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VAD INNEBÄR REGIONALT UTVECKLINGSANSVAR?  
Region Västernorrland har på uppdrag av regeringen det re-
gionala utvecklingsansvaret i länet. Det innebär att ta ansvar för 
hållbar tillväxt och att skapa goda förutsättningar för människor 
att leva, verka och trivas i Västernorrland. Uppdraget genom-
förs i nära samverkan med kommuner, länsstyrelsen och andra 
myndigheter, lokala, regionala och nationella organisationer 
och länets näringsliv. 

Med det regionala utvecklingsansvaret följer statliga medel 
för att finansiera företagsutveckling och regionala projekt. 
Företag och organisationer kan söka dessa medel hos Region 
Västernorrland. Med gemensamma satsningar kan vi minska 
klimatpåverkan, öka social inkludering, tillvarata den digitala 
transformationens möjligheter och skapa livskraft för länets 
invånare, företag och organisationer. 



REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 
PROJEKTET FINANSIERAS AV EUROPEISKA 

FÖRORD 

En snabb tillbakablick över året som gått ger tillförsikt och stolthet 
över den handlingskraft och förmåga att planera för framtiden som vi 
gemensamt visat prov på i Västernorrland under pandemins andra år. 
Vi ser att investeringsviljan ökat både hos länets storföretag och hos de mindre. Företa-
gen har investerat i allt från mer energieffektiva produktionslösningar till kompetensut-
veckling, omställning för att nå nya och breddade marknader samt investering i digitala 
affärsmodeller och ökad digital tillgänglighet. Samtidigt konstaterar vi att antalet varsel 
och konkurser, i en nationell jämförelse, har fortsatt ligga på en låg nivå. Satsningarna i 
strategiska utvecklingsprojekt har fortsatt för att exempelvis tillgängliggöra länets rika 
kultur- och naturupplevelser, både för besökare men också i form av hemestrande och 
fritidsaktiviteter för oss som länsinvånare. Det regionala utvecklingsansvaret är ett av 
Region Västernorrlands kärnuppdrag – men det är tillsammans med andra som vi når resultat! 

SAMFINANSIERING AV STRATEGISKA UTVECKLINGSPROJEKT 
Här får du del av några av de satsningar som gjorts med stöd från de regionala utvecklingsmedel 
som Region Västernorrland förfogar över årligen. Gemensamt bidrar dessa företag och utveck-
lingsprojekt till genomförandet av länets gemensamma regionala utvecklingsstrategi  
”Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft”. 

När vi nu blickar mot 2022 gör vi det tillsammans med ett stort antal aktörer på lokal, regional och 
nationell nivå, som tillsammans med ett handlingskraftigt näringsliv vill ta ansvar för Västernorr-
lands hållbara utveckling. Vi ser fram emot fler idéer, samtal om och samfinansiering av strategiska 
utvecklingsprojekt och företagssatsningar som på olika sätt bidrar till växtkraft och som samtidigt 
säkerställer att vi agerar hållbart för vår livsmiljö idag och i framtiden. 

Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland 

SKULEBERGETS  NYA  LINBANA  –  EN  GLAD  NYHET  FÖR  ALLA  

Den 29 juni invigdes Skulebergets nya linbana. En satsning som involverat många aktörer i regionen och 
nu ska bidra till att göra området till en av Sveriges bästa friluftsdestinationer. 

Linbanan är en del i en större satsning på Skuleberget som stark 
friluftsdestination året om. I projektet ingår även andra utveck-
lingsaktiviteter, parkering och serviceanläggning. Kramfors 
kommun har varit motor i satsningen, som finansiellt möjlig-
gjorts av medfinansiärer som Docksta Bordtennisklubb, Region 
Västernorrland och Europeiska regionalfonden (Tillväxtverket). 
Ett nära samarbete aktörer och entreprenörer emellan har varit 
avgörande för den milstolpe som invigningen av linbanan var. 

- Det är glädjande att nya linbanan är på plats och kan fort-
sätta skapa möjligheter för länets besöksnäringsföretag. I vår
roll som regionalt utvecklingsansvarig i Västernorrland är det
viktigt att vara med och investera i satsningar likt denna för att
skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt och
samtidigt öka tillgängligheten till våra kultur- och naturmiljöer,
säger Sara Nylund (S), ordförande regionala utvecklingsutskot-
tet.

DRAGARE FÖR HELA REGIONEN 
Med sitt fördelaktiga läge och utbud har Skuleberget möjlighet 
att bli en stark motor för Höga Kustens besöksnäring och en 
destination i destinationen. Med en ny infrastruktur och inspire-
rande marknadsföring av området kan Skuleberget bli en ännu 
starkare friluftsdestination. Projektet omfattar cirka 38 miljoner 
kronor och beräknas skapa tjugo nya jobb och kringomsättning 
på 20 miljoner kronor. 
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REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL  FÖRETAGSSTÖD 

Framtiden är ljus i  
Höga Kusten 

Fredric Wedin driver NaturscenSkuleberget och Skulebergets  
havscamping vid Veåsand. Han är en sann entreprenör som menar att  

det är ett rent nöje att bo och verka i den här delen av landet. 

Fredrics bolag började som eventbolag vid naturscenen vid 
Skuleberget 2013. Sedan dess har NaturscenSkuleberget haft 
artister som Winnerbäck, Ledin, Laleh, Petter, Carola, Takida, 
Weeping Willows med många flera på besök. 2019 fick Natur-
scenSkuleberget flera fina utmärkelser, bland annat för ”Årets 
konsertplats” och första-platsen i Svenska Dagbladets ”mysi-
gaste sommarscenerna i Sverige”. 

- Naturscenen är motorn till mycket kring berget och vi är 
tacksamma för våra konsertbesökare som genom åren ska-
pat förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta att utveckla 
naturscenen och indirekt även Höga Kusten som reseanledning, 
säger Fredric Wedin. 

På grund av en konstant efterfrågan på fler upplevelser i 
området har hans företag mer och mer utvecklat sig mot en 
besöksanläggning. Han är alltså konsertarrangören som under 
årens lopp blivit krögare, hamnägare och campingföretagare. 

- Allt är skapat av efterfrågan hela tiden! Vi märkte att besökare
till naturscenen inte hade någonstans att bo och 2017 startade vi
ställplatser för husbilar. Efter det har vi byggt ett nytt service-
hus och vi investerade i en passagerarbåt för turer med turister. 
Vi märkte att de som kom hit till havscampingen i Veåsand 
ville ta sig ut i skärgården, säger Fredric Wedin. 

UTVECKLING AV REGIONEN  
Fredric sticker inte under stol med att allt inte hade gått lika bra 
utan företagsstöd från Region Västernorrland. Sjöboden och 
gästhamnen hade inte blivit så rejält utan företagsstödet och 
han säger att företagsstöd har gjort det lättare att våga satsa. 
- Vi i Docksta har svart bälte i att söka företagsstöd för att ut-
veckla verksamheten, säger han och skrattar; jag har hela tiden 
känt att om vi gör bra saker som gynnar regionen så kan vi få 
stöd. 

UPPSIDAN MED EN PANDEMI  
En annan sak som spelat super-entreprenören rätt i händerna 
är det nyvunna intresset för friluftsliv och inhemsk turism som 
pandemin fört med sig. Havscampingen med stugor, restaurang 
och båtplatser har haft den bästa sommaren 2021 och de har 
haft gott om gäster hela säsongen. 

- Det har varit mycket fokus på Höga Kusten och det gör att 
många vågat investera nu! Vi har spänt bågen hårdare och 
verkligen snäppat upp våra erbjudanden en nivå till då vi ser att 
det är en långsiktig trend. Jag tror att när vi tittar tillbaka om en 
tioårs-period så kommer vi se att pandemin ändrade Höga Kus-
ten och det var då det hände! Vi ser att vi kan räkna hem saker 
redan till nästa sommar, säger Fredric Wedin och fortsätter: 
- Både Kramfors kommun och Region Västernorrland kan 
klappa sig på axeln kring allt som händer kring Docksta och 
Skuleberget. Ni har möjliggjort det! 

LJUS FRAMTID 
 Inför 2022 är planen att utöka havscampingen med att bygga 
 åtta stugor som är av hotellrumsstandard. Bland annat för att 

bättre möta upp kraven från utländska besökare. Fredric har 
också spännande projekt på gång tillsammans med Tomas Le-
din i Lövvik där de vill uppföra en liknande havscamping fast i 
mindre tappning än i Skule. Han har en enda förhoppning inför 
ett spännande år: 
- Jag tror mycket på Höga Kusten och alla möjligheter här. 
Vi som finns behöver inte bli större utan jag hoppas på fler 
människor med ett driv. Exempelvis hade det varit kul med 
någon som tar sig an cykelturismen, fisketurism eller skapar 
fler produkter utanför Friluftsbyn eller havscampingen. Så jag 
välkomnar fler människor hit och hoppas det kommer fler en-
treprenörer som hjälper till att dra loket, säger Fredric Wedin. 
 
Text: Christina Mattsson  
Foto: Kristofer Lönnå 
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REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL  FÖRETAGSSTÖD 

Snabb tillväxt tack 
vare företagsstöd 

I fem års tid har Sundsvallsbon Sara Zetterberg satsat  
helhjärtat på Haldor. Som gammal innovationsrådgivare  

och med bakgrund inom universitetet är det självklart för  
henne att söka företagsstöd för att utveckla verksamheten. 

- Vi har hela tiden jobbat med att söka företagsstöd från Region 
Västernorrland för att utveckla nya tjänster för att komplettera 
Haldor Education, säger Sara Zetterberg, VD och en av grun-
darna till Haldor. 

PEDAGOGISKA OCH TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER  
Haldor AB registrerades som företag 2015 men det var 2017 
som affärerna tog fart och det var också då som Sara klev in 
som VD. Företaget erbjuder användarvänliga och tidsbespa-
rande digitala tjänster för skolor. Tillsammans blir Haldor och 
Microsoft Teams en digital lärplattform som ger lärare alla 
funktioner de behöver och mycket fokus ligger på bra och 
tillgänglig kommunikation med vårdnadshavarna. Haldor säljer 
inte ett stort system utan säljer sina tjänster modulbaserat så 
skolor och kommuner kan skräddarsy Teams utifrån de funktio-
ner som de behöver. 

- Vi utvecklar tjänster som ger skolor en modern, skalbar 
lärplattform helt i Microsoft Teams. Det senaste vi tagit fram, 
också det med företagsstöd från regionen, är en tjänst för skol-
ledningen som heter Haldor Analys & uppföljning, säger Sara 
Zetterberg. 

BETYDELSEFULLT FÖRETAGSSTÖD  
Den bransch som Haldor verkar på sägs vara en av de snabbast 
växande branscherna i världen, Edtech. Området utbildning och 
lärande bedöms vara i början av sin digitaliseringsresa och just 
Sundsvallsbaserade företaget sitter på en unik position eftersom 
de var först i världen med att utveckla dessa tjänster i Microsoft 
Teams. 

- Företagsstödet som vi fått innebär att vi snabbare har kunnat 
utveckla nya tjänster som vi kan sälja. Vi har också kunnat ta in 

konsulter och haft råd att utveckla i den takt vi gjort, säger Sara 
Zetterberg. 

Idag sysselsätter Haldor sexton personer. De flesta sitter vid 
huvudkontoret i Sundsvall men två anställda utgår från Stock-
holm, en från Västerås och en från Östersund. 

- Jag har bara gott att säga om att driva företag från Sundsvalls-
regionen. Det är lätt att samarbeta här! För oss är den största 
utmaningen att få tag i IT-kompetens. Det är en bristvara i 
Sundsvall och Sverige. Sen ser jag också att det hade varit en 
otrolig fördel om dubbelspåret till Stockholm hade byggts, 
säger Sara Zetterberg. 

BRA  SAMARBETE I SUNDSVALLSREGIONEN  
Haldors strategi är bland annat att fortsätta vara en av Mi-
crosofts bästa partner inom EdTech och Teams. För 2022 är 
målsättningen att Haldor ska bli marknadsledande i Sverige 
och Norge bland de skolor och kommuner som valt Microsoft 
Teams som plattform. Idag har företaget kunder i sexton länder 
och Sara märker att varumärket har utvecklats och fler vet vilka 
de är nu. Dessutom har pandemin gett företaget en skjuts i rätt 
riktning. 

- Det märks att skolorna har behövt digitalisera sig och hela 
världen har större behov av att jobba med digitalisering i sko-
lan. Vi har exempelvis många förfrågningar från England där 
man legat längre bak i digitaliseringen än vad vi gör i Sverige, 
säger Sara Zetterberg. 

Text: Christina Mattsson  
Foto: Kristofer Lönnå 

OM EDTECH 
Sara sitter med i styrelsen för Swedish Edtech Industry, och hon vill bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen när 
det kommer till att utnyttja digitaliseringens möjligheter i Edtech. Edtech står för Educational Technology och är ett samlings-
namn för IT-lösningar framtagna som stöd för utbildning, i syfte att stötta lärandet och lärprocessen. Utvecklingen av Edtech 
går fort – branschen uppskattas vara en av de snabbast växande i världen och resan bedöms fortfarande vara i startskedet. 
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REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL  PROJEKT 

Västernorrland och Jämtland i  
gemensam satsning på industrin 
2021 gick Region Västernorrland in som medfinansiär i SIMMITT,  

ett nytt industrinära projekt. Målet är att öka industrins  
konkurrenskraft och undersöka möjligheten att bilda ett  

industriutvecklingsbolag i Västernorrland. 

– Målet är att öka vår konkurrenskraft i regionen och skapa 
hållbar tillväxt inom vår viktiga basnäring, säger Maria Lid-
gren, tillväxtchef Region Västernorrland. 

Omkring 11 procent av förvärvsarbetarna i Västernorrland ar-
betar inom tillverkningsindustrin. Små och medelstora industri-
företag är viktiga för vår ekonomi. 

SAMVERKAN I MITTREGIONEN 
Projektet heter Smart Industriell Modernisering i Mittregio-
nen, SIMMITT, och är ett samverkansprojekt mellan Region 
Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC 
Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Till-
sammans satsar aktörerna 24 miljoner kronor med finansiering 
från EU:s regionalfond. 
 
– Det här är en del av regeringens satsning på nyindustriali-
sering. I de tidigare lågkostnadsländerna i Asien har snabbt 
stigande lönekostnader samt problem med miljö, kvalitet och 
långa ledtider gjort svensk produktion av varor och tjänster mer 
konkurrenskraftig. Automation och digitalisering innebär också 

möjligheter för lönsam och hållbar produktion, men som ett 
litet eller medelstort företag kan det vara svårt att göra förflytt-
ningen själv, säger Maria Lidgren. 

FRÅN IDÉ  TILL HANDLINGSPLAN 
Projektet baseras på en förstudie där ett urval industriföretag 
fått uppge sina behov och önskemål om konkurrenshöjande 
insatser. Kort beskrivet handlar det om att ta tillvara den digi-
tala utvecklingen för att klara global konkurrens. Projektet gör 
enskilda analyser med företag, workshops och kunskapshöjan-
de insatser samt ger stöd i att förändra och anpassa företagens 
produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller. Det sker en 
snabb utveckling inom industrin idag och pandemin har accele-
rerat behovet av den här typen av direkta insatser mot företag. 

2021 har industriella samordnare från SIMMITT sökt upp små 
och medelstora företag. Målen är flera i satsningen, bland annat 
ska minst åtta workshop-serier genomföras ute på företag och 
omkring 35 företag ska ha deltagit i djupanalyser för att stärka 
sin konkurrenskraft. Under 2021 har 51 företag medverkat i 
SIMMITT. 

INDUSTRINS OMSTÄLLNING 
Region Västernorrland och Tillväxtverket fokuse-
på tre stora utmaningar för svensk industri: 
•  att ta vara på digitaliseringens möjligheter 
•  att öka tillgången till rätt kompetens 
•  att främja en hållbar produktion 

Insatserna är en del av smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi 
Läs mer om SIMMITT på www.rvn.se/simmitt 

rarPROJEKTET FINANSIERAS AV EUROPEISKA 
REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 
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AQ-bolagen med säte i Mjällom, Nordfarbo i Nyland och BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. 

KRAFTSAMLAR MED SINA UNDERLEVERANTÖRER 
Trots pandemin går inte industrin på sparlåga. 
Hos AQ-bolagen med säte i Mjällom, Nordfarbo i 
Nyland och BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik 
är det bråda dagar. Tillsammans har de också valt 
att delta i SIMMITT för att utveckla företagen och 
stärka samarbetet. 
BAE systems Hägglunds har världsledande kunskap om 
fordonssystem för stridsfordon och bandvagnar och en unik 
ställning inom industrin. För att framställa bandgående militära 
fordon krävs tusentals viktiga komponenter, något som lokala 
industrier i Västernorrland inte är sena att ha till sin tjänst den 
dagen storordern kommer. 

- Vi valde att delta i projektet SIMMITT i våras. Det var precis 
innan affärerna om sammantaget 15 miljarder var signerade. 
Förutsättningarna var att vi ville delta tillsammans med våra 
underleverantörer för att vi ska stärka samarbetet mellan oss, 
säger inköpschefen för BAE, Wim Eikelboom. 

BLIR BÄTTRE TILLSAMMANS  
SIMMITTs uppstartsprogram är en av alla insatser som erbjuds 
i EU-projektet. Tillsammans med sina underleverantörer har 
BAE fördjupat sig i ämnen som exempelvis en lärande orga-
nisation och industriell automation. De har gjort studiebesök, 
tagit fram handlingsplaner för sina fortsatta utvecklingsarbeten 
och inte minst guidats av två erfarna konsulter längs vägen: 
- Jag ser ett högt värde i att BAE gör detta tillsammans med 
sina underleverantörer. Träffarna har haft högt i tak och de har 
lyft saker som gör dem bättre tillsammans. Sammantaget står 
de inför angenäma utmaningar eftersom alla företag växer. Det 
osäkra världsläget gynnar lokal tillverkning så vi har många 
faktorer som spelar Västernorrlands industriföretag rätt i hän-
derna just nu, säger Christoffer Boman, konsult i SIMMITT. 

EXPANSIV FAS  
Christoffer Boman beskriver jätteorderna som en ketchupeffekt. 
För BAE:s underleverantörer gäller det att skala upp produk-
tionen relativt snabbt, något som många av dem varit med om 
förut. 

- Vi vet om att vi är i en expansiv fas nu och räknar med att det 
ser ut så i omkring tre år till. Vi hade helt enkelt inte råd att inte 
delta i SIMMITT. Vi behöver förändra våra arbetssätt då vi ser 
nya nivåer som vi inte har varit på förut omsättningsmässigt, 
säger Christian Welander, produktionschef på AQ Components. 

300 meter från AQ Component i Mjällom, mitt i Höga Kusten, 
ligger AQ Wiring som också ser positivt på sitt deltagande: 
- Vi har haft en tuff tillväxtresa i år där vårt team växt med 
trettio procent sedan i maj. Vi tycker att det är en fantastisk 
möjlighet att titta på detta i SIMMITT och har bland annat fo-
kuserat på att få personalstyrkan med oss och bättre förankring 
av förbättringsarbetet internt, säger Jenny Gerdin, VD på AQ 
Wiring. 

SAMARBETET GYNNAR ALLA INBLANDADE  
Nu är uppstartsprogrammet avslutat, men det verkar bara vara 
början på ett starkare samarbete mellan företagen. Företagen 
vill tillsammans jobbar vidare och kolla på hur de kan standar-
disera kommunikationen och det ömsesidiga samarbetet mellan 
bolagen. 

- Genom att standardisera samtliga transaktioner och hur vi 
kommunicerar mellan varandra kan vi undvika missförstånd 
och bli bättre leverantörer och beställare. Det gynnar alla parter, 
säger en nöjd Wim Eikelboom. 
 
Text och foto: Christina Mattsson 
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REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL  PROJEKT 

Här kan du göra skillnad 

För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter 
driver Mittuniversitetet forskningsprojektet DRIVE. Forskningen  
fokuserar på nya innovativa lösningar. En av dem som arbetar i  

projektet är Manisha Phadatare. 

Intresset för hållbara och energieffektiva batterier kan ta dig 
långt. I Manisha Phadatares fall närmare 700 mil, från Indien 
till Sverige.Tillsammans med ett forskarteam vid Mittuniver-
sitetet i Sundsvall har hon nått stor framgång efter intensiv 
forskning på superkondensatorer och lithium-ion batterier, 

- Vi har demonstrerat bättre kapacitetsprestanda jämfört med 
de bästa kommersiellt tillgängliga batterierna när vi jobbat med 
vårt material i labbet, säger Manisha Phadatare. 

Intresset för utveckling och forskning har funnits länge hos Ma-
nisha, som är född och uppväxt i Indien. Efter grundskolan och 
gymnasiet valde hon att studera fysik i 5år på högskolenivå 
följt av forskarstudier till en PhD vid D. Y. Patil University i 
Kolhapur. Ett år efter detta gick hon vidare som assistant pro-
fessor vid samma universitet. Förutom intresset för forskning 
började nu något mer dra i henne, en man i ett land flera hundra 
mil bort. 

EN LÅNG RESA 
Rohan Patil, även han från Indien, studerade då vid universi-
tetet i Halmstad och gjorde sitt bästa för att Manisha skulle få 
upp ögonen för Sverige. Det krävdes ingen lång övertalning. 

- Han skickade massor av länkar till mig om landet. Jag gillade 
det jag såg, framför allt den vackra naturen. 

2017 tog hon steget och sökte en tjänst som postdoktor vid 
institutionen för naturvetenskap på Mittuniversitet. Hon fick 
tjänsten, packade resväskorna och gjorde för första gången en 
resa utomlands, nu med destinationen Sundsvall. Ett nytt land, 
ny kultur och nya utmaningar väntade. Och så klart Rohan, som 
även han fått en tjänst i forskarteamet. 
- Mitt första intryck av Sverige var väldigt bra. Något annat 
som slog mig var den goda arbetsmiljön. 

HÅLLBARA PRODUKTER 
Sedan dess jobbar Manisha och Rohan i ett team om cirka 20 
forskare från olika delar av världen, som Iran, Tyskland, Kina 
och Sverige.Ett av teamets fokus har legat på hur man kan för-
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bättra batterier, dels ur ett miljövänligt perspektiv, dels hur man 
kan öka kapaciteten. 

- Vår forskning har påvisat en skalbar metod för att framställa 
grafen-kiselkomposit som kan implementeras industriellt. Den-
na metod ger ett anodmaterial som uppnår bättre lagringskapa-
citet jämfört med de bästa kommersiellt tillgängliga batterierna. 
Nu siktar teamet vidare på att förbättra kapaciteten ytterligare 
och samtidigt göra batterierna så lätta som möjligt för att mins-
ka avfallet. 

- Jag trivs fantastiskt bra på mitt jobb och har lärt mig oerhört 
mycket av mina drivna, intelligenta och kunniga kollegor. Vi 
har olika synsätt, det har varit utvecklande. 

EN FRAMTID I SVERIGE 
Samtidigt som Manisha har siktet inställt på nya framgångar 
tillsammans med teamet är det även inställt på en framtid i 
Sverige, tillsammans med Rohan och deras dotter. 
- Vi trivs bra och planerar att stanna kvar. Jag gillar att det inte 
är så stort. I Indien är avstånden långa, så är det inte här. Vi 
uppskattar också naturen i Höga Kusten och lägger en hel det 
tid på att upptäcka närområdet. 

Men den stora skillnaden summerar Manisha så här: 
- En stor fördel med Sverige är att här kan du påverka och det 
du gör kan leda till en positiv förändring. 

Text: Devocy  
Foto: Olle Melkerhed och Mittuniversitetet 



FORSKNINGSPROJEKTET DRIVE 
PROJEKTET FINANSIERAS AV EUROPEISKA 
REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och 
tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energisektorn. 
Utfasningen av konventionella bilar har börjat och många er-
sätts av elfordon. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar 
energiproduktion från sol och vind. Inom forskningsprojek-
tet DRIVE tas det fram nya innovativa lösningar inom hela 
värdekedjan, från att skörda och lagra energi till att ladda och 
driva framtidens fordon. Vi pratade med Nicklas Blomquist vid 
Mittuniversitetet. Han är forskare i energimaterial och forsk-
ningsprojektledare i projekt DRIVE. 

VAD ÄR RESULTATEN FRÅN ER FORSKNING? 

Vi har nått många resultat i projektet. Exempelvis har vi tagit 
fram en ny teknik för vindkraft som genererar 300 watt per 
kvadratmeter. Det är en väldigt spännande och högpresterande 
teknik som dessutom är baserad på cellulosamaterial, man kan 

jämföra med solceller som ger 200 watt per kvadratmeter. Pro-
jektet har också lyckats ta fram batterimaterial med bättre kapa-
citet jämfört med de bästa kommersiellt tillgängliga batterierna 
och elmotorer som uppvisar 30 procent mindre energiförluster. 

VAD BETYDER DET HÄR FÖR REGIONEN? 

Det här betyder mycket för regionen. I projektet har vi många 
samarbetsparters och 25 företag som deltar. Forskningen 
har hela tiden varit fokuserad på företagens utmaningar och 
inriktad på att lösa kommande hinder för att nå ett fossilobe-
roende samhälle. I det här stora projektet med en budget på 30 
miljoner kronor har vi lyckats ta fram lösningar baserade på 
gröna material och storskaliga processer istället för att enbart 
fokusera på prestanda. 

REGION VÄSTERNORRLAND MÖJLIGGÖR REGIONAL UTVECKLING 
Region Västernorrland förfogar över statliga utvecklingsme-
del (1:1-anslag), som kan medfinansiera företagsutveckling 
och strategiska utvecklingsprojekt. Dessa medel används ock-
så i hög grad till medfinansiering av projekt som genomförs 
i olika typer av finansiella EU-program. Under 2021 har 451 
företag beviljats olika typer av företagsstöd och 23 projekt har 
beviljats medfinansiering för olika insatser som stärker länets 
utveckling. De regionala utvecklingsmedlen har också bidra-
git till att säkerställa närhet till kommersiell service (livsmed-
el och drivmedel) genom 13 enskilda stöd. 

Ett av de finansiella EU-programmen som medfinansierar 
regionalt utvecklingsarbete är ERUF, Europeiska regional-
fonden, som är strukturfondsmedel som EU-kommissionen 
fördelar till medlemsländerna. För ERUF ingår Västernorr-
land och Jämtlands län i samma programområde, Mellersta 
Norrland, och det är Tillväxtverket som förvaltande myndig-
het som beslutar om finansiering. Alla projekt som beviljas 

ERUF-medel hanteras också av det regionala strukturfonds-
partnerskapet, som prioriterar projekten utifrån de båda länens 
utvecklingsstrategier och Mellersta Norrlands gemensamma 
programdokument. Nuvarande programperiod 2014-2022 
har förlängts till våren 2023 – och när programperioden 
avslutas kommer totalt 154 miljoner euro ha använts till olika 
typer av utvecklingsprojekt i Jämtlands och Västernorrlands 
län; såsom infrastrukturinvesteringar, bredbandsutbyggnad, 
stärkt forskning och innovation, insatser för en koldioxidsnål 
ekonomi samt stärkt konkurrenskraft för små och medelstora 
företag. 

Insatserna ska på olika sätt bidra till att nå målen i länets 
regionala utvecklingsstrategi, men också målen med Sveriges 
regionala utvecklingspolitik och andra politikområden – en 
hållbar utveckling i hela landet med ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet. 

BIZMAKERS  NYA  YOUTH  WELLNESS  ACCELERATOR  

2021 sökte vår regionala inkubator Bizmaker 
startups från hela Sverige som ville testa lösningar 
som möter en av samhällets stora utmaningar – att  
motverka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
Youth Wellness Accelerator är ett intensivt affärsutvecklings-
program med en unik möjlighet för startups att testa och veri-
fiera lösningar mot berörda kunder och målgrupper. Accelera-
torn går ut på att analysera och utveckla lösningar tillsammans 
med aktörer inom den offentliga sektorn. 

MINSKA PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA 
Genom att delta får startupen tillgång till expertkompetens 
inom utveckling av digitala innovationer, skalbara IT-lösningar 
och spelutveckling. Genom satsningen kan vi tillsammans för-
bättra situationen och förutsättningarna för barn och unga. 

FINANSIERAS AV EUROPEISKA 
REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 

Bizmaker är en regional inkubator och science park i Väster-
norrland med uppdraget att främja hållbar tillväxt och förny-
else. Som en motor för innovation arbetar de för att frigöra 
kraften hos entreprenörer och innovatörer så att företag och 
organisationer kan nå sin fulla utvecklingspotential. Med rätt 
stöd skapas också möjligheter för större satsningar. 
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REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL  UTVECKLINGSCHECK 

Växtkraft i företagen 

451  företag fick ekonomiskt stöd och chans att förverkliga idéer  
och göra kloka investeringar förra året. Läs våra  

berättelser om företagsamma västernorrlänningar. 

UNIKA BUTIKER, SUNDSVALL 
2020 lanserade Region Västernorrland utvecklings-
checken för att mildra effekterna av covid-pande-
min. “För mitt företag har utvecklingschecken varit 
skillnad på att fortsätta eller lägga ner”, säger Mari 
R. Nordstrand, som driver söktjänsten Unika Buti-
ker, med bas i Sundsvall. 
Företagsidén bygger på att samla unika butiker, gårdsbutiker 
och lokala caféer med ett eget utbud i en digital tjänst. Den som 
söker en sådan butik på sin resa genom Sverige eller som vill 
kolla in lokalt utbud ska kunna använda appens kartfunktion 
eller söka på kategori. 

- Målet med Unika Butiker är att det ska bli enklare för kunder 
och lokala fristående butiker att hitta varandra. Det spelar ingen 
roll om butikerna säljer kaffe och bullar, hantverk eller kläder, 
säger Mari R. Nordstrand. 

PANDEMIN SÄTTER PRÄGELN 
För Unika Butiker har företagsstödet betytt mycket. Mari 
beskriver att alla de värdeord som hon jobbar med har varit på 
paus ett år på grund av pandemin. Nu är hon dock optimistisk 
och tror på framtiden för företaget. 

- Jag tror att folk längtar tillbaka till att få besöka unika butiker 
fysiskt igen. Det är också många butiker som är anslutna till 
min tjänst som upplever en ökad efterfrågan nu. Det handlar väl 
om att kunder värdesätter det lokalt odlade och lokalproducera-
de varor i högre utsträckning nu jämfört med innan pandemin, 
säger Mari R. Nordstrand. 
Med hjälp av utvecklingschecken som Unika Butiker har bevil-
jats får de hjälp med marknadsföringsinsatser. 

- Vi ser redan att det gett effekt och att fler laddar ned appen nu 
när vi satsar mer på marknadsföring, säger hon och fortsätter: 
utvecklingschecken har varit superviktig och helt avgörande 
för företaget, jag ser att det kommer göra stor skillnad framåt, 
avlutar Mari R. Nordstrand. 
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Anna och David Nilsson, Gårdsbutiken Nordingrå. 

GÅRDSBUTIKEN NORDINGRÅ 
Gårdsbutiken i Nordingrå hade länge drömt om att 
utveckla sitt företag. När Region Västernorrland 
utlyste utvecklingschecken passade de på att söka 
stöd för att ta fram grafisk profil och kommunika-
tion och bygga om köket. 
I Nordingrå, hjärtat av Höga Kusten, ligger de familjeägda 
företaget Gårdsbutiken. Det är ett besöksmål som består av 
restaurang, café, butik och växthus. 

- Vi är allra mest ett besöksmål från maj till augusti. Utöver det 
har vi en produktion av delikatesser på gården, vi gör marmela-
der, sylt, saft, glögg, säger David Nilsson som äger Gårdsbuti-
ken tillsammans med sin fru Anna Nilsson. 

UTVECKLA FÖRETAGET 
Gårdsbutiken sökte sin första utvecklingscheck precis i början 
av pandemin. De mjuka investeringarna bestod i en grafisk pro-
fil, ny annonsmall, broschyrer och att bygga upp en bildbank 
för företaget. De fick även stöd för hårda investeringar för att 
få en smidigare servering i restaurangen samt värmelampor till 
uteserveringen. 

- Det är en jätteförmånlig check att kunna söka. Det är fantas-
tiskt att få stöd för dessa investeringar. Jag hoppas att det är fler 
som passar på och vågar försöka utveckla sig själva och sitt fö-
retag i den här tiden. Det är också lite gambling i vår synvinkel 
eftersom vi inte vet hur sommaren blir, säger David Nilsson. 

RUSTAR FÖR EN REKORDSOMMAR TILL 
- Vi har varit relativt lyckligt lottade i pandemin, vi har 
tappat försäljning av delikatesser till återförsäljare runt om 

i landet, men däremot går försäljningen i vårt eget län bra. 
För besöksmålets del så slutade det med en toppsäsong förra 
sommaren. Det märks att hela Höga Kusten blev ett populärt 
besöksmål förra sommaren, och många besökare kom till oss 
också, säger David Nilsson. 

Gårdsbutiken har beviljats en till utvecklingscheck för att bland 
annat utveckla sin hemsida i linje med den grafiska profilen de 
tagit fram. Genom att sökmotoroptimera webbshoppen hopp-
as de nå fler kunder och nya målgrupper. Om beviljat stöd är 
slutredovisat kan företag nämligen söka flera checkar, men för 
investeringar i ett annat område. 

Med hjälp av andra utvecklingschecken kunde de också bygga 
om i produktionsköket. Tidigare gjorde man delikatesser i res-
taurangköket men med separerade kök är det möjligt att produ-
cera delikatesser även fast restaurangen är öppen. Då de olika 
köken kan fokusera på olika saker förlängs sommarsäsongen 
för restaurangen. En viktig satsning då restaurangen lockar 
många besökare och sysselsätter 25 personer varje säsong. 

BETYDELSEFULLT STÖD 
- Det här har betytt jättemycket för oss och för att kunna 
utveckla företaget. Vi har drömt om att kunna göra de här 
investeringarna och nu har vi fått det på plats! Det gick bra i 
somras och såklart är alla faktorer med och hjälper till, men vi 
tror definitivt att  detta bidrog, säger David Nilsson som har fullt 
upp att rusta för en toppsommar till. 

Text: Christina Mattsson  
Foto: Ludwig Grundström, Devocy 
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REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL  UTVECKLINGSCHECK 

SCIM DISPLAY AB 
Tack vare utvecklingschecken från Region Väster-
norrland kunde Scim Display AB lansera CE-märkta 
skyddsvisir för att hjälpa till att leverera dessa livs-
viktiga produkter till vård och omsorg. Målet var 
hela tiden att hjälpa vården med tillgång på materi-
al när pandemin slog till. 
- Det har varit ett tufft år och tufft att driva en fabrik. När pan-
demin startade funderade vi på permitteringar men det slutade 
med att vi kunde sysselsätta fyrtiofem personer istället för åtta 
som vi var i början av 2020, säger VD:n Roger Jacobsson. 

HJÄLPA DEM I FRONTLINJEN 
Scim Display AB:s huvudprodukter är etiketthållare och hyll-
kantslister till butiker. Fabriken ligger i Docksta och har kunder 
i hela Sverige men även i Norge, Finland och resten av Europa. 
Förra året hade de som mål att exportera till fler länder utanför 
Sverige men planerna grusades av pandemin. Istället föddes 
idén om en helt ny produkt. 

- Eftersom vi jobbar med plast och det var mycket skriverier 
om skyddsvisir i början av pandemin funderade vi en del på 
hur vi skulle kunna hjälpa till. När Falck ambulans i Stockholm 
hörde av sig till oss med en konkret förfrågan tog vi snabbt 
fram en prototyp till dem. Vi var klara på torsdagen och inför 
kommande helg kom de upp till Docksta och hämtade 500 
visir, säger Roger Jacobsson. 

Efter det lade Falck ambulans ytterligare en beställning på 10 
000 visir och vid årets slut hade Scim Display AB levererat mer 
än 300 000 visir till vården. 

- Här betydde utvecklingschecken mycket för oss. Vi hade 
skapat en ny produkt som behövde CE-märkas men det kostar 
mycket. Att vi fick checken gjorde att vi vågade satsa på det 

här, säger Roger Jacobsson. 
Arbetsmiljöverket godkände Dockstavisiret och fabriken har en 
ny produkt i sortimentet. 

- Vår drivkraft var hela tiden att vi ville hjälpa till. Sen är det 
kul att vi fått så mycket uppmärksamhet tack vare Dockstavi-
siret. Många kände inte till vårt företag i Kramfors sedan innan 
men nu blev vi bland annat uppmärksammade av statsministern 
i en timmes lång intervju och vi blev nominerade till årets fö-
retag 2020 i Kramfors kommun. Det är jätteroligt, säger Roger 
Jacobsson. 

- Det var jättepositivt att kunna sysselsätta 45 personer med vår 
tillverkning förra året. Det är bra för Västernorrland och Kram-
fors, vi fick in folk från Örnsköldsvik till Härnösand för att job-
ba med visiret. En del var permitterade, för en del var det deras 
första arbete och nära hälften var utlandsfödda. Vi strävar efter 
en mångfald bland dem vi anställer, säger Roger Jacobsson. 

FRAMTIDEN FÖR DOCKSTAVISIRET 
Scim Display AB jobbar vidare med visiret som en del i deras 
sortiment. De levererar fortfarande till Falck ambulans men 
många andra inom vård och omsorg har gått tillbaka till sina 
ordinarie upphandlade leverantörer. 

- Vi jobbar vidare med våra vanliga produkter, etiketthållare 
och hyllkantslister för prisinformation till dagligvarubuti-
ker och fackhandeln. Idag är vi tio heltidsanställda vid Scim 
Display AB. Vi har verkligen fått ett kvitto på vad viktigt det 
är med egen tillverkning lokalt och regionalt, säger Roger 
Jacobsson. 

Text: Christina Mattsson  
Foto: Olof Wigren 
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Rekordmånga ansökningar  
om företagsstöd 

Den populära utvecklingschecken kom till för att underlätta för  
företag som drabbats av corona-pandemin. Den har funnits kvar som 

stödform hela 2021. Nu är den ersatt av det nya utvecklingsstödet. 

När det gäller företagsstöden har efterfrågan varit fortsatt 
hög, till följd av Corona-pandemin. Under första halvåret låg 
stödnivån för utvecklingscheckarna på 80 procent, men sänktes 
14 juni 2021 till ordinarie nivå 50 procent utifrån att pande-
mins påverkan tydligt minskat i länet. Vi ser en relativt jämn 
fördelning utifrån kommunstorlek vad gäller antal ansökningar, 
för faktiskt belopp ligger Örnsköldsvik och Kramfors högre än 
övriga på grund av ett antal pågående större investeringar. 

Totalt har drygt 1100 företagsstödsansökningar tagits emot 
under året, i jämförelse med runt 200-250 företagstödsärenden 
årligen före pandemin, och 87 mkr beviljats i 1:1-anslag. Mer-
parten av dessa är utvecklingscheckar och 27Mkr till 351 stöd 
har beviljats under året, främst till branscher som Hotell och 
restaurang, Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik, Byggverksamhet, Tillverkning samt Handel med rep av 

motorfordon. Under året har därför handläggningstiderna för 
företagsstöden varit långa, uppemot tre månader för att minska 
i slutet av året när inflödet av nya företagsstödsansökningar 
närmat sig ett normalår.  

Totalt har 114 638 tkr beviljats under 2021, till 487 ärenden. 
Fördelning: 
•  451 företagsstöd 
•  13 stöd till kommersiell service samt 
•  23 projektstödsärenden 

Beviljandegraden för stöden är: 
•  Företagsstöd, nettobeviljat 87 Mkr (75,8%), 
•  Kommersiell service, nettobeviljat 3 Mkr (2,6%) 
•  Projekt nettobeviljat 25Mkr (21,6%) 

REGION VÄSTERNORRLAND HAR EN  BRED   
PALETT AV FÖRETAGSSTÖD 
I den regionala utvecklingsstrategin som sträcker 
sig fram till 2030 är ett av de tre målen att ”År 
2030 är Västernorrland platsen där företag och 
organisationer väljer att växa”. Möt Peter Ekdahl, 
som är enhetschef för stöd och finansiering, Regi-
on Västernorrland. 

VARFÖR ÄR ETT STARKT NÄRINGSLIV VIKTIGT  FÖR   
REGION VÄSTERNORRLAND? 
- Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att vår region ska 
kunna fortsätta att utvecklas. Växande företag med innovativa 
och hållbara verksamheter skapar sysselsättning i alla delar av 
regionen, vilket i sin tur skapar nödvändiga skatteintäkter för 
att kunna finansiera välfärden. 

HUR KAN NI HJÄLPA FÖRETAG I LÄNET? 
– Vi har en bred palett av regionala investerings- och utveck-
lingsstöd, som i många fall kan ge en väsentlig sänkning av 

trösklarna för att utveckla 
sitt företag. Det skapar en 
bättre finansieringslösning 
för planerade investeringar. 

KAN ALLA SÖKA   
FÖRETAGSSTÖD? 
– Generellt sett ser vi positivt på alla tillväxtskapande investe-
ringar, och har alltid en dialog med våra stödsökande företag 
för att komma fram till bästa möjliga lösning. Vid regionala 
investeringar är det lite högre stödprocent för satsningar i 
glesbygd, för att jämna ut geografiska skillnader. Branscher 
som är extra viktiga för den regionala utvecklingen prioriteras 
i viss mån. Vi fokuserar också på hållbar regional utveckling 
där de tre hållbarhetsdimensionerna beaktas. Vi beslutade 
också om nya riktlinjer 2021, då lanserade vi bland annat 
ett nytt innovationsstöd för att bidra till utvecklingen av nya 
innovativa produkter och tjänster. 
Läs om företagsstöd på rvn.se/foretagsstod 
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VILL DITT FÖRETAG ELLER DIN ORGANISATION 
BIDRA TILL VÄSTERNORRLANDS HÅLLBARA 
UTVECKLING? 
VÄLKOMMEN ATT PRATA VIDARE MED OSS! 

www.rvn.se/utveckling 
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