivt samhällsbyggande 

 

Slutsats  
Strategin i Dalarnas innovationsagenda är att bygga utvecklingen på långsiktigt etablerade kluster 
med nära relation till företagen. Energieffektivt samhällsbyggande är utpekat som ett prioriterat 
regionalt kunskapsområde. Den fortsatta analysen behöver bekräfta om detta är ett 
kunskapsområde som kan prioriteras för Dalarnas smarta specialisering.    
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3 Kunskapsområdet energieffektivt 
samhällsbyggande 
 

3.1 Energieffektivt samhällsbyggande 

Kunskapsområdet energieffektivt samhällsbyggande spänner över ett brett område där allt från 
energiproduktion och energiöverföring till energins användning ingår. Ordet samhälle i namnet 
för kunskapsområdet markerar att det omfattar mer än byggande av hus. Det är 
energieffektiviteten som är den samlande faktorn.  

Energiproduktion avgränsas till förnybar energi såsom bioenergi, vindkraft, solenergi och 
vattenkraft. Med energiöverföring menas både lagring och transport av el och värme. Här ingår 
därmed både behov av smarta elnät, ledningar för elöverföring och fjärrvärmeledningar för 
transport av värme och kyla. Användningen av energi brukar delas upp i sektorerna bostäder 
och service, industri samt transporter. Transporter är den sektor som ökat sin energianvändning 
mest, medan industrin minskat sin användning. Här krävs både en bättre planering för att 
minska behovet av transporter, bränslesnålare fordon och mer förnybart bränsle.    

Motiven för enskilda företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning är ofta, 
förutom att lagen kräver det, goda möjligheter att sänka sina energikostnader samtidigt som flera 
andra positiva effekter uppstår i form av t ex bättre driftsäkerhet och arbetsmiljö. För att 
effektivisera energianvändningen krävs en kombination av många olika åtgärder. Inom 
byggnader t ex handlar det om åtgärder såväl i husets själva konstruktion som i värme-, kyl- och 
ventilationssystem. Därtill behöver elanvändningen för verksamhet och processer i byggnaderna 
ses över. Då åtgärder påverkar varandra behövs en systemsyn som gör att helheten blir så 
effektiv som möjligt. 

Samhällsutmaningen att övergå till förnybar energi och effektivisera användningen av energi 
handlar både om att trygga den totala energiförsörjningen och att minska klimatpåverkan, då 
förbränning av fossila bränslen innebär stora utsläpp av växthusgaser. Att ställa om 
energisystemet innebär omfattande åtgärder i hela samhället, vilket kräver både nya lösningar 
och omfattande investeringar. Detta skapar samtidigt möjligheter till ekonomisk miljödriven 
tillväxt. 

Den ökade sysselsättningen i Dalarna som beräknas skapas genom energiomställningen uppgår 
till ca 5 000 nya jobb, varav de flesta förväntas skapas genom energiomställning i 
byggnadsbeståndet och genom ökat utnyttjande av bioenergi. Därtill kommer alla nya jobb som 
kan skapas genom produktion av nya innovativa produkter och tjänster.  

Kunskapsområdet styrs av en omfattande struktur för mål och strategier från såväl global, 
europeisk och nationell nivå. I tillägg har alla regioner och merparten av kommuner också mål 
och strategier för övergången till förnybar energi, energieffektivisering och minskad 
klimatpåverkan. 

 

 

3.2 Vision för kunskapsområdet 

Efter påtryckningar från länet utsåg Regeringen år 2010 
Dalarna till Pilotlän för grön utveckling. Aktörerna inom 
Energiintelligent Dalarna har gemensamt beslutat att, 
även efter att det formella uppdraget nu upphört, 
fortsätta som Pilotlän. Med detta menas att:   

”Vi ska engagera hela Dalarna i att vara förebild för grön 
utveckling och därigenom skapa goda affärer. Pilotlän för 
grön utveckling innebär att vi:  

- har en ledande europeisk position för energiomställning 
och minskad klimatpåverkan,  
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- knyter ihop energiomställningen med hållbar tillväxt och stödjer smart specialisering inom 
hållbart samhällsbyggande,  

- har kunskaper och erfarenheter som efterfrågas av beslutsfattare,  

- öppnar dörrar för internationell samverkan,  

- underlättar för finansiering av insatser samt  

- engagerar regionala och lokala aktörer för grön utveckling”  

Dalarnas energi- och klimatstrategi visar att det är möjligt att effektivisera energianvändningen 
med 20-25 % i alla sektorer till 2020 och att utvinningen av förnybar energi kan öka med 50 % 
under samma period.  
 

Vision 
Den vision som antagits för strategin tar sikte på 2050 och lyder: 

”Att leva och verka energiintelligent och klimatsmart är naturligt och enkelt i Dalarna.” 

I visionen ingår att ”Dalarna ska vara välkänt och respekterat för sitt arbete att använda 
energi- och miljöomställningen för utveckling och tillväxt”. Målet är att skapa tusentals nya 
jobb i Dalarna genom energiomställningen. 

 

Slutsats  
Att vara Pilotlän för grön utveckling förpliktigar och ställer krav på ett arbete som ligger i front. 
Statusen underlättar för finansiering och internationellt samarbete. Satsning på miljödriven 
tillväxt är prioriterat både som ett mål och ett medel i den regionala energi- och klimatstrategin. 
Det finns en vision där fokus på tillväxt ingår. 

 

 

 

3.3 Högskolan Dalarnas vision och forskningsstrategi 

Den forskningsprofil inom Högskolan Dalarna som ligger nära kunskapsområdet är Energi, 
skog och byggd miljö. Basen är teknik och naturvetenskap, men med starka inslag av 
samhällsvetenskaplig forskning för att förstå hur organisationer, företag och privatpersoner 
påverkar samhällsprocesser för en omställning till ett hållbart samhälle. Den teknisk-
naturvetenskapliga forskningen berör solvärme och solel, energieffektivisering i bebyggelse och 
industri.  

Enligt Högskolans forskningsstrategi ska en betydande del av forskningen ske i samproduktion 
med företag och organisationer i regionen samt med svenska och internationella lärosäten. Med 
samproduktion menas att samverkan startar redan på idéstadiet, vilket ökar förutsättningarna för 
ömsesidig nytta. Som part måste Högskolan hävda vetenskapliga kvalitetskrav, d.v.s. värna om 
det självständiga och kritiska tänkandet och valet av forskningsinriktning. 

Då en allt större del av forskningsresurserna kanaliseras via forskningsråd, d.v.s. i form av 
resurser som endast kan erhållas i konkurrens ställs krav på att Högskolans forskningsmiljöer 
ska vara i nationell tätposition. Strategin är att kraftsamla huvuddelen av 
forskningsverksamheten till ett begränsat antal kvalificerade forskningsprofiler. Inom dessa 
områden ska forskningen först stärkas med regionala och nationella forskningsresurser för att 
successivt kunna kandidera om konkurrensutsatta forskningsmedel på europeisk nivå. För att 
lyckas krävs att Högskolan kraftigt ökar antalet publikationer och citeringar. I nuläget har 
Högskolan nått målet i strategin då större delen av finansieringen är nationella och 
internationella forskningsmedel och där samverkan med andra sker utanför regionen. Flera 
forskningsprojekt bedrivs med Europeisk finansiering.  

Strategin om att en betydande del av forskningen ska ske i samproduktion med företag och 
organisationer i regionen möts upp av förslaget till ny vision för Högskolan Dalarna. Enligt den 

ska Högskolan prioritera det särskilda behov av kompetens och kunskap som Dalarna och 
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regionen omkring har, samtidigt som det ska ske i ett nationellt och globalt sammanhang. 
Enligt visionen hänger Dalarnas framtid samman med världens framtid och lösningar på 
stora samhällsproblem kan växa ur lokala initiativ. Uppgiften är att klargöra sambanden och 
öppna för nyskapande lösningar. 

Ett viktigt delmål för Högskolan är examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom några 
prioriterade områden, då det stärker forskningen och gör att studenterna kan erbjudas en 
komplett studieväg från grundnivå till forskarnivå samtidigt som det främjar tillväxt och regional 
utveckling. Egen forskarutbildning ökar möjligheterna att inrätta forskarskolor och knyta 
doktorander till Högskolan. Högskolan har nu forskarutbildningsrättigheter i mikrodataanalys. 

 

Slutsats  
Energi- och byggd miljö är ett prioriterat forskningsområde inom Högskolan Dalarna med målet 
att få forskarutbildningsrättigheter och nå en nationell och internationell tätposition inom 
profilen. En betydande del av forskningen ska ske i form av samproduktion och Högskolan 
prioriterar regionens särskilda behov av kompetens och kunskap.  
En slutsats blir att det gäller att tillsammans med det omgivande samhället bygga på regionala 
styrkor och resurser för att nå europeisk excellens där detta genererar ökad kunskap och resurser 
tillbaka till regionen. Detta kräver samarbete med andra lärosäten nationellt och internationellt. 

 

 

3.4 Entreprenörsmiljö 

För utveckling av ett kompetensområde för en smart specialisering är det viktigt att stärka 
dynamiken i den regionala entreprenörsmiljön, vilket kräver kunskap och förståelse för den 
entrepreneuriella miljön i regionen. Det möjliggör att kontinuerligt kunna följa utvecklingen, visa 
på resultat och stämma av mot nollbas-mätningen. (Kontigo)  

RegLab har utvecklat ett innovationsindex (”Innovationsindex”, REGLAB 2011) som försöker 
fånga faktorer av betydelse för tillväxt och innovationsförmåga i en region. Modellen är baserad 
på aktuell forskning och teori kring innovation, entrepreneuriell dynamik och regional tillväxt. 
En utgångspunkt är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett intrikat samspel mellan å ena sidan 
industriell förnyelse- och marknadsförmåga och å andra sidan en mer generell nivå av förmågor 
såsom entreprenörskap, kreativitet, öppenhet och mångfald. Modellen består av 15 indikatorer 
grupperade kring tre områden; regionala grundförutsättningar, förmåga till förnyelse samt 
förmåga att förpacka och kommersialisera en idé.  

Innovationsindex visar sammantaget att Dalarna har en relativt svag position relativt andra 
regioner vad gäller dynamiken i den entrepreneuriella miljön. Marknadsförmågan/förmågan till 
kommersialisering är den aspekt av innovationsindex där Dalarna har relativt sett starkast 
position: 

 

Indikator Indexvärde Ranking 

Grundförutsättningar 85,5 19 

Förmåga till förnyelse 66,6 20 

Förmåga till kommersialisering 74,4 16 

Samlat indexvärde 75,5 20 

 
En bättre förståelse för den entrepreneuriella miljön kräver en bra bild av utvecklingen i 
Dalarnas företag och branscher. Den presentation av medverkande företag som klustren har är 
bristfällig, både i överskådlighet och djup har konstaterats av aktörerna inom kunskapsområdet.   
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Slutsats  
RegLabs innovationsindex ger en grund för en kontinuerlig uppföljning av dynamiken i den 
entrepreneuriella miljön. Det bör övervägas om ytterligare och mer specifika indikatorer för 
energiområdet behövs för att fånga den entrepreneuriella dynamiken i miljön.  
 
För ökad förståelsen av den entrepreneuriella miljön behövs även en fördjupad analys av 
näringslivsstruktur och företag kopplat till energieffektivt samhällsbyggande. Analysen behöver 
visa företagens nuläge, behov, nätverk och tillväxtpotential. Här kan TBN-verktyget användas. 
Medverkande företag och organisationers värdeerbjudande behöver också beskrivas i ord.  

 

 

Fortsatt arbete 
Ta fram bättre och visualiserad beskrivning av företag och branscher inom området för ett 
energieffektivt samhällsbyggande baserat på de företag som i nuläget är med i respektive 
kluster/nätverk. Beskrivningen bör även analysera vilka företag inom kunskapsområdet som inte 
är med.   

 

 

 

3.5 Stödjande aktörer i Dalarna inom kunskapsområdet 

De mest centrala organisationerna inom energiområdet i 
Dalarna med koppling till miljödriven tillväxt har på 
uppdrag av projektet skrivit en delrapport över sin 

verksamhet, se Bilaga 1 ”Enkätfrågor”. Detta är en 
sammafattning av hur organisationerna själva beskriver sin 
roll och verksamhet: 

 
Energiintelligent Dalarna 
Den viktigaste sammanhållande kraften för energifrågorna regionalt är nätverksorganisationen 
Energiintelligent Dalarna, EID, som även fungerar som nationellt föredöme. Rollen är 
övergripande samordning och strategisk ledning i form av t ex antagande av regional energi- och 
klimatstrategi, medan det egentliga arbetet sker i respektive organisation som ingår i nätverket.  

EID leds av Länsstyrelsen Dalarna med landshövdingen som ordförande för styrgruppen och 
genom att sekretariatet är placerat där. I styrgruppen ingår även representanter från Region 
Dalarna, Högskolan, ByggDialog Dalarna, folkbildning och industrin. I EIDs mer verkställande 
samordningsgrupp ingår Region Dalarna, Högskolan, Gävle Dala Energikontor, Stiftelsen 
Teknikdalen och ByggDialog Dalarna då dessa har centralt ansvar för olika delprocesser i 
nätverket. Samordningsgruppen kan initiera nya regionala processer där behov finns.  

Till nätverksträffarna bjuds alla aktörer in som visat intresse för energi- och klimatfrågan i länet. 
Träffarna är en mötesplats för diskussion, lärande, kunskapsutbyte och informationsspridning. 
Årligen genomförs ett regionalt energi- och klimatseminarium med 200 -300 deltagare som är en 
viktig träffpunkt för alla som arbetar med energiomställningen. 

Energiintelligent Dalarnas sekretariat bemannas av energi- och klimatsamordnare från 
Länsstyrelsens miljöenhet. Sekretariatet ansvarar för mötesadministration och information utåt, bl a 
via hemsidan energiintelligent.se. 

 

Länsstyrelsen Dalarna 
Länsstyrelsen har flera olika uppdrag från regering i energiomställningen: 
- leda och samordna det regionala energiarbetet (vilket sker genom energisamverkan EID) 
- kunskap- och erfarenhetsåterföring till den nationella nivån 
- organisera regionalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
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- stödja aktörer i energiomställningen  
- kontrollera och villkora, t ex genom energikrav i tillsyn och prövning  
- vägleda kommuner i t ex energieffektiviseringsarbete och fysisk planering 
- utvärdering och uppföljning av energi- och klimatstatistik 
- initierar och driver nya projekt om ingen annan lämplig aktör finns. 

 

Gävle-Dala Energikontor 
Dalarna och Gävleborgs gemensamma energikontor, GDE, har uppdraget att samordna de 
kommunala energirådgivarna. Tillsammans med andra energikontor driver man flera 
energiprojekt för att bl a stödja energieffektivisering i samhället, dock ej i kommunens egna 
verksamheter. GDE driver också själva flera projekt inom olika områden.  De har också 
ansvaret för att samordna samverkansforum för ett energieffektivt näringsliv som drivs 
tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna.  

Energikontoren i Sverige har en 
väl inarbetad roll och har relativ 
god åtkomst till 
Energimyndighetens 
finansieringar. Med ca 15 
energirådgivare i länet och flera 
projekt utgör de en betydelsefull kraft i energiomställningen.  

Företag bör kunna vända sig till energikontoret för att få råd i energifrågor. Kontoret har en hög 
generell kunskap om energi, men inte teknisk expertis. För Gävleborgs del är energikontoret 
även ett mobilitetskontor. I Dalarna ligger den funktionen på Region Dalarna inom processen 
med Hållbara transporter.  

 

Högskolan Dalarna 
Högskolan har flera viktiga roller i arbetet att nå ett energieffektivt samhälle. Som ansvarig för 
högre utbildning och bildning ska högskolan förse det omgivande samhället med kunskap och 
arbetssätt. Akademiska yrkesutbildningar med inriktning på energiområdet stärker det regionala 
profilområdet. När hållbar utveckling får prägla all utbildning främjas en önskad 
samhällsutveckling och högskolan kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar, inte bara i vår 

egen region utan också i ett globalt perspektiv. 

Även forskningen har som uppgift att förse det omgivande samhället med 
nödvändig kunskap. Ett fungerande samspel med forskningen ger 
utbildningarna akademisk höjd. I högskolans tredje uppgift ligger att dela 
med sig av kunskap till det omgivande samhället och att samverka för att 
bidra till önskad samhällsutveckling. Inom Högskolan Dalarna är det 
Dalacampus som ansvarar för samverkan med näringslivet och det 
omgivande samhället i övrigt.  Dalacampus äger projektet EMC. 

EMC har som syfte ”att utveckla ett kompetenscentrum för att stärka konkurrenskraften för 
främst regionala företag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering”. Detta sker 
genom följande funktioner:  
- Förstudier 
- Seminarier för ökad kunskap i samhället 
- Öppet hus och visning av labben för marknadsföring av EMC verksamhet 
- Företagskontakter för att matcha företagens och forskarnas behov  
- Lots och bollplank för idébärare 
- Konsultuppdrag för specialistkompetens upp till 3 arbetsdagar.  
- Driva och utveckla labb samt att genomföra experimentella studier åt företag 
- Kunskapsspridning av forskarresultat 
- Påverka högskolans utbildningsinriktning 
- Finansieringsstöd och projektriggarhjälp 
- Forska 
- Öka intresset för näringslivssamverkan inom högskolan 
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- Omvärldsbevakning 
 

Samverkan med andra inom energieffektivt samhällsbyggande 
EMC har inlett mer långtgående samverkan med Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten 
(som finansiärer och samarbetspartners) samt med ca 25 andra företag för t ex 
företagsdoktorander eller andra samarbetsprojekt.  

EMC samarbetar med Stiftelsen Teknikdalen när det gäller affärsutveckling och konsultationer 
med ”gröna” företag. Organisationerna har kunnat förmedla företag mellan sig utifrån behov.   

ByggDialog Dalarna är den starkaste avnämaren av EMCs verksamhet och den aktivaste 
pådrivande om EMCs verksamhetsinriktning. Kontakterna med bygg-och fastighetsbranschen 
har lett till ett flertal företagsdoktorander och ansökningar (beviljade och pågående) om 
gemensamma FoU-projekt. Högskolan sitter med i ett flertal av ens arbetsgrupper och 
tillsammans har man skapat ett Branschråd för Högskolans byggutbildningar. Tillsammans har 
man genomfört ett flertal seminarier och förstudier. Byggdialogens verksamhetsledare är numer 
stationerad i Högskolans lokaler för att ytterligare stärka samarbetet. Ett samverkansavtal har 
träffats mellan institutionsledningen och byggdialogen. 

EMC sitter med i HVVs expertpanel och har varit med i uppstarten av ett flertal projekt som 
drivs av HVV. Kontaktnätet inom HVV är viktig i Högskolans strävan i näringslivssamverkan i 
Högskolans energiingenjörsutbildning och är därmed viktig för att Högskolans utbildningar ska 
vara en aktiv part i Ludvikaregionens kompetensförsörjning genom att utbilda ingenjörer som är 
attraktiva för Ludvikas elkraftsindustri. Vidare är kontakterna med HVV viktig för att koppla 
initiativ inom elföretagen i Dalarna (t ex vad gäller distribuerad elproduktion) mot kunskapen 
och företagen som finns runt ABB i Ludvika. EMC samverkar med Triple Steelix bl a om 
vindkraftscentrum i Falun.  

På nationell nivå samverkar Högskolan med andra lärosäten inom IQ Samhällsbyggnad som är 
en nationell nod för forskning och innovation inom samhällsbyggnad. Högskolan Dalarna är 
nod för renoveringsfrågor i det nationella nätverket; Renoveringscenter.  

 

ByggDialog Dalarna 
Klustret är ett nav och katalysator för hållbart byggande i bygg- och fastighetssektorns 
utmaningar i Dalarna. Genom dialog och mötesplatser skapas synergier mellan näringsliv, 
akademi och offentlighet. Klustret initierar och genomför processer som förbättrar 
samhällsbyggandet och ger underlag för relevant forskning och kunskapsförsörjning av hög 
kvalitet.  

Nätverket/föreningen används för dialog om nödvändig 
metodutveckling inom länets sektor, lika väl som för 
workshops och seminarier. Då Högskolans utveckling och 
möjlighet till kunskapsförsörjning är en avgörande faktor för 
företagens möjligheter till rekrytering och tillväxt inom 
regionen finns ett samverkansavtal med Högskolans avdelning för bygg- och energi.  

Åtta temagrupper som formats utifrån dialog och behov arbetar fram sina egna handlingsplaner 
får att nå övergripande mål. Varje grupp har en styrgrupp och en arvoderad sakkunnig. 
Aktiviteter kan vara metodutveckling, kompetensutveckling, samordnande policydokument, 
verktyg eller idéförslag. Kompetensförsörjning är ett övergripande insatsområde för samtliga 
temaområden. Temagruppernas arbeten ska vara resultatinriktat och generera dokument eller 
verktyg för bred användning i länets bygg- och fastighetsföretag. Även ansvaret för 
implementering ligger på temagrupperna/styrgrupperna. Följande temagrupper finns: 
- Energieffektivisering 
- Hållbara energisystem 
- Innemiljö 
- Hållbar samhällsutveckling 
- Effektivt byggande – kvalitetssäkrat hållbart byggande 
- ICT i byggandet 
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- Trähusbyggande 
- Bostadsbyggande 
 

Byggdialog har ett hundratal betalande medlemmar. Drygt tio tillverkande industriföretag, drygt 30 
bygg- och entreprenadföretag, ett tjugotal konsulter, kommunala energibolag, de stora 
fastighetsförvaltarna i länet, flera kommuner samt några övriga är medlemmar. 
Internationell samverkan finns genom projektet MountEE och nationell samverkan genom bl a 
Energimyndighetens Lågan. Genom samverkansavtal med Stiftelsen Byggutbildning Star finns 
ett strukturerat arbetssätt för byggbranschens karriärutveckling och kompetensförsörjning i 
Dalarna.  

 
Samverkan med andra inom energieffektivt samhällsbyggande 
Byggdialog har ett samverkansavtal med Högskolan Dalarna som innebär att byggdialogens 
branschaktörer (Byggutbildning STAR) hjälper högskolans grundutbildning med 
företagskontakter åt studenterna, studiebesök och praktikplatser mm (fadderverksamhet). 
Branschen hjälper även till med rekrytering till utbildningar, examensarbeten mm. Branschen 
bistår forskningen med industridoktorander som anställs i företagen, tillhandahålla forsknings-
case mm. Högskolan Dalarna erhåller med denna samverkan en unik tillgång till byggdialogens 
medlemsnätverk. Samverkan med Högskolan ger byggdialogen tillgång till relevant utbildning, 
tillgång till utvecklings- och provningslaboratorium, expertstöd för beräkning och utveckling, 
medverkan i temagrupper mm. 

ByggDialog Dalarna har ett samarbetsavtal med IUC kring köp av tjänst för att arbeta med 
innovation. Samverkan ger även tillgång till IUC Sveriges arbetssätt och analysverktyget TBN 
(tillväxt i befintligt näringsliv) samt Vinnovas innovationscheckar.  

 

ITSdalarna 
Föreningen ITSdalarna bildades 2003 och har utvecklats till ett klusterinitiativ med god 
utvecklingspotential. Klustrets inriktning är i första hand ITS, intelligenta transportsystem och 
tjänster, utanför storstad – rural ITS. Inom ITS Testsites of Sweden har ITSdalarna tilldelats 
ansvaret för att utveckla just transporterna inom landsbygd och glest befolkade område.  

Mycket viktigt är att ta tillvara den geografiska närheten till 
Trafikverkets huvudkontor samt Transportstyrelsens väg och 
järnvägsavdelning med bred som djup kompetens inom ITS i 
regionen.  

Klustret arbetar inom fyra områden för att utveckla 
verksamheten: 

- Klusteraktiviteter 
- Forskning och utveckling. Forskningen utgörs av två huvudaktörer, Högskolan Dalarna och 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) som har ett nära samarbete. Högskolans 
fokus ligger forskningsmässigt på ITS och logistik brett, medan VTI har ett större fokus på 
människors beteende i trafik.  
- TDA-E16 innovationsmiljö för test och demonstration av produkter och tjänster inom ITS. 
Den innovativa miljön TDA-E16 har fått sitt namn utifrån att flera av testplatserna ligger efter 
stråket E16 mellan Gävle och Bergen i Norge. Det är ett intressant stråk för såväl logistik som 
andra tester.  
- Medlemsservice  

ITSdalarna har en bred sammansättning av medlemmar. Den största gruppen utgörs av företag, 
såväl lokala som internationella, tillverkande som tjänsteföretag. Mellan fem och tio leverantörer 
av produkter och tjänster och lika många trafikkonsulter samt IT-konsulter ingår i klustret. 
SSAB, Stora Enso Kvarnsveden och Sveriges Åkeriföretag är exempel på medlemsföretag med 
stort logistikbehov. Bland offentliga medlemmar finns kommuner, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Landstinget, Dalatrafik och andra parter i innovationssystemet. 
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ITSdalarna är även en miljö för forskning och innovation. Ett non-profit utvecklingsbolag, 
ITSdalarnas Utveckling AB, är helägt av föreningen och bedriver idag flera projekt. Forskningen 
sker genom nära samarbete med främst Högskolan Dalarna och Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI. Högskolans fokus ligger forskningsmässigt på ITS och logistik 
brett, medan VTI har ett större fokus på människors beteende i trafik. Landstinget, 
kommunerna m fl har genererat spetskompetens inom logistikområdet.  

 
Samverkan med andra inom energieffektivt samhällsbyggande 
Inom Högskolan Dalarna sker samarbete främst med forskare inom mikrodataanalys. Behov av 
samverkan finns även med HVV när det gäller infrastrukturen för kraftförsörjning till t ex 
elbilar. Samarbete sker med Stiftelsen Teknikdalen om avancerad företagsutveckling. Övriga 
samarbetspartners är Vätgas Sweden, ITS Sweden inklusive Nevs, Biogas Mellansverige, Gävle-
Dala Energikontor, Transnova interregionala samarbete mellan Norge och Sverige med flera. 
Exempel på andra partners är Destination Dalarna, High Voltage Valley, Handelskammaren 
(Mellansveriges Logistiknav), NetPort i Blekinge, Lindholmen Scient Park i Västra Götaland och 
Kista Scient Park i Stockholm.   

 

High Voltage Valley 
Huvudaktörerna i den unika kunskapsmiljön i Ludvika inom elkraftsteknik är ABB, STRI och 
VB Energi, kompletterat av några små och medelstora teknikföretag och tekniska konsulter. 

HVV är en del av Samarkand som är ett regionalt 
utvecklingsbolag med verksamhet inom Ludvika och 
Smedjebackens kommuner. Det startade som ett projekt 
kring en idé om att skapa en forskningsmiljö kring 
kunskapsmiljön, en idé som strandade efter några år. 
Under 2007/2008 gjordes en omstart med idén stödja 
utvecklingen i lokala och regionala SME-företag. Det syfte 
som idag uttrycks för High Voltage Valley är att 
vidareutveckla den världsledande position regionen har 
inom elkraftteknik. Affärsidén är att High Voltage Valley 

ska vara arenan där olika aktörer och kompetenser samarbetar för att utveckla morgondagens 
teknik och företag inom elkraftteknik.  

High Voltage Valley uttrycks både som ett kluster och som en forsknings- och utvecklingsmiljö. 
Forsknings- och utvecklingsmiljön för High Voltage Valley baseras på samarbete med 
forskningsmiljöer inom STRI och ABB samt relevanta delar av universitet och högskolor såsom 
Uppsala universitet, KTH, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet och Högskolan 
Dalarna (EMC). Ett etablerat samarbete med nationella aktörer inom branschen, Elforsk, Power 
Circle mfl finns.  

Som kluster har projektet främst arbetat med leverantör till ABB. Klustret utgörs av två 
världsledande aktörer inom området; ABB och STRI samt ett antal leverantörer, elnätsbolag, 
elkonsulter; 60 talet små enmansföretag (oftast) som har en unik spetskunskap som är ovärderlig 
(för ABB), ett antal ”stora konsulter inom området; Combitech ÅF, Creator, Semcon,Addiva, 
Pöyry, Norconsult, Protrol, YIT mfl. Fem strategiskt viktiga leverantörer till ABB har under HVVs 
projekt kommit långt i att bilda ett leverantörsnätverk och är en viktig aktör för ABB. 

Klustrets roll är att vara mötesplatsanordnare, nätverksbyggare, relationskapare och projektriggare, 
samt att stödja företagsutveckling, marknadsföring och kommunikation. Gensvaret från SME-
företagen har varit begränsat och det är få varuproducerande medlemsföretag, men desto fler 
tjänsteleverantörer. Inriktningen har inte heller varit av primärt intresse för ABB och STRI. En 
styrka är att Ludvika och Smedjebackens kommuner backar upp HVV med ekonomiska resurser. 

Samverkan med andra inom energieffektivt samhällsbyggande 
I HVV ingår Högskolan, Uppsala universitet, KTH, Luleå tekniska universitet, Linköpings 
universitet, ABB Industrigymnasium. Man arbetar tillsammans med Energy Competence Center 
(ECC) i Västerås, Power Circle, Falun-Borlänge regionen, DalaBergslagsuppfinnare (DBU). 
Samverkan sker även med GBR, Triple Steelix, ITS Dalarna, IUC, CPC, ByggDialog Dalarna.  



23 

 

Stiftelsen Teknikdalen, inkl Green Business Region 
Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella 
projekt samt underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknaden. 

Verksamheten består av: 
- Företagsinkubatorn i Dalarna har regionens uppdrag att identifiera och stödja entreprenörer att 
starta och utveckla tillväxtföretag. Samarbetet mellan företagsinkubatorn och projekten inom 
hållbar affärsutveckling har under det senaste året intensifierats. 
- Enterprise Europe Network (EEN) ger råd och stöd till företag i internationella 
affärskontakter samt teknik- och forskningssamarbeten.  
- Driva utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling 

Green Business Region, GBR, har antagit rollen som en innovations- och samverkansaktör för 
miljöteknik i Dalarna och i Gävleborg. Man erbjuder regionens 
miljöteknikföretag  
- Affärsrådgivning 
- Stöd till internationella affärer 
- Finansieringsguide 
- Ta emot affärsbesök  
- Nätverksbyggande 
- Kompetensutveckling 

Miljöteknik skär genom flera branscher och GBR är inget 
kluster. I nätverket ingår över hundra företag från Dalarna 
som har verksamhet med kopplingar till området 
energieffektivt samhällsbyggande.  Många av de kommunala energibolagen ingår liksom ett 
trettio-tal företag som levererar produkter och tjänster inom uppvärmning. Nära hälften är 
leverantörer av huskomponenter eller andra produkter som utgör viktiga delar för ett 
energieffektivt samhällsbyggande. Ett tiotal av företagen i nätverket producerar kompletta 
hus. Därtill räknas 10-15 konsulter till miljöteknikföretag. Ca 15 av företagen är även 
medlemmar i ByggDialog Dalarna 
 

Samverkan med andra inom energieffektivt samhällsbyggande 
GBR samverkar med ByggDialog Dalarna, IUC och Triple Steelix om seminarium mm. 
Samverkan med EMC sker kring idé- och affärsutveckling. Även annan samverkan sker med en 
mängd andra organisationer. 

 

IUC Dalarna 
IUCs målgrupp är industriella företag inom främst trä och verkstad då de är stora i Dalarna. IUC 
är specialister på att identifiera företagsbehov och paketera dessa till utvecklingsprojekt och se 
till att dessa blir genomförda. Man samverkar i olika grad med alla andra organisationer såsom t 
ex Almi, Företagsinkubatorn, Högskolan eller forskningsinstitut. I arbetssättet ingår att följa en 
framtagen processbeskrivning i varje enskilt fall och att stödja företaget genom hela processen. I 
de fall IUC går in med pengar för utvecklingsarbetet så är man ofta med och tar ansvaret för 
den ekonomiska redovisningen så att företaget kan fokusera på genomförandet.  

 

Triple Steelix 
Klustret Triple Steelix stödjer stålrelaterade 
innovationer till marknad. Klustret fungerar 
som neutral part och kontaktskapare i 
samverkansprojekt med fokus på att säkra 
kommersialiseringen av projektresultaten. Funktioner som erbjuds är stöd till produktutveckling 
och internationalisering. Företag som ingår är företag som levererar teknik och insatsvaror till 
stålindustrin samt företag som vidareförädlar stålet till avancerade applikationer.  
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Samverkan med andra inom energieffektivt samhällsbyggande 
I Triple Steelix ingår bl a Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Högskolan Dalarna, 
kommuner i Bergslagen, Stiftelsen Teknikdalen, IUC, Jernkontoret och Vinnova. 

Högskolan är en nära samverkanspartner, mest inom maskin och materialteknik 

 

Almi 
Almi erbjuder förutom riskkapital genom Almi invest, rådgivning i form av: 
- Tillväxtrådgivning för etablerade företag.  
- Lönsamhetsstyrning 
- Mentorsprogram 
- Nyföretagarrådgivningen  
 

 

Samordnare av regionala processer inom energiområdet 
Förutom byggdialogen för bygg- och fastighetssektorn så finns inom Energiintelligent Dalarna 
några ytterligare centrala regionala processer för olika delar av energiomställningen:  

 
Transportdialog Dalarna, Region Dalarna 
Region Dalarna har det övergripande ansvaret att leda och samordna omställningen till hållbara 
transporter. För detta har Transport Dialog Dalarna bildats, vilket är en regional plattform för 
samverkan och kunskapshöjande aktiviteter, med syfte att bidra till hållbar utveckling genom 
resurseffektiva åtgärder inom tranportområdet. Målsättningen är att initiera minst ett projekt per 
år utifrån upplevda behov.  
 

Samverkansforum för ett energieffektivare näringsliv i Dalarna och Gävleborg (Industridialogen) 
Gävle-Dala energikontor och Länsstyrelsen Dalarna har ansvaret att leda och samordna stödet 
till energieffektivisering i industrin. Forumet består av representanter från 
näringslivsorganisationer, branschorganisationer, länsstyrelserna, regionförbunden, 
kommunerna, företagsrådgivare hos Almi och banker samt försäkringsbolag m fl, d v s de 
organisationer som har en roll för att stödja företagens utveckling. Forumets främsta aktivitet är 
att driva stödprojekt för små- och medelstora företag. Med begränsade resurser har forumet 
ännu inte intagit övriga roller som definierats som forumets roll, nämligen ett samlat 
kunskapsstöd, tillhandahålla verktyg samt att följa upp företagens energianvändning.  
 

Regional process för att stödja övergången till förnybar energi 
Högskolan Dalarna har ansvaret för att leda och samordna det regionala initiativ inom 
Energiintelligent Dalarna som har till syfte att stödja övergången till förnybar energi i samhället 
samt att stödja ökad produktion av förnybar energi. Ett nätverk kring solenergi leds av 
Högskolan, men i brist på resurser har rollen inte utvecklats vidare och någon processgrupp har 

inte bildats. Länsstyrelsen har ett vindkraftsnätverk för elnätsutbyggnad.  

 
Hållbara Energisystem 
Hållbara Energisystem är en temagrupp inom byggdialogen, men eftersom gruppen består av de 
största energibolagen i Dalarna inkluderas inte enbart uppvärmning av fastigheter utan även att ta 
tillvara restvärme, hitta effektiva systemlösningar för industrin, elfordon, bioenergikombinat, etc. 

 
Storindustrin 
Länsstyrelsen har tagit initiativ till regional samverkan med de åtta stora processindustrierna i 
Dalarna samt ABB kring energi- och klimatfrågor.  
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Slutsats  
Det finns en mångfald av aktörer inom kunskapsområdet som tillsammans täcker upp de flesta 
aspekter av energiomställningen och som har roller i innovationssystemet. Vissa av 
organisationerna har som primära syfte att bidra till att uppnå klimat- och energimålen, t ex 
Energiintelligent Dalarna, Gävle-Dala Energikontor samt de regionala energiprocesserna. Andra 
organisationer har näringslivsutveckling som främsta syfte. Ett väl fungerande samspel mellan 
organisationerna är en förutsättning för ett effektivt innovationssystem. Någon beskrivning av 
hur de hänger ihop och samspelar när det gäller innovation finns dock inte och behöver därför 
beskrivas i denna rapport.  

 

 

 

3.6 Spetskompetens inom kunskapsområdet 

Att en enskild organisation eller ens en samlad innovationsarena med många organisationer 
delaktiga skulle vara excellenta inom hela området för ett energieffektivt samhällsbyggande är 
inte möjligt enligt arbetsgruppen. Analysen av kunskapsområdet visar att de starkaste initiativen 
och spetskompetenserna finns inom olika områden av ett energieffektivt samhällsbyggande. 
Som exempel har ByggDialog Dalarna och EMC spetskompetens inom energieffektivt 
byggande, HVV inom smarta elnät, högspänning och transmission samt ITsdalarna över 
transporter. Det kan därför vara motiverat att en öppen innovationsarena har en bred bas 
kompletterat med strävan att nå Europeisk excellens inom några specifika områden.      

I EUs strategi för smart specialisering lyfts ofta begreppet ”Key enabling technologies” för 
central teknik som kan användas i olika tillämpningar. T ex kan GIS ges många olika 
användningar i olika sektorer.   

 
Spetskompetenser 
Högskolan har spetskompetens inom följande områden: 
 
Solcellteknik och solcellssystem 

Högskolan har hög kompetens inom solcellssystem, båda vad gäller systemuppbyggnad i 
stort som kunskap om komponenter såsom batterier, växelriktare och solcellsmoduler och 
har utvecklade laborativa miljöer för test och utveckling av såväl komponenter som hela 
system.  

Energieffektiva system och komponenter för byggnader 
Högskolan har långvarig forskningskompetens vad gäller energieffektiva uppvärmningssystem för 
småhus, främst vad gäller värmesystem baserade på biobränslen (träpellet), värmepumpar och 
solvärme, kylsystem baserad på värmedrift (absorbtionskyla) samt värmedrift av vitvaror för att 
minska hushållens elanvändning. Annan aktuell forskning är utformning av tilluftsradiatorer med 
hög verkningsgrad vilket möjliggör för uppvärmningssystem baserade på lågtemperaturvärme samt 
utveckling av testmetoder för värmesystem. Forskningskompetensen gäller såväl 
komponentutveckling såsom biobränslepannor och ackumulatortankar som systemstudier där 
Högskolan har tillgång till såväl avancerade simuleringsprogram och laboratorier för 
systemprovning. En satsning görs för närvarande på att bygga upp kompetens kring energieffektiva 
småhus, både vad gäller nyproduktion som renovering, då dessa står för en majoritet av 
energianvändningen i den byggda miljön i länet. 

Kompetens finns kring utvärdering av energianvändning i byggnader och kunskap kring utrustning 
och beräkningar för detta. Vidare finns flera företagsdoktorander som arbetar med systemaspekter 
vid renovering av flerbostadshus inom fjärrvärmenätet samt brett internationellt nätverk genom 
deltagande i EU-projekt om utveckling av teknik för energieffektivisering i byggnader. Det finns 
även kunskap om energieffektiva komponenter och en klimatkammare för test och utvärdering av 
värmetransposter genom komponenter, t ex väggar, fönster och isoleringsmaterial. 
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Träbyggande 
Högskolan har en särskild profil mot byggande i trä, vilket harmonierar väl med strategierna inom 
ByggDialog Dalarna och Faluns träbyggnadsstrategi. Det gäller trä som konstruktionsmaterial och 
användning i energieffektiva hus i samverkan med hustillverkare och komponenttillverkare. För 
närvarande satsar Högskolan på att introducera större inslag om träbyggande i byggutbildningarna 
och har bl a införskaffat en testbyggnad för lågenergibyggnad i massivträ för att användas i 
undervisningen och för forskning om täthet och fuktvandring i träbyggnader 

Solvärmeteknik 
Uppvärmningssystem med låg klimatpåverkan kan byggas med solfångare och biobränslebaserade 
förbränningspannor. Forskningen har omfattat såväl komponentutveckling (t ex värmeväxlare, 
ackumulatortankar, solfångare) som systemutveckling genom studier av systemuppbyggnad i 
laboratorium, i fält och med avancerade beräkningsprogram. Forskningskompetens finns för såväl 
komponenter som hela system där solvärmen kombineras med annan värmekälla, t ex värmepump, 
fjärrvärme eller biobränslesystem. Forskningen är nära knutet till området energieffektiva system 
för byggnader då solvärme kan ses som en energibesparande åtgärd som minskar behovet av köpt 
energi. 

Energisystem 
Kompetens finns vid Högskolan för design och analys av energisystem i småhus, flerfamiljhus, 
lokala energisystem och fjärrvärmesystem. Forskningen handlar såväl om energieffektivisering i 
befintliga system som att studera systemaspekter på energieffektivisering i större system, t ex 
gruvnäringen. 

Socioteknisk energiforskning 
Inom forskningsprofilen finns kompetens att beakta samhällsvetenskapliga aspekter på 
implementering av energipolitiska beslut, icke tekniska barriärer till implementering av 
energieffektiviseringsåtgärder, villaägares val av värmesystem och acceptans av skogsbaserad 
vindkraft. Aspekter av vikt för att förstå attityder och hinder och hur dessa kan undanröjas för att 
ny energiteknik skall kunna implementeras i stor skala.  
 

Inom andra delar av högskolan finns spetskompetens inom materialteknik och maskinteknik. 
Ett annat intressant område, där Högskolan har forskarutbildningsrättigheter, är mikrodata-
analys. Ett kunskapsområde som har stor potential att nyttjas inom flera områden av 
energieffektivt samhällsbyggande än idag och som kan sägas vara en ”Key enabling technology” 
som vi har tillgång till. 

 

 
ByggDialog Dalarna 

I kärnan för satsningen på en öppen innovationsarena för ett energieffektivt byggande står bygg- 
och fastighetssektorn. ByggDialog Dalarna har samlat en bred kompetens inom den för Dalarna 
så betydelsefulla bygg- och fastighetssektorn. Ca 70 % av bostäderna i Dalarna är enligt 
byggdialogen småhus med privat ägande, vilket gör detta till ett särskilt intressant område att 
fokusera på. Offentliga aktörer är starkt dominanta när det gäller nyproduktion av 
flerbostadshus och även när det gäller innehavet av lokaler. Byggdialogen menar att 
fastighetsägandet i länet karaktäriseras av långsiktigt ägande, att bygga för att förvalta, vilket ofta 
skiljer sig från förhållanden i ex Stockholmsregionen. Det medför att byggande och förvaltning 
behöver betraktas som en enhet. Vid nyinvestering är det därför avgörande om drift och 
förvaltning av byggnaden räknas in i kalkyler. Sammantaget gör detta att det finns särskilt goda 
förutsättningar i denna region att tillsammans med offentliga aktörer utveckla långsiktigt hållbart 
byggande. Enligt Martin Bergdahl, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna och f d 
ordförande för ByggDialog Dalarna, har deltagande företag nyckelteknologier för: 

- Trähusbyggande 
- Lågenergibyggande 
- Energieffektivisering 
- Varsam renovering 
- IT-stöd för byggprocessen 
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ITSdalarna 
ITSdalarna beskriver sina nyckelkompetenser som starkt 
präglade av och tidigare Vägverket, Banverket och 
Trafiksäkerhetsverket, nuvarande Trafikverkets huvudkontor 
och Transportstyrelsens lokalisering till Borlänge. Kompetens 
inom multimodala transporter på nationell och internationell 
nivå är samlad i klustret. Forskningen utgörs av två 
huvudaktörer, Högskolan Dalarna och VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) som har ett nära samarbete. 
Högskolans fokus ligger forskningsmässigt på ITS och 
logistik brett. ”Komplexa system – mikrodataanalys” är ett av 
Högskolan Dalarnas prioriterade forskningsprofiler. VTI har 
ett större fokus på människors beteende i trafik. 
Forskningsmässigt hänger dessa ihop som en miljö, då man 
sedan 90-talet är samlokaliserade. Högskolan Dalarna har 
även en stark forskningsprofil inom mikrodataanalys, där 
internationell samverkan finns med bl a Kina. Sammantaget 
håller denna FoU-infrastruktur excellent kunskapshöjd för att leverera lösningar inom hållbara 
transporter med landsbygden som bas. 
- Fysiska testplatser (VTI, Högskolan Dalarnas forskningsprofil, ITSdalarnas kluster och 

Trafikverket) 
- Datalabbet/växeln (VTI, HuI, Högskolan Dalarnas forskningsprofil, ITSdalarnas kluster och 

Renmin) 
- Testpopulationen (HuI, Högskolan Dalarnas forskningsprofil och ITSdalarnas kluster)  
- Världsledande kompetens (ITSdalarnas kluster) 
 
 

High Voltage Valley 
HVV lyfter fram den världsledande kompetens inom Smart Grid, överföring och energilagring 
(främst ellagring) som de har. Vid ABB och STRI finns prov och testhallar för 
högspänningsprovning som är unika i världen. Tillverkning av de största transformatorerna i 
världen med storskalig kraftöverföring, vilket gör företaget världsledande inom elkraftsteknik; 
transmission och distribution. Miljön kompletteras med många små enmanskonsulter med unik 
spetskompetens inom områdena, bl a genom Dalarnas enda uppfinnarförening (DBU). 
Etablerat samarbete finns med Uppsala Universitet, Luleå Universitet och KTH inom områdena 
smarta elnät och energilagring och batteriforskning. Samarbete finns med Linköpings 
universitet, Luleå tekniska och Högskolan Dalarna kring energiförsörjning för gruvor.  

Bland miljöteknikföretagen inom Green Business Region finns enligt Stiftelsen Teknikdalen flera 
företag med framstående produkter och tjänster, ex: 

 i Cell- världens modernaste och största produktionsanläggning för tillverkning av borsaltfri 
och miljövänlig cellulosaisolering. 

 Fiskarhedenvillan AB som utvecklar och säljer individanpassade, energismarta kvalitetshus 
till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. 

 Ahlstrom Munktell är en av världsledarna när det gäller filtrering och separationsteknik 

 Östbergs är en av världens ledande fläkttillverkare 

 Isoflex utvecklar och tillverkar isoleringsmaterial för tågkarosser.  

 Miljötekniksektorn innehåller dessutom många specialiserade konsultföretag 

 
 
Clean Production Center 
CPC inom Triple Steelix utvecklar spetskompetens inom tillvaratagande av restvärme, med ett 
särskilt intressent fokusområde inom stålindustrin. 
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Test- och demomiljöer 
Inom Högskolan finns laborativ miljö för: 

- förbrännings- och systemprovningslaboratorium 
- solvärmelaboratorium  
- mikrogridlaboratorium 
- portabel utrustning för energimätningar i byggnader 
- klimatkammare för test av byggnadskomponenter och en testbyggnad för passivhus i 

massivträ  
- undervisningslaboratorier i energiteknik för solfångartestning med konstgjord sol och 

elkraft 
- beräkningsprogram för energiberäkningar och byggnadsfysik. 

 
ITSdalarna har byggt den innovativa test- och demonstrationsmiljön TDA-E16. Den 
tillhandahåller i egen regi en infrastruktur med fysiska testplatser, en dataväxel, en testpopulation 
och kompetens via klustrets medlemsföretag. Där ges möjligheter att testa, utveckla och 
demonstrera ITS-tjänster och produkter avsedda för i första hand landsbygd, som ett led i att 
utveckla dessa till kommersiellt gångbara produkter och tjänster. TDA-E16 bistår med tre delar 
med olika nyttjande aktörer:  

- Fysiska testplatser - VTI, Högskolan Dalarnas forskningsprofil, ITSdalarna 
- Datalabbet/växeln - VTI, HuI, Högskolan Dalarnas forskningsprofil, ITSdalarna, 

Renmin 
- Testpopulationen - HuI, Högskolan Dalarnas forskningsprofil, ITSdalarna  
- Världsledande kompetens (ITSdalarnas kluster) 

  
I nuläget finns tre fysiskt avgränsade platser, utrustade med teknikbod innehållande infrastruktur 
såsom el och internet, parkeringsplatser, fackverksmast för skylt, fundament för kameraskåp, 
skyltfundament och motordrivna bommar samt avskilda områden. Inom klustret finns en bred 
kompetens som kan vara rådgivare och stöd vid tester och demonstrationer men även mottagare 
och analyserande av testresultat. Dataväxeln är en gemensam tjänst/databas för tillgång till 
transportrelaterade data. Den är väldigt användbar för utveckling av nya produkter och tjänster. 
En situationsanpassad testpopulation finns även att tillgå och har använts av Högskolan i ett 
flertal forskningsprojekt.  

HVV har genom STRI tillgång till högspänningslaboratorium och Sveriges största Smart Grid 
Lab. VB Energi som äger sitt kraftnät fungerar som testbädd i fullskala för tester av 
innovationer och applikationer inom området. Ett utvecklingsarbete pågår för att etablera en 
nationell testbädd för energiförsörjning i gruvor där dessa testmiljöer ska användas. 

 

Slutsats  
Analysen av spetskompetens visar att det finns förutsättningar att hävda eller utveckla excellens 
inom flera områden inom energieffektivt samhällsbyggande. Dock saknas i flera fall 
dokumentation av hur olika verksamheter och spetskompetenser befinner sig i jämförelse med 
andra. ABB och STRI håller redan idag absolut världsklass. Tillsammans har aktörerna en bredd 
av kompetens och energismarta lösningar som tagits fram utifrån landsbygdens förutsättningar, 
men som kan appliceras även på städer. Exempel på detta är satsningen på småhus, rural 
transports och småskalig energilagring. Samtliga kunskapsområden har etablerats utifrån 
regionala förutsättningar och genom att ta tillvara stora företag och myndigheters lokalisering i 
regionen, men där små- och medelstora företag har tillväxtpotential och en central roll i 
utvecklingen.  

 
 

Fortsatt arbete 
Ta fram bättre beskrivning av hur vår spetskompetens och erbjudanden inom klustren/företag 
står sig i konkurrens med andra. Med vilka konkurrerar vi och vad är vår position jämfört med 
dem? Bättre analys behövs även av med vilka vi konkurrerar om forskningsresurser. 
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3.7 Övriga regionala tillgångar inom kunskapsområdet 

Som Pilotlän för grön utveckling med nationell uppmärksammat framgångsrikt energiarbete har 
Dalarna en särställning när det gäller statusen för att ta ett samlat grepp om energiomställningen 
och att koppla den till regional tillväxt. Utmärkelsen öppnar vägar för internationell samverkan 
och nationell uppmärksamhet.  

Styrkan i Energiintelligent Dalarna som samlande organisation och nätverkets mångåriga arbete 
gör att det finns ett brett regionalt engagemang uppbackat av politiska ambitioner som 
föregångare på energiområdet. En stor tillgång i arbetssättet är att organisationerna är vana att 
samarbeta och verka i gemensamma nätverk. 

Flera organisationer inom Energiintelligent Dalarna har erfarenhet av att medverka i 
internationella projekt, bl a Högskolan Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen och Länsstyrelsen 
Dalarna. Ett framgångsrikt arbete har gjort att dessa organisationer nu ingår i nätverk som 
öppnar för fortsatta samarbetsmöjligheter. 

Bredden på kompetens inom energiområdet gör att det finns goda förutsättningar att anta ett 
tvärvetenskapligt systemperspektiv. Traditionen att samverka ger extra goda förutsättningar till 
implementering av innovationer inom energiområdet.  

 
 

Slutsats  
Statusen som Pilotlän för grön utveckling och det framgångsrika arbetet inom Energiintelligent 
Dalarna lägger god grund för en excellent kunskapsmiljö inom energiområdet. Det finns 
internationell erfarenhet som kan byggas vidare på. Kompetensområdet har särskilt goda 
förutsättningar att anta ett tvärvetenskapligt systemperspektiv med fokus på implementering av 
innovationer. 

 
 

 
 

3.8 Tillväxtpotential 

Potentialen för ekonomisk tillväxt inom kunskapsområdet är svår att bedöma då det inte finns 
en samlad beskrivning av nuläge och tidigare utveckling för de aktörer och verksamheter som 
ingår. Följande redovisning utgör inte helheten. 

 
Byggsektorn 
I en sektor som ByggDialog Dalarna spänner över ingår både planering, byggande och 
förvaltning av byggnader. I rapporten ”Så förändras Dalarnas näringsliv - en kartläggning av de senaste 
10-25 åren”, Länsstyrelsen Dalarna, finns statistik för gruppen Bygg- och anläggningsentreprenörer. 
I denna grupp finns 8 % av Dalarnas arbetsplatser och 12 % av sysselsättningen. Tillväxten 
avseende antal arbetsställen och antalet sysselsatta ligger på 4-5 % per år.  Vinstmarginalen ligger 
på ca 8 % och tillväxten vad gäller vinster har varit drygt 7 % under perioden 2003-2011. 
Förädlingsvärdet ligger på ca 5 miljarder per år.  

Nyproduktionen i länet är låg. Trots detta 
är ett antal större entreprenörer etablerade 
i Dalarna och viktigaste marknaderna är 
Mälardalen och i viss mån Norge. Även 
på konsultsidan finns stora företag 
etablerade i länet och som under senaste 
åren vuxit kraftigt. Forskningsstudien 
”Simple Question, Complex Answer - Pathways 
towards a 50% decrease in building energy use”, av Philipp Weiss visar på en mycket stor tillväxtpotential 
för marknaden om renoveringar i byggnadsbeståndet.  

http://du.se/PageFiles/92194/FullMono_PW_3.pdf
http://du.se/PageFiles/92194/FullMono_PW_3.pdf
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Det finns ett antal mindre och medelstora entreprenörer i länet som ur byggdialogens perspektiv 
har förutsättningar för tillväxt. Genom att aktivt arbeta med dessa i kvalitets- och miljöfrågor 
bereds dessa möjligheten att delta även i framtida, moderna beställningar. En betydande del av 
företagen inom byggdialogen är numera leverantörer av hus eller huskomponenter. Genom att 
koppla samman dessa med beställarleden inom föreningen menar byggdialogen att det finns stor 
potential för tillväxt och utveckling.    
 

ITS inom transportsektorn 
När det gäller ITS-lösningar generallt sätt finns en stor global efterfrågan som beräknas ge en 
tillväxt på 12-22% globalt sett, en marknad på 60 miljarder dollar år 2020. Berg Insight (2012) 
uppskattar att den europeiska marknaden för ITS i kollektivtrafiken kommer att växa med 15 % 
årligen, från 0,75 miljarder euro i slutet av 2011 till 1,5 miljarder euro år 2016. 
Tillväxtpotentialen för ITSdalarna finns primärt hos innovationsmiljöns medlemmars 
affärsverksamhet. Ett exempel är företaget Safe X System med en årlig tillväxt på 30 %. ITS-
lösningar i form av produkter och tjänster är ofta skalbara och en stor tillväxtpotential finns i 
etableringen av regionen som en exportör av dessa lösningar. Det finns även en indirekt 
tillväxtpotential eftersom Borlänge har blivit ett handelscenter av rang, med stora 
logistikutmaningar enligt ITSdalarna. Effektivare transportsystem möjliggör tillväxt bl a 
besöksnäringen och transportberoende företag såsom Clas Ohlson, SSAB, Stora Enso, 
gruvnäringen och ABB. Effektivare transporter i form av ökad precision, minskade störningar, 
förutsägbarhet leder indirekt till tillväxt. En annan tillväxtmöjlighet för regionen är att klustret 
lockar nya företag att etablera sig, Trafikverket och Transportstyrelsen expanderar och 
rekryterar, Högskolan Dalarna och VTI anställer nya transportforskare. Inom ITSdalarna finns 
en medvetenhet om och en vilja att tillvarata de tillväxtmöjligheter som jämställdhet kan leda till.  

Utbyggnaden av kraftöverföringssystemen står inför en global utmaning. Behovet av  energi i 
allmänhet och elnergi i synnerhet ökar. Lika viktigt som tekniken för att producera el från 
förnybara källor är att det finns överföringskapacitet. Dessutom ökar elhandeln mellan olika länder 
och en ökande befolkning vilket gör utveckling av ny teknik både nödvändig och kommersiellt 
motiverad enligt High Voltage Valley. Det europeiska elnätverket ENTSO-E beräknar att enbart i 
Europa behövs investeringar i storleksordningen 104 miljarder Euro för att hantera utbyggnaden 
av ny generering i Europa. Utbyggnaden kommer i mycket större grad än det befintliga elnätet att 
baseras på högspänd likström av den senaste generationen. Sverige har en lång historik att vara 
marknadsledande på kraftöverföringsområdet.  

Potentialen för tillväxt inom miljöteknikföretagen skiljer stort mellan företagen, men generellt 
kan sägas att tillväxten har varit god och vuxit med 15 % under perioden 2007-2011 enligt 
Vinnova. I Dalarna uttalar omkring 40 % av miljöteknikföretagen att de bedriver 
exportverksamhet, ett område som ofta lyfts fram som en möjlighet för tillväxt. Ett exempel på 
intressant miljöteknikföretagande är Falu Energi&Vattens satsning på att etablera ett datacenter i 
anslutning till sitt kraftvärmeverk för att på ett systemmässigt bra sätt möte behovet av ökad 
elförsörjning för internettrafik. Enligt Falu Energi&Vatten kan detta vara en ny storindustri för 
Sverige där den aktuella anläggningen innebär en investering på 900 Mkr.  

 

 

Slutsats  
Potentialen för tillväxt inom kunskapsområdet för energieffektivt samhällsbyggande är stor, men 
för att bedöma potentialen på bransch och företagsnivå behövs mer underlag. 

 
 

Fortsatt arbete 
Fördjupad analys av tillväxtpotential inom kunskapsområdet 
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3.9 Slutsats om potential för smart specialisering 

Genom att sammanfatta och dra slutsatser av analysen i detta kapitel kan en bedömning göras av 
om kunskapsområdet kvalificerar sig för prioritering i Dalarnas strategi för smart specialisering. 
Bedömningen kan göras utifrån rekommenderade faktorer i RIS3.  
 
Potential för smart specialisering 
Dalarnas framgångsrika arbete inom energiområdet väcker intresse från omvärlden att samverka 
om smart specialisering. Högskolan Dalarna prioriterar forskning inom området Energieffektivt 
samhällsbyggande. Analysen av spetskompetens visar att det finns förutsättningar att hävda eller 
utveckla excellens inom flera områden inom energieffektivt samhällsbyggande. Dock saknas i flera 
fall dokumentation av hur olika verksamheter och spetskompetenser befinner sig i jämförelse med 
andra. Det finns flera stora tillväxtpotentialer inom kunskapsområdet som helhet. 
 
Områden där regionen hoppas att kunna utmärka sig och skapa attraktivitet 
Det finns en stark uppslutning från det regionala ledarskapet om energiområdet som ett prioriterat 
satsningsområde, även i aspekter av tillväxt och sysselsättning. Genom viljan att vara ett pilotlän 
för grön utveckling markerar Dalarna att detta bidrar till att stärka attraktiviteten samtidigt som det 
förpliktar.  
 
Möjligheter till nya kombinationer av teknologier, horisontella prioriteringar och innovationer 
Med det breda angreppssätt som finns inom kunskapsområdet, med ansvariga aktörer inom de 
flesta sektorer, finns goda förutsättningar för ett tvärsektoriellt arbetssätt. Samverkan inom 
kunskapsområdet är en styrka, så en samlad satsning på smart specialisering har stora möjligheter 
att kombinera olika spetskompetenser och dra fördel av det innovativa arbetssätt som utvecklats 
inom kunskapsområdet.  
 
Möjlighet att kombinera stora utmaningar med regionala möjligheter  
Att effektivisera resursanvändningen, däribland energi, är en stor samhällsutmaning som är 
prioriterad från såväl europeisk som nationell och regional nivå. Det finns en mångfald av aktörer 
inom kunskapsområdet som täcker in hela innovationssystemet. Genom samverkan och tydlig 
strategi finns goda möjligheter att både lösa en stor samhällsutmaning och skapa tillväxt. 
 
Möjligheter att skapa marknader eller introdusera till nya marknader  
Det starka regionala ledarskapet och det faktum att många av de aktörer som verkar inom området 
arbetar för ökad efterfrågan och spridning av innovationer stärker befintlig marknad och 
underlättar för att nå nya marknader. 
 

 

Slutsats  
Energieffektivt samhällsbyggande kvalificerar sig för att vara ett prioriterat område för smart 
specialisering i Dalarna. 
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4 Innovationssystemet inom kunskapsområdet 
 
 

4.1 Framgångsrika innovationsmiljöer 

En innovationsmiljö som stöder förnyelse och värdeskapande kräver en rad olika kompetenser 
och processer som samverkar och integreras. Från forskning och studier av existerande miljöer 
och satsningar i Sverige och internationellt finns god kunskap vilka förmågor och processer 
detta kräver samt vilka som är framgångsfaktorerna. I figuren nedan redovisas 
framgångsfaktorer för en fungerande innovationsmiljö. 

 

 

 
Källa: Sammanställning av forskningsrapporter, Kontigo 2014 

 

Kontigos sammanställning visar att en viktig förutsättning för utvecklingen av innovationsmiljö 
är att arbetet drivs av en systemsyn på dels innovationsmiljön men också på innovationsmiljön 
som del i ett större ekosystem för innovation och förnyelse i Dalarna och den omgivande 
funktionella regionen. Innovationsmiljöns kärna handlar enligt samma studie om några 
förmågor som är centrala för innovation och värdeskapande:   

Förmåga till kunskapsuppbyggnad 
Detta är den centrala funktionen i innovationssystemet, eftersom bredden och djupet på 
kunskap – samt inte minst hur kunskap utvecklas och sprids – är grunden till hur 
innovationssystemet fungerar och plattformen för innovationer.  

Förmåga till entreprenörskap/entrepreneuriellt experimenterande 
Till grundförutsättningarna i utveckling av ett innovationssystem hör att denna utveckling sker 
med en hög grad av osäkerhet och risk. En funktion för systemet är att handskas med denna 
osäkerhet och se till att en mångfald av nyskapande experiment kommer till stånd. Ett 
innovationssystem utan ett livskraftigt experimenterande kommer att stagnera.  

Förmåga till omvärldsanalys 
Denna funktion avspeglar systemets förmåga att kontinuerligt analysera och ta till sig 
omvärldsförändringar och agera efter dessa.  

Förmåga till att skapa långsiktig legitimitet 
Legitimering är den process som leder till att det nya övervinner den sårbarhet som ligger i det 
nya och oprövade. Det handlar om i vilken grad ny teknologi, produkter eller 
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kompetensområden och dess förespråkare, uppfattas och accepteras av inflytelserika aktörer. 
Det kan också handla om att en aktör har legitimitet att exempelvis få mandat för att arbeta med 
en övergripande vision för ett regionalt innovationssystem. En viktig fråga då är om idéerna och 
förslagen betraktas som relevanta för aktörernas verksamhet och om de bedöms ha en 
utvecklingspotential. Legitimitet är således en fråga om vilka prioriteringar som görs inom 
systemet och vilka aktörer som har mandat att lyfta idén om nödvändigheten i att göra dessa 
prioriteringar.  

Förmåga att mobilisera och attrahera resurser 
Innovationssystemets förmåga att attrahera och mobilisera resurser av olika slag: tekniska, 
vetenskapliga, finansiella och mänskliga resurser. Dessa resurser är oerhört viktiga för systemets 
utveckling och funktionssätt. Resurser kan delas upp i humankapital, finansiellt kapital och 
komplementära tillgångar såsom t ex nätverk, provanläggningar och serviceföretag.  

Förmåga att investera i strategiska relationer 
Relationsbyggande är det smörjmedel som får innovationssystemets olika delar att fungera 
tillsammans och på ett sätt som gör att investerade medel får maximal effekt.  

Förmåga till leverans – kommersialisering/offentliga systemets förändringsförmåga 
Utgör egentligen summan av alla funktioner. 

 

Slutsats  
Det finns många faktorer som har betydelse för om en innovationsmiljö på sikt blir 
framgångsrik. För att lyckas krävs en vital process som ständigt omprövas och utvecklas. Miljön 
behöver ett kontinuerligt flöde av idéer som förädlas. 

 

 

4.2 En öppen innovationsarena 

 
Öppen innovation 
En central dimension av en fungerande innovationsmiljö är att miljön fungerar som en arena för 
öppen innovation. Parallellt med att innovation har fått ökad betydelse i tillväxtarbetet har enligt 
Kontigo även synen på innovationsprocesser utvecklats till ett alltmer öppet och inkluderande 
perspektiv där drivkraften stärks genom en öppen ansats med bred samverkan av aktörer.  

Idéerna bakom öppna innovationsarenor har nära koppling till begreppet öppen innovation där 
kunskapsutveckling uppstår i ett samspel med olika aktörer. Inom många områden är det idag så 
att inget företag eller aktör ensamt har kapacitet att utveckla en ny innovativ produkt. 
Innovations- och produktionsprocessen fordrar därför ett samspel mellan flera aktörer med 
sinsemellan skilda kompetenser, som var för sig adderar värde till slutprodukten. Här är några av 

de saker som enligt Chesbrough, 2003, karaktäriserar öppen innovation: 

 

Principer för sluten innovation Principer för öppen innovation 

De smarta människorna inom området jobbar 
hos oss 

Alla smarta människor jobbar inte hos oss, så 
vi måste hitta och dra nytta av kunskap och 
expertis hos smarta begåvade människor 
utanför vår organisation 

För att tjäna pengar på FoU måste vi 
upptäcka, utveckla och sälja på egen hand 

Extern FoU kan skapa tydliga värden; intern 
FoU behövs för att organisationen ska kunna 
ta en andel av dessa vinster 

Upptäcker vi själva något så kommer vi först 
till marknaden 

Vi behöver inte ha gjort all forskning själva för 
att göra vinster på den 

Om vi är först med att kommersialisera en 
innovation så vinner vi 

Att bygga en bättre affärsmodell är bättre än 
att komma först till marknaden 

Om vi utvecklar de flesta och bästa idéerna i Om vi använder interna och externa resurser 
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branschen så vinner vi optimalt så vinner vi 

Vi måste kontrollera våra intellektuella 
tillgångar (IP) så att våra konkurrenter inte gör 
pengar på våra idéer 

Vi ska göra vinster på andras användning av 
vårt intellektuella kapital (IP) och vi ska köpa 
IP från andra när det stärker vår affärsmodell. 

 
Skillnader i principer mellan sluten innovation och öppen innovation (bearbetning av Chesbrough, 2003). 
 
Om man överför detta på t ex Högskolans kunskap inom mikrodata-analys, så handlar det inte bara 
om att i första hand hitta sätt att själv nyttiggöra denna nya kunskap och stimulera uppstart av nya 
företag som kommersialiserar tekniken. Det handlar om att tillåta ”vem som helst” att utveckla 
(och tjäna pengar på) tjänster som kan använda denna teknik. Man nyttjar då massor av människors 
innovationsförmåga att hitta användningsområden. 

    
Exempel på olika former av öppen innovation finns inom universitets centrumbildningar. 
Beställarnätverk för energieffektivisering inom byggnader (de av Energimyndigheten finansierade 
BeLok och BeBo) kan beskrivas som arenor för öppen innovation. 
Ett framgångrikt exempel är SAFER, ett forsknings- och innovationscentrum inom 
trafiksäkerhetsområdet lokaliserat i Göteborg som knyter samman 170 människor från 22 olika 
organisationer. Det är inte bara ett nätverk, utan också en fysisk plats, där människor arbetar 
tillsammans i öppen innovation kring trafiksäkerhet. Även om det varit framgångsrikt har de 
identifierat några utmaningar (Fredberg et al., 2013) om personalens osäkerhet kring vem man 
främst ska vara lojal mot, hur partners väljs och vad man ska dela med sig av till nätverket.  

 

 
Öppen innovationsarena 
Några av slutsatserna för att lyckas med en öppen innovationsarena är enligt Kontigo: 
- Processer för innovation och kommersialisering som bygger på samverkan mellan aktörerna 
- Processer som är öppna för en vid krets aktörer, både sådana som är medlemmar i kluster och 
andra aktörer 
- Förmåga att leda öppna innovationsprocesser som inkludera olika aktörer och av sökkaraktär 
- Tillgång till såväl processer och tjänster som stöder öppen innovation som fysiska miljöer (som 
exempelvis lab-, demo- eller testanläggningar) 

Inom kunskapsområdet för ett energieffektivt samhällsbyggande finns flera exempel på öppna 
innovationsprocesser och arbetssätt, t ex företagsinkubatorn, satsningar vid Högskolan Dalarna 
och medverkande kluster. 

Någon enhetlig definition finns inte av begreppet öppen innovationsarena utan begreppet har 
främst använts för att fånga upp satsningar för att främja ett öppet och inkluderande arbete med 
innovationer. Utgångspunkten för detta arbete är att en öppen innovationsarena, till skillnad 
från kluster som samlar företag och aktörer kring specifika branscher, är en organisation som 
samlar dessa kluster till ett gemensamt kompetens- och kunskapsområde. 

 

Slutsats  
Öppen innovation ställer krav på ett öppet arbete i bred samverkan, vilket stämmer med det 
arbetssätt som redan tillämpas inom kunskapsområdet. Ökad samverkan med partners även 
utanför regionen behövs för att nå kapacitet att utveckla innovationer.  

Det finns ingen europeisk eller nationellt etablerad definition av vad skillnaden är mellan kluster 
och öppna innovationsarenor. De varierar både i organisationsform och inriktning på 
verksamhet. För Dalarnas del är det lämpligt att, till skillnad från kluster som samlar specifika 
branscher, använda begreppet öppen innovationsarena för en organisation som samlar dessa till 
ett gemensamt kunskapsområde och som har fokus på innovation. Med öppet menas att arenan 
även ska välkomna företag och organisationer som inte är knutna till ingående kluster. Med 
öppet menas även att kunskap och erfarenheter som genereras kan nyttjas av fler.     
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4.3 Verksamhetsidé för innovationsarenan 

Projektets deltagare har arbetat med en verksamhetsidén för kunskapsområdet och 
innovationsarenan. I diskussionen framkom några centrala områden att lyfta fram: 
 
Nyttan 
Det övergripande syftet med att satsa på detta kunskapsområde sammanfaller med den vision 
som finns för Pilotlän Dalarna om att vi ska vara förebild för grön utveckling och därigenom 
skapa goda affärer. För att lyckas med grön utveckling krävs framgångsrika innovationer inom 
en mängd områden, både för att lyckas med energiomställningen och för att skapa tillväxt i form 
av nya företag och nya jobb.  
 
Inriktningen 
Det som levereras ska vara svar på sådant som efterfrågas av samhället och baserat på fakta. 
Lösningarna ska fungera ur ett energisystemperspektiv. De ska även vara konkreta. Helhetssyn 
och långsiktighet är en styrka hos medverkande aktörer där vi identifierar synergier med andra 
sektorer. Vi tar oss an även s k ”wicked problems”, d v s problem som är komplexa snarare än 
komplicerade. Med "wicked problems" menas problem som är svårt eller omöjligt att lösa på 
grund av ofullständiga, motsägelsefulla och föränderliga krav som ofta är svåra att känna igen. 
Typiskt för ”wicked problems” är att nya problem uppstår när man försöker lösa det 
ursprungliga problemet. 

En annan styrka är att kunskapsmiljön verkar i en småskalig infrastruktur, både fysiskt och 
organisatoriskt. Det skapar närhet, korta vägar till kontakt och god kännedom om varandras 
verksamheter med möjlighet att snabbt sätta ihop det partnerskap som behövs. Effektiv match-
making minskar ställtider. Tillsammans innebär detta att kunskapsmiljön har särskilt goda 
förutsättningar att leverera lösningar som kräver samverkan från flera aktörer, d v s 
organisatoriskt komplexa frågeställningar framför tekniskt sett mer avancerade innovationer. Att 
kunna ha hela Dalarna som ”Living Lab”, som vet vad marknaden vill ha, underlättar både 
idégenerering och implementering av innovationer. Vi har slutkunden i fokus när vi utvecklar 
lösningar, inte produkten. 

Tillsammans ska aktörerna vara bra på att hjälpa idéer förbi den berömda så kallade ”dödens 
dal”, d v s innan företaget fått upp sådan fart att kommersiella aktörer vill investera.  

 
Höjden 
Målet för kunskapsområdet är att ha en ledande europeisk position för energiomställningen. 
Innovationer som utvecklas ska vara lösningar på globala samhällsutmaningar. Vi är och ska 
våga vara modiga i våra ambitioner. 

 
 

Slutsats  
Verksamhetsidé för den öppna innovationsarenan kan vara: 

 

 

 

 

 

 
 

Fortsatt arbete 
Bearbeta verksamhetsidén ytterligare. Gör kopplingar till klustrens visioner och versamhetsidéer. 
Arbeta eventuellt även fram en vision för kunskapsområdet som helhet.  

 
 

”Vi (namnet på innovationsarenan) utvecklar och implementerar 

innovativa lösningar på utmaningar för ett energieffektivt 

samhällsbyggande.” 
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4.4 Omvärldsanalys av andra innovationsarenor 

Project Back Office har på projektets uppdrag kartlagt andra innovationsarenor i Europa inom 
området energieffektivt samhällsbyggande. I uppdraget ingick att kartlägga: 

 Inriktning – Styrkor, Unique Selling Point (USP) 

 Storlek - Geografisk spridning, forskningsvolym och aktörer 

 Organisationsform - Exempelvis universitet, centrumbildning, regionala organisationer, 
intermediär, privat, kombination et cetera 

 Samverkansform - Processer och metoder för aktivt aktörsdeltagande och som kan 
skapa grund för organisk tillväxt 

 Innovationsstruktur – Metoder 

Kartläggningen utgår från European Cluster Collaboration Platforms, vilket är en del av 
European Cluster Excellence, där mer än 420 kluster och innovationsarenor finns registrerade. 
Därefter har urval gjorts genom sökning på internet.  

Inom samma kunskaps område som High Voltage Valley, d v s elkraftsteknik, högspänning och 
transmission finns fyra europeiska kluster som kan vara av intresse att samarbeta med. 

 

Slutsats  
De två klusternätverk, som efter en snabb genomgång, framstår som mest professionella är 
Green Building Cluster of lower Austria (Österrike) och  Lean Energy Cluster (Danmark). Inom 
området elkraftsteknik, högspänning och transmission framstår Cluster de Energia i Bilbao, Baskien 
som det mest intressanta att samarbeta med.  

En studie av testarenor för transporter, liknande ITSdalarna, visar att testarenan E16 är den 
enda med landsbygdinriktning. Intressantast vore att främst söka samarbete med andra FoI-
miljöer som har behov av testarenor likt E16. En kartläggning av detta pågår för närvarande.   

De initiativ som består av en samling olika kluster arbetar ofta med stödtjänster till deras kluster 
och dess medlemmar. Dessa samlingskluster används också i hög grad till att marknadsföra en 
region och har ofta ett uttalat mandat att skapa internationella samarbeten med andra regioner 
inom det tematiska området. I vissa fall fungerar dessa samlingskluster mer som en promotor 
mer än som en genomförande aktör. Kartläggningen ger bilden av att det är många 
kluster/innovationsarenor som är till för att skapa projekt och det är först inom projekten 
innovationsarbetet sker. 

I Sverige kan det vara av intresse för detta kunskapsområde att söka samarbete med Sust, 
www.sust.se runt nationella och internationella projekt då organisationerna till stor del 
kompletterar varandra. Sust har ingen akademisk koppling utan samverkar med akademin och 
ytterligare företag i projektform. Det uppfattas även som en ordentlig tröskelnivå, för små 
företag, att komma över innan de kan börja samverka med Sust. Next Horizons öppna 
innovationsarena kan därför vara den samtalspartner som gör att även mindre företag kan 
samverka med Sust. 

 

Fortsatt arbete 
Hitta och inleda samarbete med internationella partners. 

 
 
 
 

4.5 Funktionell region 

I regionala sammanhang är en funktionell region ett område som kännetecknas av starka inre 
samband, som den lokala arbetsmarknaden. Funktionella regioner för klustersatsningar har ofta 
haft fokus på de samband som kan identifieras utifrån en värdekedjeanalys. En öppen 
innovationsarena kan identifiera sin bas utifrån tillgänglig kompetens. (Kontigo)   

http://www.sust.se/
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Med den specialisering och konkurrens som råder i en globaliserad kunskapsekonomi är det inte 
självklart att den nödvändiga resursbasen går att fånga i en funktionell region som är geografiskt 
sammanhållen, även om Dalarna kan vara kärna för regionen. Samverkan med andra parter kan 
sökas för att komplettera funktioner i värdekedjan eller för att komplettera kunskapsmiljöns mer 
tekniska inriktning. Det viktiga enligt RIS3 är att det är en funktionell region. 

Analysen så här långt visar att kärnan i den funktionella regionen kan avgränsas till Dalarna, men 
kompletterat med samverkan med andra innovationsmiljöer utanför den geografiska närheten 
som kompletterar kunskapsområdet, se vidare under avsnitt omvärldsanalys av andra 
innovationsarenor. 

När det gäller Högskolans forskning på detta område så finns kompletterande kompetenser och 
samverkan etablerad med Mälardalens Högskola, Linköpings Universitet, KTH, Uppsala 
universitet, Högskolan Gävle, Lunds tekniska högskola och Chalmers. Inom det specifika 
området solenergi utgör hela Sverige den funktionella regionen då samverkan sker med forskare 
och företag från stora delar av landet. För High Voltage Valley kan den funktionella regionen 
vara södra Dalarna, Mälardalen och Uppsala. 

 

Slutsats  
Dalarna utgör kärnan i den funktionella regionen för kunskapsområdet, men en viktig del i 
utvecklingen handlar om att vidga resursbasen genom samverkan med andra kompletterande 
innovationsmiljöer i Europa. Den funktionella regionen kommer då att utvidgas.   

 
 

Fortsatt arbete 
Stämma av inriktningen för kunskapsområdet med närliggande län för att se i vad mån den 
geografiska regionen bör utökas. 

 
 
 
 

4.6 Den entrepreneuriella upptäckandeprocessen 

Entrepreneuriell upptäckandeprocess är ett centralt begrepp då EU beskriver strategin för 
innovation. Det handlar om den process om hur nya idéer genereras och förs vidare till 
forsknings- och innovationsmiljöer. I Dalarna är klusterutveckling en central del i modellen för 
innovation. Genom dessa identifieras problem som kan omvändas till idéer för innovation. 
Detta behöver vara ett ständigt pågående arbete. EU kallar det utmaningsdriven innovation. 
Klustren är också centrala aktörer när det gäller att implementera de nya lösningarna enligt 
Dalarnas klustermodell.    

Som ett exempel kan nämnas byggdialogen med spetskompetens att leda processer, att bygga 
strukturer och att skapa kompetenshöjande miljöer. Särskild kompetens finns också inom 
företagsutveckling och produktutveckling bl a genom nära samarbete med IUC. Byggdialogen 
har hög pedagogisk kompetens och bygger, ofta med okonventionella metoder, miljöer och 
arenor som skapar innovationer. Genom att följa vanliga, vardagliga processer, identifiera brister 
och problem, och vända dessa till möjligheter fylls idéskapandet på i ständigt flöde. Under 
senare tid förbättras arbetet genom att via nya strukturer säkra ett bättre resultat och en bättre 
kvalitet i delprojekten. Exempel på metoder är backcasting – metoden, normbildning, 
innovationsprocessen m fl. (Delrapport Byggdialogen) 

Ett annat exempel på en entrepreneuriell upptäckandeprocess är det projekt kring 
kunskapsväxling som Högskolan Dalarna driver med stöd av Tillväxtverket baserat på en 
engelsk modell Knowledge Transfer Partnership. I projekt matchas företagen och deras behov 
med studenter från högskolan som under en period får anställning för att driva ett utvecklings- 
och förnyelsearbete i företaget. 
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Den entrepreneuriella upptäckandeprocessen i inkubatorerna har enligt Stiftelsen Teknikdalen 
främst vänt sig till enstaka företag där man fått stöd att utveckla en affärs- eller produktidé till en 
ny verksamhet.  

 

Slutsats  
I Dalarnas innovationsmodell är klustren de mest centrala aktörerna när det gäller den 
entrepreneuriella upptäckandeprocessen, d v s att generera idéer för innovation. Alla aktörer, 
och särskilt klustren, behöver en arbetsmodell för hur man kontinuerligt identifierar utmaningar 
och omvandlar dem till idéer för innovativa lösningar. 

 

 
 

4.7 Innovationspyramiden 

Organisationerna inom kunskapsmiljön för ett energieffektivt samhällsbyggande kan presenteras 
i tankefiguren som tagits fram med inspiration av Reglabs modell för regioners 
innovationsklimat, den s k innovationspyramiden. En tillämpning har därefter gjorts för 
organisationerna inom kunskapsområdet energieffektivt samhällsbyggande, framarbetad vid 
projektgruppens och styrgruppens workshop kring funktionsanalys. Figuren visar aktörer som 
på olika sätt har företagen som målgrupp och som sammantaget ska bidra till att idéer ska ges 
möjlighet att kommersialiseras till nya produkter, företag och jobb.  
 
5 Forskning&Innovation – I toppen av pyramiden finns miljöer för forskning och innovation. 
4 Förnyelseförmåga – Här finns aktörer som stödjer förnyelse av näringslivet och driver innovationsprocesser för 
sina branscher och styrkeområde. 
3 Marknadsförmåga – I detta fält finner vi aktörer som har till roll att stödja kommersialisering 
och introduktion till olika marknader. 
2 Grundförutsättningar – Grundförutsättningar för entreprenörskap och innovation – Här ingår 
organisationer som stödjer nyföretagande och befintliga företags tillväxtambitioner. 
1 Makrofaktorer – I grunden ligger det svenska samhällssystemet med lagar och regler på lokal, 
regional och nationell nivå.  

Innovationspyramiden 
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Slutsats  
Ett fungerande innovationssystem förutsätter att det finns aktörer inom alla områden i 
pyramiden. Det förutsätter även en god samverkan mellan aktörerna för att få till en fungerande 
helhet. 

 
 
 
 

4.8 Aktörerna i innovationssystemet 

Här beskrivs aktörerna i innovationssystemet utifrån hur de själva har angett att de vill utveckla 
sin verksamhet. 
 
 
Energi- och miljökompetenscentrums framtida utveckling 
Högskolan Dalarna har under våren 2014 genomfört ett antal workshops i olika konstellationer 
bland personal och partners för att ange färdriktning för det fortsatta arbetet inom 
energiområdet.  EMC har kommit fram till följande utvecklingsinriktning:  

• Mer varaktighet 

• Tydligare koppling energi och bygg 

• Fokus på energi och inte miljö 

• Mer tvärvetenskap 

• Mindre personberoende, mer stadigvarande resurser avsatta från högskolans 
ledning önskvärt 

• Fler forskare engagerade 

• Mer kundnytta för SME 

• Mer långsiktiga relationer med större företag 

• Mer legitimitet och status 

• Bättre samordna utbildningens och forskningens behov av samverkan med 
näringslivet, inkl uppdragsutbildning. 

• Överföra mer ansvar från Dalacampus till akademin/avdelningen för energi, 
skog och byggteknik. 

 
Övriga synpunkter som framkommit vid workshops på den framtida utvecklingen är bl a: 
- Fokus på småhus 
- Fortsatt starkt deltagande nationella och internationella forskningsprojekt 
- Fortsatt nära samarbete med Stiftelsen Teknikdalens inkubatorsverksamhet 
- Småföretag ska kunna medfinansiera med egen tid och produkter 
- Viktig roll som samordnare och förmedlare av nyheter och forskningsresultat 
- Administrera och utveckla examens-arbetet med företag 
- Ett regionalt centrum med forskning, test, provningsverksamhet, analys, beräkningar, 
utbildning och kunskapsimplementering inom energieffektivisering och energisystem. 
- En egen styrelse med tydlig representation från branschen. 

 
I tillägg har projektledaren för EMC några kompletterande lärdomar som är viktiga för den 
fortsatta organisationen: 

• Viktigt att ha personal med nyckelkompetens, drivkraft och tid att kunna prioritera 
EMC.   

• Förutom teknisk kunskap så har kontaktnätet och omvärldskunskap varit viktigt där 
Högskolan har en roll att koppla ihop aktörer.  

• Viktigt med marknadsföring och att vända sig till företagen istället för att vänta på att 
företagen skall komma till Högskolan. 

• Det behövs en bättre struktur för att ta hand om idéer och även att avfärda idéer som 
inte har potential. 

• Bättre samarbetsförslag om erbjudanden riktas genom företagens nätverk. 

• Problem för mindre företag med långa ledtider. 
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• De experimentella uppdragen åt företag har varit få då SME inte har råd och stora 
företag besitter egna forskningskanaler. Labben ger dock högskolan legitimitet 

 
 
Samverkande aktörers viljeinriktning för EMCs fortsättning  
Vid EMCs referensgruppsmöten har frågan om synpunkter på verksamheten och dess 
fortsättning ställts vid ett flertal tillfällen. De synpunkter som framkommit kan sammanfattas så 
här:  

• Regional nytta 

• Varaktighet, del av högskolans ordinarie verksamhet 

• Spetskompetens inom forskning inom strategiskt viktiga områden 

• Långsiktiga samarbeten med fler stora företag (ny kunskap) 

• Mer nytta för små företag (utnyttja befintlig kunskap) 

• Konsultation, förstudier, samarbetsprojekt initierade av företag 

• Fånga utbildningsbehov 

• Utbildning och kunskapsförmedling 

• Kvalificerade analyser, beräkningar, labb-miljöer som är tillgängliga även för små 
företag 

 
EMC planerar utifrån detta att etablera en mer varaktig verksamhetsform baserad på samverkan 
med regionala företag och organisationer verksamma inom energiförsörjning och 
energieffektivisering kring produkt-, metod- och kompetensutveckling. Grunden för 
verksamheten skall vara fyra insatsområden: 

 Forskning för ny kunskap 

 Utbildning och kunskapsförmedling 

 Expertstöd för analys och beräkning 

 Provning, mätning och laboratorieverksamhet  
 
 
High Voltage Valleys framtida utveckling 
Syftet med High Voltage Valley är att vidareutveckla den världsledande position regionen har 
inom elkraftteknik. Styrgruppen tog i juni 2014 beslut om den framtida verksamheten. Inför 
en eventuell fortsättning är aktörerna eniga om att det är nödvändigt med en ny inriktning. 
Vision är att High Voltage Valley är möjliggöraren som med ledande teknik och aktörer 
bygger framtidens energieffektiva samhälle. 

HVV skall enligt detta fortsatt vara en samarbetsplattplattform för FoU projekt inom 
elkraftsteknik för att utveckla morgondagens teknik, befintliga och nya företag. Ludvika har 
en unik samlad kompetens inom eltransmissionsområdet med särskild höjd inom högspänd 
likström, HVDC.  Tanken är att ta tillvara idéer inom ABB som inte prioriterats inom 
företaget, idéer som ”förvaltas” delvis av Cooperative Research och delvis hos de olika 
avdelningarna i företaget.  

VB Energi engagerar sig medvetet och aktivt i de många kontaktytor de har i sin verksamhet 
med både företag och offentliga verksamheter – City Partnership. Värdet ligger i att i 
samverkan söka hållbara lösningar för energiförsörjningen för såväl producenten, 
leverantören som brukaren. De mindre företagen bidrag i naturligtvis i kunskapsmiljöns 
utveckling, men bygger främst sin konkurrenskraft på andra kompetenser än på just 
elkraftsteknik. Idéflödet från aktörerna avgör hur High Voltage Valley kan utvecklas.  

Med inriktningen om High Voltage Valley som en samarbetsplattform för utvecklingsprojekt 
förutsätts att aktörerna uppfattar ett mervärde med verksamheten. Plattformen måste 
möjliggöra utvecklingsprojekt som annars inte kommit tillstånd. För att göra detta möjligkan 
de kommersiella spelreglerna behöva ses över. En annan strategisk fråga gäller i vad mån 
aktörerna: ABB, STRI, VB, UU, spetsteknikföretag med flera, är villiga att aktivt bidra till ett 
flöde av utvecklingstankar som kan formas till samverkansprojekt inom ramen för HVV. En 
tredje strategisk fråga är inom vilket teknikområde som miljön ska verka, hela fältet av 
elkraftsteknik eller mer begränsat? 
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När det gäller finansiering så är det en avgörande fråga att både lösa basfinansieringen av 
plattformen och den medfinansiering som oftast krävs för att erhålla medel för forsknings- 
och utvecklingsprojekt. För att säkerställa denna utveckling har beslutats att HVV 
grundverksamhet ska inordnas som en ordinarie del i Samarkands verksamhet och med 
separata projektmedel för varje enskilt projekt.  

En genomgång av de olika faserna för en klusterorganisation visar att High Voltage Valley är 
på väg mot fas 4. Verksamheten kommer att inriktas på fem strategiska områden: 
- Kompetensförsörjning 
- Industriell tillämpning genom innovations- och kompetensutveckling av SME. 
- Innovationsstöd genom stöd vid framtagning och kommersialisering av produkter och 
tjänster. Som kluster har man uppdraget att vara företagens ingång för att sedan kunna slussa 
till andra aktörer.   
- Internationalisering genom att koppla ihop företag i klustret med universitet och 
klustermiljöer i andra delar av Europa. För att lyckas med detta kommer man att ta fram en 
internationaliseringsstrategi. 
- Marknadsföring och skapa värdeskapande mötesplatser. Ett sätt att demonstrera detta är 
High Voltage Walk.  Den personliga marknadsföringen, relationsmarknadsföring, spelar 
också en central roll och omfattar flera aktörer i klustret för att gemensamt kunna förmedla 
det budskap som ska kommuniceras.  
 
 

ITSdalarnas framtida utveckling 
Visionen för ITSdalarna är att bli ett starkt ledande kluster inom transportområdet med E16 
som testväg för fossilfria transporter och förnybara bränslen utanför storstad. EU har tagit 
fram ITS Action Plan som ska säkerställa att medlemsländerna arbetar tillsammans mot 
gemensamma mål och lösningar. Sömlösa system, såväl tekniskt som gränsöverskridande är 
en viktig parameter, likaså lösningar för mobilitet. ITS är en viktig nyckel till att lösa 
framtidens transportbehov och det finns direktiv till Trafikverket att arbeta med frågan. 
Sverige ligger i nuläget väl framme vad gäller ITS-mognad.  

En strategisk plan är att fortsätta att ta vara på den breda och djupa kompetensen som finns 
genom närhet till de statliga myndigheterna inom transportområdet. Målet är att vara en 
självbärande, etablerad testmiljö vilken vi nyttjar för infrastrukturens förbättringar och 
effektiviseringar för att möta framtiden. På sikt har klustret ambition att vara ett starkt 
världsledande kluster som erbjuder en mångfald av kompetens, produkter-och tjänster inom 
ITS specifikt utanför storstad.  

Lösningar kan med fördel utvecklas och testas i landsbygd för att tillämpas i storstad, 
nationellt och internationellt. I Dalarna finns en infrastruktur som utsätts för en ojämn 
belastning, har stora transportvolymer från tillverkande industri och landets tredje största 
turistdestination. Genom att vara en lättillgänglig innovationsmiljö ska internationella 
forskare och företag kunna lockas till forskning, tester, demonstrationer och försök. Den 
geografiska närheten till Trafikverkets huvudkontor ses även som mycket intressant för 
utländska aktörer.  

Forskningen ska kopplas direkt till testpopulation och nya användare för snabb feedback. 
För att nå detta behöver klustrets medlemmar hitta former att paketera tjänster och kunna 
leverera hela funktioner, vilket kräver ökad samverkan i klusterform. Hindren för att nå 
visionen är att det saknas tydliga beställare av ITS-lösningar. Marknaden för ITS är 
svårdefinierad då förvaltaren av infrastruktur kan ha olika skepnader. 

Insatsområden som ITS prioriterar är bl a: 

• ”När staden flyttar till landet” - lösningar i landsbygdens infrastruktur som förbättrar 
framkomlighet, främjar kollektivt resande samt ökar trafiksäkerheten vid stora event 

eller turistsäsonger. 

• Lösningar för effektivare vardaglig mobilitet inom privat och offentlig sektor, såsom 
t ex kommunernas hemtjänst, Landstingets sjuktransporter samt Färdtjänsten. 
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Skyltar och utrustning som anpassas till livet på landsbygden är en intressant nisch, 
exempelvis sensorstyrd belysning, viltvarningssystem. 

• Gods och logistik för transporter inom gruvnäring och skogsindustri. 

• Lösningar för ökat socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara transporter. 

• Center för excellens inom ITS i nära samarbete med i första hand Trafikverket, Högskolan 
och VTI. 

 

 

ByggDialog Dalarnas framtida utveckling 
Byggdialogen planerar en fortsatt utveckling på inslagen väg. I organisationen deltar hela 
kedjan av aktörer från beställare, konsulter till entreprenörer, underentreprenörer och 
leverantörer. Detta ger unika möjligheter att generera bra idéer och lösningar som kan 
utvecklas till bärkraftiga innovationer. Hinder och problem i vardagsprocesser kan med 
fördel vändas till möjligheter. Genom ett nära samarbete med Högskolan Dalarna kan 
innovationssystemet kompletteras med kunskaps- och kompetensförsörjning såväl som 
forskning.  

Byggdialogen planerar att bygga vidare på den styrka man har med temagrupper där aktörer i 
hela kedjan är representerade. Grupper som man kommer att arbeta vidare med är 
energieffektivisering, hållbara energisystem, bostadsbyggande, ITC i byggandet, träbyggande, 
hållbar samhällsplanering, effektivt byggande och innemiljö. Gemensamt för dessa är att 
utveckla ett hållbart förvaltande och byggande i länet, vilket innebär att man tar på sig en roll 
i samhällets utmaningar inom området. Att ha beställarna med i utvecklingsarbetet har visat 
sig vara en stor styrka som man vill bygga vidare på, då de kan agera dörröppnare för andra. 

Byggdialogen är en ung förening som fortfarande befinner sig i stark utveckling. För att 
ytterligare stödja klusterprocessen finns behov av funktioner med tillräckliga resurser att 
omhänderta och utveckla idéer. Projektriggning, match-making, finansiering och utveckling 
av affärsmodeller är exempel på frågor byggdialogen vill diskutera och står öppen för 
gemensamma lösningar. 

Byggdialogen är ett kluster som bedömer att man själv befinner sig i det fjärde stadiet av 
klusterutveckling, d v s ett kluster för innovation.  För att utvecklas vidare vill man utifrån 
TBN kartlägga medverkande företag bättre, förbättra kommunikationen och hitta lokaler för 
verksamheten. 

 

Triple Steelixs framtida utveckling 
Triple Steelix planerar att öka innovationshöjden och koncentrera sig på större företag med 
egna utvecklingsresurser. Klustret Clean Production Centre, CPC, med kompetens inom bl a 
restvärme, kommer här att ingå som en viktig del i en prioritering av hållbar affärsutveckling.  

En ansökan till Vinnovas Vinnväxt-program har gjorts, men innehållet i den har inte varit 
möjligt att ta del av än. Det troliga är dock att slutsatsen blir att ett kunskapsområde för 
energieffektivt samhällsbyggande i energifrågor behöver samverka med detta 
kunskapsområde för metaliska material. För närvarande blir bedömningen att Triple Steelix 
blir den främsta innovationsmiljön för CPC.  
 
 

Stiftelsen Teknikdalens framtida utveckling 
Stiftelsen Teknikdalens företagsinkubator har stöd till affärsutveckling som främsta uppgift 
och har därmed en mycket viktig roll för detta och andra innovationssystem. 
Affärsutveckling ökar företagens marknadsförmåga. Framtidstankarna för Stiftelsen 
Teknikdalen är att växa i rollen som regionens samlade kompetenscentrum när det gäller 
företagsutveckling och näringslivstillväxt samt utveckla sin roll på regionens 
innovationsarena. Planer finns på att komplettera företagsinkubatorn med en inkubator för 
befintliga företag.  
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Planen är att integrera Green Business Region med Stiftelsen Teknikdalens 
företagsinkubator. Samspelet mellan Företagsinkubatorn och GBR har stärkts och med en 
gemensam resursbas ökar möjligheten att stärka affärsutvecklingskonceptet riktade till 
miljöteknikföretagen i regionen. GBR kommer med detta att kunna fånga idéer från 
miljöteknikföretagen, men inte att driva ett nätverk med dessa.  

Ambitionen att ingå i något av de nationella styrkeområdena inom svensk miljöteknik; 
avfallsteknik, insamling och återvinning, vattenrening, biogas, luftkvalitet, (energisnål 
ventilation och filtrering), bioenergi, värmetekniker (fjärrvärme och värmepumpar), el-
transmission och automation av byggnader. Rollen är att bidra med affärsutveckling och lots 
till nya marknader. GBR:s medlemskap i Föreningen Svensk Miljöteknik, ASSET, genererar 
medverkan i nationella satsningar. Ett mål är att involvera fler företag och partners. 

Fokusområden som planeras för det fortsatt arbete med Green Business Region är: 

• Stödja miljöteknikföretag som vill växa (skalbarhet) med paketering, sälj, 
finansiering, kunskap om marknaden, affärsnätverk, kompetensutveckling och 
internationalisering. Målbilden är att företag från regionen utvecklas och gör affärer 
på befintliga och nya marknader.  

• Nod för miljöteknikföretag i Dalarna/Gävleborg - Genom nodfunktionen 
samverkar vi med andra regionala noder och myndigheter som främjar svensk 
miljöteknik. Målbilden är att företag från regionen ingår i nationella satsningar 
genom nätverket ASSET. 

• Technical Visits - Målbilden är att Dalarna blir föregångare i Sverige och tar emot 
besökare från hela världen. Genom besöken skapas affärsnytta för besöksnäringen 
och i förlängningen nya affärer för regionens miljöteknikföretag. 

 

 

Framtida inriktning för aktörer som skapar goda grundförutsättningar för innovation 
 
Högskolan 
Som grund för innovationer bör alltid behovet av utbildning och kompetens betonas. 
Aktörerna inom kunskapsområdet efterfrågar att Högskolans utbildningar i möjligaste mån 
matchar de tre som pekas ut i Dalarnas innovationsagenda. Exempel inom energiområdet är 
utbildningen av energi- och byggingenjörer samt kompetensförsörjningen inom elkraftteknik 
som är avgörande för företagens framtida innovationsförmåga och kontakterna behöver 
därför stärkas. Det gäller även positionen för Borlänge som nav för transportinfrastruktur 
där det finns behov av mer utbildning för att säkra den framtida kompetensen. Andra 
lärosäten har inom transportområdet profilerat sig på nyproduktion, vilket lämnar öppet för 
Högskolan Dalarna att utbilda inom drift och underhåll. Ännu intressantare vore en 
utbildningsinriktning inom hållbara transportsystem.  

Bland nya planerade utbildningar kan en master-utbildning inom energieffektivt byggande 
nämnas.  

 
IUC 
Industriellt Utvecklingscentrum, IUC, har främst en stor betydelse för entreprenörskap inom 
SME inom tillverkningsindustrin. För närvarande pågår en förstudie om hur verksamheten 
ska utvecklas. En relation som behöver klaras ut är den roll som IUC haft att ansvara för 
innovationer inom ByggDialog Dalarnas klustermedlemmar. 

En viktig roll för IUC blir som leverantör av verktyg till klustren, såsom t ex TBN-verktyget. 
 

Almi 
För närvarande pågår en satsning på att utveckla Lönsamhetsstyrning och mentorsprogram. 
Almi bedömer även att det finns behov av att kunna erbjuda mer nystartfinansiering genom 
någon form av såddlånefond och mer ägarkapital i Almi Invest för riskkapitalförsörjning. 
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Energiintelligent Dalarna 
Ledningsfunktionen för EID kommer under de kommande åren bl a att vara fokuserad på 
att stärka regionala processer och strategisk ledning av den regionala energiomställningen.  

2012 gjorde Kontigo en funktionsanalys av hur Energiintelligent Dalarna arbetar med 
miljödriven tillväxt. Ett tjugotal representanter för de organisationer som är mest aktiva inom 
nätverket djupintervjuades av Kontigo. Slutsatsen blev att aktörerna menar att organisationen 
är för tätt knuten till Länsstyrelsen och att man vill se en mer aktiv medverkan från Region 
Dalarna och med en tydligare koppling till tillväxtfrågor. De intervjuer som gjordes visade 
också att det finns synpunkter på ett för stort myndighetsfokus, för stor andel offentliga 
aktörer och för lite medverkan från näringslivet. Satsningen på smart specialisering inom 
Energieffektivt samhällsbyggande är ett sätt att möta detta, även om det inte ingår att föreslå 
hur Energiintelligent Dalarna själv bör utvecklas.  

Aktörerna efterlyser ”mer verkstad”, vilket också är fokus för Energiintelligent Dalarna 
under den kommande verksamhetsperioden. Efter att den övergripande strategin nu är 
antagen, är nästa steg att ta fram konkreta handlingsplaner om hur den ska genomföras. 

 

Gävle-Dala Energikontor  
Energikontoret har en viktig betydelse inte minst för att implementera innovationer. 
Kontorets framtid är för närvarande oklar, då Region Dalarnas politiker beslutat undersöka 
behovet av ett kontor och hur en egen lösning i Dalarna skulle kunna se ut. Region Dalarna 
själv skulle kunna vara en naturlig part att driva energikontoret. 

Eftersom energikontorets kärnverksamhet är att leda 
energirådgivarna, så bör man utgå från deras roll när man 
diskuterar framtiden för energikontoret. Den största 
effekten av rådgivarnas arbete har sannolikt uppnåtts i 
proaktiva aktiviteter, projekt och kampanjer snarare än vid 
förfrågningar från allmänhet och SME. När det gäller 
energirådgivarnas arbete riktat mot enskilda SME finns en 
utmaning i att förhålla sig till miljötillsynen som också 

bedriver ett aktivt energiarbete riktat mot SME. Tillsynen kan både vara kontrollerande och 
förebyggande/rådgivande. I det senare fallet blir det nästan samma sak som det 
energirådgivarna gör. Vid kontrollerande tillsyn finns ett fungerande verktyg i form av 
lagstiftning med i bagaget och i de många stödjande energiprojekt som bedrivits finns som 
regel någon form av ekonomiskt fördelaktigt erbjudande till företagen. För energirådgivarna 
är risken stor att effekten av direkta företagskontakter uteblir p g a svaga verktyg. Risken 
ökar när energirådgivarna saknar hög teknisk kompetens och vana att arbeta med företag. 
Rådgivarna har inte heller möjligheter att tipsa om fabrikat och entreprenörer som kan hjälpa 
företagen vidare, vilket i praktiken innebär att energirådgivarna inte kan svara på de vanligast 
förekommande frågorna. Med denna analys som bakgrund vore det av intresse att prova nya 
vägar för energirådgivarna. Verksamheten kan möjligen samordnas med energitillsynen som 
förebyggande tillsyn eller så kan den samordnas mer med de branschvisa stödprojekt som 
bedrivs. Tillsynsfrågor koordineras av länsstyrelsen, medan samordning av projekt bör ske av 
de aktörer som driver mest projekt.     

 

Länsstyrelsen Dalarna 
Länsstyrelsen förväntas fortsatt ha uppdraget att genom EID regionalt leda och samordna 
energi- och klimatarbetet. Om länsstyrelsen även fortsättningsvis ska driva egna projekt i den 
omfattning som görs idag eller inte avgörs främst av i vilken omfattning andra organisationer 
kommer att göra detta.  

 

Övriga regionala energiprocesser 
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Hållbara transporter: För Transport Dialog Dalarna är det strategiskt betydelsefullt att den 
samordnade funktionen finns inom Region Dalarna samordnat med annan 
transportplanering. 

Energieffektivare näringsliv: Det finns ett fortsatt behov att samordna de insatser som görs 
för att stödja industrins energieffektivisering genom Samverkansforumet för ett 
energieffektivare näringsliv, ”Industridialogen”. Ansvaret för forumet ligger idag på Gävle-
Dala Energikontor tillsammans med Länsstyrelsen. Det fortsatta ansvaret beror delvis på 
fortsättningen för det regionala energikontoret. 

Förnybar energi: Det finns även ett behov av att ha en samlad funktion/organisation som 
stödjer och håller ihop processen om övergången till förnybar energi. För detta ansvar skulle 
Högskolan Dalarna behöva ha förstärkning av resurser.   

 
 

Slutsats  
Det finns aktörer inom alla delar av innovationspyramiden inom kunskapsområdet. 
Aktörerna kan illustreras på följande sätt utifrån den roll de har och vill ha i framtiden: 

 

 
Innovationssystemet för energieffektivt samhällsbyggande. Samtliga kluster placeras i området för förnyelseförmåga 
då de har detta som främsta uppgift. ITs Dalarna och High Voltage Valley har egna miljöer för forskning och 
utveckling. Även Triple Steelix med klustret Clean Production Center är både ett kluster och en 
innovationsarena som det kan finnas anledning att samarbeta med i energifrågor. ByggDialog Dalarna har inte 
en egen innovationsmiljö utan den återfinns i form av Energi- och miljökompetenscentrum i toppen på pyramiden.     
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4.9 Innovationsprocessen   

Innovationer uppstår både genom utbud och efterfrågan. Problem och utmaningar skapar 
efterfrågan på lösningar. Under förutsättning att dessa nya produkter och tjänster uppfattas som 
något som verkligen löser problemen så ökar chansen att de blir implementerade. När detta 
mervärde skapats har vi en innovation. Efterfrågan på lösningar kan lika ofta vara ett resultat av 
att nya produkter och tjänster presenteras för marknaden, utan att det definierats ett tydligt 
behov. Utifrån en mer allmän utmaning tas innovativa lösningar fram där det uppstår en 
efterfrågan på dem först när de presenterats.  Den ekonomiska tillväxten inom 
kunskapsområdet drivs med andra ord både utifrån ett ökat utbud av innovationer och utifrån 
en stärkt efterfrågan på lösningar. Dessa krafter behöver samspela, inte minst för att de nya 
lösningarna ska implementeras. (Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation, 
EU Commissionen) 

Myndigheten Tillväxtanalys konstaterar i rapporten ”Tillväxtanalys, 2013a”, att dagens forskning 
pekar på att generella styrmedel inte räcker för att driva på den tekniska utveckling som krävs för 
att ställa om till ett hållbart näringsliv. Nästan alla insatser syftar till att förändra utbudet, och 
endast någon insats vänder sig tydligt till köparen och marknaden i syfte att förändra efterfrågan. 
Tillväxtanalys har även jämfört Sverige med några andra länder. De konstaterar att det är tydligt att 
politiken för att främja hållbar tillväxt i de studerade länderna verkar genom att stimulera 
efterfrågan i större utsträckning än den svenska politiken. 
 

 

Tillväxt inom kunskapsområdet sker genom både ökat utbud och ökad efterfrågan 

 

Den traditionella beskrivningen av innovationsprocessen börjar med en idé och slutar med en 
innovation, dvs. en idé som når en marknad och som kommersialiseras. Enligt ”Innovationsindex, 
REGLAB 2011” är detta inte en linjär process utan en process som sker stegvis och genom 
interaktion. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser, där en mängd olika aktörer 
– individer såväl som organisationer – är inblandade på olika sätt. Avgörande genombrott sker 
inte nödvändigtvis vid forskningsinstitutioner eller i företags utvecklingsavdelningar. Ett 
genombrott kan lika gärna uppkomma i produktions- eller brukarledet, och det är svårt för en 
enskild organisation att upparbeta och rymma alla kompetenser som är nödvändiga i 
innovationsprocessen. 

Inom projektet har projektgruppen och styrgruppen i workshops analyserat innovationssystemet 
inom energiområdet. Arbetet gick ut på att kartlägga nödvändiga funktioner och placera dessa i 
en flödesbild från idé till implementering av färdig lösning. Därefter har de organisationer som 
kan tillhandahålla olika funktioner samt luckor där aktörer saknas identifierats.  

Innovationsprocessen för kunskapsområdet energieffektivt samhällsbyggande kan beskrivas i en 
cirkulärt flödeschema. 

För varje steg i utvecklingsprocessen finns behov av olika stödfunktioner. Ingen organisation äger 
hela innovationsprocessen. Medverkande organisationer i projektet har själva identifierat vilka 
stödfunktioner som de är villiga att tillhandahålla, både för den egna organisationen och som en 
samlad regional funktion. Idébärare uppmanas söka stöd där de har störst chans att få det bästa 
stödet. 
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Faser i innovationsprocessen  

Denna beskrivning bygger på den innovationsprocess som Region Dalarna beskriver på 

www.clusterregion.se och som därefter bearbetats och utvecklats av projektgruppen. 

 Idégenerering 
För att hålla ett konstant inflöde av hållbara idéer, fångas idéer och entreprenörer upp genom 
företagsnätverk och idéjakt. De idéer/entreprenörer som bedöms ha marknadspotential och en 
realistisk genomförbarhet, tas in i processen. För att värdera idéer behövs flera kompetenser. 
Innovationsmiljön kan även ta en aktiv roll  i idéutveckling genom aktiviteter och workshops. 
Innovationsmiljön stimulerar i detta fallet möten mellan till exempel behovsägare och 
entreprenörer och hjälper till att formulera problem och behov. 

Stödfunktioner:  
Behovsanalys nationellt och internationellt, matchmaking mellan företag samt mellan företag 
och organisationer: ex kluster 
Idégenerering: ex kluster 
Idéfångst: ex Kluster, företagsinkubatorn, forskningsarenor 

 

 
Innovationsprocess för energieffektivt samhällsbyggande  

http://www.clusterregion.se/
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 Idébeskrivning 
Entreprenören beskriver sin idé och affärsmodell. För att säkerställa att den bästa idén utvecklas 
och att man inte lägger ner onödig utvecklingstid på fel spår, bör man börja titta på 
affärsmodellen redan i detta skede. Utmärkta verktyg för detta är Business Model Canvas och 
Value Proposition Canvas.  

Stödfunktioner:  
Stöd i formulering av idébeskrivningen: ex. kluster 

 Nyhetsgranskning & Marknadstest 
Nyhetsgranskning görs för att dels stämma av innovationshöjden och dels säkerställa att man 
inte gör intrång på andras patent. I en granskning kontrollerar man av externa faktorer såsom 
konkurrerande produkter, patent och varumärken.  

Idéerna och idébärarna bedöms utefter på förhand uppsatta kriterier avseende 
marknadspotential, innovationshöjd och genomförbarhet. De idéer som uppfyller kriterierna, tas 
in i processen. Här görs också snabba valideringar mot marknaden. Med hjälp av 
Canvasmodellen eller NABC-modellen kan man bygga en enkel presentation av idén och snabbt 
pitcha den mot kunder och potentiella finansiärer. 

Stödfunktioner:  
Expertpanel för värdering av idéer: ex kluster, EMC, företagsinkubatorn,  
Omvärldsbevakning: ex. kluster, Högskolan 
Test- och demomiljö: EMC, HVV, ITS 

 Kunskap 
Bygga fördjupad kunskap inför utveckling av produkten. Viktigt att hämta både hård och mjuk 
kunskap om teknik, marknad och trender. Detta görs bäst genom att använda sig av både 
tillgänglig fakta och intervjuer med marknaden och experter inom området. 

I innovationsmiljön kopplas entreprenören samman med expertis på högskola, institut eller 
andra företag i nätverket, såväl nationellt som internationellt. Befintlig forskning kopplas 
samman med idén och eventuella nya forskningsprojekt riggas. 

I denna fas tas en tydlig specifikation på produkten eller tjänsten fram, exempelvis gällande 
lagar, funktionalitet, pris och distribution. 

Stödfunktioner:  
Forskning och expertis: ex. Högskolan, HVV, ITS 
Marknadsförutsättningar, nätverk: ex.  
 

 Koncept 
Utarbetande av några olika koncept för att genomföra idén. Här bör man involvera olika 
intressenter, såsom exv kunder och slutanvändare. För att nå hög innovationshöjd kan man 
också jobba med spetsanvändare, som är en typ av extremanvändare inom sitt område. 

I konceptfasen fortsätter man bygga nätverk, där innovationsmiljön kan bidra till att koppla 
samman olika entreprenörer med varandra i konsortier. Ett koncept väljs genom matchning mot 
de på förväg uppsatta kriterierna och första test mot marknaden. Om inget koncept är tillräckligt 
bra, backar man processen och börjar om. Då koncept är valt riggas utvecklingsprojekt i 
innovationsmiljön. 

Stödfunktioner:  
Matchning och utvecklingsprojekt: ex. Högskolan, ByggDialog Dalarna, kluster 

 Utveckling 
Konceptet utvecklas allt mer mot en färdig produkt, och en prototyp tas fram för test. 
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Stödfunktioner:  
Expertis inom specifika områden: ex. Högskolan Dalarna, HVV, ITS 

 Test 
Prototyperna testas mot kund och slutanvändare, samt genomgår relevant teknisk testning och 
verifiering. Innovationssystemets test- och demomiljöer används. Produkterna testas flera 
gånger om med förbättringar och vidare utveckling tills rätt nivå är uppnådd. 

Stödfunktioner:  
Tester, verifiering: ex. Högskolan, HVV, ITS 

 Produktion 
En nollserie tas fram för att säkerställa producerbarhet (vid fysisk produkt). Löpande 
produktion tar vid. Vid tjänsteutveckling kan man göra några pilottestningar av tjänsten för att 
säkerställa en jämn kvalitet vid lansering. Här kan det också vara lämpligt att testa och utvärdera 
olika underleverantörer. 

Stödfunktioner:  
Kvalitetssäkring: ex IUC 
Produktionsoptimering: ex IUC 

 Lansering  
Marknadsintroduktion. De nätverk och kanaler som finns inom innovationssystemet bör öppnas 
upp för att hjälpa entreprenören ut på marknaden. Är det fråga om ren B2B-försäljning, kan 
man exv ordna matchmaking eller hjälpa till med kontakter på rätt nivå i intressanta 
organisationer och företag. Genom etablerade samarbeten med andra kunskapsmiljöer kan man 
även hjälpa entreprenören till kontakter på andra marknader. 

Stödfunktioner:  
Matchmaking: ex. Stiftelsen Teknikdalen (Enterprise Europe Network), ByggDialog Dalarna, ITS, 
HVV 

 Sälja/Implementera  
I denna fas spelar innovationssystemet en mindre roll, då denna fas handlar om att entreprenören 
skall etablera produkten eller tjänsten på marknaden. Marknaden kan här vara en kommersiell 
marknad, men också en intern eller en social marknad. Innovationssystemet kan bidra med 
coaching och utbildning inom sälj och marknadsföring, i syfte att utveckla entreprenören. 

Stödfunktioner:  
Säljcoaching och -utbildning: 
Marknadsföringsstrategier: 
Affärsmässig rådgivning och coaching: ex. Företagsinkubatorn, klustren 

 Utvärdering 
6-12 mån efter marknadsintroduktion (beroende på bransch) bör man följa upp alla projekt för 
att mäta resultatet av satsningarna. Intervju med entreprenören för ständig förbättring av 
processen. Alla organisationer bör utvärdera sin egen stödinsats och resultaten av dessa 
utvärderingar bör spridas och analyseras inom innovationssystemet för att kunna bygga ett så 
effektivt system som möjligt. 

Stödfunktioner:  
Utvärdering: 
Analys: 

 Öka efterfrågan 
En viktig roll för innovationssystemets aktörer är att arbeta med att öka efterfrågan på 
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innovativa lösningar inom energiområdet. Detta för att ge bättre förutsättningar för 
entreprenörerna och minska kostnaderna för marknadsetablering eller implementering. I detta 
arbete används utbildning, lobbying och information som verktyg. 

Stödfunktioner:  

Strategisk påverkan på upphandlare/inköpare: ex Energiintelligent Dalarna, Region Dalarna, 

Energikontor 
Remissinstans:  

 Grogrund 
Innovationssystemet arbetar kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för nya idéer och 
entreprenörer som vill utvecklas inom energieffektivt samhällsbyggande. Idéer och ny kunskap 
fångas löpande upp för att ge input till nya utvecklingsprojekt och innovationer. 

Stödfunktioner:  
Omvärldsbevakning: ex Högskolan, kluster 
Lärande: ex Högskolan, kluster 
Inspiration: 

 Generella stödfunktioner 
För att innovationssystemet för energieffektivt samhällsbyggande ska fungera bra och ständigt 
utvecklas, krävs vissa stödfunktioner av mer generell karaktär. Exempel på sådana är: 

Stödfunktioner:  
Samordning och ledarskap: Högskolan 
Internationell och nationell positionering: Ex Högskolan 
Projektkontor:  
Strategisk samverkan nationellt/internationellt: Ex Högskolan, kluster 
Analys och utvärdering:  

 

Roller i innovationsprocessen 
Här är innovationsprocessen illustrerad som en linjär process för att kunna sammanfatta 
aktörernas roller på ett schematiskt sätt utifrån när i processen de kommer in och hur stor deras 
insats är: 
 

 

Tyngdpunkten i aktörernas roller i innovationsprocessen  
 



51 

 

Slutsats  
Den analys som projekt- och styrgrupp gjort av innovationsprocessen identifierar bl a följande 
funktioner som en brist: 
- Gemensam kompetensutveckling 
- Idégenerering och idéjakt 
- Värdering av idéer 
- Konceptutveckling, inkl skapa företagssamverkan  
- Stödja ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar 
- Grants office/projektkontor internationellt och nationellt.   
- Samordna/leda/marknadsföra innovationsmiljön 

En särskild brist är att många idéer fastnar i den berömda så kallade ”dödens dal”, d v s innan 
företaget fått upp sådan fart att kommersiella aktörer vill investera. Så tillgång på riskkapital i 
tidiga skeden är ett stort behov. 

 
 
 

4.10 Roll och funktioner för aktörer som skapar 
grundförutsättningar för innovation 

 
Här beskrivs vilka roller och funktioner som det är särskilt viktigt att dessa aktörer har för att 
stärka innovation och smart specialisering inom kunskapsmiljön för ett energieffektivt 
samhällsbyggande. Förslagen har sammanfattats av projektledaren under arbetets gång och 
därefter godkänts av berörda aktörer. 

 

Region Dalarna 
Med ansvar för regional utveckling blir Region Dalarna den viktigaste aktören för att på ett 
övergripande plan hålla ihop och leda innovationssystemet och att se till så att helheten fungerar 
i samspel med aktörer som verkar i andra kunskapsmiljöer. I denna roll ligger även att följa upp, 
leda regionalt lärande och påverka policy-making. En annan viktig roll är att hjälpa till och 
finansiera de processer och organisationer som har roller i innovationsprocessen samt att initiera 
nya processer där det behövs. 
Kunskapen om 
internationalisering är en resurs 
som är efterfrågad från kunskapsmiljön. 

Som representant för kommunerna och med ett brett kontaktnät finns goda möjligheter att 
bidra till att stödja och efterfråga kapacitetsuppbyggnad i samhället för energiomställning. 
Befintliga verktyg i form av t ex kunskapsuppbyggnad, upphandling, projektstöd bör användas. 
Region Dalarna kan ta initiativ till nya projekt och samverkanskonstellationer. Man kan även 
bidra till att marknadsföra miljön.   

Region Dalarna har även ansvaret för den regionala processen inom Hållbara transporter och 
Transport Dialog Dalarna. Detta är särskilt viktiga områden inom energiomställningen och 
förutsätter ett gott samarbete med ITSdalarna. I rollen ligger att leda och samordna 
omställningen till hållbara transporter genom att strategisk påverkan och projektinsatser. För 
energiomställningen i stort och inte minst inom hållbara transporter bör Region Dalarna 
efterfråga innovativa lösningar från de FoI-miljöer som finns inom kunskapsområdet. Det kan t 
ex handla om planering av busstrafik. 

 

Högskolan Dalarna 
Högskolans spelar flera viktiga roller för näringsliv och samhälle, den kanske allra viktigaste 
rollen är att stå för grundutbildning och förse regionen med kvalificerad arbetskraft. För att 
säkerställa att utbildningen är relevant krävs en aktiv samverkan med regionens aktörer som 
förmedlar särskilda behov av utbildning. Att högskolan står för såväl grundutbildning som 
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forskning och innovation är en viktig utgångspunkt för samverkan med näringsliv och samhälle. 
Högskolans möjligheter att utveckla en god innovations- och forskningsmiljö är beroende av 
närheten till omvärlden – och denna närhet baseras på att högskolan står för verksamhet som är 
relevant. 

Högskolan är en gemensam angelägenhet och måste därför bygga breda samverkansplattformar 
med näringsliv och samhälle, där information och idéer utbyts rörande såväl grundutbildning som 
forskning och innovation. Det gäller att bygga relationer och tillit som innebär att högskolan blir en 
naturlig mötesplats, inte bara mellan det enskilda företaget och högskolan, utan också mellan 
företag och mellan företag och samhälle.  
 
 

Länsstyrelsen Dalarna 
Som statens företrädare har Länsstyrelsen särskilt goda förutsättningar att återföra erfarenheter 
till nationella myndigheter och påverka nationell policy-making och marknadsföra 
kunskapsområdet. Det mesta av Länsstyrelsens arbete inom energiområdet genomförs inom 
ramen för Energiintelligent Dalarna. Med den breda verksamhet och stora kontaktnät som 
Länsstyrelsen har, finns stora möjligheter att bidra till kapacitetsuppbyggnad hos samhällets 
aktörer att genomföra energiomställningen. Mycket kan uppnås genom att använda befintliga 
verktyg i form av t ex miljötillsyn, miljöprövning, granskning av detaljplaner och översiktsplaner, 
information, finansiering, upphandling, styrmedelspåverkan samt arbete med säkrad service på 
landsbygden. Länsstyrelsen bör utnyttja de FoI-miljöer som finns inom kunskapsområdet och 
efterfråga innovativa lösningar, t ex IT-lösningar på transporter för att upprätthålla 
landsbygdens service. 

Länsstyrelsen kan även ha en roll i att initiera nya processer, korsbefrukta kompetenser och 
formulera utmaningar som kan utvecklas till innovativa idélösningar.  

Som ansvarig part inom näringslivsutveckling har länsstyrelsen en viktig 
roll att hjälpa till med finansiering till företag som utvecklar sin 
verksamhet och sina produkter, även med finansiering i tidiga skeden i 
form av innovationscheckar. De projekt som Länsstyrelsen driver inom 
för att stärka företagens konkurrenskraft genom effektivare 
energianvändning är viktiga. Om det fortsatt ska vara Länsstyrelsen som 
driver dessa beror på om någon annan aktör är villig att göra det istället 
eller inte.  

  

Energiintelligent Dalarna 
Nätverket samordnar energiarbetet i länet vilket innebär ett brett kontaktnät som har en 
betydelsefull roll i att fånga upp utmaningar, generera innovativa idéer och implementera 
innovationer. När det gäller sociala innovationer, t ex innovativa arbetssätt, kan nätverket lika 
mycket som andra aktörer vara dem som skapar innovationerna. Genom nätverkets aktiviteter 
förs ny kunskap ut och forskningsbehov formuleras. 

Ledningsfunktionen för EID kan initiera nya regionala processer inom energiområdet och 
marknadsföra den kunskapsmiljö som finns. Som ansvarig för den regionala energi- och 
klimatstrategin kan Energiintelligent Dalarna påverka beslutsfattande på lokal och regional nivå, 
d v s ha en viktig roll som policy-skapare.  

Med trenden att energiomställningen allt mer blir en fråga för regional utveckling och där 
näringslivets medverkan efterfrågas i ökad utsträckning krävs nya arbetsformer för nätverket. På 
sikt kan det finnas skäl att ge organisationen en tydligare form med egen styrelse, 
verksamhetsansvar och budget. Det kan även finnas fördelar med att lyfta ur organisationen från 
Länsstyrelsen till en miljö där alla medverkande aktörer känner sig lika nära knutna.    

 

GävleDala Energikontor 
Kontorets viktigaste roll är att samordna och stödja de kommunala energirådgivarna, vilka ger 
råd till SME och allmänheten om energieffektivisering och övergång till förnybar energi. (I 



53 

rollen ingår inte att arbeta med kommunernas verksamheter.) Det innebär att man har en viktig 
roll att både fånga upp problemställningar och att föra ut ny kunskap och innovativa lösningar. 
Energikontoren bör på ett tydligare sätt kunna koppla ihop energiomställningen med regional 
tillväxt. Den väl inarbetade roll som energikontoren i Sverige har bör nyttjas som broöppnare 
för större nationella och europeiska energiprojekt. 

Den organisatoriska lösningen för kontorets framtid och om det istället ska skapas ett eget 
energikontor för Dalarna behöver snarast klaras ut. Bedömningen är att organisationen är för 
liten för att bära sig som en egen juridisk enhet, vilket innebär att kontoret fortsatt behöver 
tillhöra en större organisation. Det underlättar arbetsgivaransvar och gör det möjligt att driva 
projekt med ojämnt likviditetsflöde. Aktörerna inom energiområdet bör i möjligaste mån söka 
samordning för att effektivisera arbetet, inte minst när det gäller att samordna projekt.  

Att samordna verksamheten med en annan organisation som redan arbetar med energifrågor ger 
sannolikt störst samordningsfördelar, inte minst med tanke på att det är flera aktörer som driver 
energiprojekt. Ingen organisation utanför Region Dalarna har ännu inom projektet visat intresse 
att driva ett energikontor.   

 

Almi 
Almis viktigaste roll blir att hjälpa företag med finansiering, både såddfinansiering och kapital i 
senare skeden.  

 

IUC 
Industriellt Utvecklingscentrum, IUC, har främst en stor betydelse för entreprenörskap inom 
tillverkningsindustrin, men har även en viktig roll som underleverantör av vissa tjänster till 
kluster inom detta kunskapsområde, t ex TBN-analys (Verktyget Tillväxt i befintligt näringsliv). 
Fortfarande bör det dock framgå i kontakterna med företagen att det är klustren man samverkar 
med. 

 

Slutsats  
Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Energiintelligent Dalarna, Energikontoret, Almi och 
IUC är alla organisationer som har viktiga roller i innovationssystemet. I denna rapport uttrycks 
önskemål om vilka roller och funktioner som dessa bör ta. 

 
 

 

4.11 Roll och funktioner för företagsinkubatorn 

Den mest centrala aktören inom innovationspyramidens tredje fält, att stödja 
marknadsförmågan, är Stiftelsen Teknikdalen som drivande av den regionala företagsinkubatorn. 
Nationellt sker idag en kraftig utveckling av inkubator och science parks i ett utvecklingsarbete 
som drivs SISP och med finansiellt stöd av Vinnova. Syftet är att uppgradera arbetssätt och 
inriktning mot öppen innovation och för att kunna visa på en tydlig roll som centrala 
plattformar i de regionala innovationssystemen. Figuren nedan sammanfattar utvecklingen av 
inkubatorerna från mer slutna organisationer till mer öppna arenor för att främja innovation.  
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Utveckling av inkubatorer till arenor för öppen innovation, Källa: Kontigo 2014 
 
 

För kunskapsområdet inom ett energieffektivt samhällsbyggande finns behov av flera funktioner 
från Stiftelsen Teknikdalen. Den viktigaste är att ha beredskap och kapacitet att ge idébärare 
stöd till affärsutveckling och inkubation. Inkubatorn bör kliva in i innovationsprocessen i det 
läge där det finns en idébärare med en beskriven idé som, av en gemensam grupp där 
Inkubatorn ingår, bedömts som utvecklingsbar. Stadiet innan det bör skötas av 
innovationsarenan. I inkubatorsprocessen bör alla de vanliga delarna ingå samt att Stiftelsen har 
ett ansvar för att hjälpa företag med internationalisering.  

Önskvärt är även att Stiftelsen Teknikdalen fångar entreprenörer och matchar mot 
utvecklingsbara idéer. Med ett brett kontaktnät är man en organisation med förutsättning att 
generera idéer för innovation. Att bredda inkubatorsverksamheten till även befintliga företag 
vore värdefullt.  

Att integrera Green Business Regions verksamhet i den ordinarie känns naturligt. Hållbar 
utveckling bör vara en självklar del av det stöd som ges. En Green Business Booster skulle 
kunna ha som mål att utveckla både nya miljöteknikprodukter och bättre miljöprestanda. 
Verktyg som utvecklats inom REBUS för stöd till hållbar affärsutveckling bör kunna vara 
obligatoriskt för alla företag som får del av offentliga stödmedel och vara Stiftelsens bidrag till 
Dalarnas profilering inom grön utveckling. Exempel på detta är analys av verksamhetens 
miljöpåverkan och plan för att minska den. Att jämföra den egna produktens prestanda och 
positionering med vad kunder efterfrågar är ett sätt att identifiera utvecklingsbehov, t ex behov 
av energi- och resurseffektivitet. Framtagning av gröna affärsmodeller och nya 
miljöteknikprodukter, liksom att puscha för grön design, cirkulär ekonomi och grön 
industrisamverkan är andra områden. 

Om Stiftelsen Teknikdalen fortsatt vill jobba med utveckling av miljöteknikföretag krävs ett 
urval av företag och ett mer systematiskt och konkret innovationsarbete. Det kan dock ligga på 
organisationen att upprätthålla ett mer löst sammansatt närverk av samtliga miljöteknikföretag 
som man tidigare arbetat med.     

Genom technical visits och deltagande i nationella miljötekniksatsningar kan kunskapsmiljön 
inom energieffektivt samhällsbyggande marknadsföras och enskilda företag kan få hjälp att 
bredda sin marknad. För internationalisering är det viktigt att verka för att företag först har en 
genomtänkt strategi för export.  
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Stiftelsen Teknikdalen kan fortsatt ha en viktig roll att bedriva projekt inom främst 
affärsutveckling. Projektet Borlänge Science Park kan innebära möjligheter till samlokalisering av 
kluster och kontorshotell för nystartade företag. Rollen kan även vara att med kreativa uttryck 
korsbefrukta olika kompetenser för ökat idéflöde. Det finns även en efterfrågan på 
organisationer som kan vara formell/administrativ ägare av större projekt åt kluster inom 
kunskapsområdet. 

 

Slutsats  
Stiftelsen Teknikdalens har en viktig roll som stöd till affärsutveckling och inkubation. Att både 
spetas och integrera Green Business Regions verksamhet i den ordinarie verksamheten framstår 
som logisk. 

 

Fortsatt arbete 
Stiftelsen Teknikdalen ansvarar för det fortsatta arbetet. 

 

 

 

4.12 Roll och funktioner för kluster 

Företagsdrivna kluster med mognad för innovation är det mest centrala i innovationssystemet. 
De återfinns inom innovationspyramidens fjärde fält med uppgift att stödja förnyelse i 
företagen. Klustren bygger upp relationer med företag i respektive styrkeområden och blir på så 
sätt representanter för företagen i olika utvecklingsfrågor. Klustrens mål är att skapa innovation, 
tillväxt och internationell konkurrenskraft i regionen. 
 
Kluster och nätverk förväntas vara aktiva parter som tar initiativ till företagens behov och 
förändringsprocesser för hållbar tillväxt genom affärsutveckling, kompetensförsörjning, 
internationalisering, förnyelse och innovation. Det innebär också att klustren förväntas driva 
frågor om jämställdhet, integration och miljöaspekter för sina branscher.  

Företagen får via klustren åtkomst till den regionala inkubatorn, aktörer för affärsutveckling, 
finansiering, expansion och etablering. Klustren förväntas verka som utvecklingsplattformar för 
sina medlemsföretag och vara länken till samhället och akademin, enligt triple helix principen. 
Det innebär att klusterorganisationerna förväntas ha företagens förtroende, därefter akademins 
och sedan den offentlig sektors tillit. Det ställer krav på att klusterorganisationerna ska vara 
långsiktiga, bygga upp en uthållighet och förståelse från branschen och det omgivande samhället. 
Som sådan kan man också verka som en betydelsefull lobby-organisation. 

Klustren behöver ha god kännedom om medverkande företags nuläge, behov och 
innovationspotential. För detta kan TBN-verktyget användas. I analysen kan även klustren 
medverka till att identifiera varje företags kompetens, vad de är bra på. Erfarenheten inom 
Triple Steelix är att man ofta har en vag idé om detta. När kunskapen är identifierad, kan man 
hitta en strategi för att inspirera till nya idéer baserad på denna kunskap. 

Mindre företag utan egna utvecklingsresurser har ofta ”fullt upp med dagen” utan kapacitet att 
följa trender i omvärlden och utveckla sina erbjudanden i takt med kunders nya förväntningar. 
En viktig roll för klustren blir att stödja företagen i detta, för att de ska kunna behålla sin 
position på marknaden. Lars Löfqvists forskning vid Högskolan i Gävle om innovationer i små 
företag visar att fokus många gånger är på att lösa befintliga kunders problem och att kunderna 
ofta är involverade under hela innovationsprocessen. Det ger en snabb och relativ enkel 
försäljning utan nedgång i kassaflöde. Det stärker även kundlojaliteten till företaget och därmed 
överlevnaden på sikt. Utifrån detta blir slutsatsen bl a att idéer med supportande kunder har ett 
högre värde och att man behöver fokusera på gränssnittet mellan företag och befintliga kunder. 
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För att fortsätta utveckla klustren behövs olika former av processtöd och att klustren lär av 
andra. En ambition är att fler av de regionala klusterinitiativen ska kunna kvalificera sig till 
nationella programmen för finansiering och öka sitt internationella engagemang.   

REGLAB har tagit fram en modell för klusterutveckling som anammats av Region Dalarna. I 
modellen delas klusters utveckling upp i fyra faser där varje fas har en beskrivning av vad som 

bör vara uppfyllt. se Bilaga 2 ”Handbok i klusterutveckling”. 

Utgångspunkt för kluster är 
· Identifierad utvecklingspotential eller kris. 
· Kritisk massa vad gäller antal företag. 
· Engagerade individer som vill förnya och förändra. 
· Affärsdrivet företagsnätverk. 
· Öppenhet och nyfikenhet, men inte nödvändigtvis formaliserad relation, till akademin. 
 
I den första fasen visar nätverket upp sina styrkor och representerar företagens och branschens 
behov. I den andra fasen fungerar klusterinitiativet som samtalspartner i regionala 
utvecklingsfrågor. Klustret driver tillväxtfrågor baserat på utvecklade strategier. I den tredje 
fasen, förnyelsefasen, är klustret den naturliga vägen till företag i branschen eller styrkeområdet. 
Klustret samverkar aktivt med regionala aktörer för företagens internationella kontakter för 
affärsutveckling, kompetensförsörjning och driver utvecklingsprojekt.  

Den fjärde fasen benämns ”Kluster för innovation” och avser kluster med kapacitet att bedriva 
innovationsarbete. Klustret är en aktiv part i det regionala innovationssystemet (RIS) och 
påverkar strategiska dokument. Det innebär också att man har etablerade samarbeten med 
regionala företaginkubatorn, och aktörer för finansiering samt behovsmotiverad forskning. 

 

 

Faser i klusterutveckling 

 

De kluster som ingår i innovationsmiljön har kommit lite olika långt i sin mognad. ByggDialog 
Dalarna bedömer att man uppnått den fjärde utvecklingsfasen, medan High Voltage Valley och 
ITSdalarna bedömer att man är på väg dit. Utifrån ett innovationsperspektiv är det av särskilt 
intresse att få ett bra flöde av idéer till den öppna innovationsarenan. Byggdialogen arbetssätt 
med back-casting medger detta och då identifiering av problem är en ständigt pågående process.  

High Voltage Valley ambition är att i så stor utsträckning som möjligt få tillgång till idéer inom 
ABB som inte prioriterats för fortsatt utveckling inom företaget. En viss risk med detta är att 
det blir andrasortering av idéer och att det inte finns någon idébärare som har kapaciteten att ta 
ansvar för idéns fortsatta utveckling. Det är även viktigt att fånga idéer från de konsulter som är 
verksamma inom området och att söka vägar att tillämpa deras kunskap inom nya områden. 
Själva har de inte resurser att testa och utveckla sina idéer. Ett annat sätt att öka idéflödet skulle 
kunna vara att få in fler elnätsbolag i klustret som kan identifiera problem och bli beställare av 
innovationer och också implementera dem.      

ITSdalarna har även dem ett kluster som främst består av leverantörer av lösningar snarare än de 
som äger trafikproblemen. Ett sätt att få ett ökat idéflöde kan vara att få med fler företag med 
logistikavdelningar som medlemmar i klustret. I denna bransch är annars offentliga aktörer de 
stora efterfrågarna av trafikinnovationer. 

För att kunna positionera sig internationellt skulle ByggDialog Dalarna även ha ett namn på 
engelska. ITSdalarna skulle sannolikt tjäna på att ha ett namn som förstods på engelska och som 
signalerade europeisk testarena. 
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Slutsats  
Kluster bör vara den huvudsakliga vägen in i innovationsmiljön för företag och idébärare för att 
få åtkomst till det regionala stödsystemet och akademin. Klustren behöver utvecklas till den 
fjärde fasen för att innovationssystemet ska fungera fullt ut. I handlingsplanen för att nå dit 
behöver många av de delar som beskrivs ovan ingå.    

 
 

Fortsatt arbete 
Klustren ansvarar för det fortsatta arbetet. 

 

 

 

4.13 Förslag på en öppen innovationsarena för ett 
energieffektivt samhällsbyggande 

Aktörerna inom kunskapsområdet uppfattar att Dalarna har särskilt goda förutsättningar att skapa 
ett område för smart specialisering inom energiområdet, vilket stöds av att Dalarna är nationellt 
Pilotlän för grön utveckling. Flera regionala kluster verkar inom detta område, Högskolan Dalarna 
har energiområdet som en av sina forskningsprofiler och flera andra aktörer är aktiva inom 
området. Energiområdet har hög europeisk och nationell prioritet och prioriteras även i 
regionala utvecklingsstrategier. 

Smart specialisering inom energiområdet kräver att man samlar ett kunskapsområde eftersom 
det är flöden av kunskap som håller ihop olika innovationsområden. För Dalarnas del innebär 
det att området behöver vara så brett att det täcker in forsknings- och utvecklingsmiljöerna 
inom High Voltage Valley och iTS Dalarna samt fyller behovet för ByggDialog Dalarna. Det 
begrepp som kan samla dessa verksamheter är Kunskapsområdet för energieffektivt samhällsbyggande. 
Samarbete bör även ske med de andra kunskapsmiljöerna metalliska material och innovativ 
upplevelseproduktion. 

 
 

Forsknings- och utvecklingsplattformar i den öppna innovationsarenan för ett energieffektivt samhällsbyggande. 
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Kunskapsområdet ska sträva efter att hålla tillräcklig höjd för att stå sig i nationell och 
internationell konkurrens, inte minst för att erhålla finansiering för verksamheten. Syftet är öka 
takten i energiomställningen och samtidigt skapa tillväxt i form av nya företag, mer 
konkurrenskraftiga företag, nya jobb och fler goda affärer. Innovation ses som ett viktigt verktyg 
för detta. Visionen för kunskapsområdet är att ”Vi i samarbete utvecklar och implementerar innovativa 
lösningar på utmaningar för ett energieffektivt samhällsbyggande.” 

Det kommer inte att vara möjligt att nå excellens för hela kunskapsområdet. Strävan bör vara att 
utveckla specifika satsningar inom området som når Europeisk excellens. Kunskapsområdet bör 
söka samverkan med andra europeiska partners för stärka excellensen.      

Innovationssystemet inom kunskapsområdet består av flera faser med tillhörande stödfunktioner, 
vilka tillhandahålls av många samverkande organisationer. Samverkan mellan organisationerna 
kan vara formaliserad, men i huvudsak är det ett virtuellt system. Klustren har en nyckelroll, 
liksom högskolan och företagsinkubatorn. Organisationerna i systemet har väl definierade roller 
som skapar en fungerande och effektiv helhet. Entreprenörskap och företagens medverkan är en 
förutsättning för innovation. Idéer ska bäras av entreprenörer, men hjälpas fram av ett 
fungerande innovationssystem. 

En öppen innovationsarena ska vara en skapad organisation som håller ihop det gemensamma 
kunskapsområdet. Fokus är innovation genom forskning och utveckling, vilket placerar 
organisationen i toppen på den regionalt tecknade innovationspyramiden. Den öppna 
innovationsarenan har ett tydligt namn som kan kommunicera och positionera nationellt och 
internationellt. Namnet skulle kunna vara något i stil med Solutions for an Energy Efficient 
Society, SEES. 

Klustren har den nära och långsiktiga relationen med företag. Klustren arbetar med 
förnyelseförmåga i sina företagsnätverk och fungerar som plattformar för innovation. 
Innovationsarenan kompletterar klustrens verksamhet. Klustren kan även verka mot andra 
kunskapsmiljöer. 

 

 

Klustrens fokus på entreprenörskap och förnyelseförmåga lägger grund för idéflöde till forsknings- och 
innovationsmiljöer. 



59 

 

Högskolan, som av aktörerna inom kunskapsområdet kan och förväntas ta en central roll som 
institutionell ledare för forskning och utveckling i arbetet med smart specialisering inom 
energiområdet, ges rollen att samordna och driva den öppna innovationsarenan. Högskolan är den mest 
centrala aktören i innovationsarenan och här finns bästa förutsättningarna att verka som neutral 
nod och koppla mot forskning och utveckling då forskningen är nyckeln till att nå excellens 
inom kunskapsområdet. Utbildning, ny kunskap och kunskapsförmedling lägger grunden för 
innovation och är även en förutsättning för att nya lösningar ska absorberas i samhället där 
insatser behövs för att stärka efterfrågan på kunskap och lösningar samt i en bredare dimension 
bidra till att lösa den stora samhällsutmaningen med energiomställningen.  

Med innovation avses både produkter, tjänster, systemlösningar och processer. Vi anammar 
definitionen av att en innovation ska ha skapat ett värde, d v s kommit ut på marknaden, 
lanserats eller på annat sätt implementerats för att kallas innovation. Det betyder att det är 
viktigt att arbeta med hela kedjan från idé till slutligt värdeskapande, vilket bl a kräver insatsser 
som ökar efterfrågan på de lösningar som erbjuds.  

Inom kunskapsområdet finns flera överlappande kompetenser och utmaningar. De tre forsknings- 
och innovationsmiljöer som finns inom kunskapsområdet stärks av samverkan: Energi- och 
miljökompetenscentrum, High Voltage Valley och ITSdalarna. Dessutom behövs samarbete 
med Triple Steelix och kunskapsområdet för innovativ upplevelseproduktion.  

För idévärdering behöver en organisation skapas med kompetenser från flera håll, både från olika 
forskningsmiljöer och med kompetenser inom affärsutveckling och kommersialisering. Det 
höjer kvalitén i bedömningarna och minskar risken att en idé ”vandrar runt” i systemet till flera 
parter. Organisationens roll kan lika väl vara att ge beskedet om varför man inte anser att en idé 
har potential att bli bärkraftig.   

 

 

Innovationsarena med sammanhållande kraft i form av funktion för innovationsstöd samt grupp för värdering av 
idéer. 
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Även om innovationssystemet i stor utsträckning baseras på att klustren och FoI-miljöerna 
genererar ett flöde av utmaningar och idéer, så ska innovationsarenan vara öppen för ett 
idéflöde från även andra håll. 

 

 

Idéflödet till innovationsarenan 

 

 

4.14 Roll och funktioner för forskning & innovationsmiljöer  

För de forsknings- och innovationsmiljöer som finns inom kunskapsområdet är de viktigaste 
funktionerna att fånga upp forskningsbehov och bedriva forskning, antingen i egen regi eller 
genom att slussa till samarbeten med andra forskningsmiljöer. Etablerade samarbeten finns med 
andra partners i Sverige och internationellt. För en framgångsrik miljö krävs aktuell 
omvärldsbevakning av kunskapsfronten och internationell samverkan där miljön hävdar sin 
excellens.  

Forskningsmiljöer bör etablera långsiktiga samarbeten med större företag samtidigt som det bör 
finnas goda möjligheter att samarbeta med mindre företag i kortare projekt. Det kräver nya 
arbetsformer då akademin vanligtvis inte har så stor erfarenhet av hur detta bäst görs. Stora företag 
har lättare att samverka kring forskning genom uppdragsforskning eller i samverkansprojekt, där 
deras medfinansiering ofta sker i form av egen tid. För mindre företag gäller det att pröva sig fram 
och finna modeller för samverkan, kunskapsutbyte i nätverk och annat. Generellt sett så gäller för 
alla företag att betalningsviljan att medverka i forsknings- och utvecklingsarbetet stiger ju närmare 
projektet befinner sig kommersialisering. I förstudier kan man som regel inte räkna med mer än  
25 % betalningsförmåga från företag, vilket måste tas i beaktande i finansieringen av en 
innovationsarena.  

Hjälp med förstudier, analys, beräkning eller annan form av konsultation bör kunna ges. Förstudier 
som görs bör alltid ha en kund/avnämare för att inte riskera att bli ”hyllvärmare”. Man bör 
medverka i värdering av idéer ut ett forskningsperspektiv. Det bör även finnas tillgång till test- 
demonstration och labbmiljöer. Minst lika viktigt är att tillgängliggöra ny kunskap och medverka till 
att det leder till innovationer som skapar värden. För detta behövs stark företagssamverkan, vilket 
understryks av europeiska och många nationella forskningsfinansiärer. 
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Företagens betalningsvilja i forsknings- och utvecklingsarbeten, IUC Västerbotten 

 

En förutsättning för att lyckas är närhet till omvärlden, vilket kräver breda samverkansplattformar 
med näringsliv och samhälle. En stark forskningsmiljö förutsätter ett gott klimat för forskning av 
hög kvalitet och tillräckliga ekonomiska resurser för detta. Bra forskningsmiljöer bör ha en viss 
storlek, eftersom samverkan mellan forskare gynnar kvalitet. Ett sätt att öka storleken är genom 
tvärvetenskaplig samverkan och genom att samverka om forskning med andra högskolor och 
universitet. Samverkan med samhälle och näringsliv erbjuder ytterligare möjligheter. 

 

Slutsats  
Framgångsrika forskningsmiljöer behöver uppnå en viss kritisk volym där samverkan med andra 
kunskapsmiljöer och samverkan med omgivande samhälle och näringsliv är sätt att få storlek på 
forskning. Inom kunskapsområdet finns tre miljöer för forskning och innovation; EMC, High 
Voltage Valley och ITSdalarna. Dessa bör samverka i den öppna innovationsarenan för att skapa 
en bred samverkansplattform. Samverkansformer som möjliggör för både större och mindre 
företag att medverka i forskningen bör skapas.   

 

 
 

4.15 Roll och funktioner för Högskolan 

Den europeiska plattformen för smart specialisering har analyserat universitet och högskolors 
allt viktigare roll i att utveckla strategier för smart specialisering på regional nivå; ”Universities and 
Smart specialisation, S3 Policy Brief Series, No. 03/2013”. I finanskris och stagnerad ekonomi ställs 
allt högre krav på att offentligt finansierad högre utbildning bidrar till nytta för samhället och 
ekonomin. För lärosätenas del kan ett ökat deltagande i lärande och samproduktion av kunskap 
utanför campus väggar resultera i upptäckter som är användbara utanför den akademiska 
världen och som direkt gynnar samhället. Det finns en växande medvetenhet om universitetens 
roll att bidra till innovation och den lokala och regionala utvecklingen, där lärosätena kan göra 
mycket för att bidra till smart specialisering, t ex: 
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• Bidra i arbetet att ta fram en strategi för smart specialisering och där bedöma regionens 
kunskapstillgångar, resurser och kompetens. 

 Tillhandahålla forskningskompetens och länka till nationella och internationella  
nätverk av kunskap. 

• Genom utbildning och livslångt lärande öka färdigheter och kompetens inom smart 
specialisering. 

 Stärka efterfrågan på kunskap och lösningar genom att bidra till kapacitetsuppbyggnad i 
SME m fl organisationer. 

 Axla institutionellt ledarskap. Som väl förankrad institution kan universiteten ha en 
viktig roll i att fungera som nod och bygga relationer som stödjer det regionala 
innovationssystemet för utformningen och faktiskt genomförande av smart 
specialisering. 

 Bidra till att höja kunskapen om stora samhälleliga utmaningar och stödja innovationer 
genom att engagera olika vetenskapliga discipliner.  

 
 
Nyttan med samverkan 
Flera nationella studier belyser betydelsen av universitet och högskolors samverkan med 
näringslivet för att stärka innovation. Vinsterna för ett lärosäte handlar om att det kan ge: 
- ökade resurser och nätverk 
- kunskap och insikt om näringslivets behov som i sin tur kan öka kvalitén i forskningen 
- lättare studentrekrytering 
- tillgång till experimentella miljöer 
- snabbare nyttiggörande av forskningsresultat, ökad publicering. 
Forskare som inte samverkar med industrin har i vissa studier visat en avvaktande eller 
avvisande attityd till samarbete. Ökad samverkan mellan forskare och näringsliv blir allt mer en 
förutsättning för att erhålla forskningsmedel från många forskningsprogram. ( Björkman, WSP 
Analys & Strategi, 2014) 
 
För företagen kan vinsterna enligt Björkmans redovisning vara: 
- kompetensförsörjning (egen personal, rekrytering, inflytande) 
- ny kunskap 
- tillgång till FoU-miljö 
- riskminskning för små företag med delfinansiering 
 
 
Den regionala efterfrågan 
Ur ett regionalt perspektiv är det av betydelse för Högskolan Dalarna att energi är ett prioriterat 
område för tillväxt och sysselsättning i Dalarna. Omvänt skapar det också förväntningar på 
Högskolan att fortsatt prioritera detta område. För att erhålla forsknings- och utvecklingsmedel 
kan det komma att ställas krav på utgångspunkt i regionala strategier. 
 
 
Högskolans regelverk 
Som statlig myndighet finns flera saker Högskolan måste beakta när det gäller att forma sin roll 
som en mer entrepreneuriell högskola (Hans Björkman, WSP Analys & Strategi, 2014) 
- Högskolans möjligheter att nyttja offentliga medel, vilket bl a inte får leda till att snedställa 
konkurrens.  
- Möjligheten att ta emot bidrag från offentliga och privata organisationer.  
- Offentlighetsprincipen som bl a begränsar möjligheten att sekretessbelägga resultat, även om 
högskolan varken ska eller vill sekretessbelägga forskningsresultat. Viss kommersiell sekretess är 
dock möjlig.  
- Forskningens frihet som finns uttryckt i högskoleförordningen.  
- Hantering av ”lärarundantaget” och andra IP-relaterade frågor där forskare äger sina resultat 
och själva kan kommersialisera dem.  
- Regler som finns kring prövning av tjänstetillsättningar mm, där det kan vara begränsande om 
samverkan inte är meriterande 
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- Skatteregler som bl a innebär att myndigheter inte kan periodisera ekonomiskt resultat 
- Möjligheter att arbeta med kommersialisering. Högskolan ska inte konkurrera med marknaden, 
utan ägna sig åt sin kärnverksamhet.  

 
Utblick på möjliga sätt att organisera högskolans verksamhet 
Landets lärosäten har valt att organisera sitt arbete med innovation och samverkan på många 
olika sätt. Några centrala funktioner som förekommer på nästan alla universitet, men i lite olika 
form är centrumbildningar, innovationskontor och holdingbolag. 

 
Centrumbildningar 
Det finns många organisationsformer inom akademisk verksamhet där samverkan bedrivs,  
t ex projekt, institut, forskningsplattform, centrumbildning, innovationskontor, holdingbolag 
och teknikparker. Centrumbildningar är en vanlig form för samverkan inom svenska universitet 
och högskolor. 

Centrumbildning innebär att en koncentration eller fokusering av resurser för specifika ändamål 
och ger kritisk massa. Det ger en tydlighet mot externa samarbetspartners och finansiärer. Den 
samverkan man vill uppnå kan antingen vara inom akademin eller mellan lärosäten. 
Finansieringen är ofta en kombination av egna medel, forskningsfinansiärer och näringsliv. 
Organisationen för en centrumbildning ser mycket olika ut på olika lärosäten. Normalt sett 
befinner man sig i allmänhet en bit ifrån kommersialisering med motivet att samhällsmedel inte 
ska användas som ”dolt industristöd”, det kan vara svår för konkurrerande företag att samarbeta 
när man kommer riktigt nära kommersialisering och industrin är mer lämpad för 
kommersialisering. 

Det finns flera frågor som behöver besvaras vid bildandet av ett centrum, t ex: 
- Vilka ska styra centrat? 
- Hur ska man arbeta tillsammans? Deltar industrin aktivt i forskningen och är med och sätter 
agendan? 
- Hur hantera olika logiker? Forskarens publiceringslogik, företagens vinstlogik?  
- Hur ser incitamenten för samarbete och öppenhet ut? 
- Hur skapas tillit? 

Centrumbildningar engagerar i huvudsak större företag. För att skapa nytta för mindre företag 
kan man tänka sig att beforska energiteknikföretagens utvecklingsprocesser. Genom kollaborativ 
forskning blir då högskolan en tydlig utvecklingsresurs. Akademin kommer åt intressanta 
forskningsmiljöer med hög relevans och blir samtidigt en praktisk resurs för företaget.  

De flesta små- och medelstora företag kommer inte att ha förmåga att betala mer än en 
symbolisk avgift för att delta. Det blir istället fråga om att räkna de egna insatserna i arbetet som 
den huvudsakliga betalningen. Den tid som företagen lägger på sitt utvecklingsarbete, t ex i en 
kollaborativa forskningsmodell, bör då kunna räknas som deras insats. (Hans Björkman, WSP 
Analys & Strategi, 2014 och Hans Ersson, Högskolan Dalarna) 

 
Innovationskontor 
Enligt Hans Björkman, WSP Analys & Strategi, 2014, finns tolv innovationskontor vid lärosäten i 
landet som bildats på uppdrag av regeringen. Ett av kontoren tjänar fyra av de nyaste 
universiteten. Regeringen angav 2008 som uppgift att innovationskontoren ska ge kvalificerat 
stöd i frågor om nyttiggörande av forskningsresultat bl.a. inom kommersialisering inklusive 
patentering och licensiering, kunskapsutbyte och principer för kontraktsforskning. Vidare bör 
innovationskontoren inspirera, informera och stimulera forskare m.fl. till innovationer. Motivet 
för att inrätta innovationskontor är att effektivisera nyttiggörandet av forskning och således att 
bidra till att skapa nytta för samhället och näringslivet.  

Av regeringens proposition 2012 framgår att de medel som samhället tillför ska användas för att 
bygga upp grundkompetens i affärsutveckling, projekthantering, riskvärdering och immateriella 
rättigheter. Dessutom ska medlen gå till att assistera forskningsmiljöer, forskare och studenter i 
nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och att skapa länkar till aktörerna i 
innovationssystemet. Det bör betonas att även i denna forsknings- och innovationsproposition 
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fastslogs vikten av samverkan mellan universitet med innovationskontor och högskolor som inte 
har innovationskontor.  

Universiteten har valt att organisera verksamheten på många olika sätt. 

 
Holdingbolag 
Många universitet och högskolor har funnit att det är praktiskt att organisera en del av sin 
verksamhet genom holdingbolag som lärosäteet äger. Ett holdingbolag eller förvaltningsbolag är 
ett bolag som äger aktier i andra bolag, dotterbolag. Det finns inget som hindrar att 
förvaltningsbolaget har egen verksamhet. 

Ett holdingbolag kan vara lösningen för bedriva forskningsprojekt som kan nå kommersiell 
tillämpning. De kan vara första kommersiella instansen och stödja med kapital, projekt, 
rådgivning, granska idéer, utveckla bolag. Bedriva uppdragsforskning och uppdragsutbildning 
samt underlätta inkubatorsverksamheten. Ett holdingbolag borde även kunna hantera en viss 
mängd idéer som kommer utifrån, istället för från akademin.  

När det är dags att bilda bolag och kommersialisera är det bättre att göra det i ett holdingbolag. 
Holdingbolaget kan ha kapital att satsa i nya bolag (ca 20 % i varje nytt bolag) och hoppas på att 
få tillbaka avkastning på satsade medel några år senare. Gränsen för när man bildar bolag är i 
viss mån en definitionsfråga. Bolag uppstår per definition när man uppnått ett vinstsyfte. 
Möjligen omfattas företagsliknande former också av reglerna för företagsstöd. Holdingbolaget 
kan senare knoppa av olika dotterbolag. Trots holdingbolag, så är högskolan som ägare 
fortfarande en myndighet och bolaget kan inte t ex sälja tjänster. 
Ansökan om att få bilda holdingbolag görs till näringsdepartementet. Fördelen med att ha ett 
holdingbolag är att: 
- man kan äga andelar i bolag som sedan kan avknoppas 
- man kan lägga in riskkapital 
- bolag kan behålla överskott över årsskiftet 
- bolag överlever omorganisationer i större utsträckning 
- underlättar fördjupade samarbeten genom samägandeskap med andra organisationer 
(högskolor eller andra konstellationer), t ex samägd portal för distansutbildning med andra 
högskolor.  

 

Slutsats  
Högskolan kan och förväntas ta en central roll som institutionell ledare i arbetet med smart 
specialisering inom sitt eget kunskapsområde. Högskolans roll kan vara mycket mer än 
utbildning och forskning, t ex att även stärka efterfrågan på kunskap och lösningar. Högskolans 
ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 
forskningsresultat kommer till nytta. 

Det finns flera tänkbara organisationsformer för att utveckla forskningen, samverkan och stödet 
till innovation. Centrumbildningar, innovationskontor och holdingbolag är funktioner som 
förekommer på nästan alla lärosäten och kan i större utsträckning vara aktuell för Högskolan 
Dalarna. 

 
 
Högskolans roll i innovationsprocessen  
Högskolan har en viktig roll i tre faser av innovationsprocessen, vilka sammanfaller med 
högskolans tre uppgifter: 



65 

 

 

 

Grogrund (Utbildning)  
Högskolan har en viktig roll att bidra till en god grogrund för innovationer genom utbildning 
och kompetensförsörjning. Högskolans akademiska kompetens och vidsynthet kan bidra till att 
lyfta idéer. 

Ny kunskap (Forskning) 
Högskolans forskning genererar ny kunskap som kan leda till innovation. Högskolans 
laboratorier är en viktig tillgång i produktutveckling. Lärosätena förväntas arbeta mer aktivt med 
att stödja innovationer genom att tillvarata den kunskap som byggs upp inom akademin och att 
bidra till den första fasen av kommersialisering.  

Implementera (Tredje uppgiften att dela med sig av kunskap och samverka med omgivande samhälle) 
Högskolan har också en viktig roll att stödja implementeringen av nya idéer och lösningar. Det 
sker genom utbildning, kunskapsförmedling, expertstöd och andra insatser som bidrar till 
insikter och ökad efterfrågan. 
 

 
 
Högskolans roller i kunskapsområdet energieffektivt samhällsbyggande 
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Rollerna kan inrymmas i olika delar av Högskolans organisation där den nya kunskapen kan 
genereras i ett kompetenscentrum och där ansvaret att nyttiggöra forskning och arbeta med 
implementering kan ligga i ett innovationskontor. 
 

 
 
Benämningar och innehåll för Högskolans roller i kunskapsområdet energieffektivt samhällsbyggande 
 

 
 
Akademin 
Akademins har en fundamental roll i flera av innovationsprocessens olika faser. Utbildning och 
kunskapsspridning samt odlande av entreprenörskap lägger grunden för ett samhälle med 
kapacitet att tackla utmaningar.  

I gränssnittet mellan akademin och omgivande samhälle finns en rad funktioner som handlar om 
att tillgodose både studenters behov i sin utbildning och samhällets behov av 
kompetensförsörjning. Exempel på funktioner som akademin ansvarar för när det gäller denna 
samverkan är: 
- Ansvara för att tillsammans med andra fånga upp utbildningsbehov 
- Ansvara för att tillsammans med andra fånga upp behov av uppdragsutbildning  
- Marknadsföra utbildningar 
- Utbilda 
- Utveckla och bedriva uppdragsutbildning 
- Leda branschråd 
- Hjälpa organisationer och företag med rekrytering 
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Kompetenscentrum (Knowledge for innovation) 
En centrumbildning föreslås för att markera och lägga god grund för en varaktig 
forskningsinriktning där flera discipliner behövs. Centrumet bör ha en tydlig ambition om att 
samarbeta med näringslivet för att möta dettas behov och för att hitta områden att beforska. 
Syftet kan även vara att skapa strategisk samverkan med andra lärosäten. Centrumet ska dock 
inte ägna sig åt kommersialisering. 

Ägandeskap och styrning: Ett kompetenscentrum bör vara organiserat under akademin. En 
särskild styrelse med representation från näringslivet bör tillsättas, men där de slutliga besluten 
tas av akademins ledning och forskningsledaren. Den verksamhet som bedrivs inom centrumet 
har sin hemvist inom andra delar av högskolan, så komptenscentrumet är att betrakta som en 
virtuell organisation.  

Syfte och mål: Centrumets främsta uppgift är att generera ny kunskap samt att tillämpa 
befintlig kunskap inom energiområdet. Verksamheten avgränsas till främst energieffektivt 
byggande, energieffektivisering i byggnader och industri samt förnybar energi. Ambitionen om 
att aktivt medverka i överlappande kompetenser mot FoI-miljöerna för smarta elnät och 
transporter bör finnas. 

Kompetens: För att axla centrumets roll behövs framförallt forskare med vilja att samverkan 
med näringsliv och omgivande samhälle. Personalen bör även ha kunskapen att driva projekt 
med många parter inblandade. 

Kunder: Kunderna kan delas in samhälls- och forskningsaktörer (som finansierar forskning) 
samt kluster och företag (som kan inleda forskningssamarbeten). 

Finansiering: Grundfinansieringen av kompetenscentrumet bör kunna ske genom Högskolan 
själv och genom regionala utvecklingsmedel i kombination med finansiering i form av pengar 
eller tid från företag. Därtill bör centrumet drivas med de särskilda forsknings- och 
utvecklingsprojekt som riggas. Strävan bör vara att så stor del av dessa medel som möjligt ska 
komma från olika EU-program. 

Samarbete med: Ett kompetenscentrum måste ha nära samarbete med klustren och de andra 
forskningsmiljöerna inom innovationsarenan, nationella och internationella forskningsmiljöer, 
samverkande företag och innovationscentrumet. 

Funktioner: De funktioner eller uppgifter som ett kompetenscentrum bör ha kan sammanfattas i 
följande områden: 

Forskning 

 Fånga upp möjliga områden i samhället att beforska 

 Medverka i värdering av idéer ur ett forskningsperspektiv 

 Marknadsföra uppdragsforskning och ingå långsiktiga forskningssamarbeten med 
företag/organisationer/andra lärosäten. 
- Målet bör vara att ingå samarbetsavtal med så många som möjligt. Organisationen bör 
dock ha möjlighet att med korta ställtider ingå forskningssamarbeten med SME som inte 
har den långsiktiga planering som forskningen normalt har.  

 Formulera forskningsfrågor, rigga och driva projekt som kräver forskningsmedverkan 

 Forska 

 Omvärldsbevaka ny kunskap och forskning 

 Slussa idébärare till andra lärosäten och kompetensmiljöer som är lämpligare för uppgiften 

 Korsbefrukta kompetenser för att generera ny kunskap  

 Göra förstudier 
- De förstudier som görs bör ha en idébärare eller annan avnämare för att säkra att 
resultatet nyttiggörs. Idéer som utvecklas med näringslivets deltagande på basis av 
marknadens behov har större chans att överleva. Mer krasst innebär det att intermediärer 
ska undvika att utveckla idéer som inte har ett ursprung ur eller förankring i näringslivet, 
vilket ofta sker i och med att intermediärer har lättare att attrahera pengar till 
utvecklingsprojekt. Utväxlingen/resultaten av de satsningarna blir ofta begränsade. 

 Konsultationer 
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Nyttiggöra forskning och kunskap 

 Förmedla forskningsresultat, seminarier osv. tillsammans med andra organisationer 
- Högskolan bör själv kunna bli bättre på att tillgängliggöra ny kunskap genom att 
publicera på svenska och anordna resultatseminarier, förutom att samarbeta med klustren i 
spridningsaktiviteter.  

 Expertstöd för t ex analys och beräkning. 

 Remiss- och expertorgan 

 Ansvara för partnerskap mellan högskola och företag inom projektet KAN (inom 
energiområdet). 

  

Test, laborationer och verifiering 

 Driva labb, utveckla labb och utföra laborationer 
- Kompetenscentrets roll bör inte vara att agera som ett traditionellt provningsinstitut, 
utan att ta sig an fall där det behövs ett utvecklingsarbete tillsammans med företaget för att 
tillföra kunskap och infallsvinkar som utvecklar idén.  
 

Uppdragsutbildning 

 Bedriva uppdragsutbildning och annan vidareutbildning 
- Ett kompetenscentrum kan även ha rollen att bedriva uppdragsutbildning inom 
energiområdet, som ett sätt att nyttiggöra kunskap för det omgivande samhället. Det 
kan också vara ett sätt att finansiera en del av verksamheten. Uppdragsutbildning där 
konsultation ingår kan dock inte konkurrera med liknande tjänster på marknaden.  

  

Internt stöd 

 Hjälpa till att fånga upp behov av utbildning och marknadsföra dem 

 Hjälpa till att rekrytera studenter 

 Hjälpa till att länka studenter till arbetsgivare 

 Stöd till innovationscentrum 

 

 
 
Roller för ett energikompetenscentrum 
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Innovationscenter (Management of innovations) 

Innovationskontoren vid universitet och högskolor är inrättade på uppdrag av regeringen med 
uppgift att nyttiggöra forskning och stödja innovation. Samma funktion bör finnas på 
Högskolan Dalarna, i första hand med samma nationella finansiering som andra lärosäten har. 
Här används begreppet innovationscenter för de funktioner som bör finnas, oavsett frågan om 
de utpekade innovationskontoren. 

Innovationscenter ska vara en servicefunktion som vårdar och utvecklar idéer. Som sådan blir 
man ofta första instans vid Högskolan för idéer från klustren.  

Ägandeskap och styrning: Ett innovationscenter bör vara organiserat under Högskolans 
samverkan, d v s Dalacampus. 

Syfte och mål: Kontorets främsta uppgift är att stödja utvecklingen av affärskoncept i tidiga 
skeden, skapa företagssamverkan, bidra till att utveckla affärsmodell, att stödja första stadiet av 
kommersialisering samt att stödja implementering av ny kunskap och ökad efterfrågan på 
innovationer i omgivande samhälle inom energiområdet.  

Kompetens: Innovationscenter behöver kompetens inom affärsutveckling, innovation och 
projektriggning/ledning. Det bör även finnas generell energikompetens.  

Kunder: Kunder kan vara samhället, företag, kluster, studenter och akademi eller andra 
idébärare. Behovet av innovations- och projektkontor tjänster från de tre forsknings- och 
innovationsmiljöerna ser olika ut. Energikompetenscentrumet och innovationscentrumet 
förväntas synka sina tjänster så att det sker så lite överlappningar som möjligt. Byggdialogen är 
den mest centrala kunder. High Voltage Valley vill ha egna resurser för en del av de tjänster som 
innovationscenter erbjuder, medan ITSdalarna har större behov av samarbete. 

Finansiering: Grundfinansieringen av ett innovationscentra bör på sikt ske med stöd av 
nationell finansiering i likhet med övriga lärosäten. Därtill, och initialt, bör finansiering kunna 
ske med regionala utvecklingsmedel i kombination med finansiering i form av pengar eller tid 
från företag och förhoppningsvis med bidrag från Högskolans egen budget. Centrumet bör 
därutöver drivas med de särskilda forsknings- och utvecklingsprojekt som riggas. Strävan bör 
vara att så stor del av dessa medel som möjligt ska komma från olika EU-program. 

Samarbete med: Ett innovationscentrum måste ha nära samarbete med klustren och de andra 
forskningsmiljöerna inom innovationsarenan, nationella och internationella innovationsmiljöer, 
företag och kompetenscentrumet. 

Funktioner: De funktioner eller uppgifter som ett innovationscenter bör kunna erbjuda kan 
sammanfattas i följande områden: 

Generera nya idéer 

 Genom korsbefruktning av kompetenser generera nya idéer 
- Innovationscentrat kan plocka in kompetenser från helt andra håll för att få nya 
perspektiv och därigenom generera idéer. Funktionen kan ses som en typ av Green 
Business Booster för befintliga verksamheter. 
 

Innovationsstöd till idébärare  

 Medverka i värdering av idéer ur ett innovationsperspektiv 

 Konceptutveckling, inklusive en första grov affärsmodell 
- En slags ”pre-inkubator” som bör samarbeta med företagsinkubatorn.  

 Korsbefruktning för att förädla idén, marknad  
- Andra kompetenser och infallsvinklar på befintliga produkter och tjänster är det som ofta 
ger uppslag till innovationer. Klustren har själva ett ansvar att systematisera idégenerering, 
men innovationscentrumet bör systematiskt medverka i att, genom t ex runda-bords-
samtal, organisera korsbefruktningar av personer med helt andra kompetenser för att 
hjälpa företag att finna uppslag till produktutveckling. Att bara ha problemformulerarna 
med räcker inte, då dessa aktörer inte alltid ser sina egna problem eller tar dem för givet.  
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 Ha tillgång till kompetens om juridik och IP-rättigheter 
- Tillgång till denna kompetens efterfrågas av flera parter och är inte specifik för 
energiområdet, varför funktionen borde kunna finnas i samverkan med andra 
innovationsmiljöer utanför detta kunskapsområde. 

 Omvärldsbevaka, initiera och bygga upp strategisk samverkan med andra 
innovationsmiljöer för att kunna samarbeta om innovationsutveckling. 

 Rigga och driva innovationsprojekt 
- Innovationscentrumet bör vara skickligt på att rigga och driva inte minst 
internationella projekt. Med högskolan som ägare finns förutsättningar att klara 
likviditeten. Kunskapen att rigga och administrera projekt är delvis en generell 
kompetens som kan delas med andra.    

 Implementering 
- Rigga och driva informations-, utvecklings- och implementeringsprojekt för nyttiggöra 
kunskap och skapa större marknad för innovationer 
 

Skapa konsortium och nya företag  

 Skapa nya företag och holdingbolag 
- Innovationscentrumets roll bör även vara att bidra till att nya företag skapas utifrån 
forskningsresultat, nya idéer och genom att korsa olika kompetenser för nya 
tillämpningar. Ett holdingbolag kan vara lösningen för äga och förvalta idéer som kan 
nå kommersiell tillämpning och som bör kopplas ihop med entreprenörer. Det kan vara 
första kommersiella instansen och stödja med kapital, projekt, rådgivning, granska idéer 
och utveckla bolag.  
 

 Matcha aktörer och skapa utvecklingskonsortium och nya affärsmodeller 
- Många innovationer idag kräver samverkan mellan flera företag. Det handlar även allt 
mer om att leverera nya tjänster och hela lösningar med innovativa affärsmodeller.  
Detta är en funktion som brister idag. Tänkbara innovationer stannar upp för att de 
kräver samverkan mellan flera företag på ett djupare plan i form av gemensamt 
utvecklingsarbete. Inte förrän det finns en tydlig idébärare kan innovationen tas in i 
företagsinkubatorn. Att bidra till att sätta samman det rätta partnerskapet och att 
erbjuda stöd med IP-rättigheter bedöms som mycket viktigt för ett innovationskontor. 
För att lyckas med rätt partnerskap krävs ofta samverkan med andra kompetensmiljöer 
inte minst internationellt och ett systematiskt arbete med att matcha olika kluster med 
varandra för att utveckla nya värdekedjor. När ett konsortium har skapats kan det ses 
som en idébärare som bör kunna slussas till företagsinkubatorn för vidare support eller 
fortsatt verka inom holding-bolaget. 
 

Internt stöd 

 Hjälpa till att identifiera forskningsbehov 

 Hjälpa till att fånga upp behov av utbildning och marknadsföra dem 

 Hjälpa till att rekrytera studenter 

 Hjälpa till att länka studenter till näringsliv 
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Roller för ett innovationscentrum 

 

Innovationscentrum med samordningsansvar för innovationsarenan 
De funktioner som saknas enligt analysen av innovationsprocessen kan till viss del fördelas på 
befintliga aktörer, t ex behöver ansvaret för idégenerering och idéfångst ligga på flera 
organisationer. För värdering av idéer föreslås en gemensam organisation skapas med 
representanter för kluster, högskola och företagsinkubator. 

Några funktioner kvarstår dock och där finns inte någon naturlig aktör bland de befintliga att ta 
ansvaret. Dessa funktioner skulle kunna läggas på innovationscentrumet som då även får en 
sammanhållande roll för den öppna innovationsarenan: 

Samordna innovationsarenan 

 Innovationscentrumet kan ha den samordnande funktionen i praktiken, men för att få 
ett bra och likvärdigt engagemang från de tre forsknings- och innovationsmiljöerna, så 
kan ordförandeskapet rotera mellan dem. 

 Gemensam expertpanel för bedömning av idéer. 
 

Marknadsföra innovationsarenan 

 Innovationsarenan måste ha en egen identitet och kommunikation utåt, inklusive en 
hemsida som hålls aktuell.  

 

Gemensamt lärande 
 Vara med och ta initiativ till gemensamt lärande inom innovationsmiljön och att 

organisera detta.  
 

Projektkontor för FoI-projekt 

 Ha god kännedom om europeiska programutlysningar 
- Att ha koll på alla relevanta call i EUs olika program är resurskrävande och skulle 
kunna vara en roll som innovationscentrumet tar på sig tillsammans med Central 
Sweden. 

 Ha kunskap och kapacitet att rigga projektansökningar och driva europeiska projekt. 

 Förmåga att bygga internationella relationer.  
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Roller för ett innovationscentrum som även har ansvar att samordna innovationsarenan 
 

 

 

Forsknings- och utvecklingsplattformar i den öppna innovationsarenan med Högskolans innovationscentrum som 
sammanhållande kraft.  

 



73 

 

Forsknings- och utvecklingsplattformarnas likartade funktioner  

 

 

Samordnat innovationscentrum inom Dalacampus  
Flera av de kompetenser som ett innovationscentrum behöver ha är generella och kan med 
fördel samordnas med andra kunskapsmiljöer inom Högskolan. Istället för att bygga upp ett 
innovationscentrum för varje kunskapsområde bör ett gemensamt kontor inrättas, men där vissa 
delar är specifika för energiområdet.  

 

 

Samordningsmöjligheter med andra funktioner i regionen 

Det finns ytterligare några funktioner/regionala processer inom energiområdet där det saknas 
eller är oklart vem som har ansvaret idag beroende på viljeinriktning från berörda organisationer. 
Det handlar om ansvaret för: 

Regionalt energikontor  

 Ett energikontors roll är att förse det omgivande samhället (näringsliv och privata 
aktörer, ej offentliga) med information och råd om energieffektivisering och förnybar 
energi. En viktig roll är även att samordna de kommunala energi- och klimatrådgivarnas 
arbete. Energikontoren har ur nationellt perspektiv en central roll i energiomställningen.  
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Samverkansforum för en energieffektivare industri - Industridialog 

 Leda och samordna det regionala stödet till energieffektivisering i näringslivet. Detta 
kräver projektinsatser för att hjälpa SME att implementera innovationer inom 
energiområdet. 

Regional process för att stödja övergången till förnybar energi 

 Högskolan Dalarna har ett visst självpåtaget ansvar för att leda och samordna det 
regionala initiativ inom Energiintelligent Dalarna som har till syfte att stödja övergången 
till förnybar energi i samhället samt att stödja ökad produktion av förnybar energi.  
 

Det fortsatta arbetet bör utvisa vilken roll Högskolan kan och bör ha när det gäller dessa 
funktioner/processer. Sett ur ett innovationsperspektiv så är detta avgörande funktioner för att 
bygga upp en marknad som efterfrågar energieffektiva lösningar samt för att nyttiggöra 
forskningsresultat och implementera innovationer. Tydliga kopplingar och synergimöjligheter till 
Högskolans verksamhet finns därmed. Ett energikompetenscentrum med uppgift att förse 
omgivande samhälle med energikompetens i framkant har i princip samma roll som ett regionalt 
energikontor.   

Ett sätt att skapa förutsättningar för samordningsmöjligheter är att samlokalisera dessa 
verksamheter med kompetenscentrumet för att nå naturliga och nära samarbeten, men att 
energikontoret formellt är organiserat under en annan organisation.  

Samordningslogiken mellan ett energikontor och Högskolan skulle vara: 

 Ett energikontor innebär en tydlig brygga till det omgivande samhället, vilket är en av 
högskolans kärnverksamheter. 

 Ett brett kontaktnät av energirådgivare bidrar till att fånga utmaningar, forskningsbehov 
och idéer för innovation. Ny kunskap och lösningar kan föras ut för implementering. 

 De insatser som görs strävar efter att öka efterfrågan på energismarta lösningar vilket 
breddar marknaden, d v s en del av implementeringen. 

 Högskolan får redan idag förfrågningar om råd i energifrågor.  

 En kunskapsmiljö som har som vision att ha ett unikt samarbete i tvärsektoriella 
arbetsformer bör söka vägar att knyta ihop resurser, snarare än att sprida ut dem. 

 Bidrar till att skapa underlag för hög teknisk energikompetens. 

 Underlättar projektfinansiering från nationell och europeisk nivå då energikontor har en 
efterfrågad roll. 

 Ökad projektvolym gör verksamheten mindre sårbar och mer flexibel. 
 

Ledarskapet för de två processerna ”Samverkansforum för en energieffektivare industri – Industridialog” 
samt ”Regional process för att stödja övergången till förnybar energi” hänger i stor utsträckning på vilket 
beslut som tas om energikontorets framtid. Även ansvaret för dessa processer passar väl in i en 
struktur där energikontor och kompetenscentrum är samlokaliserade. 

 

 

Fortsatt arbete 
Fortsatt diskussion inom Högskolan om rollen för kompetenscentrum och innovationscentrum. 
Namnge organisationerna och ta fram presentationsmaterial på svenska och engelska. 

 
 
 

 

4.16 Innovationsarenans gemensamma arbete  

När det gäller hur den öppna innovationsarenan ska arbeta så behövs betydligt mer arbete i 
projektet. 
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Kunder och värdeerbjudande 
En första workshop inom arbetsgruppen har dock genomförts där Business Modell Canvas 
användes för att identifiera kunder och värdeerbjudanden utifrån en preliminär version av 
visionen.  

Innovationsarenan har flera kundsegment som kan bestå av både bärare av idéer och bärare av 
problem som behöver lösas. Inom forskningen är andra innovationsmiljöer som vi samverkar 
med kunder, liksom de institut som finansierar forskning. Bland offentliga finns både 
programansvariga, regionalt utvecklingsansvariga och beslutsfattare som kunder. För varje kund 
ska ett behov identifieras och ett värdeerbjudande formuleras. 
 

Kunder Behov Värdeerbjudande 

Idébärare inom 
energiområdet 

Tryggad omsättning, ökad 
omsättning, långsiktighet, 
självförverkligande 

Stöd i hela 
innovationskedjan 

Behovsbärare inom 
energiområdet 

Effektivisera, Goodwill Utvecklingsprojekt 
(samarbete) 

Forskningsfinansiärer, 
offentliga/privata 

Ny kunskap, nya lösningar 
och produkter för 
kommersialisering 

Ny kunskap och ny 
tillämpning av kunskap. 

För privata finansiärer: 
Sekretessbelagda 
forskningsprojekt. 

Andra FoI-miljöer Snabba tester i verklig miljö, 
projektpartners med bred 
kompetens och nätverk 

Snabba test- och 
implementeringsprojekt på 
verklig testmarknad 

Programansvariga, 
offentlig finansiering 

Samhällsekonomiskt 
framgångsrika projekt. God 
publicitet. 

Rigga och/eller driva och 
stödja framgångsrika 
projekt inom 
energiområdet.  

Regionalt 
utvecklingsansvariga 

Tillväxt, energiomställning, 
gott innovationsklimat 

Skapa och upprätthålla ett 
gott innovationsklimat 
inom energiområdet i 
Dalarna 

Beslutsfattare Arbetstillfällen, bättre miljö, 
lättförståeliga goda exempel 
att visa upp 

Leverera lättbegripliga 
resultat paketerade för 
enkel kommunikation 
internt och externt 

Exempel på värdeerbjudande till olika kunder utifrån identifierade behov  

 

Fortsatt arbete 
Utveckla Business Model Canvas alla delar. 

 

 

Arbetssätt 
Det finns goda motiv för att innovationssystemet i grunden ska vara tydligt organiserad så att 
energin kan läggas på kärnverksamhet och levererans av resultat. Ett tydligt värdeerbjudande bör 
finnas med stegvisa utvecklingsprocesser för att nå uppsatta mål för att inte tappa fokus på 
organisationens uppdrag. Resultaten kan med fördel presenteras på hemsidan liknande den för 
Dala Sports Academy. 
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Lika viktigt är det dock enligt aktörerna inom kunskapsområdet att arbetssätten inom 
innovationssystemet är flexibelt, dynamiskt och kompetensbefruktande. Det handlar om att 
organisera för att kunna hantera kaos.  

Gruppen anammar ITSdalarnas synsätt om att det inte heller finns möjlighet att planera fram 
innovationer i linjära processer. Tvärtom så uppstår ofta innovativa idéer i oväntade möten 
mellan olika kompetenser och i en miljö som är mycket osäker. För att vara framgångsrik 
behöver kunskapsmiljön vara bra på att leda osäker utveckling och ständigt delta i en lärande 
resa där det som ska utvecklas förändras under genomförandet. De projekt som bedrivs måste 
vara formulerade som öppna processer utan allt för konkreta effektmål och leveranser. Många 
gånger kan den perfekta målformuleringen i ett innovationsprojekt inte anges förrän projektet är 
genomfört. I genomförandet krävs det dock att man för ner frågor till en verkligt konkret nivå 
för att det ska bli innovationer.    

Avgörande för hur framgångsrik kunskapsmiljön kommer att vara är hur vi ser på kunskap och 
hur vi arbetar med ständigt lärande.  

 

Fortsatt arbete 
Utveckla arbetssätt och lärande. 

 

 

Gemensamt arbete inom kunskapsområdet 
Även om alla organisationer som ingår i innovationssystemet har sin egna finansiering och sin 
egen verksamhet, finns flera saker som aktörerna skulle tjäna på att arbeta med tillsammans, 
såsom:  

 Att utveckla innovationsprocessen 

 Marknadsföring av kunskapsmiljön 

 Delta i varandras aktiviteter 

 Medverkan i varandras expertpaneler  

 Gemensamma seminarier 

 Hitta partners i omvärlden – bygga upp strategisk samverkan 

 Omvärldsbevakning 

 En bättre beskrivning av företagen 

 Gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte 

 Utveckla och implementera gemensam modell för idégenerering 

 Korsbefruktning av kompetenser 

 Åtkomst till juridisk kompetens och kunskap om IP-rättigheter 

 

Fortsatt arbete 
Utveckla innehållet i gemensamma insatsområden. 

 

 

Internationalisering 
Internationalisering av kluster och innovationsarenan är ett verktyg och inte ett mål i sig. För att 
uppnå önskade mål behöver en internationaliseringsstrategi med långsiktigt fokus upprättas. 
Målet med samverkan kan vara trendspaning, marknadsföring, partners och samarbeten inom 
forskning och innovation i excellent miljö, strategi- och klusterutveckling. Innovationsarenan 
kan identifiera nya affärsmöjligheter, rigga gemensamma utvecklingsprojekt och bidra till att nå 
en större marknad för implementering. Andra nyttor kan vara att få åtkomst till kunskap och att 
attrahera aktiviteter som stärker miljön. 

För kluster krävs att det finns företag med konkurrenskraftiga erbjudanden/produkter och att 
klustren vet vad företagen vill innan det är motiverat med internationell samverkan. Detta är 
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ytterligare en anledning till att det behövs en bättre beskrivning av medverkande företag. Man 
måste också ha god kännedom om sin omgivning och konkurrerande miljöer för att veta var 
man finns jämfört med andra. När man har detta så kan en strategisk idé med 
internationalisering och ett värdeerbjudande formuleras. Därefter bör alla tillgängliga 
organisationer som finns nyttjas för att genomföra internationaliseringen. 

För enskilda SME visar Vinnovas studier att chansen att lyckas med export ökar väsentligt om 
man har en koppling till större företags värdekedjor och logik, vilket därför är en viktig del av 
den internationella strategin. 

Det kan vara en fördel, och i vissa program en nödvändighet, att klustren och innovationsarenan 
har certifierat sig enligt den europeiska standard som växer fram inom ESCA. Kluster kan där 
uppnå statusen av brons, silver eller guld, beroende på utvecklingsgrad. För samverkan krävs att 
klustren och den öppna innovationsarenan är registrerade på europeiska plattformar. 

 

Fortsatt arbete 
Tydligare bild av vart vi står och vart vi vill i jämförelse med andra kluster och 
innovationsmiljöer för att kunna internationalisera oss. Utgå från det som vi verkligen är bra på. 

 

 

Finansiering 
För att finansiera verksamheten inom kunskapsområdet behöver varje organisation söka sin 
egen finansiering för den roll och funktion som framkommit i detta gemensamma projektarbete. 
Den öppna innovationsarenans forsknings- och utvecklingsmiljöer behöver ha en 
basfinansiering för att skapa arenan, men där varje enskilt forsknings- och innovationsprojekt 
finansieras med särskilda medel. Dessa kan man se som raketer som skjuter fart. Målet bör vara 
att nå den största andelen medel ur Horizon 2020 och andra sektorsprogram. Möjligheten att 
söka europeisk basfinansiering för att bygga upp den öppna innovationsarenan bör också 
undersökas.  

För att bygga upp innovationsarenan bör det ansökas om regionala strukturfonder.  

 
 

Finansiering av en öppen innovationsarena basverksamhet och innovationsprojekt 
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Fortsatt arbete 
Lägg upp en strategi för projektansökningar; vad ska sökas separat och av vem ska finansiering 
sökas. 
Skriv projektansökningar. 

 

 

Handlingsplaner 
I det femte steget av RIS3 ska handlingsplaner tas fram för att än mer konkretisera 
genomförandet av smart specialisering inom kunskapsområdet. Dessa bör lämpligtvis tas fram 
av respektive organisation, för sin egen planerade verksamhet. I de flesta fall bör detta kunna 
sammanfalla med de projektplaner som organisationerna tar fram för att finansiera sin egen 
verksamhet. Under förutsättning att projektmedel beviljas finns då också beslutade mål, budget, 
tidplaner och resultatindikatorer. 

 

Fortsatt arbete 
Varje organisation tar fram handlingsplaner/projektbeskrivningar för sin verksamhet. 

 

 

Uppföljning och utvärdering 
För att veta om arbetet leder fram till uppsatta mål måste de samlade insatserna följas upp och 
utvärderas. Kommunikation och lärande blir därmed en viktig faktor. Detta sker i det sista steget 
av RIS 3. En plan behöver tas fram för hur detta kan bli en integrerad del av hela verksamheten. 
Utvärdering bör främst ske mot handlingsplanerna som har mätbara mål. Uppföljning bör göras 
av hela kunskapsområdets arbete. Det partnerskap som står bakom Dalarnas innovationsagenda 
kommer att ansvara för uppföljning och lärande.  

 

Fortsatt arbete 
En plan för uppföljning och utvärdering tas fram 
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5 Bilagor 
 

Bilaga 1 Frågeenkät till deltagande aktörer 

 
Personer som svarat på enkäten för deltagande organisationers räkning: 
Länsstyrelsen: Erik Särnholm mfl 
Energiintelligent Dalarna: Erik Särnholm och Maria Saxe 
Region Dalarna: Amelie Sahlin och Lennart Färje 
Högskolan Dalarna: Mats Rönnelid och Hans Ersson 
Stiftelsen Teknikdalen: Anders Sundvall 
High Voltage Valley: Kathrine Abrahamsen 
ByggDialog Dalarna: Åke Persson 
ITSdalarna: Tom Ramstedt 
IUC: Helen Axelsson 
Triple Steelix: Stefan Jansson 

Svaren på enkäterna finns publicerade på: 
http://www.du.se/sv/Samverkan/Samverkansprojekt/Next-Hoizon---Innovationsarena-inom-
energiomradet/ 

Organisationens namn 

 
Personer som arbetar i organisationen 
 
Verksamhet 
 
Budget och finansiering 
 
Aktuella energiprojekt 
 
Vilka unika kompetenser eller spetskompetens finns sammantaget inom klustret?  
 
Vilka nyckelteknologier (Key Enabling Technologies) finns inom klustret? 
 
Vilka företag ingår? 
 
Vilka övriga intressenter/organisationer ingår? 
 
Finns Europeisk samverkan? Vilka andra initiativ konkurrerar med detta? 
 
Vilka labb- och demonstrationsmiljöer finns? 
 
Beskrivning av bransch som klustret verkar inom 
 
Vilka andra deltagare sker samverkan med 
 
Medverkande företag som har en koppling till energieffektivt samhällsbyggande: 
- Namn, Verksamhet (och hur det kopplat mot energieffektivt samhällsbyggande) 
- Storlek (personer och anställda) 
- Finns egna utvecklingsresurser, Vilka utvecklingsambitioner finns? 
Entreprenöriell kapacitet? Utvecklingsbehov 
 
Vilka framtidstankar/framtidsambitioner har klustret/nätverket som helhet 
 

http://www.du.se/sv/Samverkan/Samverkansprojekt/Next-Hoizon---Innovationsarena-inom-energiomradet/
http://www.du.se/sv/Samverkan/Samverkansprojekt/Next-Hoizon---Innovationsarena-inom-energiomradet/
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Bilaga 2 Klusterutveckling 

 

Handbok för klusterutveckling 
 

Om verktyget 

Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv 

regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen 

framåt och att underlätta dialogen med de regionala 

näringslivsstrategerna. Genom att tillämpa verktyget är 

förhoppningen att den regionala förväntansbilden på klustret i de 

olika faserna ska tydliggöras och att det ska finnas ett gemensamt 

underlag för att bedöma klustrets nuläge och utvecklingspotential. 

 

Varför kluster? 

I kluster samverkar företag, offentliga aktörer och universitet/ 

högskolor för att nå konkurrensfördelar inom sin bransch och sitt  

geografiska område. 

 

Några av fördelarna med geografisk koncentration i form av ett klus-

ter är till exempel tillgång till specialiserad arbetskraft, 

specialiserade insatsvaror, teknologi, information och 

erfarenhetsbaserad kunskap. 

 

Kärnan i flertalet kluster utgörs av affärsdrivande företagsnäverk 

som samverkar kring konkreta aktiviteter som inköpssamverkan,  

gemensam produktutveckling med mera. 

 

Ett klusterinitiativ är ett gemensamt projekt där näringsliv och 

offentlig sektor samverkar för att stärka tillväxten och konkurrens 

kraften i ett område. 
Källa: Tillväxtverket (omarbetat) 

 

Region Dalarna har medverkat till att bygga upp regionala kluster 

som utvecklingsplattformar för sina branscher och styrkeområden. 

Klustren vekar som länk mellan företagen och till akademin och 

lärosäten samt till andra samhällsaktörer, enligt triple helix 

principen.  

 

Kluster och nätverk förväntas vara aktiva parter som tar initiativ 

till företagens behov och förändringsprocesser för hållbar tillväxt 

genom affärsutveckling, kompetensförsörjning, internationalisering, 

förnyelse och innovation. Det innebär också att klustren förväntas 

driva frågor om jämställdhet, integration och miljöaspekter för sina 

branscher. 
 



Modellen: fyra faser

Detta verktyg är en vidareutveckling av en processmodell som tagits 
fram i ett RegLab-lärprojekt 2010, där klustrets utveckling går att dela 
in i fyra olika faser: Nätverksfas, Klusterbildning, Förnyelse och Inno-
vation. 

1 Nätverksfas 2 Klusterbildning 3 Förnyelse  4 Innovation  

Nätverksfas 

Närverket visar upp sina styrkor och representerar (är en ”megafon” för) 
företagens och branschens behov.

Kluster för hållbar utveckling 

Klusterinitiativet fungerar som samtalspartner i regionala utvecklings
frågor och inleder samtal med andra regionala aktörer. 

Klustret driver tillväxtfrågor inom miljö, jämställdhet och integration 
framåt baserat på utvecklade strategier. 

Kluster för förnyelse  
Klustret är den naturliga vägen till företag i branschen eller styrke-
området. Klustret samverkar aktivt med regionala aktörer för företagens 
internationella kontakter för affärsutveckling, kompetensförsörjning och 
driver utvecklingsprojekt. 

Kluster för innovation 

Klustret är drivande inom innovationsfrågor såsom internationella samar-
betsprojekt med andra parter i Sverige och andra länder.

Klustret är en aktiv part i det regionala innovationssystemet (RIS) och 
påverkar strategiska dokument. Det innebär också att man har etablerade 
samarbeten med regionala företaginkubatorn, och aktörer för finansiering 
(Almi och andra aktörer), internationalisering (EEN, Invest in Salarna och 
Business Sweden) samt behovsmotiverad forskning (Högskolan Dalarna 
och andra akademier). 

Forskning och innovationsprojekt bedrivs nationellt och internationellt.  
Klustret är vägen in till innovationsmiljöer för företag och entreprenörer 
och vägen till kommersialisering för idéer och andra innovativa 
affärskoncept.  



Mål - Fas 1 Nätverk

Nätverket med intressenter har börjat utvecklas och en processledningsgrupp 
har skapats. Samsyn råder i gruppen: en tydlig bild finns av nuläget, 
utmaningar och möjligheter.

Formulerade mål finns och en satsning kan motiveras. 
En handlingsplan börjar ta form. 

Nätverket visar upp sina styrkor och representerar (är en ”meganfon” för) företagens 
och branschens behov. 

Tips från 
coachen!

Nätverksaktiviteter och 
personliga möten är viktigt! 
Håll fokus på att skapa 
relationer inom nätverket och 
med andra nyckelaktörer, det 
har ni nytta av på lång sikt.

Utbyt erfarenheter med erfarna 
processledare. Skaffa eventuellt 
en mentor.

Förstudie: Identifiera 
kompetensbehov och aktörer, 
kartlägg er position regionalt/
nationellt/internationellt, 
våga gränsa av!

Klusterledningen sker i grupp, 
och personerna i denna bör 
vara trovärdiga dörröppnare 
med stora nätverk. Egenskaper 
som lyhördhet och entusiasm 
underlättar, samt bra kontakter 
med utbildning och offentlig 
sektor.  

   1Nätverksfas 

Utpekad processledare 

Steg - Fas 1 

SWOT

Formulera gemensam plattform:

•	 Syfte 

•	 Nytta med samverkan 

•	 Mål och vision 

•	 Strategi 



   

Handlingsplan med delmål 

   Kartlägg nätverk  

   

Identifiera kompetensbehov och aktörer/företag   

Säkerställ företagens engagemang i nätverket  

Sök såddpengar för att bygga verksamheten  

Fas 1 Nätverksfas 



   1Nätverksfas 2Klusterbildning 

Mål - Fas 2 Klusterbildning

Klusteralternativet är etablerat och formaliserat. En tydlig roll- och ansvarsfördelning 
finns och ledarskapet har formaliserats.

En utvecklad vision och en konkret handlingsplan finns formulerad.

Klusterinitiativet har en tydlig identitet. En berättelse kring klusteralternativet har 
skapats och förmedlas internt och externt. 

Finansieringslösningar för första steget i att skapa ett kluster är satta. 

Klustret fungerar som samtalspartner i regionala utvecklingsfrågor.

Klustret driver tillväxtfrågor inom miljö, jämställdhet och integration framåt baserat på 
utvecklade strategier.

Tips från 
coachen!

Klusterledare fungerar som
”brokers” - kopplar ihop 
aktörer. Bjud på ditt nätverk. 

Sätt arbetsformer och
gemensamma aktiviteter.

Tydliggör förväntningar och 
se till att de är realistiska.

Identifiera behov och våga
ta intressekonflikter. 

Utgå ifrån behov, ej 
tillgängliga medel.

Skapa konsensus runt 
finansieringsmodeller 
-tydliggör nytta och villkor 
för företag och medlemmar.

Satsa på tidiga resultat. 
-Hitta de lågt hängande 
frukterna.

Steg - Fas 2 

Organisering:

•	 Struktur för anslutning och utträde  

•	 Samarbetsavtal  

•	 Kompetensutveckling av personalen 

Bilda strategisk ledningsgrupp 

Finansieringsmodell, t ex offentlig finansiering; 
medlemsavgifter och/eller deltagaravgifter i projekt 



   

Klustrets egen agenda - vilka förväntningar, drivkrafter och 
värderingar har alla medlemmar? 

Bygga identitet, etablera kommunikationsplattform:

•	 Namn 

•	 Grafisk profil 

•	 Webb

•	 Kommunikationsstrategi

•	 Pitch (ex NABC - modellen)

   
Nulägesanalys av marknads- och omvärldsförhållanden för branschen

Gapanalys där man jämför klustrets förutsättningar med nulägesanalysen för att hitta 
insatsområden inom exv företagsutveckling kompetensförsörjning, innovation, nätverk osv 

Fas 2 Klusterbildning  



   

Nulägesanalys inom branschen även för de horisontella kriterierna:

•	 Miljö 

•	 Integration och mångfald  

•	 Jämställdhet (Analysmodell exv 4R)

   Utveckla och fördjupa visione och handlingsplan - ’strategisk Agenda’
med uppföljningsbara mål och delmål

Initiera samverkan med universitet/högskola och andra intressenter

   

Utifrån behovsbilden i klustret uppvakta företag och övriga aktörer som 
kompletterar kompetensbehovet och affärerna i klustret

Etablera en medlemsbas av betalande företag 

Fas 2 Klusterbildning  
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Mål - Fas 3 Förnyelse

Organisationens hemvist och form är fastställd.

Långsiktiga finansieringslösningar har hittats och förankrats, och en omställning 
mot dessa har börjat. 

Verksamhetsområden har etablerats med förmåga att driva projekt, nätverk och 
processer. En projektportfölj har utvecklats.

Klusterinitiativets varumärke är etablerat. 

Initiativets verksamhet och resultat har utvärderats och strategiska allianser, 
nationellt och internationellt, har etablerats. 

Klustret är den naturliga vägen till företag i branschen eller styrkeområdet. 

Klustret samverkar aktivt med regionala aktörer för företagens internationella kon-
takter för affärsutveckling, kompetensförsörjning och driver utvecklingsprojekt. 

Tips från 
coachen!

Fokusera på omvärlds-
bevakning, så att klustret 
kan agera proaktivt. 

Ta reda på förväntningar och 
krav  ifrån övriga aktörer och 
kommunicera vad ni gör för att 
möta dessa.

Koppla till forskning på ett 
relevant sätt. Detta kan göras 
genom att t  ex initiera 
innovationsprojekt där
 forskning och företag möts.

Låt deltagarna utvärdera varje 
aktivitet och se utfallet som en 
möjlighet att bli ännu bättre.

Även om ni inte måste ha 
följeforskning, lägg in utrymme 
i budgeten för någon form av 
extern utvärdering. Detta ger er
möjlighet att ge ännu bättre 
resultat i klustret och bygger på 
trovärdighet inför samtal med 
finansiärer. 

Synliggör projektportföljen och 
era resultat för omvärlden.

Utveckla organisationen och hitta hemvist.
Tydlig uppdragsgivare/ägare 

Steg - Fas 3 

Finansieringslösningar - kombinera olika lösningar på ett
fungerande sätt för att bygga en projektportfölj

Bygga vidare på varumärket och utveckla 
kommunikationsstrategin



   

Identifiera och initiera strategiska allianser regionalt, nationellt och internationellt - t ex 
andra kluster, forskningsmiljöer, inkubatorer, Invest in Dalarna och Business Sweden

•	 Identifiera vilka aktörer som behövs i klustret

•	 Etablera allianser med dessa  

   

   

Utarbeta verksamhetsområden med projektorganisationen och projektportfölj

•	 Kompetensförsörjning

•	 Innovationsarbete 

•	 Företagsnätverk 

   
Utveckla strategier, initiera processer för ökad jämställdhet och mångkulturell 
involvering bland klustrets aktörer

•	 Jämställdhetsstrategi

•	 Handlingsplan för jämställdhetsarbete

•	 Strategi för integrationsarbete 

•	 Handlingsplan för integrationsarbete 

Fas 3 Förnyelse   



   

Utveckla strategier, initiera processer för att ta fram miljötekniska affärslösningar,
energiomställningar, uppnå miljömål och hantera klimathot

•	 Strategi för hållbar utveckling 

•	 Handlingsplan för hållbar utveckling 

   

   

   

Extern och intern utvärdering av klustrets verksamhet och resultat

Fas 3 Förnyelse   
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Mål - Fas 4 Innovation

Klusterverksamheten är livskraftig och bedrivs strategiskt och långsiktigt.
Dokumenterade och synliga resultat finns och en finansieringsmodell är satt för 
fortvarig verksamhet.

Stabila kunskapsplattformar har utvecklats och klustret har en dialog med
utbildningsaktörer angående exv kompetensförsörjning inom branschen. 

Klustret är drivande inom internationalisering och innovation.
Forsknings- och innovationsprojekt bedrivs nationellt och internationellt.
 
Klustret är vägen in till innovationsmiljöer för företag och entreprenörer och vägen till 
kommersialisering för idéer och andra innovativa affärskoncept.  

Klustret är en aktiv part i det regionala innovationssystemet (RIS) och påverkar 
strategiska dokument. Det innebär också att man har etablerade samarbeten med 
regionala företaginkubatorn, och aktörer för finansiering (Almi och andra aktörer), 
internationalisering (EEN, Invest in Salarna och Business Sweden) samt behovsmoti-
verad forskning (Högskolan Dalarna och andra akademier). 

Tips från 
coachen!

Få ekonomin att gå ihop - skaffa 
finansiering för  basorganisa-
tionen. Bestäm i vilken form och 
på vilka villkor företagens egen 
finansiering  ska ske. Sök gärna 
separata projektmedel för inno-
vationsprojekt där forskning och 
företag samarbetar.

Upprätthåll engagemang och 
dynamik i klustret, kanske är 
det dags för en ny ledare? Våga 
omorganisera för att kunna gå in 
i en hållbarhetsfas.

Våga avsluta delar som inte
fungerar - man behöver inte 
göra allt.

Skala upp och kommunicera med 
aktörer på en annan nivå. Bilda 
strategiska allianser. 

Skapa utrymme för 
omfördelning av medel för att 
överbrygga svackor. 

Skapa och bibehåll höjd i 
projekten.

Skapa förutsättningar för 
ständig  förnyelse - utmana 
företagen, delta i skarpa innova-
tionsprojekt, var nära forskning-
en och skapa nya relationer. 

Kompletterande finansieringslösningar för fortvarig verksamhet 

Steg - Fas 4

Vårda och utveckla relationer inom innovationssystem
med tanke på klustrets fortlevnad 

Fortsatt arbete med företagsdrivna projekt för 
forskning och innovation samt kommersialisering av dessa 



   

Tydliga processer och samarbetspartners för forskning, innovation, 
kommersialisering och internationalisering:

•	 Process och samarbetspartners FoI 

•	 Process och samarbetspartners kommersialisering  

•	 Process och samarbetspartners internationalisering 

   

Dokumentera och synliggöra resultat och innovationer 

Utvärdera verksamhetens riktning och genomföra strategiska förändringar 

   

Vårda och vidareutveckla varumärket 

Kommunicera behovet av ökad jämställdhet och mångkulturell
involvering för klustrets aktörer, driv utvecklingen framåt

Fas 4 Innovation   



   

Driv vidare processer för miljötekniska affärslösningar,
energiomställning, för att uppnå miljömål och hantera klimathot

   Synliggöra den interna kapaciteten, exv testbäddar   

   

Fas 4 Innovation  
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