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Beslut 
Tillväxtverket beviljar Stål & Verkstad, org nr 802447-9621, stöd ur den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
  
Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) och Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag. 
  
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige har i sitt yttrande 2018-12-18 prioriterat 
projektet.  
  
Stödet tas ur det Operativa programmet för Norra Mellansverige, insatsområdet ”Att stärka 
forskning, teknisk utveckling och innovation” och avser projektperioden 2019-01-01 - 2022-04-
30. Stödet uppgår 55,42% av projektets faktiska kostnader och 50,00% av den sammanlagda 
stödgrundande finansieringen, dock högst 4 047 000 kronor. 
  
Beslutet kan inte överklagas. 
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Strukturfondspartnerskapets motivering 
 
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige har prioriterat projektet av följande skäl: 
 
Projektet överensstämmer med Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020 i Norra 
Mellansverige och bidrar mycket väl till Värmlands regionala utvecklingsstrategi samt smart 
specialisering 2015-2020, specialiseringen Avancerad tillverkning och komplexa system. 
Företagens konkurrenskraft bedöms öka genom projektets insatser vilket stärker regionens 
utveckling som helhet. 
  
  

Tillväxtverkets motivering 
 
Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:  
 
Projektet uppfyller de flesta av investeringsprioriteringens principer för urval. Dock ej avseende 
EU:s strategi för Östersjöregionen.  
 
Projektet bygger på det tidigare projektet ”Den nya stål- och metallindustrin” som visade att ett 
företagsanpassat och specialinriktat innovationsstöd för företagens produktionsprocesser 
fungerar väl för producerande SMF. Där uppmärksammades behoven av automation och 
digitalisering samt att ett genomgripande attitydförändringsarbete kring jämställdhet och 
mångfald krävdes om företagen skulle överleva, vara konkurrenskraftiga och klara en framtida 
kompetensförsörjning.  
 
Projektet avser att effektivisera, automatisera och digitalisera produktionsprocesserna hos 25 st 
SMF genom företagsanpassat och specialinriktat innovationsstöd. Detta i kombination med ett 
riktat arbete för med en mer positiv inställning till jämställdhet och mångfald i branschen 
förväntas ge positiva effekter för företagens överlevnad, konkurrenskraft och framtida 
kompetensförsörjning.  
 
Projektet är ett led i Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering där 
Karlstads universitet och Region Värmland samarbetar genom Akademin för smart 
specialisering för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid 
Karlstads universitet. I detta samarbete så ska projektet vara den ledande aktören i 
genomförandet av specialiseringen Avancerad tillverkning och komplexa system. Genom att 
projektet ökar företagens kunskap om hur man kan arbeta med jämlikhet och mångfald så 
förväntas deras innovationsförmåga stärkas. Likaså kommer projektet att arbeta aktivt med att 
införa miljöaspekter som innovationspådrivande faktor i ett strategiskt perspektiv.  
 
Resultat och effekter efter projektets genomförande bedöms bidra till strukturomvandling i det 
regionala näringslivet.  
 
S&V är en ideell förening, vilket kan innebära en likvid risk, dock är föreningen organisatoriskt 
sammanslagen med IUC Wermland, vilket kan bidra till ekonomisk stabilitet. Det samma gäller 
även organisatorisk kapacitet.  
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Hållbarhetsaspekterna  
Tillväxtverket bedömer att projektet har en relativt tydlig förändringslogik där 
hållbarhetsaspekterna lyfts fram som verktyg för aktörernas framtida utveckling och 
kompetensförsörjning. Hållbarhetsaspekterna används som verktyg för att nå projektets mål 
och resultat. Det är svårbedömt huruvida projektets planerade aktiviteter faktiskt kommer få så 
stort genomslag att det går att säga att hållbarhetsaspekterna används som hävstång för 
regional tillväxt, men Tillväxtverket bedömer ändå att aspekterna lyfts in väl i 
projektgenomförandet och att det finns en koppling mellan projektutförande, uppsatta mål, 
resultat och effekter. 
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Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014–2020. Texter i 
handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast 
vägledande. För detta projekt är det version 4.6 av handboken som ska tillämpas (nedan 
kallad Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

  

  

http://eu.tillvaxtverket.se/
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Särskilda villkor  
Offentlig upphandling och andra köp 
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i förekommande 
fall, lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (LUF). 
 
Statsstöd 
Projekt där stödmottagare genomför insatser till förmån för företag i nästa led, sk försumbart 
stöd: I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i aktiviteten 
innovationsstöd, ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) 
nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.203, s. 1¿8). Ett villkor för att 
Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får information om att 
stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker av att företagen kan anses 
vara stödberättigade. Tillväxtverkets beslut förutsätter därför att stödmottagaren delger varje 
företag information samt blankett för Försumbart stöd. Innan projektets aktivitet(er) inleds i ett 
företag ska begärda uppgifter ha fyllts i och stödmottagaren ha återsänt blanketterna till 
Tillväxtverket för kontroll. 
 
Samverkansprojekt 
Detta projekt är ett samverkansprojekt och handläggs enligt de krav som anges i Tillväxtverkets 
handbok. Förutom att stödmottagaren erhåller stöd, erhåller även samverkansparten 
Bergsskolan Kompetensutveckling AB stöd i projektet genom stödmottagaren. 
Ovan anges vilka krav som gäller för upphandling eller andra köp inom ramen för projektet. 
Angivna krav gäller för såväl stödmottagare som samverkansparter. Samverkanspart som i sin 
ordinarie verksamhet ska följa LOU och/eller LUF ska ändå tillämpa dessa lagar även i projektet. 
Stödmottagare och samverkansparter har för projektets genomförande ingått ett 
samverkansavtal. 
 
Utvärdering 
Utvärdering ska ske genom extern utvärdering, dvs en extern aktör sköter utvärderingen. 
 
Stödmottagare ska redovisa resultatet från den externa utvärderingen i rapporteringen till 
Tillväxtverket. Stödmottagaren ska beskriva hur man har använt sig av utvärderingsresultaten 
när det gäller lärande och utveckling av projektet samt extern kommunikation. Vid projektets 
slut ska stödmottagaren beskriva utvärderingsarbetet mer ingående i projektets slutrapport. 
 
I utvärderingen ska jämställdhet, mångfald och miljö särskilt följas upp. 
 
Den aktör som gör utvärderingen ska inte bara rapportera till projektet, utan också vara med 
och sprida utvärderingsresultaten. Aktören ska dessutom delta i aktiviteter som gynnar lärandet 
mellan andra projekt som också är finansierade av Regionala utvecklingsfonden. Lärandet ska 
ske på programnivå eller programövergripande nivå. 
 
Vid upphandling av utvärdering ska uppdraget omfatta kostnader för att den upphandlande 
konsulten ska delta på nationellt samordnade erfarenhets-/informations-/spridningsaktiviteter. 
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Artikel 70, aktiviteter utanför programområdet 
Samarbete kommer att ske med företag utanför programområdet och bedöms vara av sådan art 
att det gagnar programområdet Norra Mellansverige samt är av sådan begränsad omfattning att 
det kan genomföras med stöd av art 70 i förordning (EU) 1303/2013. 
Projektet innehåller aktiviteter som ska genomföras utanför programområdet och handläggs i 
enlighet med de krav som framgår av Tillväxtverkets handbok. 
 
Förutsättningar för beslut om schablonkostnad 
Följande förenklade redovisningsalternativ ska tillämpas i projektet. 
- För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter 
(schablonsats för indirekta utgifter) varvid en schablonsats på 15 % ska tillämpas. 
- För kostnadsslaget Schablonsatser tillämpas 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter 
(schablonsats för sociala avgifter mm) varvid en schablonsats på 42,68% ska tillämpas. 
 
Krav på dokumentation 
Stödmottagare och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets handbok, hålla handlingar 
och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation, 
tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, kommissionen och 
Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till fram till den 31 
december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning, dvs 2032-04-30. 
 

Plan för rapportering och begäran om utbetalning 
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket 
senast 2019-09-01 för perioden 2019-01-01 – 2019-03-31.  
Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas varje kvartal alternativt var sjätte 
månad. 
 
Ansökan om utbetalning kan omfatta högst 6 månaders stödberättigade kostnader och minst 1 
månads stödberättigade kostnader. Föreslagen rekvireringstakt är halvårsvis rekvirering. 
 
Sista datum för slutrapport 
2022-04-30 
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Projektbeskrivning 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Bakgrund och omvärld 

Bakgrund 
Norra Mellansverige har en kraftig överrepresentation av Stål- och Verkstadsföretag.  
 
Målgruppsföretagen har en mycket nischad kunskap inom det egna verksamhetsområdet, 
medan det hos större företag, som finns i början och/eller i slutet av värdekedjan, finns såväl en 
bredare kunskap om hela värdekedjan, som en mer teoretiskt baserad kunskap om 
produktionsprocesserna. Detta kunskapsgap riskerar att vidgas genom att den ständigt 
pågående material- och processtekniska utvecklingen just nu förstärks av dels en accelererande 
utveckling av 3D-teknik, dels den snabba utvecklingen av autonoma system som möjliggörs av 
modern digitaliseringsteknik. Om inte verkstads-SMF genomlyst den egna verksamheten för att 
finna de process-parametrar som är kritiska för den egna produktkvaliteten, finns en alldeles 
uppenbar risk att de konkurreras ut av andra företag som varit snabbare i sin omställning.  
 
Projektet utgår från de erfarenheter som erhållits genom projektet "Den nya stål- och 
metallindustrin" som visade att ett företagsanpassat och helst specialinriktat innovationsstöd - 
som rör målgruppsföretagens respektive produktionsprocesser fungerar väl för producerande 
SMF. Särskilt s.k. processfönster som man måste identifiera och ha full kunskap om för att kunna 
gå vidare med automation och digitalisering har lyfts fram. Ett processfönster motsvarar de 
gränsvärden som inte får över- eller underskridas avseende hålltider och temperaturer för 
optimal värmebehandling av material. Värmebehandling utanför dessa parametrar påverkar 
materialets och i förlängningen slutproduktens egenskaper och kvalitet negativt. Där 
observerades att en del av de medverkande företagen hade en företagskultur som inte kan 
beskrivas annat än som en macho-kultur. Två saker var gemensamt; En attityd av att  
”detta kan vi allt om, och ingen vet bättre än vi” samt att inga kvinnor eller män som inte föll 
inom den maskulina ramen släpptes fram. Detta gällde särskilt innovations- och 
effektiviseringsprocesser. Det noterades att en kvinna svårligen skulle kunna göra sig hörd i 
dessa företag, och även vissa män. Nyckel till dessa företag visade sig ligga i att visa att de 
faktiskt inte kunde allt om sina processer, att deras macho-kultur kom på skam gång på gång vid 
närmare granskning av deras respektive produktionskedjor.  
 
Möjlighet att kompetensförsörja industrin är och kommer i framtiden att vara viktigt. 
Kompetensförsörjningen och åldersstrukturen är kritiska faktorer, många närmar sig 
pensionsålder vilket påverkar framtida tillgång till arbetskraft.  
 
Det krävs aktiviteter inom flera områden för att säkerställa att främst Region Värmlands 
prognos på framtida underskott på industriutbildad arbetskraft inte ska besannas. I det korta 
perspektivet krävs utbildningsinsatser för att nå den kompetensreserv som finns, utrikes födda. 
Men det krävs samtidigt ett långsiktigt arbete med ex ungas inställning till industrin och 
företagens förmåga att vara attraktiva arbetsgivare oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det 
är en överlevnadsfråga! Flera insatser pågår eller startas upp inom kort, bland annat 
”Industriråd Värmland” med syfte att fånga de övergripande frågeställningarna avseende 
kompetensförsörjning till industri- och teknikyrken. Eftersom industrin är en bransch som till 
stor del utgörs av kategorin inrikes födda män (ca 80% av samtliga anställda) finns ett stort 
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behov av att bredda rekryteringsbasen och locka fler kvinnor och utrikes födda till branschen. 
För att företagen ska vara attraktiva arbetsgivare för även dessa målgrupper krävs insikt, 
kunskap och verktyg.  
 
Inom projektet SIAM är utgångspunkten företagens innovation och effektivisering, processer där 
det finns mycket forskning, exempel och möjlig hävstång i jämställdhet och mångfald. Underlag 
och material tas fram för att väva in perspektiven i innovationsstödet, samt för att kunna påvisa 
vikten av att ”vidga vyerna” utifrån total kompetensförsörjning men även resultat och kvalitet i 
enskilda processer. 
 

Omvärld och samverkan 
Utvecklingen mot ökad automation och digitalisering sker snabbt och finns beskriven och 
analyserad i många såväl generella, som branschspecifika studier. Det finns även ett antal 
pågående nationella och regionala program och projekt som fokuserar på dessa 
utvecklingsområden. I projektet utgör forskningsagendan Metalliska material, med Jernkontoret 
som samordnande part med dess fokus på värdekedjan, en mycket central utgångspunkt. 
Utvecklings- och innovationsarbetet för metall- och verkstadsinriktade SMF är i många fall helt 
beroende av de krav som ställs upp av såväl de stora stålföretagen, som de globalt verksamma 
verkstadsföretagen.  
 
Genom projektet INDIGO är kontakt etablerad med Karlstads och Örebro Universitet. Inom 
INDIGO får deltagande SMFtillgång till en coach som stöttar företaget i genomförandet av ett 
digitaliseringscase. Caset ska sedan ligga till grund för företagens digitaliseringsstrategi och 
fortsatta arbete. Arbetet i INDIGO förutsätter att ett väldokumenterat case finns hos företagen 
samt att det finns en relativt hög medvetandegrad om digitaliseringens möjligheter. I SIAM 
adresseras utmaningar och grundförutsättningar inför en digitalisering av en 
produktionsprocess genom att identifiera processfönstret, parametrarna, som behöver finnas på 
plats. Företagen kan sedan, efter de fått nödvändiga insikter och kunskap om sina egna 
processer, slussas vidare till INDIGO-projektet eller andra miljöer som kan ge det direkta stödet 
att digitalisera och automatisera verksamheten.  
 
Vidare kan SIAM dra nytta av RAMP-up, Digi3D (projekt inom den Vinnovafinansierade 
Innovationsagendan ”Metalliska material”), som samtliga berör SMF med god kännedom om 
sina processer med möjlighet att direkt gå vidare med utveckling och implementering av 
specialanpassad automatisering. SIAM syftar till att minska kunskapsgapet mellan verkstads-
SMF och de stora stål- och verkstadsföretagen, med avseende på teknisk utveckling och 
innovation. SMF har en mycket nischad kunskap inom det egna verksamhetsområdet, medan det 
hos de större företagen, som finns i början och/eller i slutet av värdekedjan, finns en bredare 
kunskap om hela värdekedjan och dess affärsmöjligheter. Detta gap riskerar att vidgas genom 
att den ständigt pågående material- och processtekniska utvecklingen just nu förstärks av dels 
en accelererande utveckling av 3D-teknik, dels den snabba utvecklingen av autonoma system 
som möjliggörs av modern digitaliseringsteknik.  
 
Genom IUC-nätverket och andra projekt finns ett upparbetat samarbete med IUC-Dalarna. I detta 
projekt kommer samverkan med IUC-Dalarna att ske genom informationsspridning till företag i 
Dalarna och Gävleborg, samt genom input på, samt första kontakt med, företag som ses som 
särskilt relevanta för projektdeltagande.  
 
IUC / Stål & Verkstad har ett samarbete med projektet Genusakademi för SME. För att stärka 
organisation, medarbetare och pågående projekt deltar IUC / Stål & Verkstad i projektet. Syftet 
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är att föregå med gott exempel samt att stärka förmågan att förmedla och driva frågeställningar 
rörande jämställdhet och integration i projekt, aktiviteter och insatser. Goda exempel och 
lärdomar förmedlas mellan projekten för ett ömsesidigt lärande. Samarbetet kommer även att i 
högsta grad involvera projektet SIAM. Projektet tar även del- och lärdom av andra relevanta 
projekt inom området, ex samverkan med Region Värmland som bland annat driver konceptet 
schyst! projektet Genius in ICT (Compare), jamstall.nu (bla. Vinnova, ESF-rådet, SKL) där 
konkreta verktyg och checklistor finns att ta del av. 
 

Koppling till det regionala näringslivet 
I planeringen av SIAM har det tagits vara på den aktiva dialog som skett med flertalet av de 
företag som deltog i projektet "Den nya stål- och metallindustrin". Företagen hade identifierat 
behovet och sett värdet av ökad förståelse av och kunskap om processfönstrens inverkan på 
produktkvalitet. Ett prioriterat område inom produktions-processerna som företagen lyft fram 
är selektiv värmebehandling som är central i tillverkning av traditionella produkter och/eller 
additiv tillverkning av metall. Det finns samtidigt fler materialhanteringsfrågor som kan bli 
aktuella att behandla i SIAM, som t.ex. optimering av materialval.  
 
I den s.k. värdekedjan är samspelet mellan företagen i olika delar av kedjan helt central. I 
projektet "Den nya stål- och metallindustrin" har samverkan skett med stora stålföretag (Ovako 
och Uddeholm), vilket bland annat gett tillgång till laboratorieresurser. På motsvarande sätt ser 
projektet att det kan ta vara på upparbetade kontakter med storföretag som Sandvik, Ovako och 
SECO TOOLS m.fl. i det nya projektet SIAM. 
 

Mål och resultat 

Mål 
Övergripande mål  
Projektets övergripande mål är att ge målgruppsföretagen reella förutsättningar och möjligheter 
att förstärka sin innovations- och konkurrenskraft genom ökad processkunskap och ökade 
möjligheter till automation och digitalisering av sina produktionsprocesser.  
 
Projektmål  
Projektmålet att öka innovationskraften hos 25 SMF, som arbetar med metalliska material, 
genom att varje enskilt företag kommer att identifiera och optimera kvalitetsavgörande 
processfönster för att sedan ska kunna ha möjlighet att digitalisera med hjälp av sensorer eller 
annan typ av automatiserande utrustning.  
 
Delmål 1  
Ett delmål är att - via genomlysning av produktionsprocessen och olika tester och 
materialanalyser - föra in akademisk kunskap i projektets målgruppsföretag, som ligger i 
värdekedjans mellanskikt, där kunskapen i dagsläget är mer nischad än hos de större företagen.  
 
Delmål 2  
Ett andra delmål är att förstärka nätverkandet mellan målgruppsföretagen och regionala och 
nationella kunskapsmiljöer (inom akademin och branschforskningsinstitut) med strategiskt 
viktig kunskap om såväl produktion som automation.  
 
Delmål 3  
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Ett tredje delmål är att de deltagande företagen får en ökad insikt, kunskap samt verktyg för att 
dra nytta av jämställdhet och mångfald som hävstång. 
 

Målgrupp(er) 
Projektets primära målgrupp är metallbaserade producerande SMF. Erfarenheter från tidigare 
projekt visar att de geografiska avstånden ofta är avgörande för särskilt de mindre tillverkande 
företagen. I planeringen av SIAM har i första hand förts en dialog med företag i Värmland och 
några angränsande kommuner. Projektet vet samtidigt att det finns intresse från företag i hela 
Norra Mellansverige och att det är av stort värde att sprida resultat och erfarenheter till fler SMF 
i hela regionen.  
 
Sekundära målgrupper är dels automations- och digitaliseringskonsultföretag, som har behov av 
ökad kunskap om de tillverkande företagens produktionsprocesser, dels utbildningsanordnare 
med inriktning mot stål- och verkstadsindustri, vilka kan nås via de informationskanaler och 
kontaktytor som finns hos IUC/S&V, inklusive IUC Dalarna. 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Målgruppsföretagen har fått tillräcklig kunskap om sina processfönster, optimerat processer, 
ökat konkurrenskraften och i en del fall gått vidare med automatiseringen och digitaliseringen 
av de delar av sina produktionsprocesser som visat sig möjliga och ändamålsenliga för varje 
enskilt företag.  
 
Företagen får samtidigt ökad kunskap om sina produktionsprocesser vilket kan läggas som 
grund för andra effektivitets- och konkurrensfrämjande insatser, som att t ex välja rätt material 
till produktionen och att säkra kompetensförsörjningen. Berörda företag kan därmed utveckla 
sin kompetens och utgöra konkurrenskraftiga aktörer i framtidens ¿öppna värdekedja¿. 
 

Förväntade effekter på lång sikt 
Effekter på lång sikt blir att företagen får en mer ingående kunskap om sin eller sina processer, 
vilket möjliggör ökad automation, digitalisering, säkrare kompetensförsörjning och ger ökad 
konkurrenskraft. IUC/ Stål & Verkstad kommer tillsammans med sina medlemsföretag och 
samarbetspartners att kontinuerligt arbeta för att företagen implementerar ny teknik eller 
vidareutvecklar sin produktion med hjälp av digitala och autonoma lösningar. Stabilare 
processer, högre produktionseffektivitet och förstärkt innovationsförmåga ger företagen 
radikalt bättre förutsättningar att överleva och utvecklas.  
 
Uppnådda resultat dokumenteras och kommer att användas i framtida utbildnings- och 
innovationssatsningar som IUC/Stål & Verkstad och samverkanspartners kommer att medverka 
i. Metodutveckling och erfarenheter från projektgenomförandet ska leda till att nya tjänster 
utvecklas, de nya tjänsterna ska efter avslutat projekt finnas tillgängliga för företag. Projektet 
kommer att höja medvetandegraden kring den kunskap, expertis och utrustning som finns hos 
Bergsskolan, vilket kommer att leda till en stärkt kontakt, nya samarbeten mellan Bergsskolan 
och det regionala näringslivet.  
 
Genom utveckling och implementering av olika typer av effektiviseringsåtgärder kommer 
företagen redan vid projektslutet hinna vidta åtgärder som reducerar såväl materialåtgången, 
som energiförbrukningen och därmed kunna bidra till en mer uthållig samhällsutveckling. 
Projektet skapar insikt, kunskap och en verktygslåda för att kunna dra nytta av jämställdhet och 
mångfald som hävstång i verksamheten.  
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SIAM arbetar helt i linje med Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart 
specialisering. IUC/Stål & Verkstad och projektet skall, i nära samverkan med Region Värmland, 
vara den ledande aktören i genomförandet av specialiseringen Avancerad tillverkning och 
komplexa system. Detta ska ske fr a genom att driva på den s.k. entreprenöriella upptäckande 
processen och samla företag, forskare m fl. med syftet att gemensamt hitta nya möjligheter inom 
området samt att rapportera viktiga insatser, resultat och effekter inom specialiseringen 
Avancerad tillverkning och komplexa system till Region Värmland.  
Projektet bidrar på det sättet starkt till strategins vision; att Värmland är en etablerad partner i 
rörelsen för nyindustrialiseringen av Europa där vi bidrar med spetskunnande i avancerat stål, 
avancerad tillverkning, komplexa system och tjänstefiering.  
Projektet fångar även upp flera identifierade behov i strategin, t ex att öka innovation och 
förnyelse inom metalliska material och utveckla materialvetenskap inom metalliska material på 
Bergsskolan.  
Projektet bidrar till målen i Europa 2020-strategin och ”Smart tillväxt” genom att fler SMF 
baserar sin verksamhet på fördjupad kunskap och ökad innovation, och en ”Hållbar tillväxt” 
genom minskad resursförbrukning och minskade emissioner, samt en hög sysselsättning i 
regionen.  
Agenda 2030 genom målen 5. Jämställdhet och 9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur.  
Till Värmlandsstrategin genom det prioriterade området Fler och starkare företag. 

 

Organisation och genomförande 

 

 Projektorganisation 
IUC/Stål & Verkstad är projektägare och anställer personal motsvarande 2,4 heltidstjänster, 
fördelat på  

- Projektledare 100 %, tillika specialist på material- och processanalys  
- Processledare 100 %, inriktning material- och processanalys  
- Specialistkompetens avseende material- och processanalys motsvarande ca 40 %.  
- Tid motsvarande 20 % avsätts för ekonomi/administration/inköp/upphandling.  

 
IUC / Stål & Verkstad driver ett antal projekt och andra aktiviteter parallellt, för närvarande 
bland annat STIVI och INDIGO. För att kunna hantera dessa projekt har rutiner byggts upp inom 
organisationen. Bland annat finns en fastställd delegeringsordning avseende inköp, CRM-system 
för dokumentation av genomförda aktiviteter med varje individuellt företag samt rutiner för 
veckovisa avstämningar mellan projektmedarbetare i de olika projekten. SIAM kommer att ingå i 
samma struktur som övriga projekt. Daglig ledning och styrning av projektet är projektledarens 
ansvar, en styrgrupp bestående av representanter för IUC / Stål & Verkstad samt Bergsskolan 
utses, VD i IUC / Stål & Verkstad kommer löpnade stötta projektledaren. Projektet kommer att 
aktivt jobba för en jämn könsfördelning och säkerställa jämställdhetsaspekten i både 
sammansättning av arbetsgrupper, styrgrupp, referensgrupp samt val av föreläsare. Utöver 
detta kommer extern utvärderare att anlitas, i upphandling av utvärderare kommer krav ställas 
på särskild kompetens inom jämställdhet, mångfald och miljö. 
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Arbetssätt 
Inledningsvis etableras en genomarbetad kommunikationsplan och -plattform för både intern 
och extern kommunikation. Detta baseras på den viktiga lärdomen från projektet "Den nya stål- 
och metallindustrin" att producerande SMF har stora svårigheter att komma på seminarier eller 
andra nätverksarrangemang. Vi måste tänka annorlunda - besöka företagen individuellt för 
resultat- och teknikspridning, locka med studiebesök hos deras gemensamma kunder. Allt i 
kombination med digitala hjälpmedel. Medfinansierande företag kontaktas och en individuell 
utvecklingsplan fastställs. Deltagande företag kommer att erbjudas möjligheten att genomföra 
en analys av sin digitala mognad under projektets gång, med hjälp av ett verktyg - Indigo digital 
readiness study - som IUC / Stål & Verkstad har tillgång till.  
 
Metod och struktur för uppföljning av miljöaspekterna material- och energiförbrukning tas fram 
och implementeras hos varje deltagande företag i projektet. Resultat och erfarenheter sprids 
fortlöpande till medverkande företag, individuellt eller gruppvis via regionsseminarier och i 
tillämpliga delar via kommunikationsplattformen till en bredare målgrupp.  
 
I arbetet har tre arbetspaket identifierats; Projektgruppen, Verktyg och Implementering i 
företag.  
 
Projektgruppen  
I samarbetet med Genusakademi för SMF genomförs ett värdegrundsarbete, vilket innefattar ett 
gemensamt språkbruk och verktyg för att kommunicera på ett inkluderande sätt internt och 
externt. I workshops tränar projektmedarbetare i en trygg miljö på att möta skadliga normer ute 
hos företagen. I arbetet har tre områden, där effekten av ett integrerat synsätt bedöms vara 
högst, identifierats och prioriterats. Områdena är kompetensförsörjning, effektivisering och 
innovation.  
 
Verktyg  
Arbetspaketet omfattar ett antal fördjupande aktiviteter som har som avsikt att ytterligare 
belysa effekterna av ett integrerat synsätt samt ta fram verktygen för implementering i 
deltagande företag  
 
Kompetensförsörjning  

- En paketering av statistik som visar på nödvändigheten av inkluderande synsätt för att 
kunna ny- och ersättningsrekrytera (se 2.1 Bakgrund)  

- Goda regionala exempel dokumenteras  
- Lämpliga verktyg och checklistor identifieras.  
- Paketering riktad mot målgruppen  

 
Effektivitet och innovation  

- Fördjupad analys, framtagning av relevant forskning och underlag  
- Goda regionala exempel dokumenteras  
- Lämpliga verktyg och checklistor identifieras  
- Paketering riktad mot målgruppen  

 
Inom ramen för SIAM genomförs en fördjupad analys på effekter av arbete i integrerade 
arbetsgrupper och processer hos industriella SMF. Analysen kommer särskilt fokusera på 
effektiviserings- och innovationsprocesserna. Till innehållet, som blir utdrag ur relevant 
forskning samt fältstudier tar projektet hjälp av institutionen för genusvetenskap. Analysen 
kommer att paketeras på ett sätt som riktar sig till industriella SMF.  
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Övriga Verktyg  

- Statistik / självskattning, ett underlag tas fram för att, tillsammans med deltagande 
företag, mäta utfall av de insatser som genomförs inom jämställdhet och mångfald. 
Mätningen genomförs före och efter projektgenomförande och resultaten jämförs.  

 
Implementering i företagen  
Kompetensförsörjning sker genom seminarier med de deltagande företagen. Innovation och 
effektivitet implementeras i aktiviteten innovationsstöd hos varje enskilt företag  
 
Nästa steg  
Företag som vill fördjupa sig erbjuds deltagande i projekten STIVI eller Genusakademi för SMF, 
resultat från projektet sprids på ex Genious konferenser 
 
 

Samverkanspart 
Bergsskolan Kompetensutveckling AB 556428-3017 
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Tid och aktivitetsplan 
  
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Projektet kommer att utnyttja 
befintliga hemsidor, där resultat och 
aktiviteter kommer att kommuniceras 
fortlöpande under projektets gång. 
Minst en gång per halvår besöker vi 
olika medverkande företag för att 
delge resultat och sprida kunskapen. I 
allt material som framställs för att 
informera om och/eller marknadsföra 
projektets verksamhet kommer 
logotypen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden att användas. 

2019-01-01 - 
2022-04-30 

184 865 

 
Avslutsarbete Under de sista tre månaderna 

sammanställs dels projektets 
verksamhetsmässiga och ekonomiska 
resultat, dels en avslutande 
egenvärdering. 

2022-01-01 - 
2022-04-30 

584 255 

 
Utvärdering och 
lärande 

Projektet kommer att följas upp 
kontinuerligt, i form av en 
självvärdering, med stöd av extern 
utvärderare med särskild kompetens 
inom jämställdhet, mångfald och miljö 
Utfall av insatser inom jämställdhet 
och mångfald i företagen utvärderas 
genom självskattning innan och efter 
projektet. Erfarenheter dokumenteras 
och sprids, dels till övriga 
nätverksföretag, dels 
grundutbildningen vid Bergsskolan 
samt vid konferenser som ex 
GEN(I)US 

2019-01-01 - 
2022-04-30 

511 869 

 
Projektledning Projektledare anställs på 100 %. 

Särskild administrativ resurs avsätts. 
Daglig ledning och styrning av 
projektet är projektledarens ansvar, 
en styrgrupp bestående av 
representanter för IUC / Stål &amp; 
Verkstad samt Bergsskolan utses, VD i 
IUC / Stål &amp; Verkstad kommer 
löpnade stötta projektledaren. 
Projektledare kommer även att 
ansvara för metodutveckling i 
projektet. 

2019-01-01 - 
2022-04-30 

1 276 792 



  
 Beslut om stöd 

2019-01-07 

 
 

Sida 15 (20) Tillväxtverket   

 
Uppsökande 
verksamhet 

Besök hos och/eller individuell 
kontakt med företag i Norra 
Mellansverige. Uppsökande 
verksamhet bedöms som den 
effektivaste åtgärden för att nå nya, 
särskilt mindre och medelstora 
metall- och verkstadsföretag. 
Information om projektet och dess 
särskilda profilområden kommer att 
spridas över hela regionen och hög 
prioritet kommer att ges åt att besöka 
de företag som anmäler intresse av 
det. 

2019-01-01 - 
2021-12-31 

644 197 

 
Teknikspridning Spridning av såväl känd som ny 

kunskap som utvecklas inom ramen 
för projektets innovationsstödjande 
aktiviteter. Teknikspridningen 
genomförs i form av resultatbesök hos 
företag där närliggande medverkande 
företag bjuds in där även ett 
studiebesök genomförs hos 
värdföretaget för att skapa ett extra 
engagemang och intressedrivande 
element. Regionsseminarier kommer 
att anordnas vid 2-3 tillfällen under 
projekttiden. Även hemsidan kommer 
att användas som medium för detta. 
Allt detta för att vara optimalt flexibla 
och anpassningsbara för att SMF ska 
kunna ta till sig information. Särskilt 
fokus läggs på miljöeffekter, samt 
effekter av arbetet med jämställdhet 
och mångfald 

2019-06-01 - 
2022-04-30 

712 865 

 
Innovationsstöd Rådgivning och expertstöd till 

enskilda eller grupper av företag 
avseende process- och 
produktinnovationer. Sker genom bl. a 
testning av egenskaperna hos 
företagens material och hur de 
påverkas av olika typer av 
bearbetning, t ex värmebehandling 
(selektiv eller allmän beroende på 
användningsområdet). SIAM 
säkerställer att rätt frågor ställs och 
svar tillhandahålls rörande företagens 
process- och produktionsoptimering 
på sin väg mot digitalisering. Med 

2019-01-01 - 
2021-12-31 

3 274 399 
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hjälp av projekt som t ex INDIGO kan 
därefter SMF få hjälp att 
implementera sin automation och 
digitalisering. I aktiviteten vävs 
workshops, nyttjande av kunskap och 
verktyg för att dra nytta av 
jämställdhet och mångfald som 
hävstång i företagen. Fokus på 
Kompetensförsörjning, innovation och 
effektivitet. Mätning av miljöeffekter 
på genomförda insatser genomförs. 

 
Digitalisering som 
framgångsfaktor 

Identifiera om och hur 
digitaliseringen påverkar den öppna 
värdekedjan. Finns det möjligheter att 
förbättra nätverket värdekedjans 
parter emellan? Finns det eller har det 
uppstått några hinder sedan förut? En 
analys av hur, och i vilken 
utsträckning det kommer att 
genomföras med stöd av inlånad 
automations- och 
digitaliseringsexpertis. 

2019-06-01 - 
2021-12-31 

469 420 

 
Miljö, jämställdhet och 
mångfald 

Projektpersonal kommer att träna på 
att möta skadliga normer i en trygg 
miljö (inom samarbetet med 
genusakademi för SMF) Verktyg för 
arbetet, inklusive modeller för 
uppföljning, med jämställdhet och 
mångfald, med fokus på områdena 
kompetensförsörjning, innovation och 
effektivitet, tas fram. Upplägg för 
implementering i företagen tas fram. 
Modell för uppföljning av 
miljöeffekter tas fram. Ta fram 
underlag och material för att väva in 
perspektiven jämställdhet och 
mångfald i innovationsstöden til SMF, 
påvisa vikten av att vidga vyerna 
utifrån total kompetensförsörjning. 

2019-01-01 - 
2021-12-31 

335 337 

 
 

Insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja 
Kostnad: 2 482 399 kr  
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Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Ja 
Kostnad:  Beroende på hur många medverkande företag. Medverkande företag utanför 
programområdet i angränsande kommuner tillför ett mervärde men kommer att vara ett fåtal.  
Kostnad per företag; 125 603 kr. 
 
 

Indikatorer 
 

Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 25 Företag 12 medfinansierar från start, resten 

tillkommer under projektets gång 
Antal företag som samarbetar 
med forskningsinstitutioner 

 Företag  

Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

25 Företag  

Antal nya företag som får stöd  Företag  
Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd 

5 Heltidstjänster Extremt svårt att bedöma. Digitalisering 
och automation innebär ofta färre 
sysselsättningstillfällen, samtidigt 
frånvaron av detta leda till utslagning av 
hela företag och deras sysselsättning. 

 

Resultatindikatorer i linje med specifika mål 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag med 
innovationsverksamhet 
(produkt-, process-, 
organisatorisk, marknadsföring) 

Ja Enhet inte 
tillämplig 
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Budget 
Projektperiod: 2019-01-01 - 2022-04-30 
  

Kostnader 
  
Kostnadsslag 2019 2020 2021 2022      Totalt 
Personal 1 250 400 1 275 408 1 300 916 218 184      4 044 908 
Externa tjänster 140 000 130 000 100 000 70 000      440 000 
Resor och logi 24 319 23 285 23 763 6 999      78 366 
Investeringar, 
materiel och 
lokaler 80 000 50 000 136 667 0      266 667 
Schablonkostnader 801 282 817 307 833 653 139 817      2 592 059 
Summa 
kostnader 2 296 001 2 296 000 2 394 999 435 000      7 422 000 
Projektintäkter         
Projektintäkter 
(negativ kostnad) 40 000 40 000 40 000 0      120 000 
Summa avgår 
projektintäkter 40 000 40 000 40 000 0      120 000 
Summa faktiska 
kostnader 2 256 001 2 256 000 2 354 999 435 000      7 302 000 
Bidrag annat än pengar          
Privat bidrag i 
annat än pengar 264 000 264 000 264 000 0      792 000 
           
Summa bidrag i 
annat än pengar 264 000 264 000 264 000 0      792 000 
Summa totala 
kostnader 2 520 001 2 520 000 2 618 999 435 000      8 094 000 
 
 
  
 

Medfinansiering 
   
Finansiär 2019 2020 2021 2022      Totalt 
Offentligt bidrag annat än 
pengar 

         

Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Region Värmland 911 000 911 000 960 500 217 500      3 000 000 
Filipstads kommun 50 000 50 000 50 000 0      150 000 
Hagfors kommun 10 000 10 000 10 000 0      30 000 
Arvika kommun 10 000 10 000 10 000 0      30 000 
Storfors kommun 5 000 5 000 5 000 0      15 000 
Säffle kommun 5 000 5 000 5 000 0      15 000 
Åmåls kommun 5 000 5 000 5 000 0      15 000 
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Finansiär 2019 2020 2021 2022      Totalt 
Total offentlig 
kontantfinansiering 996 000 996 000 1 045 500 217 500      3 255 000 
Total offentlig 
finansiering 996 000 996 000 1 045 500 217 500      3 255 000 
Privata bidrag annat än pengar          
           
Bäckmans 
Blästermaskiner AB 16 500 16 500 16 500       49 500 
Combi Wear Parts AB 33 000 33 000 33 000       99 000 
Fricweld AB 16 500 16 500 16 500       49 500 
Håkanssons Sågblad 
AB 33 000 33 000 33 000       99 000 
Lesjöfors Fjädrar AB 16 500 16 500 16 500       49 500 
Munkforssågar AB 33 000 33 000 33 000       99 000 
Partner Tech 33 000 33 000 33 000       99 000 
Recotech AB 16 500 16 500 16 500       49 500 
Säffle Verkstadsbolag 
AB 16 500 16 500 16 500       49 500 
VALMET AB 16 500 16 500 16 500       49 500 
VALMET AB Refiner 
Segments 33 000 33 000 33 000       99 000 
Total privat bidrag 
annat än pengar 264 000 264 000 264 000 0      792 000 
Privat kontantfinansiering          
           
Total privat 
kontantfinansiering          0 
Total privat 
finansiering 264 000 264 000 264 000 0      792 000 
 
  
   

EU-stöd 
 
Finansiering 2019 2020 2021 2022      Totalt 
EU-medel 1 260 001 1 260 000 1 309 499 217 500      4 047 000 
 

 
 

Sammanställning (stödprocent) 
Stödandel av faktiska kostnader 55,42% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 

Stödandel av total finansiering 50,00% 

Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 40,21% 

Andel privat finansiering 9,79% 
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Beslutande 
  
  
Lena Johansson-Skeri 
Programansvarig Norra Mellansverige 
Enhet Regional Tillväxt Mellersta Sverige 
  
Tillväxtverket 
Förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 
 
 
  
Handläggare 
Anneli Norman 


