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Mall för projektutvärdering slutrapport – extern utvärdering  
 
Vad ska rapporten innehålla? 
Rapporten ska ge en tydlig bild av projektets inriktning och verksamhet samt innehålla ett 
analytiskt resonemang kring resultaten och bidra med sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer. Frågorna under respektive del i mallen behöver inte besvaras punktvis. 
Välj ut de frågor som är relevanta för projektet och skriv en text som sammantaget besvarar 
frågorna inom respektive område. Notera vilka frågor som utelämnats och motivera detta. 
Liknande information, men med olika fördjupningsgrad eller tyngdpunkt, kan behöva anges 
inom flera områden. Referenser mellan olika områden i rapporten bör bara användas i 
undantagsfall.   
 

Vem ansvarar för rapportens innehåll och kvalitet?  

För rapportens innehåll ansvarar den upphandlade utvärderaren. Mallen är baserad på 
Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering (3P och 3N).  
Det kan även finnas andra krav på utvärderingen, inklusive rapportering. I sådana fall bör 
mallen ses som ett komplement till vad som avtalats och inte som en ersättning. 
 
När ska rapporten lämnas in? Utkast till utvärderingsrapport av god kvalitet ska lämnas in 
senast 6 veckor innan projektets slut. 
Hur lämnar jag in rapporten?  Ifylld rapport bifogas som fil (pdf) i Min ansökan under 
rubriken ”Slutrapport”. 
Frågor? Vänligen kontakta projektets handläggare.  

 

 

1. Grundinformation  
Projektnamn Ärende-ID 

Näringsliv i samverkan – NIS 6.0 20202183 

Stödmottagare Organisationsnummer 

Robertsfors kommun 212000-2551 

Projektets startdatum  Projektets slutdatum 

2019-10-01 2022-12-31 (Förlängt från 2022-09-30) 

Projektets totala budget  Budget för utvärdering (enligt upphandling) 

16 713 030 300 000 

  

 

2. Utvärderingens upplägg och genomförande  

Redogör för projektutvärderingens upplägg och genomförande. 

• När påbörjades utvärderingen? 

• Ange tid för utvärdering  

• Beskriv metoder i genomförandet 

• Beskriv former för dialog och rapportering 
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Projektet har genomförts under perioden 2019-10-01 – 2022-12-31 (inklusive förlängning). 

Utvärderingsuppdraget påbörjades i januari 2020 och har pågått till 2022-11-17 då denna 

slutrapport levererats. Projektet Näringsliv i samverkan 6.0 har tillämpat extern utvärdering. 

Syftet med den externa utvärderingen har varit att fånga och beskriva projektets 

genomförande, resultat och effekter i relation till projektets planer och mål. Utvärderarna har 

gett projektgruppen fortlöpande återkoppling för att möjliggöra justeringar och korrigerande 

förbättringar under projektets gång.  

Utvärderarna har utgjort ett stöd för projektledningen att nå projektets mål, besvara de 

utvärderingsfrågor som beställaren önskat få svar på och aktivt bidragit till lärande och 

resultatspridning.  

I utvärderingen av projektet NIS 6.0 har vi använt oss av Programteori som 

utvärderingsmodell. Det handlar om att visa på sambandet i ett projekts teori och logik, vilka 

resurser och åtgärder som kommer att leda till det förväntade resultatet och vilka effekter 

projektet kan uppnå.  

Som utgångspunkt i utvärderingsarbetet har vi använt oss av en projektlogik som bygger på 

målträd och effektlogikkedja. Målträdet har använts för att undersöka om det finns en röd 

tråd och logik i projektet. Med hjälp av målträdet har vi kunnat besvara om det är rätt 

aktiviteter som genomförts för att målen ska uppnås. Effektlogikkedjan har använts för att 

göra analysen av om de förväntade resultaten och effekterna kommer att uppnås. Projektet 

har inte full rådighet över de förväntade resultaten men man kan förvänta sig att aktiviteterna 

leder fram till dessa. 

Utvärderingen har tillämpat Tillväxtverkets riktlinjer för uppföljning, utvärdering och lärande 

och besvarat de frågor som ställs avseende projektlogik, process, public debate, 

nyckelaktiviteter, nyckelpersoner och nyckeltal (P1-P3, N1-N3).  

Utvärderarna har två gånger per år i anslutning till projektets lägesrapporter tagit fram en 

utvärderingsrapport som succesivt utvecklat analysen av frågeställningarna i Tillväxtverkets 

riktlinjer.  

En halvtidsutvärdering med fördjupad analys som grundats på bl a intervjuer med 

nyckelpersoner och en enkätundersökning för att samla in information från företagen som 

fått stöd har genomförts för att möjliggöra korrigeringar av projektet för att uppnå målen.  

Utvärderarnas slutredovisning sker på Tillväxtverkets blankett för slutrapport av utvärdering. 

Inför slutredovisningen har intervjuer med de företag som deltagit i Program för tillväxt 

genomförts, liksom en enkätundersökning med företag som deltagit i projektets olika 

aktiviteter. Enkäten avsåg att ta reda på hur projektets aktiviteter påverkat sysselsättningen i 

företagen.  

I övrigt har insamling av data har skett genom inläsning av projektplaner, projektrapporter 
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och övrigt relevant material som härrör till projektet samt möten med projektledningen och 

andra berörda nyckelpersoner och aktörer.  

 

3. P1 - Projektlogiken  

Beskriv projektets interventionslogik. Både hur den var tänkt från början och hur den eventuellt har 
förändrats under projektets gång. 

• Projektets bakgrund, syfte och mål. Vad är problemet/utmaningen?  

• Hur är det tänkt att projektet ska nå sina mål (effektlogik) på kort och lång sikt? Vad grundar sig 
antagandet på? Bygger det på tidigare erfarenhet, omvärldsanalys eller liknande?  

• Vem är målgrupp för projektet? 

• Hur har hållbarhetsaspekterna använts som verktyg i projektlogiken, dvs som hävstång för att nå 
projektets mål? Har hållbarhetsaspekterna hanterats på något annat sätt i projektet? 

• Har projektet följt sin ursprungliga projektlogik eller har det skett något under projektets 
genomförande som gör att projektlogiken behövt förändras? 
 

 

Utmaningen som projektet skulle bidra till att lösa är att det i Västerbotten finns en skillnad mellan stad 

och land som innebär att näringslivet i kranskommunerna till Umeå verkar under förutsättningar som 

gleshet och en demografi med hög medelålder, en könssegregerad arbetsmarknad, långa avstånd till 

större marknad och utmaningar att nå stödsystemen. De större industriföretagen i regionen växer dock, 

vilket öppnar för möjligheten att många underleverantörer med rätt stöd skulle kunna växa. 

Huvudproblemet som projektet skulle bidra till att lösa var därmed att möta en svag tillväxt i näringslivet. 

 

Syftet med projektet har varit att få företag att etablera sig och växa i kommunen och därmed ge 

ekonomisk utveckling som i sin tur skapar arbetstillfällen och förbättrar välfärden i regionen.  

 

Projektets huvudmål har varit att bidra till ökad konkurrenskraft för befintliga företag med fokus på 

områdena Teknik och tjänsteutveckling inom industrin samt Digitala tjänstenäringar för smart region. 

Huvudmålet skulle nås genom att uppnå delmålen 1) Skapat förutsättningar för ökad konkurrenskraft för 

befintliga företag på större marknad samt 2) Främjat innovation och entreprenörskap. 

 
Projektlogiken består bland annat av det målträd som visas nedan. Målträdet syftar till att visa hur 

projektets aktiviteter leder till delmålen som i sin tur leder till huvudmålet som på sikt bidrar till de 

övergripande målen. I utvärderingsarbetet har vi fortlöpande analyserat dessa samband som grund för 

eventuella justeringar. Nedanstående målträd togs fram i samråd mellan projektgruppen och 

utvärderarna.  
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En annan del av projektlogiken är den effektlogikkedja som visas nedan. En effektlogikkedja syftar till att 

visualisera sambandet mellan aktiviteter, resultat och effekter. Den har därmed utgjort det verktyg som 

utvärderarna användt för att följa upp aktiviteter, resultat och effekter. Följande effektlogik togs fram i 

samråd mellan projektgruppen och utvärderarna:  

 

Utvärderarnas bedömning är att projektet har haft en väl genomarbetad projektlogik med en tydlig röd 

tråd mellan aktiviteter, delmål och projektmål som visualiserats i målträdet. I effektlogiken ser vi en 

tydlig kausalitet mellan aktiviteter, resultat och effekter. Det innebär att om de planerade aktiviteterna 

genomförts har projektet haft goda möjligheter att uppnå målen och de förväntade resultaten. 

Projektgruppen har tidigare med stöd av utvärderarna och i dialog med Tillväxtverket förtydligat 
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definitionerna av vissa begrepp, t ex definitionen av industri. När det gäller det förväntade resultatet 

Nuvarande och blivande entreprenörer har förbättrat sin kompetens i ägarskiftesfrågor har insatserna 

främst genomförts med stöd av det angränsande projektet CooCon. 

 

Projektets målgrupp har varit mindre SMF som har sitt säte i någon av kranskommunerna. Särskilt 

prioriterade grupper har varit kvinnor, unga samt utrikesfödda entreprenörer.  

 

Hållbarhetsaspekterna har integrerats i projektet bland annat genom att hållbarhet varit ett av de 

områden som ingått i Program för tillväxt, genom att projektledarna vid olika möten inhämtat kunskap 

och delat med sig till av erfarenheter till varandra vilket de sedan kunnat nyttja i sin coachning med 

företagen samt genom att stödet till företagen under Coronapandemin har bidragit till mer resilienta 

företag.  

 

Kunskap om hur hållbarhet ger nytta och hur man som entreprenör kan nyttja hållbarhet för att stärka 

sina affärsidéer bidrar till projektets huvudmål att öka konkurrenskraften hos befintliga företag. På så 

sätt har hållbarhet använts som hävstång för att nå projektets mål.  

 

 
4. P2 – Processen 

Redogör för projektets sammanhang, organisation och förankring.   

• Vem eller vilka kan ta vid där projektet slutar, föra resultaten vidare och bidra till 
långsiktiga effekter?  

• Finns det kopplingar till ordinarie verksamhet? Är det t.ex. tänkt att 
resultaten/verksamheten ska integreras i ordinarie verksamhet? Hur ska det i så fall 
ske och finns det indikationer på att det sker? 

• Arbetar projektet med nya och innovativa metoder? Hur ska lärdomarna från dessa i 
så fall spridas? Finns det tecken på att det sker? 

• Om tanken är att den fortsatta utvecklingen eller spridningen som ger långsiktiga 
effekter ska ske i det privata näringslivet - vilka indikationer finns i så fall på att det 
sker eller kommer att ske? 

• Finns det kopplingar till andra europeiska instrument (Socialfonden, 
Landsbygdsprogrammet, Interreg, Östersjöstrategin, Horisont 2020, Cosme eller 
liknande)? Hur ser kopplingarna i så fall ut? 

• Finns det kopplingar till regionala planer och strategier (RUS/ RUP) och hur ser dessa 
kopplingar i så fall ut?    

Som utvärderare har vi genomförts en analys av Processen (P2), bland annat Vem eller vilka 

kan ta vid där projektet slutar, föra resultaten vidare och bidra till långsiktiga effekter?  

 

Projektets parter – kommunernas näringslivskontor - har fortlöpande testat och genomfört 

aktiviteter tillsammans och fördelat arbetet mellan varandra. Ett exempel på resultat som 

kommer att bestå efter det att projektet slutförts är det arbetssätt som utvecklats och 

förstärkts mellan kommunerna, där man i många aktiviteter arbetar tillsammans genom att 

samordna och bjuda in företag från alla fem kommunerna till digitala frukostmöten m m. 

Bland andra exempel märks det fortsätta arbetet i vissa av de nätverk som etablerats, t ex 

nätverk för kvinnliga företagare. Projektet har också genomfört ett utvecklingsarbete om 
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horisontell innovationsledning som har resulterat i flera koncept som kan tas vidare i 

kommande verksamhet och projekt. De av projektets medarbetare som är fast anställda i 

kommunerna – ungefär hälften av projektmedarbetarna – kommer att kunna fortsätta 

samarbetet.  

 

Under projektet har Program för tillväxt, ett behovsanpassat utbildningsprogram för 

entreprenörer med utvecklingsambitioner, utvecklats. Programmet har genomförts i 

samarbete med Almi som genomfört några delar och projektet har själva genomfört några 

delar. Program för tillväxt bör ses som en ny metod för att öka kompetens, inspirera och 

skapa nätverk bland regionens företagare. De intervjuer som genomförts med deltagare visar 

att de behovsanpassade konsultinsatser som de fått ta del av gett bra nytta till de flesta samt 

att programmet gett deltagarna inspiration, kunskap och nätverk som i framtiden kommer 

vägleda dem i det fortsatta entreprenörskapet.  

 

Den enkät som skickats ut för att ta reda på hur projektets aktiviteter har bidragit till ökad 

sysselsättning, bibehållen sysselsättning samt möjlighet att i framtiden anställa fler visar att 

ett företag som deltagit i projektets aktiviteter ansåg att projektet bidragit till att de kunnat 

bevara arbetstillfällen, fem att de kunnat anställa fler och åtta att de i framtiden kommer att 

anställa fler. Det är endast 48 företag som svarat på enkäten medan det totalt är mer än 500 

företag som fått stöd inom projektet och siffrorna är därför med stor sannolikhet i 

verkligheten högre. Detta visar på konkreta resultat som projektets aktiviteter lett fram till 

och som på sikt leder till att fler företag ökat sin konkurrenskraft och färre företag läggs ner i 

regionen.  

 

Ett önskemål som framförts i intervjuerna med de entreprenörer som gått Program för tillväxt 

har varit att projektet bör utveckla en mentorsdatabas för att enklare koppla ihop företagare 

och mentorer. Detta bör beaktas vid planeringen av kommande projekt och i det framtida 

arbetet med utvecklingen av näringslivet i regionen.  

 

Projektet ligger väl i linje med den Regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län 2014-

2020, delstrategin ”platsbaserad näringslivsutveckling” genom att stärka näringar och verk-tyg 

för näringslivsutveckling som har goda förutsättningar att utvecklas i länet och det 

prioriterade området 5.1 Fler och växande företag.  

 

5. P3 – Public debate 

Redogör för hur projektet arbetar med kommunikation och lärande. 

• Hur sker kommunikation med projektets styrgrupp, projektägare eller centrala 
partners och aktörer som inte ingår själva projektorganisationen? 

• Utgör kommunikation en betydande del av projektlogiken? Beskriv i så fall hur.  
 

 

Utvärderarna konstaterar att kommunikation har utgjort en betydande del av projektlogiken, 

det vill säga kommunikation har på flera olika sätt varit viktigt för att projektet ska nå sina mål 

och förväntade resultat. Att nå ut med information till kommunernas företagare avseende de 
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aktiviteter såsom möten, seminarier och program som projektet erbjudit har alltså varit en 

förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av stödet som sedan bidrar till 

mer konkurrenskraftiga företag i regionen. Även annan information, t ex om vilket övrigt stöd 

som finns att tillgå för företag i regionen har varit av betydelse för projektets måluppfyllelse.  

 

Kommunikationen som skett på projektets webbplats (www.NIS60.se) är t ex information om 

vilka företagsfrämjare som finns i regionen, information och inbjudan till program för tillväxt, 

länk till projektet CooCon som har fokus på ägarskiftesfrågor samt information om regler och 

stödinsatser som gäller/finns i respektive kommun. Information sprids också via varje 

kommuns sociala medier, nyhetsbrev och mejlutskick. Under en flik på hemsidan finns även 

inspelningar av de genomförda Näringslivsfrukostarna så att dessa kan ses i efterhand. 

Projektet följer upp besökare på webbplatsen och i You Tube-kanalen. Komplettera med 

uppgift om i vilken omfattning projektet nått ut. 

 

Projektet NIS 6.0 har följts upp av styrgruppen, som bestått av kommuncheferna och en 

representant från Region Västerbotten, vid styrgruppsmöten som hållits 3-4 gånger per år. 

Styrgruppsmötena omfattar i första hand avrapportering och godkännande av förändringar av 

projektet. 

 

Utvärderarnas bedömning är att extern kommunikation och resultatspridning har varit en 

viktig del av projektets arbete och att det skett ändamålsenligt sätt. Vår rekommendation är 

att ytterligare bidra till utveckling genom att nu i projektets avslutsfas sprida information om 

de resultat som framkommit, t ex skulle den nytta som Program för tillväxt bidragit med 

kunna inspirera till liknande upplägg i andra regioner.  

 

 

6. N1 -  Nyckelaktiviteter 
Redogör för de aktiviteter som projektet genomfört.  

• Vad har projektet gjort? Vilka aktiviteter har genomförts?  

• Vilka planerade aktiviteter blev eventuellt inte genomförda, varför inte och vad fick 
det i så fall för konsekvenser? 

• Har förändringar under projektets gång inneburit att projektet genomfört aktiviteter 
som inte var planerade från början? 

• Vilka utfall och resultat har aktiviteterna lett till? Hur är de dokumenterade? 

• Hur har intresset varit från tilltänkta målgrupper?  

• Har aktiviteterna givit upphov till oförutsedda erfarenheter eller resultat (positiva 
eller negativa)? I så fall vilka? 

 
 

Arbetspaket 1 - Ökad konkurrenskraft för befintliga företag på större marknad 

Arbetspaket 1 innehåller sex delaktiviteter och nedan sammanfattas det arbete som 

genomförts inom var och en av dessa.  

 

Uppsökande verksamhet hos företag. Coronapandemin har påverkat denna aktivitet så att de 

fysiska träffarna under en stor del av projekttiden ställdes in och ersattes med telefonsamtal 

http://www.nis60.se/
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och digitala möten men under slutfasen av projektet kunde dock fysiska möten genomföras. 

Projektgruppen kontaktade sammanlagt över 500 företag under hela projekttiden. I flera 

kommuner medförde Coronapandemin att kontakter med fler företag genomfördes än vad 

som annars hade varit fallet. De frågeställningar som tagits upp vid företagskontakterna avsåg 

inte enbart den akuta situationen med anledning av Coronapandemien utan även 

frågeställningar om företagens behov och vad som varit viktiga för företagen på längre sikt. 

Om projektet inte hade genomförts hade näringslivskontoren haft väsentligt mindre 

uppsökande verksamhet och därmed haft mindre kunskap om företagen och deras behov.  

 

Mötesplatser för kunskapshöjande insatser och att dela erfarenheter. Inom denna aktivitet 

har samverkan bland annat skett genom branschträffar i Robertsfors och Vindeln, digitala 

näringslivs-/dialogfrukostar, digitala möten med näringslivsstödjande aktörer och deltagande 

vid mötesplatser arrangerade av andra aktörer. Projektledningen har särskilt framhållit att 

samverkan mellan kommunerna ökat successivt och att företag från alla fem berörda 

kommuner bjudits in till allt fler aktiviteter, t ex näringslivsfrukostar och träffar i nätverk för 

företagande kvinnor, vilket har underlättats av digitala möten.  

 

Branschträffar har skett i alla kommunerna och industriråd finns i Nordmaling, Robertsfors 

och Vindeln. Projektet har kunnat knyta ihop de nätverk som finns, och aktiviteter som 

genomförts på olika orter och kommungränserna är därmed inte lika tydliga längre.  

 

En särskild insats för projektmedarbetarna genomfördes genom workshops om horisontell 

innovationsledning med Mikael Scherdin. Denna insats resulterade i flera koncept som kan tas 

vidare i kommande verksamhet och projekt. 

 

Utveckla nätverk för företagande kvinnor. Arbetet med att utveckla nätverk för företagande 

kvinnor har pågått i flera av kommunerna. Ett exempel är Nordmalings kommun där nätverket 

har drivits och koordinerats genom projektet NIS 6.0. Den tidigare uttryckta ambitionen att 

nätverk som är öppna för alla företagande kvinnor ska utvecklas i alla kommuner har inte 

uppnåtts eftersom exempelvis Vännäs kommun fokuserat på nätverk inom respektive bransch 

i stället. Företagande kvinnor från alla berörda kommuner har dock bjudits in till de möten 

som genomförts. Det innebär att ett samlat nätverk för företagande kvinnor som omfattar 

alla kommunerna har utvecklats. En utmaning som projektet arbetat med är vem som ska 

driva och samordna nätverken efter projektslut. I Nordmalings kommun har nätverket 

samordnats av projektet, medan det i Robertsfors drivs vidare av en kvinnlig företagare.  

 

Utveckla samordning och underlätta vid expansion. Projektet skulle arbeta med samordnade 

insatser mellan kommunerna för företagens expansion, utgå från företagens behov och 

identifiera 1-2 områden att fokusera på. Det största hindret som tidigare identifierades vid 

den uppsökande verksamheten var företagens kompetensförsörjning. Där har projektet bland 

annat stöttat aktiviteter för att attrahera folk till kommunerna och bidragit till att identifiera 

lediga bostäder. Exempel på aktiviteter som anknyter till denna aktivitet märks Program för 

tillväxt som genomförts två gånger. Andra exempel är det gemensamma arbete som påbörjats 
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om hur kommunerna kan arbeta vidare för att tillsammans underlätta expansion hos sina små 

och medelstora företag och det arbete med ägarskiften som genomförts av CooCon. 

 

Inventering av företag inom fokusområdena och marknadsföringsinsatser. Projektet 

genomförde tidigt under projekttiden en inventering av företag inom fokusområdena Teknik 

och tjänsteutveckling inom industrin och Digitala tjänstenäringar för smart region som grund 

för att gå ut med information om Program för tillväxt. Arbetet med inventeringen fortsatte 

även under förberedelserna inför Program för tillväxt omgång 2 som genomfördes under 

hösten 2021 och våren 2022. Vidare har inventering och analys av företag skett som 

förberedelse för det arbete som skett med att koppla ihop de lokala företagen med stora 

leverantörer inom exempelvis Vindkraftsutbyggnaden och till Norrbotniabanebygget. 

 

I Vindelns kommun har man inom ramen för projektet NIS 6.0 under hösten 2022 genomfört 

en kompetensinventering hos 10 industriföretag med syftet att undersöka intresset för ett 

kompetenscentrum i Vindeln. Resultatet har använts av övriga deltagare i projektet och även 

utgjort ett underlag för planering av framtida projekt. Slutsatserna av 

kompetensinventeringen blev att antalet anställda inom industrin kommer att öka de 

kommande åren och att Vindeln därmed behöver fler invånare och utveckla 

arbetskraftspendlingen samt att ett utbildningscenter och en sammanhållande länk mellan 

skola och företag är viktigt. En rekommendation från inventeringen var att skapa ett 

Kompetenscentrum. Som en följd av resultatet i kompetensinventeringen har en utredning 

avseende vad ett Kompetenscenter bör innehålla genomförts. Rekommendationer från den 

utredningen var att utveckla Yrkesvux samt driva ett arbete tillsammans med näringslivet för 

att realisera ett kompetenscentrum. 

 

Program för tillväxt. En av projektets spetsaktiviteter har varit att planera och genomföra 

program för tillväxt som omfattat de fem stegen Introduktion och nulägesanalys, Vision, mål 

och affärsmodell, Affärsplan och handlingsplan, Uppföljning och Behovsprövade individuella 

tillväxtaktiviteter, varav de tre första stegen genomförts av Almi Företagspartner inom 

ordinarie uppdrag och steg 4-5 genomförts inom ramen för projektet. Totalt har 32 företag 

deltagit i programmet som genomförts i två omgångar och slutfördes under våren 2022.  

 

Projektet utgick vid upphandlingen av konsulter för de individuella tillväxtaktiviteterna från 

behoven hos företagen och de uppdragsbeskrivningar som tagits fram av företagen och Almi 

Företagspartner. Behoven var mycket specifika och omfattade bland annat följande områden 

- marknadsföring, affärssystem, ledningssystem, butiksdesign, flödesanalyser och 

flödesoptimering. De konsulter inom olika områden som upphandlades bidrog även till att 

näringslivskontorens nätverk utvecklades. Utvärderarna har genomfört intervjuer med 25 av 

de företagare som genomgått Program för tillväxt. Resultatet från dessa intervjuer har 

redovisats i en särskild rapport och sammanfattningsvis är utvärderarnas bedömning att 

Program för tillväxt fyllt en viktig funktion och att de allra flesta tycker att de fått nytta av 

programmet som entreprenör och att det gett företaget bättre förutsättningar. Flera anger 

också att det varit positivt att träffa andra företagare och bygga nätverk. Ett exempel på 
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önskemål som framförts har varit att projektet ska utveckla en mentorsdatabas för att enklare 

koppla ihop företagare och mentorer.  

 

Utvärderarna konstaterar att alla delaktiviteterna i arbetspaket 1 har genomförts men att 

Coronapandemins utbrott innebar att några aktiviteter fick genomföras på annat sätt än vad 

som planerats och att några aktiviteter genomfördes med mindre intensitet. Ett exempel är 

den uppsökande verksamheten som till stora delar inte kunnat genomföras fysiskt utan i 

stället i stor utsträckning fick genomföras via telefonsamtal och digitalt. Vissa event och 

möten fick ställas in medan andra genomfördes digitalt, vilket bland annat innebar att 

deltagande företag gick miste om att utveckla de informella kontakterna. Program för tillväxt 

genomfördes till vissa delar digitalt men den positiva utvärderingen från omgång 1 föranledde 

att projektet även genomförde en andra omgång av programmet.  

 

Utvärderarnas bedömning efter samtal med projektledaren och delar av projektgruppen är 

att projektet har anpassat sig väl till de nya förutsättningar som rått för målgruppen. Projektet 

har enligt projektledaren stärkt samverkansarbetet genom allt fler träffar som är 

gemensamma för företag i alla berörda kommuner, det gäller t ex digitala 

näringslivsfrukostar, nätverksträffar för företagande kvinnor och Program för tillväxt. Som 

utvärderare uppfattar vi den samverkansambition som projektet levt upp till som mycket 

positiv och en nyckelfråga i hur projekts resultat bör tas vidare. Arbetet har påtagligt stärkt 

samverkan mellan näringslivskontoren och deras möjligheter att i fortsättningen också kunna 

bidra till utvecklade företagsnätverk. 

 

Arbetspaket 2 - Främja innovation och entreprenörskap  

Arbetspaket 2 innehåller fem delaktiviteter och nedan sammanfattas det arbete som 

genomförts inom var och en av dessa.  

 

Omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning. Projektet skulle samarbeta med aktörer inom 

Umeåregionen för att kartlägga kunskaper och metoder för omvärldsbevakning som sedan 

kunde spridas till företagen i mötesplatser och nätverk. Vidare skulle projektgruppen delta i 

aktiviteter inom regionen för att bevaka vad som händer regionalt, nationellt och 

internationellt. Projektet har genomfört ett flertal aktiviteter, till exempel workshops om 

Horisontell innovationsledning med Mikael Scherdin (Splintermind) och deltagit i möten om 

Agenda 2030, med GOBusiness, Norrlandsfonden och Styrelseakademi norr. 

Kunskapsinhämtningen medförde bland annat större kunskap om företagsfrämjare i länet, 

vilket sedan spridits till företagarna bland annat via hemsidan där en lista med alla 

företagsfrämjare i regionen finns upplagd.  

 

Riktade aktiviteter för horisontella kriterier.  Hållbarhetsaspekterna har enligt projektledaren 

varit integrerade i projektets aktiviteter och därigenom regelbundet återkommande på 

projektets agenda. Projektets aktiviteter har haft ett antalsmässigt jämställt deltagande 

mellan kvinnor och män. När föreläsare, expertmedverkan eller liknade planerats har 
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projektet eftersträvat en så jämn könsfördelning som möjligt. En riktad insats som genomförts 

gäller utvecklingen av nätverk för företagande kvinnor.  

 

Samverkan Umeå. Projektgruppen har under projektet kvartalsvis träffat aktörer i Umeå för 

att diskutera hur samverkan som bidrar till att tillväxthinder minskas kan utvecklas och för att 

få information om vilka kompetenser och resurser i Umeå som kan stödja utvecklingen i 

kranskommunerna. Diskussionen har genomförts med Umeå Näringsliv. Samverkan har 

utvecklats positivt till nytta för såväl kranskommunerna som för Umeå kommun genom att en 

förståelse för behov och möjligheter har skapats hos aktörerna.  

 

Utveckla struktur till företagsfrämjande aktörer. Projektet färdigställde tidigt en kartläggning 

av befintliga företagsfrämjande- och innovationsstödjande organisationer och de 

stödmöjligheter som de erbjuder. Företagen har sedan kunnat ta del av informationen om 

företagsfrämjarna som finns på projektets webbplats. Projektet fortsatte aktiviteten genom 

att vidareutveckla samarbetet med flera nyckelaktörer, bl a inkubatorerna eXpression Umeå 

och Go Business genom att upparbeta rutiner för att koordinera med befintliga stödaktörer 

och därigenom stärka möjligheterna för företagen i kranskommunerna att ta del av deras 

stöd.  

 

Integrera kranskommunerna till det regionala innovationssystemet. Projektet har arbetet med 

att utveckla samarbete med regionala innovationsaktörer, t ex främst med eXpression Umeå. 

Det har bl a resulterat att entreprenörer från alla kranskommunerna förutom Bjurholm har 

deltagit i inkubatorn eXpression Umeås program. Vidare har samarbete med Almi 

Företagspartner genomförts när det gäller affärsstöd och med RISE (Research Institutes of 

Sweden) och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) genom projektet Bär i bygden som även 

anordnat en bärfestival.  

 

Utvärderarna konstaterar att alla delaktiviteterna i arbetspaket 2 har genomförts men även 

dessa delaktiviteter har påverkats av Coronapandemin. Arbetet med planering och 

kartläggning kunde genomföras enligt plan, till exempel kunde kartläggningen av 

företagsfrämjande och innovationsstödjande aktörer genomföras som tänkt. Kontakterna 

med näringslivsavdelningen på Umeå kommun har utvecklats enligt de ambitioner som sattes 

innan projektstart och innebär att kontakter finns, möten har genomförts och en 

representant från näringslivsavdelningen på Umeå kommun deltog vid ett av projektets 

interna möten. Trots begränsande möjligheter att träffa företagsfrämjande och 

innovationsstödjande organisationer har samarbeten med bland annat Almi Företagspartner, 

CooCon, eXpression Umeå och Go Business utvecklats.  

 

Som utvärderare bedömer vi det positivt att projektet har lyckats vidareutveckla konkreta 

samarbeten med direkt nytta för företagen med bland andra Almi Företagspartner, CooCon, 

eXpression Umeå och Go Business samt att kontakterna med Umeå kommuns 

näringslivsavdelning har utvecklats positivt. Dessa samarbeten överbygger de geografiska 
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hindren och skapar bättre förutsättningar för utveckling av näringslivet i de fem 

kranskommunerna.  

 

Projektets resultatuppfyllelse  

Projektet visar på resultatuppfyllelse när det gäller företagens insikter gällande de nya 

perspektivens(digitaliseringens) möjligheter och har implementerat dessa kunskaper i sin 

affärsstrategi, med fokus på att nå nya marknader framför allt tack vare genomförandet av 

Program för tillväxt. För att ytterligare stärka resultatet och bidra till att ännu fler företag får 

nya insikter och når nya marknader är utvärderarnas rekommendationer att även efter 

projektet fortsätta att underhålla och utveckla den samverkan som sker mellan de olika 

kommunernas näringslivskontor för att ge de små kommunerna större möjligheter att 

arrangera aktiviteter som ger företagen den information och det stöd de efterfrågar. 

 

När det gäller det förväntade resultatet Nuvarande och blivande entreprenörer har 

förbättrat sin kompetens i ägarskiftesfrågor kan vi konstatera att det genomförts aktiviteter i 

samarbete med Coocon där företag har lotsats vidare från NIS 6.0. Då vi inte har tillgång till 

information om vilka företag detta gäller är det svårt att göra en bedömning av hur 

kompetensen i denna fråga har ökat.  

 

Projektet har haft en hög ambitionsnivå och genomfört aktiviteter för att uppnå det 

förväntade resultatet, Förutsättningar har skapats för unga, kvinnor och utrikesfödda att 

utvecklas som entreprenörer. Det gäller främst insatser riktade mot kvinnor och 

utlandsfödda. Som utvärderare kan vi konstatera att de aktiviteter som genomförts inte 

uteslutit några grupper utan projektet har haft ett inkluderande förhållningssätt. Att projektet 

skapat nya mötesplatser och nätverk där inte alla redan känner varandra har gett större 

möjligheter till inkludering av de prioriterade grupperna unga, kvinnor och utlandsfödda och 

utvärderarnas bedömning är att projektet lyckats med denna inkludering.  

 

Ett ytterligare förväntat resultat är att Projektet har bidragit till att överbrygga geografiska 

hinder genom förbättrad samverkan inom Umeåregionen. Det handlar både om samverkan 

mellan kranskommunerna och företagen och samverkan mellan kranskommunerna och Umeå 

kommun. Som utvärderare kan vi kan konstatera att många av de aktiviteter som anordnats 

skett i samverkan mellan kranskommunerna och företag i alla fem kommunerna har bjudits in 

och vår bedömning är därmed att projektet bidragit till att förbättra samverkan. Som 

utvärderare bedömer vi att den samverkan som skett och fortfarande sker mellan 

kranskommunerna och med Umeå har utvecklats positivt under projektet, t ex genom de 

industrinätverk som startats upp.  

 

När det gäller det förväntade resultatet Etablerade nätverk och samarbeten mellan företag, 

stödjande aktörer och kommuner, har projektet genomfört ett omfattande arbete med att 

utveckla nätverk. I den enkätundersökningen som genomfördes våren 2021 angav 60% av de 

som svarat att de fått tillgång till branschöverskridande nätverk och 25% att de fått tillgång till 

nätverk för kvinnor. Som utvärderare är vår bedömning är att arbetet med att bygga upp 
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nätverk och bjuda in till träffar har gett nytta för företagen och att det skapar möjligheter till 

nya samarbeten och att nya affärsidéer utvecklas. En utmaning blir att med gemensamma 

krafter få nätverken att fortsätta även efter projektet. 

 

Nedanstående siffror visar på mängden genomförda aktiviteter under projekttiden:  

• 259 företagsbesök har genomförts 

• 216 nätverksträffar har arrangerats 

• 152 aktiviteter i syfte att bevaka omvärlden och hämta kunskap har genomförts 

• 31 aktiviteter genomfördes för att utveckla nätverk för företagande kvinnor  

• Program för tillväxt genererade 95 aktiviteter förutom de som ALMI stod för 

• För att samverka med Umeå genomfördes 26 träffar.  

 

 

7. N2 – Nyckelpersoner 

Redogör för nyckelpersoners uppfattning och bedömning av projektet.  

• Vilka nyckelpersoner har utvärderingen involverat? Motivera urvalet av personer.  

• Vad är nyttan enligt nyckelpersonerna? 

• Vad anser nyckelpersonerna om projektlogikens relevans, projektets förankring, 
förutsättningarna att nå projektmålen och skapa långsiktiga resultat?  

• Vad är nyckelpersonernas bedömning av projektets genomförande och uppnådda 
resultat? Vad finns det för konkreta tecken på att projektet bidrar till önskad 
förändring i riktning mot målen? 

 

 

Utvärderarna har involverat projektledaren och projektgruppen i utvärderingen genom att ha 

regelbundna möten och stämma av vad som genomförts i projektet, vad man sett för 

utmaningar och vad som gått bra. Motivet till att involvera projektledaren och projektgruppen 

är att de är de som har störst insikt i projektet och de som genomför alla projektets 

aktiviteter. Övriga nyckelpersoner som involverats är målgruppen, d v s de företag som fått ta 

del av projektets stöd samt en representant från samarbetspartnern Almi. Att involvera dessa 

nyckelpersoner motiveras av att målgruppen är de som kan svara på hur projektet gett 

resultat och Almi kan ge svar på hur väl samarbetet genomförts och hur de bedömer nyttan 

av projektets insats.  

 

Enkät om projektets aktiviteter 

Utvärderarna genomförde under våren 2021 i samarbete med projektgruppen en 

enkätundersökning som skickades ut till företag som fått stöd och 35 företag besvarade 

enkäten. Enkäten skickades ut av projektledarna till företagen i deras respektive kommuner 

då förhoppningen var att fler skulle välja att svara om utskicket kom från någon de kände till. 

Syftet med enkäten var att få en överblick över vilket stöd som företagen tagit del av, vilka 

områden som stödet avsett och om det gett företagen ökad konkurrenskraft, vad deltagande i 

nätverken hade lett fram till, hur Coronapandemin påverkat företagen samt vad de i 

framtiden önskade få stöd med.  
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Sammanfattat visade resultatet från enkäten till företagen att mötesplatser (möten och 

seminarier), företagsbesök samt program för tillväxt är det stöd som flest (cirka 40 – 60 %) av 

de svarande företagen hade tagit del av. De områden som var vanligast att få stöd inom var 

marknadsföring och att växa på en större marknad och 71 % av de som svarade på frågan (28 

av 35) angav att stödet skapat förutsättningar för ökad konkurrenskraft. 60% av de svarande 

angav att de fått tillgång till branschöverskridande nätverk och bland de kommentarer som 

lämnats angående vad deltagande i nätverket gett entreprenören och företaget fanns 

exempelvis svar som ”Kontakter, nya möjligheter/uppdrag/idéer & jag har insett vilket stort 

behov det finns av de tjänster jag erbjuder” samt ”relationer med andra lokala företagare”. På 

frågan om vad man önskar få stöd med i fortsättningen var svaren blandade men 

marknadsföring nämndes av flera. Annat som man önskade få stöd med var arbetskraft, 

generationsskifte och bollplank.  

 

Intervjuer om Program för tillväxt 

Utvärderarna har inför denna slutredovisning genomfört intervjuer med 25 av de företagare 

som genomgått Program för tillväxt. Samtalen har bland annat att berört Företaget och dess 

utvecklingsambitioner, Genomförda konsultinsatser och hur de har matchat 

uppdragsbeskrivningen, Nyttan som Program för tillväxt/konsultinsatserna har tillfört ert 

företag, Program för tillväxt/konsultinsatsernas bidrag till företagets utveckling, hittills och 

framöver och Vad som har fungerat bra och vad skulle kunna förbättras?  

 

Sammanfattningsvis är vår bedömning utifrån genomförda intervjuer att Program för tillväxt 

har fyllt en viktig funktion och att de allra flesta tyckte att de fått nytta av programmet som 

entreprenör och att det gett företaget bättre förutsättningar. Flera av de som intervjuats 

angav också att det varit positivt att träffa andra företagare och bygga nätverk. 

 

Synpunkter som framkom och där vi bedömer att en översyn kan göras inför ett eventuellt 

kommande program är att informationen före programmet kan förtydligas så att 

förväntningarna är rätt och att entreprenören redan från början förstår konceptet i sin helhet. 

Exempelvis fanns synpunkter om mer individuellt stöd, vilket kan bero på att förståelsen för 

upplägget inte var korrekt.  

 

När det gäller uppdelningen av grupperna gick synpunkterna isär. Några tyckte att en mix av 

branscher och storlek av företag är en bra lösning och att man lär av varandra medan andra, 

mest de större och mer etablerade företagen, tyckte att det inte gav dem så mycket. De skulle 

hellre varit i samma grupp som företag med liknande utmaningar som de själva. Här kan det 

vara svårt att tillgodose alla önskemål men även det kanske kan lösas med mer information 

innan programmet.  

 

Några av de intervjuade hade ett förbättringsförslag som innebar att de önskade mer 

framåtriktat stöd och att de gärna sett att det funnits en uppföljning 6 mån – ett år efter att 

programmet avslutats.  
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När det gäller konsultinsatserna var upplevelserna varierade. En bild som vi får är att 

entreprenören oftast var mycket nöjd när de fått hjälp med marknadsföring, sälj, 

omvärldsanalyser m m, medan det varit svårare att få hjälp med IT-relaterade problem, t ex 

att bygga samman olika lösningar eller hur man kan nyttja stora system för mindre företag. 

Orsaken till att IT-problemen varit svårare att lösa kan delvis bero på svårigheten att hitta 

konsulter för ett specifikt problem eftersom IT är ett brett område med många 

speciallösningar. Vi uppfattade även att upphandlingen gjordes för de olika önskemålen 

gemensamt och det kan ha inneburit att de specifika önskemålen inte alltid innefattades i de 

utvalda konsulternas kompetens. 

 

I och med de träffar som genomförts inom Program för tillväxt fick företagare från de fem 

kommunerna möjlighet att knyta nya kontakter och vissa samarbeten har påbörjats. Ett 

resultat av Program för tillväxt är därmed att en början till ett nätverk/kluster har skapats. Ett 

sätt att ta det resultatet vidare kan vara att även efter projektet fortsätta ha möten med 

dessa företag och utveckla ett starkare kluster som i framtiden kan leda till ännu mer 

utveckling i regionen.  

 

Intervju med representant från samarbetspartner från Almi 

Almi har arbetat tillsammans med projektet i Program för Tillväxt. Almi har arrangerat 

seminarier, coachat och hjälp till med uppdragsbeskrivningen. Ett särskilt fokus har legat på 

att arbeta med hållbarhetsfrågan och agenda 2030 i en process som Almi tagit fram. Almis 

representant framhöll att samarbetet med projektet har varit lyckat och grunden för det är en 

väl utvecklad öppenhet mellan parterna, en god dialog och en tydlig förväntansbild hos båda 

parterna. En utmaning som han såg med Program för tillväxt är att hitta rätt företag och att 

de har tid att avsätta för att delta i programmet.  

 

Det upplevda värdet skiljer mellan de deltagande förtagen men det många uppskattade var 

att de fick en ögonöppnare och fick en möjlight att reflekterade över sin egen situation och 

framtid. Han förmodar att konsultinsatsen har uppskattats. En annan ögonöppnare är att 

företagen såg hur hållbarhetsarbete kan öka värdet av affären. Det stora värdet att ha 

insatserna i ett program är att man utöver de insatser som Almi annars erbjuder även kan 

koppla på konsultinsatsen som varit till stor nytta. Ytterligare ett värde är den 

samverkansmodell som utvecklats mellan Almi och kommunerna i NIS 6 - projektet.  

 

Enkätundersökning om bevarad/ökan sysselsättning 

En enkätundersökning om hur projektet bidragit till bevarande arbetstillfällen, 

sysselsättningsökning och planerad sysselsättningsökning har genomförts med företag som 

deltagit i projektets aktiviteter. 45 företagare har svarat (totalt har ca 500 företag fått stöd). 

Av dessa 45 företagare gör en av dem bedömningen att projektets aktiviteter bidragit till 

bevarande av arbetstillfällen, fem bedömer att projektet har bidragit till att de kunnat anställa 

fler och åtta uppger att projektets insatser har bidragit till att de kommer att anställa fler 

framöver.  
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8. N3 – Nyckeltal  

Redogör för kvantitativa mått på projektets genomförande och resultat. 

• Hur många eller hur stor andel av målgruppen anser att insatserna har varit bra och 
bidragit till att lösa de problem eller åstadkomma den utveckling som eftersträvas? 

• Redogör för hur projektet arbetat med insamling och rapportering av 
aktivitetsindikatorer samt utfallet av aktivitetsindikatorer. 

• På vilka andra sätt skulle projektets resultat kunna mätas kvantitativt? Har det gjorts 
och vad blev i så fall resultatet? 

 

Utvärderingen omfattar en uppföljning och analys av utfall av projektets indikatorer. 

Indikatorerna som projektet angett i ansökan och deras nuvarande status redovisas i tabellen 

nedan. 

 

Utvärderarna konstaterar att projektet trots Coronapandemins begränsningar under 

redovisningsperioden har haft förhållandevis många deltagande företag i sina aktiviteter med 

i stort sett lika stort deltagande från kvinnor som män. Nyckeltalet Antal företag som får stöd 

överträffar förväntat målvärde. Sysselsättningsökningen har räknats ut genom att jämföra 

antal anställda 2019 och 2022 i de företag som deltagit i Program för tillväxt. När det gäller 

sysselsättningsökningen i företag som får stöd når projektet inte fullt ut upp till det 

förväntade målvärdet.  

NAMN MÅLVÄRD

E 

AKTUELLT 

VÄRDE 

KOMMENTAR 

Antal företag 

som får stöd 

400 503 

 
 

Antal företag 

som får annat 

än ekonomiskt 

stöd 

400 503 

 
 

Sysselsättnings

ökning i 

företag som 

får stöd 

40 Kompletter

as 

 

 

9. Sammanfattande kommentar och analys 

Analytiskt resonemang kring resultaten och sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer. Ta upp exempelvis brister eller mervärden, att utvärderingen lyfter fram 
arbetet med hållbarhetsaspekter på ett bra sätt, att utvärderingen påvisar något innovativt 
tänkande, att utvärderingen inte påvisar kopplingen till smart och hållbar tillväxt, om 
utvärderingsrapporten bedöms bidra till kunskap om projektets genomförande och kortsiktiga 
resultat i förhållande till angivna mål etc. Observera att detta inte är samma sak som att 
projektet i sig är bra. Det kan hända att utvärderingen i hög utsträckning ger kunskap om 
varför ett projekt inte har lyckats. 
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Som utvärderare kan vi inledningsvis konstatera att projektet NIS 6.0 har en mycket aktiv 

intern diskussion inom projektgruppen, med oss externa utvärderare, med Tillväxtverket, 

Region Västerbotten och andra intressenter. Sammantaget har detta enligt vår bedömning 

medfört att de berörda kommunerna i stor utsträckning har haft samsyn om hur projektets 

aktiviteter på bästa sätt skulle genomföras för att nå de gemensamma målen. Detta har också 

inneburit att vi successivt sett allt fler aktiviteter som genomförts med deltagande av företag 

från alla fem kommunerna, t ex digitala näringslivsfrukostar, träffar med nätverk av 

företagande kvinnor och Program för tillväxt. Projektledaren har varit pådrivande i arbetet 

med att projektet ”gör vad projektet ska göra” och det har i projektet vuxit fram ett arbetssätt 

där man arbetat med utmaningar i mindre grupper med utpekade ansvariga och med 

utpekade kontaktpersoner för olika frågor. Samsyn, förtroende och tillit mellan 

projektmedarbetarna har ökat successivt vilket innebär att projektets genomförandekapacitet 

stärkts. Projektet har också genomfört ett utvecklingsarbete om horisontell 

innovationsledning som resulterat i flera koncept som kan tas vidare i kommande verksamhet 

och projekt. 

 

Vi kan konstatera att projektet bidragit till ett utökat samarbete över kommungränserna för 

företag och näringslivskontor som inte funnits tidigare. Det gäller bl a nätverk av företagande 

kvinnor, näringslivsfrukostar och Program för tillväxt. Ett annat exempel är att kommunernas 

näringslivskontor stödjer varandra mer än tidigare, om Nordmaling behöver hjälp att start upp 

ny verksamhet, tar man hjälp av Vännäs och Vindeln som har kunskap och erfarenhet inom 

området. Projektledaren framhåller att detta samarbete även har spillt över på andra 

verksamheter i kommunkontoret, där man nu jobbar mer kommunövergripande. 

 

Projektet NIS 6.0 har genomfört alla delaktiviteter. Coronapandemin har i viss utsträckning 

påverkat projektet, projektmedarbetarna och företagen negativt eftersom de fysiska mötena 

under en stor del av projekttiden har försvårats och delar av den nära dialogen om 

affärssamarbeten då gått förlorad. Men det finns även positiva effekter av att fler aktiviteter 

genomförts digitalt, t ex har fler kunnat delta då resor inte krävts. Samtidigt har projektet haft 

en mycket omfattande uppsökande verksamhet med digitala eller fysiska möten med 

sammantaget fler än 500 företag. Sammantaget uppfattar vi detta som ett positivt utfall. 

Projektet har genomfört Program för tillväxt i två omgångar med totalt 32 företag som 

slutförts under våren 2022. 

 

Utvärderarna genomförde under hösten 2021 en enkätundersökning till företag som fått stöd 

av projektet. Sammanfattat visade resultatet att mötesplatser (möten och seminarier), 

företagsbesök samt program för tillväxt är stöd som flest (cirka 40 – 60 %) av de svarande 

företagen hade tagit del av. 71 % av de som svarade på frågan anger att stödet skapat 

förutsättningar för ökad konkurrenskraft. 60% av de svarande angav att de fått tillgång till 

branschöverskridande nätverk. På frågan om vad man önskar få stöd med i fortsättningen 

märks marknadsföring, arbetskraft, generationsskiften och bollplank.  
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Utvärderarna har genomfört intervjuer med 25 av de företagare som genomgått Program för 

tillväxt. Resultatet från dessa intervjuer har redovisats i en särskild rapport och 

sammanfattningsvis är utvärderarnas bedömning att Program för tillväxt fyllt en viktig 

funktion och att de allra flesta tycker att de fått nytta av programmet som entreprenör och 

att det gett företaget bättre förutsättningar. Flera anger också att det varit positivt att träffa 

andra företagare och bygga nätverk.  

 

Under våren/hösten 2022 genomfördes en enkätundersökning om hur projektet bidragit till 

bevarande arbetstillfällen, sysselsättningsökning och planerad sysselsättningsökning bland de 

företag som deltagit i projektets aktiviteter. Resultatet visar att ett företag som deltagit i 

projektets aktiviteter ansåg att projektet bidragit till att de kunnat bevara arbetstillfällen, fem 

att de kunnat anställa fler och åtta att de i framtiden kommer att anställa fler. 

Utvärderarnas bedömning är att projektet har haft en röd tråd och tydlig projektlogik. 

Eftersom alla inplanerade aktiviteter har genomförts bör därmed delmålen och huvudmålet 

vara uppfyllda. Vid de intervjuer och enkätundersökningar som genomförts har det 

framkommit att främst Program för tillväxt, men även andra aktiviteter, har bidragit till att 

företagen utvecklats, kommer att anställa fler och att samarbeten mellan företag har 

påbörjats. Det bedömer vi vara tecken på att företagen ökat sin konkurrenskraft på en större 

marknad (delmål 1). 

Samarbeten mellan de i projektet ingående kommunerna, samverkan med 

näringslivsavdelningen på Umeå kommun, bildandet av nätverk och samarbeten med andra 

innovationsfrämjare, t ex inkubatorerna GOBusiness och eXpression Umeå indikerar 

uppfyllelse av delmål 2, att främja innovation och entreprenörskap.  

Huvudmålet med projektet har varit Ökad konkurrenskraft för befintliga företag med fokus på 

områdena Teknik och tjänsteutveckling inom industrin samt Digitala tjänstenäringar för smart 

region. Intervjuer och enkätundersökningar visar att företag som deltagit i framför allt 

Program för tillväxt bedömer att det varit till nytta för deras utveckling, att samarbeten 

påbörjats och att de anställt eller planerar anställa fler. Detta indikerar att huvudmålet är 

uppfyllt. 

De genomförda aktiviteterna har även en kausalitet till en attraktivare region och ett 

förbättrat näringslivsklimat, vilket var de övergripande målen som projektet skulle bidra till.   

 


