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Varför Affärsplan Västmanland? 
APV är en del av det nationella och EU-systemet

Europa 2020
(2010-2020)

Nationell strategi för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft (2015-2020) 

Affärsplan Västmanland (2014-2020)
– en strategi för tillväxt, innovationskraft 

och näringslivsutveckling

Regionalt utvecklingsprogram för 
Västmanlands län (RUP) (2014-2020)



Strategin Affärsplan Västmanland
” Vi löser globala utmaningar”

Stärka det regionala 
ledarskapet

Utveckla och 
attrahera 

tillväxtföretag

Arbeta med 
utmaningsdriven 

utveckling

• Kommunicera bilden 
av Västmanland

• Gemensamt 
uppföljningssystem

• Samlad och långsiktig 
finansiering

• Höja innovationskraften 
och kopplingen till 
forskning

• Utveckla entreprenörskap 
och nyföretagande

• Öka konkurrenskraften 
för SME företag

• Automation, energi, 
järnväg och välfärd 
och hälsa utvecklas till 
nationella 
styrkeområden

• Arbeta tvärsektoriellt

Affärsplan Västmanland – en strategi för 
tillväxt, innovationskraft och 

näringslivsutveckling



Stärkt regionalt ledarskap

Stärkt samarbete och tillit i systemet = bättre stöd till företagare och 
entreprenörer. 
Kommunicera bilden av Västmanland.
Samlad och långsiktig finansiering

Dialogmöte 2016-05-19 Dialogmöte 2016-09-15 



Utveckla och attrahera tillväxtföretag

Innovationsråd Nyföretagarråd

Internationaliseringsråd

… skapa bättre förutsättningar för entreprenörer och
företag att växa och bli starkare i Västmanland.

Create, Almi, Mdh/Idélab, Robotdalen,
FOU-rådet, SynerLeap, Automation region

Västerås Science Park, Almi, 
Nyföretagarcentrum, kommunerna

EEN/Almi, Handelskammaren, Business 
Sweden, EKN, 

Styrkeområdesrepresentant

Region Västmanland och:



Utveckla och attrahera tillväxtföretag
Bygga starka ordinarie strukturer

Innovations-
råd Nyföretagarråd

Internationaliseringsråd
Affärsutveckling Nyanlänt Företagande

FöretagarnaEEN/Almi, Handelskammaren 
Business Sweden, Automation 

region /för styrkeområden
Internationaliseringscheckar

FOI-checkar

Innovation Nyföretagande

Internationalisering



Gemensamt stöd för export lyfter fler företag
Nytt angreppssätt föder fler företag och jobb

Internationaliseringsrådet består av:
• Business Sweden
• Handelskammaren
• Almi/EEN
• Automation region
• Länsstyrelsen 

Internationaliseringsrådet ger 
företag coachning och finansiering
för att växa internationellt.

Intresseanmälan för exportcentra –
nästa steg i utvecklingsarbetet.



Stöd från företagsutvecklingsaktörer

Resultat

Företagsbeskrivning

Nuvarande status

Företag/produkt

Stöd från Västmanlands företagsutvecklingsaktörer

Qtagg fick samlat stöd för att växa internationellt 
Ett exempel på hur samarbete ger tillväxt och jobb

Forskningsbolag som utvecklar och säljer hård- och 
mjukvara till fartyg. Produkterna optimerar rutten, minskar 
rulldämpning och styr propeller med -5-10% minskad 
dieselförbrukning

• Rådgivning och finansiering i form av lån
• Innovationscheck = möjligt att utveckla en ny produkt
• Forska&Väx projekt = utveckla vår idé till färdig produkt.
• Rådgivning, inbjudningar till olika presentationer - Mycket bra 

stöd och positivt bemötande.
• Tillväxtverket, bidrag till typgodkännande av våra produkter -

Gjorde att vi klarade att få certifieringen av produkterna klara.

• Stort moraliskt stöd, inbjudningar, affärsutveckling, 
support.

• Finansiering avgörande för utveckling och anställningar.

2014 fick vi vår första kommersiella framgång och det ser 
mycket lovande ut för 2015 med ytterligare affärer till 
befintliga och nya kunder.

FoU Rådet
Tillväxtverket



Utmaningsdriven utveckling
Nationella styrkor med centrum i Västmanland och ÖMS

Automation Summit 2015 Almedalen 2016 – Automation och Järnväg

Fyra styrkeområden i samverkan: 
- Automation
- Järnväg
- Energi
- Välfärd och Hälsa



Stärkt samverkan EU-kontor
• Open days.
• Personliga möten EU.

Samarbete och lärande/ 
benchmarks
• 8-10/11 TCI, global 

klusterkonferens+kompetens,  
Eindhoven/Brainport

Utveckla initierade samarbeten
• Knyta in i Internationaliserings-

och innovationsrådens arbete.

Under 2016 utvecklades 
internationaliseringsarbetet

Stärkt samverkan EU-kontor
• 1-2/6 Smart specialiseringskonferens 

Bryssel
• Identifiera intressanta 

samarbetsregioner

Identifiera benchmarks och 
samarbeten för styrkeområden
• Ansökan till EU Interreg inom 

järnvägsområdet med fem regioner

Kommunikationsmaterial 
engelska



EAST CENTRAL SWEDEN SMART SPECIALIZATION
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland

En samlad analys i Östra Mellansverige
visar på fyra områden

• Smart industri
• Morgondagens energilösningar
• Hållbar livsmedelsförsörjning 
• Life science, med välfärd och hälsa



EAST CENTRAL SWEDEN SMART SPECIALIZATION
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland

Mål: Konkret samverkan för att skapa gemensamma 
möjligheter, med stöd i styrkeområden

ÖMS initiatives and processes

Applications areas/challenges
• Markets
• Key challenges and hard problems

Innovation
and

development
Research Industry



ÖMS SMART SPECIALISERING
Ett samarbete mellan Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland

Smart industri – insatsområden

• Bygga samlad genomförandekapacitet
– Uppsökande verksamhet och ökat utvecklingsstöd till 

företag
• Utveckla nya och stärka användningen av 

existerande testbäddar
• Arbete för att identifiera och initiera innovations-

och utvecklingsprojekt
• Internationell samverkan och profilering
• Kompetensutveckling och –försörjning (ESF)



EAST MIDDLE SWEDEN SMART SPECIALIZATION
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland

Kopplar ihop existerande struktrer

Future energy
solutions

Växtzon, Create
och Stuns 

energi
Almi, 

milöledarskap

ACCESS?

Smarft4U – ECC 
och Automation 

region
Energiriket

Studsvik

Sustainable
food delivery

Växtzon, 
Vreta 

kluster
?

ACCESS, Liu

Smart 
industri

AASS, 
Inkubera, 

Create

Robotdalen
….

TTC, 
Automation 
region m fl

Life science 
and welfare 
technology

Swelife
Växtzon/Stu

ns
3i

…..

….

Hard problems we can address?
How do we support companies to start, grow and develop?

How do we initiatie processes that have smart as a basis?

Space for 
growth

Kompetens och 
integration mm

Sociala 
innovationer

Smart industri …..

Incubators, science parks

Universities and research institutes

Clusters and centers of excellence

Competence development and attraction



Mikael Hjorth
mikael.nilsson.hjorth@regionvastmanland.se

Tack! Frågor?



Hållbara samverkansstrukturer byggs upp och 
testas inom styrkeområdena

Näringslivet A E J V
&
H

Innovationsråd
Samordnare 

Samverkansorganisationer 
Innovation och forskning

Nyföretagande

Affärsutveckling och 
internationalisering

Nyföretagarråd
Samordnare 

Samverkansorganisationer 

Internationaliseringsråd
Samordnare 

Samverkansorganisationer 

Avsikten är att 
utvecklingen av 
företag, entreprenörer 
mm ska ske i de 
ordinarie strukturerna   
- i dessa behöver det 
då utvecklas 
kompetens och 
verktyg som är 
lämpliga inom 
styrkeområdena. 
Nätverk, 
branschkunskap, mm 
byggs i 
styrkesområdesorganis
ationerna.  



ÖMS SMART SPECIALISERING
Ett samarbete mellan Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland

Smart Industri ÖMS
- utgångspunkter

Smart industri 

• Industri 4.0

• Hållbar produktion

• Kunskapslyft industri

• Testbädd Sverige

Samverkansprogrammen

• Nästa generations resor 
och transporter

• Smarta städer

• Uppkopplad industri 
och nya material

• Cirkulär och biobaserad
ekonomi

• Life Science

Framtidens ind. (skiften/trender)

• Linjärt  cirkulärt

• Produkter  ekosystem

• Lab  höghastighetscrowd

• Kontrollerat  autonomt adaptiv

• Skala bort  bygga upp

• Design efter material  smarta 
material



Våra insatser har ett tydligt fokus:  

Stärka det regionala ledarskapet – genom att: 
- Kommunicera bilden av Västmanland
- Skapa ett gemensamt uppföljningssystem
- Uppnå en samlad och långsiktig finansiering

Driva fram och attrahera tillväxtföretag – genom att: 
- Höja innovationskraften och kopplingen till forskningen
- Utveckla entreprenörskap och nyföretagande 
- Öka konkurrenskraften i små och medelstora företag 

Arbeta med utmaningsdriven utveckling – genom att: 
- Utveckla länets styrkeområden till nationella styrkor 
- Arbeta tvärsektoriellt



Projekt Mål Budget 

Robotdalen
• 40 nya arbetstillfällen
• 14 nya företag
• 70 bevarade arbetstillfällen

2016 - 2017

Totalt: 20 Mkr 
Future 
Automation 
region 

• Behovsundersökt 250 företag, 40 förprojekt och 20 FoI-projekt
• 10 testbäddar i industriell, akademisk och offentlig sektor.
• 10 nya produkter eller tjänster, 4 patentsökningar, 20 prototyper
• 50 akademiska publikationer
• 20 samarbeten med internationella miljöer.

2016 - 2025

Totalt: 150 Mkr

Smart4u 
• Byggt plattform för styrkeområdena på strategisk och operativ nivå.
• 40 företag, som går in i FoI-projektmed totalt 6 Mkr
• 500 företag företag som samarbetar för stärkt innovationskraft

2016-18

Totalt : 43,8 Mkr    
Create - Open
incubator

• Minst 500 entreprenörer ingår i inkubatorsarbetet, varav  150 med 
kvinnoledning och 100 som drivs av utrikesfödda. 

2016-2017

Totalt: 6 Mkr

Power Africa
• 10 - 15 små och medelstora Västmanländska företag som vill leverera 

lösningar i förnybar energilösning i Södra Afrika. 5 företag del av 
offert.

2015-16

Totalt: 200 tkr

Smart Industri i 
ÖMS

• Validering och yrkeskompetensbedömning i SMF.
• Mäta och kommunicera långsiktiga kompetensbehov. 
• Västmanland: metod för samverkan mellan företag och olika nivåer i 

utbildningssystemet när det gäller praktik och lärande på 
arbetsplatser.

2016 – 2018 

Totalt: 11,9 Mkr

Kompetensanaly
s, energi

• Kompetenskartläggning, inklusive kompetens, utbildning, 
jämställdhet, härkomst och unga i energibranschen.

Idag har vi en mycket stark utgångspunkt



Nationell strategi

Samhällsutmaningar
• Demografisk utveckling
• Globalisering
• Klimat, miljö och energi
• Social sammanhållning
Prioriteringar
• Innovation och företagande
• Attraktiva miljöer och tillgänglighet
• Kompetensförsörjning
• Internationellt samarbete
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