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Kunskapsöverföring	  för	  att	  stödja	  
OffshoreVästs	  strategiprocess	  
 
Kortfattad beskrivning (max 2000 tecken) 
Under januari och februari 2015 genomfördes en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna att 
initiera en kunskapsöverföringsprocess med en internationell aktör som kan stärka OffshoreVästs 
strategiprocess genom att förmedla erfarenheter och insikter kring viktiga utmaningar. Detta 
projektförslag tar sin utgångspunkt i förstudiens rekommendationer som även stödjs av OffshoreVästs 
styrgrupp.  

Projektet syftar till att stödja OffshoreVästs strategiprocess genom att genomföra en 
kunskapsöverföringsprocess tillsammans med Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) i 
Skottland, identifiera och analysera lärdomar, samt presentera rekommendationer. Fokus ligger på 
hur ett klusterinitiativ kan hantera och stimulera offshoresektorns omvandling mot hållbarhet genom 
att arbeta nära aktörer aktiva inom både fossilindustrin och förnybar energi. Analysen kommer även 
att ta ledning av de centrala frågeställningar som behöver besvaras inom ramen för den pågående 
ansökan om förlängd finansiering för OffshoreVäst och därmed ge direkt input till strategiprocessen. 
Därtill kommer projektet att skapa relationer med en framstående region inom offshoreområdet, vilket 
kan ligga till grund för framtida initiativ för att skapa internationella affärsrelationer för OffshoreVästs 
medlemsföretag.  

Projektet genomförs i följande steg: 

1. Ta fram detaljerade frågeställningar (mars) 
2. Samla in bakgrundsmaterial och göra mer detaljerade efterforskningar (mars) 
3. Förbereda och genomföra intervjuer med nyckelpersoner kring AREG (april) 
4. Förbereda och genomföra kunskapsöverföringsworkshop, i Göteborg eller via 

telefonkonferens, med representanter från AREG (maj; om möjligt sett till praktiska 
omständigheter) 

5. Analysera och sammanställa resultat i kortfattad rapport (maj) 
6. Presentera rekommendationer för OffshoreVästs ledning (maj) 

Alla aktiviteter genomförs av LightSwitch i nära samråd med OffshoreVästs ledning.  

Mål med projektet 
• Genomföra en kunskapsöverföringsprocess tillsammans med AREG i Skottland 
• Ta fram och presentera en kortfattad rapport som kan tjäna som beslutsunderlag i 

OffshoreVästs strategiprocess  
• Bygga relationer med aktörer i Skottland och lägga grunden för framtida nätverksbyggande 

och affärsmöjligheter för OffshoreVästs medlemsföretag 
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Projekttid 
Start: 2015-03-09 
Slut: 2015-05-30 

Budget 
Projekt- och processledning uppskattas till 14 persondagar, vilket motsvarar totalt 116 400 kronor vid 
en timersättning på 950 kronor. Tiden/kostnaden fördelas enligt följande: 

Aktivitet Tidsuppskattning 
(person-dagar) 

Kostnad 
(tkr) 

Ta fram detaljerade 
frågeställningar  

2 dag 15,2 

Samla in bakgrundsmaterial och 
göra mer detaljerade 
efterforskningar 

3 dagar 22,8 

Förbereda och genomföra 
intervjuer med nyckelpersoner 
kring AREG 

3,5 dagar 26,6 + 10 (resor) 

Förbereda och genomföra 
kunskapsöverföringsworkshop, i 
Göteborg eller via 
telefonkonferens, med 
representanter från AREG  

2 dagar 15,2 

Analysera och sammanställa 
resultat i kortfattad rapport 

3,5 dagar 26,6 

Summa 14 116,4 
 

Det är lämpligt att projektet genomförs på löpande räkning med en timersättning på 950 kronor och ett 
maxbelopp på 120 000 kronor.  

Observera att eventuella resekostnader för AREG-representanter i samband med 
kunskapsöverföringsworkshopen i Göteborg tillkommer.  

Sökande organisation/företag 
LightSwitch AB 

Helena Lindquist, VD 

 

 


