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Röster från processen 

1 Sammanfattning

Detta dokument är slutrapporten från den regionala framsynsprocessen som drevs 2008-
2009 inom projektet DARE – Development Arena for Research and Entrepreneurship. 

Framsynen har verkat efter ett normativt och handlingsinriktat angreppssätt. Ledmotiv för 
processen har varit frågor som: Hur vill vi ha det? Varför är det inte så nu? Vad behöver vi 
göra nu och i framtiden? Regionen kan sägas kännetecknas av att den är rik på 
naturresurser och fattig på folk. Det är bakgrunden till de fokusområden som framsynen 
behandlat

- Grönare näringsliv (hur kan nya och miljöeffektivare produkter och tjänster 
utvecklas effektivare?) 

- Demografiutveckling (hur kan samhällsfunktionerna bestå med inverterade 
befolkningspyramider och hur kan utvecklingen mot en åldrande befolkning 
vändas?) 

Lite tvärs över båda frågorna ovan hamnar ett annat fokus; regionens attraktivitet. Inom 
detta område har en ung framsyn genomförts med deltagare från olika delar av 
Norrbotten. 

Framsynen har gått steg för steg genom visioner, analys av framgångsfaktorer, 
scenarieskapande, förslag på åtgärder och prioritering av dessa. Under genomförandet 
har det uppstått ett antal avknoppningar i form av t ex nya samarbeten och projekt. Ett 
av de sistnämnda var den unga framsynen som genomfördes med finansiering av 
Norrbottens läns landsting. 

Bland de prioriterade förslagen som redovisas i denna rapport dominerar olika aktiviteter 
för att knyta samman olika aktörer och grupper inom regionen och på så sätt göra mer av 
mindre. Många av förslagen visar regionala aktörers förväntningar på universitetens roll i 
den regionala utvecklingen och markerar ett intresse av tätare samverkan med 
universiteten. Förslagen berör alla verksamheter inom universiteten, såväl utbildning, 
forskning och förvaltning. Bland de prioriterade förslagen finns: 

• Stimulera gröna affärs  och teknikutvecklingsallianser för regionens småföretag 

• Stimulera ”den lille forskaren” – en modell för småföretagens forskarkollektiv 

• Utred grönare näringsliv som gemensamt profilområde för regionens universitet 

• Stärk företagsnyttig forskning & utvecklingsinsatser kring ”age management”  

• Etablera ett ”integrationsnätverk” för universitetens studenter & det regionala 
samhället

• Utveckla dialogen mellan universiteten & avnämargrupper i utvecklingen av 
utbildningar 
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• Skapa regionalt utvecklingslab för bättre samverkan mellan universiteten och 
omgivande samhälle 

Inom DARE-projektet kommer nu det material som utvecklats inom framsynsprocessen att 
användas för utveckling av samverkan inom universiteten, mellan universiteten och med 
andra intressenter av den regionala utvecklingen, inte minst då de som deltagit i 
framsynen. 

2 Framsynens fokusområden – vad & varför? 

Framsynen inleddes med en för-framsyn i slutet av 2007. Under denna fas studerades 
information om regionen och befintliga planeringsdokument. Kontakter togs med med 
potentiella intressenter och planerna för framsynen utvecklades. En viktig del i för-
framsynen var att identifiera relevanta fokusområden. En framsynsprocess kan av praktiska 
skäl inte innefatta allt. Fungerande fokusområden behöver vara stora nog för att 
engagera ett tvärsnitt av samhällsaktörer, men avgränsade nog för att kunna behandlas 
på ett sammanhållet sätt. Projektgruppen deltog även i liknande aktiviteter, t ex  Luleå 
kommuns ”Luleå 2050” och Nordregios ”Northern Sparsely Populated Areas”. 

Ganska snart framstod två regionala egenskaper som särskilt centrala: Stora naturresurser 
och en liten krympande befolkning. Genom en riklig förekomst och användning av 
material- och energiresurser har regionen en direktkoppling till nationella och 
internationella marknader som få andra regioner i Europa och är därmed strakt påverkad 
av omvärldens konjunkturer och värderingar. Regionen försörjs i stor utsträckning genom 
tillverkande företag som konkurrerar på en världsmarknad. Kopplingen till klimat och miljö 
är uppenbar när stora mängder material och energi omsätts och därför har utvecklingen 
av ett näringsliv med ”grönare” profil identifierats som ett av framsynens teman. 

Det andra temat utgår från regionen befolkningsutveckling. Med undantag av Umeå, vars 
befolkning ökar påtagligt, står folkmängden på ungefär samma nivå eller minskar i övriga 
kommuner. Åldersfördelningen tenderar att likna en pyramid med spetsen nedåt, där de 
yngsta åldersklasserna blir de minsta. Könsfördelningen är att annat problem när en 
övervikt av yngre kvinnor flyttar till tätorterna eller ut från regionen. Fortgår utvecklingen 
kommer det att saknas arbetskraft för att driva även ett grönare näringsliv och för andra 
samhällsfunktioner. Därför är de utmaningar som befolkningsutvecklingen medför 
framsynens andra fokusområde. Tillsammans med deltagarna i processen beslöt vi att 
dela upp och hantera området i två mer specifika underteman av stor vikt för regionen: 
Kompetens- och generationsväxling samt Attraktionskraft. Temat Attraktionskraft 
kompletterade den mer seniora framsynen och ”etablissemangets” perspektiv med 
ungdomars syn på vad som är viktigt för att få människor att vilja och välja att leva och 
verka i regionen. 
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Framsynens fokusområden i sammanfattning; 

Grönare näringsliv 

Kompetens- och generationsväxling 

Attraktionskraft

Under våren 2008 förankrades framsynsplanerna hos universitetens ledningar och 
företrädare för regionala organ, medlemmar rekryterades och ett startmöte hölls i maj 
2008. 

2.1 Grönare näringsliv 

Regionen har allt att vinna på prioritering, mobilisering och positionering kring ett unikt 
miljökunnande. Europeiskt näringsliv ställer successivt om mot ett mer hållbart företagande 
och Europeiska regioner positionerar sig allt intensivare med fokus på miljörelaterade 
kompetensområden. På vissa håll går det snabbt medan det går långsammare för andra 
sektorer. Men trenden är tydlig och det gäller att hänga med för att få fördelar inom de 
marknadssegment där miljöanpassade varor och tjänster efterfrågas. I vår region har vi en 
unik position i detta sammanhang. Den energiintensiva basindustrin har enorma 
besparingar att göra i energieffektivare processer vilket också driver fram ett unikt 
kunnande, inte minst i kringliggande tjänstesektorer. Samtidigt kan det konstateras att 
entreprenörerna har aldrig varit så många och nyföretagarandan aldrig så stark som den 
är nu. Samverkan mellan basindustri och länets småföretag ger ofta nya unika varor och 
tjänster framdrivna av starka och stora beställarföretag för vilka uppkomsten av framtidens 
miljö-och energilösnignar är en överlevnadsfråga. Resultatet blir nytänkande, innovativa 
produkter och tjänster som mycket väl också kan komma att avsättas på helt andra 
marknader. Vidare är användningen av vår unika natur och kulturmiljö en starkt drivkraft 
för ekonomisk tillväxt.  

Sammantaget är en av slutsatserna från framsynen att vi har goda förutsättningar att ta 
på oss ledartröjan i den miljödrivna utvecklingen. När framtidens smarta miljöinnovationer 
utvecklas, när nya och snabbväxande miljöteknikföretag letar efter etableringsort eller när 
riskvilligt kapital söker spännande utvecklingsprojekt - då skall vår region vara den 
naturliga platsen. 

Utmaningen ligger i att prioritera särskilda styrkeområden, ha mod att fokusera och skapa 
gynnsamma förutsättningar för funktionell samverkan som bortser från administrativt 
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geografiska gränser. Människor, kapital, varor och tjänster rör sig allt friare över 
nationsgränserna. Företag och investeringar förläggs till länder och miljöer som ger bäst 
förutsättningar för utveckling. Endast genom samverkan mellan idag lokalt spridda resurser 
kan vi skapa en kritisk massa av kompetens och resurser som annars riskerar att tappa i 
konkurrens- och attraktionskraft till förmån för konkurrerande regioner. Samtidigt 
konstaterar vi att de stora utvecklingssprången sannolikt kommer att ske i gränssnittet 
mellan olika typer av kompetenser vilket kräver nya modigare samverkansarenor.  

2.2 Kompetens- och generationsväxling 

En regions demografiska profil betraktas ofta som en konstant vid analyser av regional 
konkurrenskraft och regional tillväxt. Detta trots att den regionala demografiska 
utvecklingen kan ha betydande inverkan på konkurrenskraften och trots att demografiska 
förändringar ofta sker fortare och med större magnitud än på den nationella nivån. 
Dessutom är befolkningens storlek, tillväxt, sammansättning och fördelning helt avgörande 
för den regionala ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften i termer av 
innovationsförmåga, entreprenörskap och produktivitet. 

Migration (nationell och internationell) och åldrande är nära sammanflätade faktorer 
med avgörande betydelse för en regions befolkningsprofil. Immigranter tenderar att vara 
relativt unga (eftersom migration har störst ekonomisk betydelse för yngre). Detta leder till 
en äldre befolkning i regioner som tappar individer och en yngre befolkning i 
mottagarregioner (oftast tätorter/storstadsregioner). I de fall denna migration leder till en 
ekonomisk dynamik som erbjuder ”inflyttarna” både monetära och sociala nyttor skapas 
en positiv/negativ spiral som ytterligare förstärker inflyttningen och härigenom givetvis 
även utflyttningen från andra regioner. Det finns empiriska bevis för att en åldrande 
befolkning minskar den regionala konkurrenskraften medan immigration, i synnerhet av 
entreprenöriella och högutbildade individer, stärker konkurrenskraften. 

Hur är då situationen in Västerbotten och Norrbotten? Regionen har ett vikande 
befolkningsunderlag, i synnerhet utanför universitetsorterna. Beroende på vilket scenario 
som betraktas kan den demografiska utvecklingen bli mer eller mindre negativ de 
kommande 10 åren. Till detta kommer tendensen att det i hög utsträckning är yngre, 
högutbildade som lämnar. Även om situationen i Västerbotten och Norrbotten inte är 
entydig så får man nog acceptera att den grundläggande trenden kvarstår– 
befolkningen minskar och blir äldre. Trenden är densamma i många europeiska regioner.  
Norrbotten och Västerbotten står alltså, liksom många andra europeiska regioner, inför en 
stor utmaning med arbetskrafts-/kompetensbrist inom en snar framtid. Problemen med 
arbetskraftsbrist kan inte lösas på samma sätt som de gjorts tidigare med arbetsinvandring 
från andra delar av Europa eftersom stora delar av Europa har samma problem.  Ett 
framtida kännetecken för en konkurrenskraftig region förespås bli tillgången till kompetent 
arbetskraft. 

I regionen finns en högteknologisk basindustri och kunskapsintensiv hälso- och sjukvård där 
tillgång till kompetens och arbetskraft måste säkerställas. Inte minst inom offentlig sektor 
där hotet om en snar arbetskraftsbrist är avsevärt. Även näringslivet med sin 
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högteknologiska verksamhet befinner sig i en utsatt situation då flera av företagens 
nyckelkompetenser kommer att pensioneras inom en snar framtid. Vi kan ännu inte se de 
fulla effekterna av en åldrande befolkning men aktuella studier tyder på att 
åldersstrukturen påverkar centrala ekonomiska variabler som ekonomisk tillväxt, inflation, 
sparande och kapitalflöden. Åldersstrukturen påverkar också fenomen som migration, 
miljöförstöring, inkomstfördelning och den offentliga sektorns expansion. Frågan är nu hur 
detta hot mot ekonomiskt och socialt välstånd om möjligt kan göras till en möjlighet för 
länen. Statistik visar att Norrbotten och Västerbotten tillhör de regioner som tidigt kommer 
att känna av arbets- och kompetensbrist. Detta kan också ge fördelar. Genom att vara 
tidigt ute med att utveckla kunskap och metoder för kompetens- och generationsväxling 
kan länet bli en konkurrenskraftig föregångare. 

2.3 Attraktionskraft – från de ungas perspektiv 

De unga är en prioriterad grupp inom regionens utvecklingsarbete. Ungdomsperspektivet 
ska de kommande åren genomsyra allt arbete. Unga människor anses idag vara en resurs, 
och därmed också en bristvara i regioner som lider av utflyttning och hög medelålder. På 
europeisk nivå lyfts demografifrågan upp som en av de viktigaste frågorna för framtidens 
välfärd. Alla konstaterar unisont att unga är behövda och nödvändiga. Men fortfarande 
är deras syn på framtiden inte en naturlig aspekt i beslutsprocesser. Beslut som rör unga 
isoleras istället ofta till att bli en ungdomsangelägenhet och ses inte som en del i helheten. 
Den helhet som unga människor inom en kort framtid ska vara en viktig pusselbit i.  

Unga människor lämnar i dagsläget Norrbotten och Västerbotten. Framförallt från de 
mindre orterna och framförallt de unga tjejerna. Sedan 1980-talet har alla länder inom EU 
fått en allt äldre befolkning – en minskning av unga samtidigt som antalet äldre ökar. 
Resultat blir en besvärlig obalans i befolkningsstrukturen. Denna utveckling väntas fortsätta 
på EU-nivå fram till ca 2050 (Eurostat, Regions: Statistical Yearbook). Allt fler ställer sig 
frågan: Hur påverkar denna utveckling samhället – välfärden, sysselsättningen och 
tillväxten? Hur påverkas de offentliga utgifterna? Under en följd av år kan man tydligt se 
ett mönster i flyttningarna inom Sverige. De stora kommunerna ökar sin folkmängd medan 
de små kommunerna blir mindre. Av Sveriges 50 största kommuner ökade alla utom tre sin 
folkmängd år 2004.  
I dagsläget möter unga en allt dystrare arbetsmarknad. Med bristfälliga nätverk blir 
möjligheterna bara sämre. Att kunna engagera ungdomar och inkludera deras idéer i 
utvecklingsstrategier borde vara angeläget. Att komplettera seniorframsynen med en ung 
framsyn och att sammanfoga de strategier som utvecklas ur dessa mot varandra kan ge 
intressanta och relevanta underlag för prioriteringar som rör regionens utveckling och 
attraktivitet. Det sjunkande deltagandet i politiska ungdomsförbund visar att de unga inte i 
lika stor utsträckning tror på nuvarande ordning. Dagens offentliga och privata 
maktinstitutioner skulle tjäna på att ta med de unga i utvecklingsarbetet på bådas villkor. 
Traditionella maktkonstellationer, gamla strukturer och sociala nätverk måste ifrågasättas. 

Med denna bakgrund ville framsynen utmana den etablerade synen på attraktionskraft 
inom näringsliv, forskning och regional beslutsfattning och startade därför parallella 
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övningar som bjöd in de yngre perspektiven. Ett 30-tal ungdomar från Norrbotten 
engagerades i delprocessen Ung Framsyn. Den huvudsakliga frågan vi arbetade med var 
vad som är viktigt för att få människor att inte bara vilja utan också välja att bo och verka i 
regionen. Slutsatser och rekommendationer presenteras i denna rapport. Processen Ung 
Framsyn presenteras i sin helhet i separat rapport. 

Här kan du läsa mer om Ung Framsyn i sin helhet. 

Titel; Ung framsyn. En idéskrift om attraktionskraft 
- utvecklingsinsatser och åtgärdsförslag, 

http://pure.ltu.se/ws/fbspretrieve/3446240 
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3 Framsynens mål 

Framsynen ingår i DARE-projektet som stöds av Vinnova och Tillväxtverket med syfte att 
stöda utvecklingen av universitetens förmåga att bidra till ekonomisk utveckling i vid 
bemärkelse. Processen har letts av en arbetsgrupp inom universiteten tillsammans med 
Inno Scandinavia och har genomförts med ett stort engagemang från individer 
verksamma i företag och organisationer i regionen. Framsynen siktar på att identifiera 
viktiga behov och föreslå utvecklingsinsatser som bidrar till utveckling och effekter inom 
framsynens fokusområden. Att utveckla former för samverkan centralt. Det kan gälla 
samverkan mellan universiteten och mellan universiteten, företag och myndigheter i olika 
konstellationer. Framsynsprocessen är i sig själv ett exempel på en mötesplats och en 
samverkan som under sitt genomförande resulterat i konkret projektsamverkan mellan 
olika deltagande organisationer och företag. Några exempel tas upp i kapitel 10. 
Framsynens mer specifika mål sammanfattas enligt nedan: 

Att nå en samsyn kring framtida scenarier – eftersträvansvärda och hotfulla 
situationer som kräver ”action” redan idag. 

Att lyfta fram komplexa utmaningar av stor vikt för deltagarna och regionen där 
nya former av samverkan, snarare än enskilt agerande, är en framgångsfaktor. 

Uppstart av gemensamma utvecklingsinitiativ i linje med scenarierna 

Även om framsynen formellt har ägts av Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet i 
samverkan, har processen och dess innehåll i praktiken samägts av de deltagande 
individerna, deras organisationer och företag. Den enskilde individen har därmed inte 
”tjänstgjort” i processen utan deltagit med utgångspunkt från egna utvecklingsbehov och 
drivkrafter. Delfrågor har initierats av deltagarna utifrån sina respektive organisationers 
perspektiv och samlas i tematiska grupparbeten. Framsynen har därvidlag fungerat som 
ett forum för matchning mellan drivande individer, centrala utmaningar av stor vikt både 
för deltagare och regionen. 
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4 Vad krävs av en region för att bli framgångsrik? En normativ 
modell

Under senare år har den mellanstatliga och även mellanregionala konkurrensen om 
investeringar och därmed även om arbetstillfällen och allmän välfärd skärpts betydligt. 
Orsakerna till en ökande konkurrensen står till stor del att finna i följande: 

Den höga och även stigande arbetslösheten i stora delar av Europa. 
Omfördelning av investeringar till de nya marknaderna i Central- och Östeuropa. 
De senaste årens upp- och utbyggnad av produktionsresurser i Asien och särskilt i 
Kina. 
Den snabba teknikutvecklingen inom teknikområden med stor framtidspotential. 
Den ökande betydelsen av innovativa klustermiljöer. 
Den högre mobiliteten på produktionsfaktorer och minskade hinder för person-, 
varu-, tjänste- och kapitalflöden i den Europeiska Unionen. 
Den accelererande strukturomvandlingen av både ekonomier och samhällen, en 
utveckling som påskyndas av informationsteknologins genombrott och genom 
tjänstesamhällets utbredning. 

Därmed har regioners konkurrenskraft blivit ett centralt tema för den Europeiska Unionens 
näringspolitik och även för dess enskilda medlemsstater och regioner. Målet för denna 
politik är att stärka Europa och de Europeiska staterna i den globala konkurrensen och att 
inhämta det försprång som framförallt USA har inom utvecklingen av nyckelteknologier 
och industrier. Den Europeiska Unionens politik kan emellertid inte ensam verka för detta. 
Lika viktig är de enskilda medlemsstaternas politik samt de initiativ som tas på regional 
nivå. Med denna bakgrund gäller generellt att samtliga näringslivsrelaterade regionala 
och nationella åtgärder som genomförs i Sverige måste syfta till att stärka landets position 
som kompetenscentrum för högvärdig produktion av produkter och tjänster. Samma villkor 
gäller på regionnivå. Detta kräver en konsekvent vidareutveckling av 
ramförutsättningarna för företagens konkurrenskraft och därtill kopplad 
innovationsförmåga. Dessa ramförutsättningar i kombination med de begränsade 
offentliga medel som står till förfogande tvingar fram en koncentration av tillgängliga 
resurser på grundläggande insatsområden som är av störst betydelse för att säkra 
konkurrenskraft och arbetstillfällen. Sammantaget kan trenderna avseende regionernas 
agerande som svar på utvecklingen sammanfattas enligt följande; 

De flesta europeiska regionerna satsar på teknikrelaterad forskning och utveckling 
Europas regioner fokuserar forskning och utvecklingsinsatser på ett fåtal 
kompetensområden. 
Europas regioner utvecklar täta nätverk av företag, kunskapsbärare och offentliga 
aktörer. 
Europas regioner kompetensutvecklar sina invånare, dvs. yrkesrelaterad utbildning 
och fortbildning. 
Europas regioner satsar på internationell marknadsföring och positionering för att 
stärka regionens attraktivitet för investerare och invånare. 

Vidare förefaller det finnas ett antal mer generella grundläggande förutsättningar som 
kan sägas karaktärisera de regioner som brukar lyftas fram som framgångsrika. Några 
sådana förutsättningar exemplifieras nedan;  

Positiv diskriminering – forskningsfokus & utveckling av industriella kluster 
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Positiv diskriminering antyder att något särbehandlas i syfte att uppnå något bra. I 
realiteten handlar det om att använda tillgängliga resurser inom de kompetensområden 
där de gör eller förväntas göra mest nytta, dvs. hjälpa de bästa att bli ännu bättre, 
snarare än att försöka lyfta de mediokra till en lite mindre dålig position. Denna typ av 
”positiv diskriminering” tog fart i flera Europeiska länder under 1990-talet men har inte slagit 
igenom till fullo överallt. Tveksamheten beror ofta på de i regionala 
utvecklingssammanhang inblandade offentliga aktörernas djupt rotade känsla av ”public 
service” funktion. Många europeiska regioner använder klusterstrategier och prioriterade 
forskningsplattformar för att fokusera de näringslivsutvecklande insatserna. Detta 
angreppssätt har visat sig mycket effektivt ibland annat Storbritannien, Italien, Spanien, 
Österrike och Tyskland. 

Exempel 
Må bästa forskningsallians vinna i Mecklenburg-Vorpommern! 

Under 90-talet var forskningen i den tyska regionen Mecklenburg-Vorpommern splittrad, utan 
kontakt med industrin och underfinansierad. De ekonomiska resurser var begränsade och hade 
svårt att räcka till. Ett politiskt beslut fattades som innebar en riktningsändring mot ”en starkare 
koncentration av medlen och ett tätare samarbete med industrin”, medlen skulle satsas på 
framtidsorienterade områden och nyckelteknologier av stark vikt för regionen och med potential 
att vinna internationellt renommé. I mars 2000 lanserade finansministeriet och forskningsministeriet 
en tävling (”Forskning skapar arbetsplatser – framtid för Mecklenburg-Vorpommern”) i syfte att få 
fram de starkaste forsknings- och innovationsallianserna. Tävlingen resulterade i 3 prioriterade 
regionala plattformar; Innovationsnätverket biosystemteknik, Kompetensnätverket nya råmaterial 
och biomaterial och Forskningsalliansen genorienterad bioteknik. 

Långsiktighet och uthållighet 

En avgörande framgångsfaktor för näringslivsutveckling är förmågan att erbjuda de 
agerande organisationerna (företag, intermediärer, forskningsinstitut, etc.) stabila 
spelregler. Till dessa spelregler hör bestämmelserna på nationell nivå kring intellektuellt 
kapital, skattesystem och investeringsregler. På denna nivå har Sverige i ett perspektiv 
stabila och förutsebara system och regelverk. Även på regional nivå är det viktigt med 
stabila spelregler. Sådana spelregler inkluderar t.ex. strategiska planer för vart regionen vill 
komma men även att system för att dessa planer följs finns. Den strategiska planeringen är 
grundläggande för ett långsiktigt regionalt utvecklingsarbete. Utan denna finns det 
mycket begränsade möjligheter att bygga upp relationer av sådan art mellan aktörerna i 
systemen att effektiv kunskapsöverföring kan ske. Här gäller det att framförallt att bevara 
stabiliteten och tydligheten så att målgruppen (företagen) vet vilken aktör som kan 
erbjuda vilka tjänster och även vilka personer man kan vända sig till hos de olika 
organisationerna. 

Exempel 
Steiermark – ”Detroit of the Alps” 

Steiermark i Österrike är ett exempel på hur en långsiktig regional strategi kan vända en illa 
drabbad region till framgång. Regionen har genom ett långsiktigt och medvetet strategiskt arbete 
lyckats koordinera det regionala innovationssystemet med fokus på fordonstillverkning vilket har 
bidragit till regionens starka position i Europa (”Detroit of the Alps”). På initiativ av SFG (Styrian 
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Economic Development Agency) samordnas företag, universitetet i Graz, forskningsinstitutet 
Joanneum Research, branschföreningar, College for Automotive Engineering med flera inom  
“Automobilcluster Steiermark”. 

Täta nätverk (samordning) och regionalt ledarskap 

I många Europeiska länder har under efterkrigstiden en omfattande infrastruktur av 
organisationer vars syfte är att på olika sätt bidra till ökad konkurrenskraft hos företag 
utvecklats. Då det sällan är vare sig möjligt eller önskvärt att fusionera dessa aktörer till en 
enda är det dock absolut nödvändigt att utveckla metoder för att samordna 
organisationernas verksamheter där detta kan medföra synergieffekter. Europeiska 
regioner har generellt varit dåliga på denna samordning. Istället finns det många exempel 
på att reviragerande skapat stor förvirring hos företag och inneburit slöseri med offentliga 
medel. Framgångsrika regioner har dock ofta lyckats få de viktigaste aktörerna att röra sig 
åt samma håll. Ett exempel på detta är det tyska entreprenörskapsinitiativet KEIM 
(”Kommunikation, Entreprenuership, Innovation, Management”). 

Exempel 
Klusterlandet Övre Österrike 

Övre Österrike är en av de regioner som på bred front anammat klusterbildningar som basen för 
landets närings- och teknikpolitiska strategi. Inom ramen för den regionala strategin “Innovative 
Upper Austria 2010” prioriteras ett antal industrisektorer och klusterinitiativ inom organisationen 
”Clusterland” med fokus på fordonstillverkning, plastindustri, möbelindustri, hälsa och mekatronik. 
Clusterland samlar idag ca 1500 företag inom de olika sektorerna. Utöver projektfinansiering bidrar 
organisationen med tjänster som uppstart av samarbetsprojekt, internationell marknadsföring, 
partnersökningar, konferensarrangemang etc. Clusterland ägs till 61% av organisationen TMG, 
handelskammaren och av ”the Federation of Austrian Industry”  med 19,5 % vardera. 

Kritisk massa 

Kritisk massa har många dimensioner men måste alltid kopplas till ett definierat 
handlingsbehov, dvs. den kritiska massan ska finnas för att ett visst mål skall kunna uppnås. 
Det kan till exempel handla om att det måste finnas tillräckligt stort antal elever i en 
kommun för att undervisningen ska kunna genomföras, att det behövs ett visst antal 
företag för att dra fördelar av inköpssamverkan eller att det måste finnas en viss mängd 
av företag, forskningsorganisationer och finansiella aktörer för att kunna marknadsföra ett 
kompetensområde internationellt på ett trovärdigt sätt. På samma sätt måste det finnas 
en kritisk massa av olika ingredienser för att näringslivsfrämjande insatser ska bli 
framgångsrika. Då näringslivsutveckling sker i komplexa samspel mellan olika aktörer är 
begreppet kritisk massa i detta sammanhang komplext. Den kritiska massan måste 
anpassas till initiativets syfte. Ofta handlar det om att hitta rätt blandning och mängd av: 

Människor 
Organisationer och nätverk 
Kapital 

Exempel 
Mecklenburg-Vorpommern – samverkan för nyföretagande från regional forskning 
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Den tyska regionen Mecklenburg-Vorpommern satsar sedan 2001 på att skapa ekonomiska värden 
från regionens forskning. Satsningen skall leda till nya forskningsbaserade produkter, företag och 
nya affärer. Regionen har sammantaget nio forskningsutförande organisationer, fem universitet 
(bland annat universitetet i Greifswald och universitetet i Rostock) samt fyra offentligt finansierade 
forskningsinstitut (exempelvis Fraunhoferinstitutet IGD). I syfte att skapa en tillräckligt intressant volym 
på kommersialiserbara idéer, sk kritisk massa,  inrättades ett gemensam kommersialiseringsbolag för 
samtliga forskningsaktörer i regionen omfattande 3 500 forskare. 2001 startades PVA-MV AG 
(”Patent und Ververtungs Agentur Mecklenburg-Vorpommern” som drivs av konsultbolaget inno-
Group). Målet är en ökad medvetenheten hos forskare och universitetsledningarna för 
kommersialiseringsmöjligheter, verka för att fler innovationer med affärspotential skapas, utvärdera 
marknads- och skyddsrättsmöjligheter, utarbeta en anpassad kommersialiseringsstrategi, driva 
affärsutvecklingsarbete, identifiera finansieringsbehov, förhandla med samarbetspartners och 
potentiella kunder och driva företagsetableringsprocessen tillsammans med forskargruppen. Under 
denna tidsperiod har PVA utvärderat och arbetat med mer än 1 000 innovationer, anmält över 200 
patent, förhandlat närmare 100 licenskontrakt, bidragit till att över 25 bolag startats i regionen och 
genererat över 900 miljoner SEK i anslag och intäkter för forskningsaktörerna i regionen. 

Marknadsföring och positionering 

Den ökande konkurrensen mellan regioner medför också större behov av regional 
marknadsföring och positionering. För att kunna göra detta behöver regionen ha bestämt 
sig för vad som är värt att kommunicera, det vill säga vad man ser som framtida 
nyckelområden. Då man inte kan marknadsföra allt är detta ytterligare ett argument för 
varför regioner bör fokusera på styrkeområden. Exempel på regioner som varit mycket 
framgångsrika på marknadsföring är Hultsfred i Kalmar (musik), Toulouse Frankrike 
(flygplansindustri), Cambridge Storbritannien (bioteknologi) och Green Valley i Kalifornien 
(miljö). Kalifornien har även positionerat sig som en stark vinregion. 

Exempel 
Singapore – världens mest fokuserade satsning på life science? 

För tjugo år sedan fanns överhuvudtaget ingen life science industri i Singapore. Sedan år 2000 har 
cirka 25 utländska biomedicinska företag etablerat forskningsverksamhet och sex av världens tio 
största läkemedelsföretag etablerat produktion i Singapore. År 2006 ökade produktionsvärdet inom 
biomedicin med 28 procent till 23 miljarder SGD (106 miljarder kronor) enligt ISA. 

Sedan 2000 satsas målmedvetet på att göra life science-sektorn till en framtidsbransch och stora 
summor har satsats på att bygga upp grundläggande forskningskapacitet och 
innovationsfrämjande initiativ genom Singapore Biomedical Sciences Initiative. Singapore erbjuder 
en rad stöd och incitament till utländska företag som etablerar sig där, exempelvis forskningsstöd 
och utbildningsstöd m.m. En rad skatteincitament erbjuds, bland annat full skattefrihet i upp till tio 
år på projekt av strategiskt betydelse för Singapore. I maj 2007 utlystes the A-Star Investigatorships,
en tävling där framstående unga forskare världen över bjöds in att bedriva forskning vid något av 
A-Stars forskningsinstitut. Vinnarna får finansiering med upp till 500 000 USD årligen (3,3 miljoner 
kronor). För att inte enbart vara beroende av inflyttad kompetens satsas nu på att utveckla den 
inhemska kompetensen. Ett 1000-tal singaporianska studenter får biomedicinska studier 
finansierade vid de främsta lärosätena i världen, såväl grundutbildning som forskarutbildning under 
förutsättning att doktoranderna åtar sig att arbeta i Singapore de första fem åren efter sin 
hemkomst. 

Förmåga till helhetssyn & flexibilitet 
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Även om behovet av kraftsamling och fokusering ofta lyfts fram som framgångsfaktorer i 
analyser av regioner, är det mycket viktigt att den regionala beslutsfattningen även har 
en öppenhet och en flexibilitet gentemot eventuella andra framväxande tillväxtområden. 
Frågan är på vilket sätt regioner lyckas fånga upp tidiga signaler om nya branscher, 
företag, marknadsmöjligheter som ligger utanför regionala strategier och 
utvecklingsplaner. Helhetssyn och flexibilitet innefattar även en regions förmåga att kunna 
utnyttja den fulla potentialen inom de områden som hamnar i fokus. En region som 
fokuserar sin utveckling på bioteknologi måste alltså säkerställa att inte bara optimala 
förutsättningar för forskning råder utan att det även finns mekanismer som leder till 
kommersialisering av forskningsresultaten finns på plats. 

5 Grönare näringsliv - Framgångsfaktorer & scenarier

Med utgångspunkt från de mer generella framgångsfaktorerna som beskrevs i tidigare 
kapitel har aktörerna i framsynsprocessen även arbetat med att identifiera särskilda 
framgångsfaktorer för temat grönare näringsliv. Vi ställde oss frågan, vad driver 
utvecklingen framåt och vad är särskilt viktigt om vi skall lyckas med att etablera ett 
grönare näringsliv som ett av regionen mest spännande tillväxtområden? Ett antal 
framgångsfaktorer och delfaktorer definierades som särskilt betydande för att på bästa 
sätt nyttja regionens gröna produkter, tjänster, tekniklösningar och kompetens för tillväxt, 
innovation och regionalt välstånd. För varje faktor definierades sedan bästa respektive 
sämsta tänkbara scenario, så kallade ”halleluja scenarier” och ”domedagsscenarier”. 
Tidsperspektivet var 2025. Framgångsfaktorer och scenarier presenteras nedan: 
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Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

1. Drivande 
efterfrågan

1a. Medvetna 
marknader

Den regionala marknaden är starkt 
miljödriven och mottaglig för nya gröna 
lösningar. Miljöinnovation finner därför 
snabbt sin avsättning på den regionala 
marknaden.  Den starka mottagligheten gör 
regionen till en internationellt intressant 
pilotmarknad när nya produkter och tekniker 
skall testas.

Miljöargument som drivkraft är 
död. Miljöprestanda hamnar 
långt ner på konsumenternas 
kravlista när produkter och 
tekniklösningar skall köpas in. 
Miljöfrågan är enbart 
forskningsdriven och nya 
lösningar och tekniker isoleras 
till akademin och har svårt att 
hitta sina köpare och 
användare.

1b. Transparens mellan 
utbud och efterfrågan

Den starka miljökompetensen i regionen 
möter efterfrågan i ett antal fora för dialog 
kring dagens och framtidens behov av gröna 
lösningar. Konsumenter och professionella 
inköpare vet vart de skall vända sig när behov 
uppkommer. Den offentliga upphandlingen 
bidrar starkt till ”pioneeringdemand” och 
offentliga och privata aktörer samarbetar 
kring infospridning.

Miljökompetensen är helt 
osynlig vilket bidrar till att den 
regionala miljömarknaden är 
näst intill obefintlig. Order 
försvinner därmed, helt i 
onödan, utanför regionen

1c. Goda exempel på 
innovativa gröna 
lösningar

I regionen finns en uppsjö med goda exempel 
på gröna innovationer som bidrar med nya 
lösningar till kunderna vilket underblåser 
ytterligare efterfrågan. De goda exemplen 
beskrivs, paketeras och riktas mot 
identifierade målgrupper.

De utbildningar som erbjuds i 
regionen får inga sökanden 
varför många utbildningar 
läggs ner.

Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

2. Tillgång till
kompetens & 
kompetent 
arbetskraft

2a. Miljöbranschens 
attraktivitet

Att arbeta med
med miljöteknik, miljösmarta produkter och 
tjänster är lika ”hip” som att vara 
programledare för MTV eller stjärnkock. 
Branschen har lyckats kommunicera sina 
erbjudanden i samspel med den nya 
generationens drivkrafter och värderingar.

Att arbeta med miljöfrågor 
anses vara lågstatus och 
branschen tappar i 
attraktionskraft. Smarta och 
drivande individer tar 
anställning i andra branscher 
alternativt går till miljöföretag i 
konkurrerande regioner som 
lyckats profilera sig.

2b. Förekomst av 
industri relevanta 
utbildningar

Regionens universitet erbjuder en mängd 
utbildningar som tagits fram i samverkan med 
industrin. Utbildningarna har internationellt 
gott renommé, rekryteringsläget är ”all time 
high” och utflödet till den regionala industrin 
är högt.

De utbildningar som erbjuds i 
regionen får inga sökanden 
varför många utbildningar 
läggs ner.

2c. Förekomst av 
industrirelevant och 
internationellt 
konkurrenskraftig 
forskning

Regionens universitet erbjuder en kritisk 
massa av tillämpbar forskning med stor 
relevans för industrin. Forskningsprojekt är 
särskilt anpassade för industriellt inflytande, 
före (definition av problem) under 
(genomförande av FoU) och efter 
forskningsprojekt (användning av resultat). 
Kassaflödet från internationella 
forskningsprojekt slår rekord.

Regionens forskning är 
embryonal och isolerad från 
industrin. Forskningen har 
tappat i renommé varför 
attraktionskraften gentemot 
FoU finansiärer minskat 
drastiskt och universiteten kan 
därför endast erbjuda 
embryonal forskning. 
Internationellt är regionens 
universitet ingen eftertraktad 
partner.
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Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

3. Drivande 
lagstiftning 3a.Regional lobbying

Regionen och dess aktörer bedriver en 
aktiv lobbyverksamhet som påverkar 
både regionala och nationella 
beslutsfattare. Resultatet blir att 
regionens industri har ett försprång i 
omställningen samt att ny lagstiftning 
initieras som gynnar det gröna 
näringslivet i regionen.

Regionen har inte lyckats skapa 
grundläggande förutsättningar för den 
gröna industrin. Regionen blir en 
”follower” och får anpassa sig efter 
spelregler som definierats av andra 
lobbydrivande regioner och industrier. 
Bristande insyn i kommande regler gör 
att anpassningen går långsamt och den 
regionala industrin tappar 
marknadsandelar.

Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

4. En stark regional 
image

4a.Tydliga budskap & 
erbjudanden

Regionen har kompetenskarterat sina särskilt 
starka områden och beskrivit sina mest 
konkurrenskraftiga kompetenser, produkter och 
tjänster. Ett antal 
nyckelaktörer/organisationer/ regioner har 
identifierats, såväl nationellt som 
internationellt.

Regionen har dålig koll på den 
egna kompetensen och 
branschens aktörer kan inte 
mobilisera sig kring ett 
gemensamt budskap eller 
erbjudande.

4b. Stark positionering

Regionen har vunnit en tydlig internationell 
position som en spännande samverkanspartner 
när strategiska utvecklingskonsortier etableras. 
Regionen och dess aktörer attraherar 
investerare internationellt.

Regionen är anonym och 
isoleras när de strategiska 
samverkanskonsortierna 
etableras internationellt. Som 
följd har regionen svårt att 
attrahera internationella 
utvecklingsmedel som i allt 
högre utsträckning bygger på 
samverkansförmåga.

Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

5. Förmåga att 
stimulera och 

introducera nya idéer 
till marknaden

5a.Effektiv 
samarbetsstruktur för 

kommersialisering

Regionen har utvecklats till ett inspirerande 
framgångsexempel när det gäller att få ut 
forskningsresultat och innovationer på 
marknaden. Idébärare och entreprenörer möts 
och nyföretagandet slår i taket och regionen 
har flera företag representerade i Gazell-listan. 
Regionens aktörer har utvecklat ett 
skräddarsytt stödsystem genom hela 
innovationsprocessen, från idé till marknad.

Idébärare och idéer fångas inte 
upp och möjliga innovationer 
med stark affärspotential dör på 
grund av ett fragmenterat 
stödsystem. Drivande idébärare 
flyttar från regionen till andra 
mer entreprenöriellamiljöer.

5b.Tillgång till 
riskkapital

Regionen var tidigt ute med att förstå att 
hållbar utveckling kräver radikala innovationer 
och teknikskiften och att sådana teknikskiften 
sällan sker utan offentlig insats i tidiga 
utvecklingsskeden. Regionen har utvecklat en 
finanseringsmodellsom bygger på samverkan 
mellan offenligamedel (via stiftelse) och privat 
riskkapital för banbrytande idéer på 
miljöområdet med stark affärspotential. 

Riskkapitalister ser inte 
tillväxtpotentialen på 
miljöområdet och regionens 
potentiella nyföretagare lider 
brist på kapital i kritiska skeden. 
Många goda idéer dör och 
regionen går miste om ett 
tillväxtområde.
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Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

6. Fungerande 
kommunikation

6a.Tillgänglighet, 
tydlighet & enkelhet

Regionens marknadsplats bygger på en 
tillgänglighetsstrategi där det alltid 
finns snabb och rätt tillgång till grön 
kompetens och gröna lösningar. 
Tillgängligheten görs möjlig genom 
innovativa webblösningar och möten 
mellan människor, köpare och säljare 
oavsett geografisk distans. 
Kommunikationen underlättas av en 
tydlig och gemensam målbild som 
bygger på problembaserad försäljning. 
För externa förfrågningar (ex 
internationella) finns det en enkel 
ingång och en effektiv mottagar-och 
lotsapparat.

Bristande kommunikation leder till att 
kompetensen i regionen förblir 
fragmenterad. Regionen missar därmed 
chansen att bygga upp tematiska 
tillväxtområden som bygger på att en 
kritisk massa av internationellt 
konkurrenskraftig kompetens, produkter 
och tjänster görs tillgängliga för de som 
behöver den. 

Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

7. Kontinuitet

7a.Långsiktig 
finansieringsmodell

Marknadsplatsen är ingen dagslända, utan ett 
strategiskt investeringsobjekt för regionen. 
Aktörerna kan därmed koncentrera sig på 
samverkan och affärer istället för att jaga 
penningpåsar. Marknadsplatsen är ett PPP med 
tydligt kommersiellt drivna verksamhetsdelar. 
Deltagande företag betalar för dessa delar och 
blir därmed en tydlig beställare av vad 
marknadsplatsen skall syssla med. En 
näringslivsrelevant verksamhet har successivt 
kunnat byggas upp tack vare en långsiktig 
offentlig finansiering som successivt fasats ut i 
takt med att näringslivsrelevansen ökat. De 
offentliga medel som finns kvar syftar till att 
säkerställa kvalitet och utjämna 
konjunktursvängningar.

Marknadsplatsen förblir ett 
ständigt ”pilotprojekt” utan 
kontinuitet, vilket gör att de 
starka aktörerna tappar 
förtroendet och drar sig till 
andra marknadsplatser. 
Resultatet blir att 
marknadsplatsen inte blir ett 
intressant investeringsobjekt och 
initiativet dör successivt.

7b.Förankring i 
regionala strategier

Regionen var tidigt ute med att förstå att 
hållbar utveckling kräver radikala innovationer 
och teknikskiften och att sådana teknikskiften 
sällan sker utan offentlig insats i tidiga 
utvecklingsskeden. Regionen har utvecklat en 
finanseringsmodellsom bygger på samverkan 
mellan offenligamedel (via stiftelse) och privat 
riskkapital för banbrytande idéer på 
miljöområdet med stark affärspotential. 

Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

8. Legitimitet

8a.Rätt aktörer och 
ägande

Marknadsplatsen har lyckats positionera sig 
gentemot och attraherat de bästa aktörerna 
vilka fungerar som initiativets ambassadörer. 
Verksamheten har vunnit så stark legitimitet 
och attraktionskraft att deltagande ses som 
exklusivt.

Marknadsplatsen har ingen 
legitimitet och ses som en 
slasktratt för offentliga medel. 
Resultatet blir ”fel” spelare på 
spelplanen.

8b.Fokus på snabba och 
bra resultat

Marknadsplatsen har inte fått sin legitimitet, 
utan själv bevisat sitt existensberättigande 
genom att snabbt fokusera på att få fram bra 
och kommunicerbara resultat. ”har man inget 
mandat, så tar man sig det…”.

Det finns överhuvudtaget inga 
resultat eftersom verksamheten 
haft för stort fokus på att 
invänta politiska processer och 
ställningstaganden i jakten på 
att få ett mandat för att köra.
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Framgångsfaktor ”Möjliggörare” Hallelujascenario Domedagsscenario

9. Kreativitet

9a.Branschöverskridand
e kreativa kopplingar

Marknadsplatsen har fått en profil som en 
spännande plats- ”Green ThinkTank”-, där man 
äntligen lyckats att systematiskt hitta 
korskopplingar mellan branschöverskridande 
kompetenser. Större ordrargörs möjliga genom 
systemlösningar, befintliga produkter hittar nya 
applikationer, och helt nya produktidéer 
kommer fram i gränslandet mellan 
kompetensområden.

Marknadsplatsen blir tematiskt 
och teknikmässigt starkt 
avgränsat utan koppling till 
användarperspektivet. 
innovationskapaciteten i 
området ”grönare näringsliv” 
går därmed också förlorad.

9b.Transparent 
kompetensbas

De kreativa kopplingarna har möjliggjorts av en 
initial kompetenskartläggning där tematiska 
kompetenser och drivande individer kartlagts. 
Kartan avslöjar inte bara kompetenslandskapet 
i regionen utan även potentialen i möjliga 
korskopplingar mellan kompetenser. 
Kartläggningen har även lyckats fånga upp, 
synliggöra och engagera de drivande 
individerna bakom kompetenserna.

Marknadsplatsen bygger på en 
okunskap om vad som finns och 
är känd som ett alldeles för top
downdrivet initiativ, där 
marknadens aktörer, dvs
individerna som representerar 
kompetenserna inte engagerats 
i processen.

6 Grönare näringsliv – Slutsatser & förslag på insatser

6.1 Undersök potentiella samverkansvinster mellan regionens lokala 
centrumbildningar

Under framsynsprocessen har ett flertal gröna centrumbildningar identifierats varav flera 
också engagerats i diskussionerna. Dessa centrumbildningar har lokala utgångspunkter 
och varierande miljötekniska teman. Sammantaget erbjuder dessa spridda 
kompetensområden ett unikt systemkunnande där särskilt hållbara energisystem och 
hållbar stadsplanering har lyfts fram som unika kompetensområden med stor 
affärspotential. Ett antagande är att centrumbildningarna skulle vinna på att koordineras 
och samverka inom vissa områden. Det handlar inte om att respektive centrumbildning 
skall ändra sin verksamhet utan samverkan bör ta fasta på områden och funktioner där 
ett gemensamt agerande, snarare än enskilda och isolerade insatser, leder till framgång. 
Vidare kan regionens universitet ha en viktig roll när den gemensamma kompetensbasen 
skall byggas som partner till centrumbildningarnas företag. Framsynens aktörer föreslår att 
samordnings- och samverkansbehoven mellan centrumbildningarna undersöks där 
framsynen i en fortsättning kan fungera som ett neutralt och spännande forum för en 
sådan dialog. 

Till sådana idag etablerade lokala centrumbildningar hör exempelvis; 

BioFuel Region omfattande Västernorrland och Västerbotten 
Energitekniskt Centrum (ETC) och Chemrec i Piteå 
Nenet, Norrbottens energikontor, numer även med Västerbottniskt deltagande 
Solander Science Park, Norrbotten och Piteå kommun, med fokus på bioraffenaderi 
Mefos, den metallurgiska forskningscentralen i Luleå 
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Till dessa kan läggas centrumbildningar i pilotskede såsom; 

Energieffektivt byggande i kallt klimat (Umeå kommun m fl i samverkan med 
Energimyndigheten) 
Centrumbildning i Boden med fokus på miljöteknisk infrastruktur för 
samhällsbyggnad. 
Kirunas ambition att etablera sig som en miljödatanod. 

En markering från centralt håll är satsningen på ”Bio4energy” som ger LTU, UmU och SLU 50 
MSEK per år i ökat fakultetsanslag för att vidareutveckla kompetensen kring biobränslen i 
ett brett perspektiv. 

6.2 Stimulera gröna affärs- och teknikutvecklingsallianser för regionens 
småföretag

Framsynen konstaterar att regionen behöver kreativa mötesplatser som ger regionens 
aktörer möjlighet till mobilisering och positionering. Drivkraften för samling heter kompetens 
och marknad snarare än geografisk tillhörighet och hemvist.  Regionens tillväxtpotential 
utgörs alla de geografiskt spridda småföretag som representerar olika kompetens och 
miljöteknikområden. Den idag outnyttjade tillväxtpotentialen i form av nya produkter, 
tjänster och genombrott på exportmarknader kan bara utnyttjas om regionen lyckas 
mobilisera en komplementär samverkan mellan företagen för utveckling av 
gemensamma teknik- och marknadskoncept. Befintliga centrumbildningar kan utgöra en 
utgångspunkt för att identifiera och mobilisera en kritisk massa av företag för gemensam 
utveckling av teknisk spets och systemlösningar i syfte att möjliggöra större affärer. I linje 
med rekommendationen ovan bör den samlade regionala kompetensen göra 
gemensam front inom ramen för ett antal prioriterade tematiska affärs- och 
teknikutvecklingsallianser. En allians samlar ett regionalt partnerskap mellan utvecklare 
(småföretagen), kunskapsleverantörer (regionens universitet och forskningsinstitut) samt 
användare (stora beställare inom basindustrin) kring ett teknikutvecklingsområde av 
strategisk vikt och/eller en betydande marknadsmöjlighet. De områden som prioriteras 
skall ha goda förutsättningar att utveckla en stark position internationellt och även 
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attrahera intressanta internationella partners av strategisk vikt för partnerskapen och 
regionen. Samlade blir småföretagen en starkare röst och en mer professionell beställare 
av ny forskningskunskap och tekniska lösningar.  För detta syfte kan även alliansen även 
utvecklas till en så kallad ”kollektiv forskarförening” (Utvecklas mer nedan) Regionens 
universitet har således en central uppgift med utveckling av behovsbaserad forskning, 
utbildning och oberoende testning och verifiering av ny teknik och nya material för att 
skapa trovärdighet för ny teknik och nya material som tas fram inom ramen för allianserna.  

”Green North” har tilldelats EU priset ”Key Cluster of Green 
Technology and Businesses”

Solander Science Park, Chemrec, Biofuel Region och Processum i Norrbotten,
Västerbotten bildar en gemensam plattform för utvecklingav bioenergilösningar
i världsklass. Plattformen samlar också ett antal små uppstickarföretag och har
utvecklats till Europas nav för framtidens bioenergilösningar. Dessutom har ett
energieffektivt byggande i kallt klimat med lokala råvaror utvecklats i stor skala
genom exempelvis 5000 lägenheter på Ön i Umeå med fokus på en hållbar och
bilsnål samhällsplanering. Den miljötekniska infrastrukturen kan också visasupp
i en rad olika former med avfallshantering, avloppsrening och biogasproduktion
till en fossilfri produktion av fjärrvärme. Genom en modig, medveten och
långsiktig satsning har vi positionerat regionen som inspirerande modell och
som den mest spännande platsen att besöka för att studera uppbyggnaden av
ett hållbart samhälle. Vi samarrangerar ”technical visits” på ett mycket
professionellt sätt, nyfikna internationella delegationer strömmar in från
världensallahörn och möter ett samlat regionbalt erbjudande.

6.3 Stimulera ”den lille forskaren” – en modell för småföretagens forskarkollektiv. 

Framgång på de miljödrivna marknaderna beror till stor del på företagens förmåga att ta 
till sig och omvandla ny kunskap till nya och större affärer. En slutsats från framsynen är att 
regionen behöver testa nya idéer och angreppssätt för hur småföretagens relationer med 
universiteten kan stärkas. Ett angreppssätt som diskuterats är så kallade kollektiva 
forskarföreningar för småföretag (Fd Nutek program för ”Programstyrelser”). En 
forskarförening bildas av och samlar ett antal småföretag kring ett gemensamt 
problemområde inom vilket ny kunskap och ny teknik är avgörande för företagens 
konkurrenskraft och strategiska utveckling. Småföretagen definierar gemensamt en 
strategisk forskningsagenda, identifierar och upphandlar (genom föreningens kansli) den 
mest lämpliga forskningsaktören samt konkreta forskningsuppdrag åt medlemmarna. 
Genom föreningen blir kollektivet småföretag en starkare och mer spännande 
samtalspartner gentemot forskningsutförande organisationer.  Föreningen finansieras med 
medlemsavgifter vilket ger möjlighet att påverka forskningsagendan, delta på seminarier, 
utbildningar och studiebesök medan resultaten är allmännyttiga och tillgängliga för alla. 
Målet för sådana föreningar kan sammanfattas i följande punkter: 
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Utökad samverkan mellan småföretag med ett gemensamt strategisk intresse och 
behov 
Utökad samverkan mellan småföretag och externa kunskapsbärare (Universitet, 
FoU-institut etc) i gemensamma FoU-projekt. 
Ökad forskningshöjd i gemensamma utvecklingsprojekt 
Ökad behovsorientering och användarvänlighet i den kunskap och de tjänster som 
erbjuds av externa kunskapsbärare. 
Ökad attraktionskraft för externa forskningsmedel  

6.4 Utred grönare näringsliv som gemensamt profilområde för regionens 
universitet.

Multidisciplinära och tvärsektoriella områden (såsom exempelvis miljö, hälsa och säkerhet) 
har stor tillväxtpotential. I en mobilisering och positionering kring grönare näringsliv som ett 
regionalt styrkeområde är regionens universitet nyckelspelare. Båda universiteten erbjuder 
sammantaget en kritisk massa av ledande kompetenser, såsom exempelvis Hållbar 
resursanvändning vid LTU med 48 professorer, 120 doktorander och en FoU omsättning på 
200 Mkr per år och miljöforskningen vid UmU, Umeå miljöhögskola och SLU. Företagens 
tillgång till och nyttiggörandet av regionens forskning på området i kombination med 
universiteten förmåga att mobilisera, positionera och tillgängligöra näringslivsrelevant 
kompetens är avgörande för grön tillväxt i regionen. Under framsynen har motiven för en 
gemensam positionering av grönare näringsliv som ett gemensamt profilområde mellan 
LTU och UmU diskuterats.  En mängd omvärldsfaktorer och trender ställer omfattande och 
mångfacetterade förändringskrav på universiteten i Sverige och Europa.  Till sådana 
trender hör exempelvis kunskapens specialisering och behovet av disciplinöverskridande 
forskning. Konkurrensen om forskningsmedel sker i allt större utsträckning på en global 
arena. Följden av detta är en trend mot större andel stora koncentrerade satsningar och 
att enskilda lärosäten specialiseras utefter olika dimensioner. Det är sannolikt att EU:s 
medlemsländer i framtiden kommer att öka sin specialisering mot olika forskningsprofiler 
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och med ökat samarbete inom och över nationsgränserna. Även om grundläggande 
disciplinorienterad forskningen även fortsättningsvis kommer att utgöra en viktig bas för 
framtidens universitet kommer många traditionella kunskapsgränser i framtiden att suddas 
ut allt mer. Det handlar inte enbart om gränserna mellan olika discipliner eller 
vetenskapsområden utan även om gränsen mellan tillämpad och grundläggande 
forskning. Det är svårt för varje enskilt lärosäte att möta alla dessa komplexa krav. 
Strategisk samverkan mellan universitet, positionering och specialisering med 
utgångspunkt från akademiska unika egenskaper och förutsättningar är sannolika vägval.  

Framsynens aktörer föreslår att de eventuella vinsterna, riskerna och det praktiska 
genomförandet av ett gemensamt profilområde utreds. Utredningen bör samspela med 
de delar av övriga DARE projektet som rör strategiska samverkansplattformar, exempelvis 
för Cleantech som delvis bygger på projektet Bio4Energy som initierats av LTU, UmU och 
SLU.

6.5 Etablera de gröna innovatörernas egen utvecklingsfond 

Framsynsprocessen har lyft fram riskkapital för gröna innovationer som ett viktigt och 
spännande insatsområde. I Sverige och inte minst i norra Sverige behövs det nya och 
innovativa företag inom branscher med tillväxtpotential för att regionen skall utvecklas 
och skapa förutsättningar för ökad sysselsättning. Lika viktigt är det att få igång tillväxten 
bland befintliga, små och medelstora företag i olika branscher. Det är i hög grad 
företagen i dessa storleksklasser som driver på utvecklingen i samhället. Vi vet att vår 
region är full av idébärare och potentiella tillväxtföretagare. Det gäller bara att ge dem 
förutsättningar att utvecklas. Samtidigt vet vi att behovet av innovation, nya produkter 
och tjänster på miljöområdet är enorm och även akut, inte minst inom områden som 
energieffektivisering och förnybar energi. Ett antagande är att fokuseringen på att skapa 
ett grönare näringsliv har en stor tillväxtpotential och rymmer många stimulerande 
möjligheter för innovationer och entreprenörskap. Flaskhalsen är riskvilligt kapital. Kapital till 
innovativa idéer saknas i och för sig inte, men det som finns är fokuserat till avknoppningar 
från högskolor och universitet, varför det tenderar att bli småsmulor över till privata snillen 
och kreatörer. Till detta skall läggas att kapitalet tenderar att erbjudas först i 
innovationsprocessens slutskede. Detta är en utmaning när de riskvilliga pengarna primärt 
behövs i ett tidigt skede när banker och andra finansieringsinstitut inte vågar gå in. 

Dessutom är riskkapitalet geografiskt snedfördelat. Utbredningen av riskkapital i Sverige är i 
allmänhet koncentrerad till landets södra hälft och i synnerhet till storstadsregionerna. 
Därför är det viktigt att göra riskkapital tillgängligt i en högre grad även i landets norra del. 
Ett sätt att finansiera sig är att göra börsintroduktioner men det kräver en mycket speciell 
kompetens och de projekt som kan finansieras på det sättet måste paketeras och ha ett 
innehåll som intresserar den typen av risktagare. Vidare har det under framsynsprocessen 
framkommit synpunkter på att en hämsko för att få miljöinnovationer att komma fram är 
att innovatörerna dels riskerar att bli bestulna på sin innovation, dels att det är mycket 
svårt att finansiera en innovation på ett sådant sätt att innovatörerna fortfarande finns 
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med i bilden under hela innovationsprocessen, från idé till marknad. Detta för att 
innovatörerna oftast själva inte hade nog finansiell styrka utan tvingas “sälja ut”. 

Sammanfattningsvis föreslår framsynen att en kartläggning av förutsättningarna för en 
innovativ och alternativ regional innovationsfond genomförs. Regionen behöver en 
innovatörernas egen utvecklingsfond. Visionen är en fond som har till uppgift att verka för 
förnyelse och livskraft i regionen, som samlar investeringskapital från vår egen bygd, som 
har större öppenhet för fler idébärare än traditionellt riskkapital och som syftar till 
långvarigt engagemang i innovativt, samhälleligt- och ekologiskt hållbar och resurssnål 
företagsutveckling. Framsynsprocessen har initierat ett arbete som innebär att de första 
stegen mot en grön fond har tagits (”Vollmar – Utvecklingsfonden för uthålliga 
innovationer”).  Arbetet bör samordnas med initiativet Green Invest (arbetsnamn) som 
syftar till att inrätta ett riskkapitalbolag med fokus på innovation inom området förnybar 
energi. 

7 Kompetens & generationsväxling – Framgångsfaktorer & scenarier 

Med utgångspunkt från de mer generella framgångsfaktorerna som beskrevs i tidigare 
kapitel har aktörerna i framsynsprocessen även arbetat med att identifiera särskilda 
framgångsfaktorer för att hantera de demografiska utmaningar som regionen står inför. 
Särskilt kompetens- och generationsväxlingen på arbetsmarknaden har varit i fokus. En 
åldrande arbetskraft med stora pensionsavgångar i kombination med det faktum att 
regionen dräneras på ungdomar ställer regionen inför stora utmaningar. Exempel på 
frågor som vi har diskuterat: 

Hur säkerställer vi en framtida kompetent arbetskraft till våra företag? 
Hur behåller vi nyckelkompetenser i företagen, dvs hur kan vi stimulera seniora 
personer att vara aktiva i längre i arbetslivet? 
Hur kan vi stimulera unga att stanna kvar i regionen, och än mer viktigt, hur kan vi få 
dem att flytta tillbaka? 
Hur kan vi stimulera ungdomar att utbilda sig och dessutom skaffa sig en utbildning 
som är av strategisk vikt för regionen? Hur får vi ungdomar att intresse sig för vår 
regions framtida utveckling? 
Hur motverkar snedfördelade könsmönster på arbetsmarknaden? 

Vi ställde oss frågan, vad driver utvecklingen framåt och vad som är särskilt viktigt om vi 
skall lyckas hantera utmaningarna ovan. Ett antal framgångsfaktorer definierades.  För 
varje faktor definierades sedan bästa respektive sämsta tänkbara scenario, så kallade 
”halleluja scenarier” och ”domedagsscenarier”. Tidsperspektivet var 2025. 
Framgångsfaktorer och scenarier presenteras nedan:  
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Framgångsfaktor
Positionering Hallelujascenario Domedagsscenario

Skapa positiv bild av vinterns möjligheter och 
förverkliga dem.

Universitet med spetskompetens och 
högstatusutbildningar.

Våga vara bäst på det man är bäst på och 
satsa på det.

Teknik och naturvetenskap är kul, påverka 
tidigt i livet (9-12 år).

Arbetsgivarnas varumärken skall attrahera 
unga.
Skapa intresse för näringslivsverksamheter i 
regionen (teknik, sjukvård o s v).

Kommunicera regionens förmåga och 
betydelse bättre.

Skapa positiv bild för att öka in- och 
återflyttning.Kommuniceramöjlighetertill 
ungdomar.

Vår region är också världen.

Kännetecknande för regionen är ordning och 
reda, trygghet, innehållsrik fritid o s v, sprid 
kunskapen om detta.

Regionens varumärken är väl kända hos
centralamålgrupper för regionen.

Regionen var tidigt ute med att förstå vikten
av omvärldsbevakning och har lyckats bygga
upp en mycket värdefull förståelse för vad
centralamålgruppervärdesätter.

Regionen har lyckats med att tydligöra och
kommuniceraregionsspecifikastyrkor

Trygghet (Social& fysisk)Mot privatpersoner
Livsmiljö (natur & stora ytor) Mot
privatpersoner

Resursrikedomen (gentemot investeringar
utifrån).

Regionen har lyckats med att kartlägga,
paketera och kommunicera
kompetensområden som representeras av
snabbväxande småföretag (kunskapsintensiva
tjänsteföretag) och forskning framdrivna av
regionensbasindustri.

Regionens universitet, LTU, UmU och SLU har
en internationellt hög status och ranking. Ett
bevis på detta är att universiteten har hamnat
på den sk ”Shanghai-listan”, över världens
bästauniversitet.

Regionens positionering bygger på en helt 
felaktig självbild, vilket resulterar i att fel 
saker/värden kommuniceras.

Resultatet av ovan blir att regionen får en 
mycket låg trovärdighet gentemot omvärlden 
som beror på att det finns en diskrepans 
mellan vad som kommuniceras och vad som 
egentligen kan levereras.

En helt misslyckat positioneringsstrategi leder 
till brist på investeringar utifrån och avfolkning 
av inlandet.

Det finns ingen region att positionera, interna 
konflikter och stark ”byapolitik” omöjliggör 
samsyn och samhandling.

Regionen är mest känd för saktfärdiga och 
obeslutsamma människor, vilket gör regionen 
till en ganska ointressant utvecklingspartner. 

Strategiska utvecklingskonsortier byggs upp 
och etableras i Europa och regionen står 
utanför.

Universiteten i regionen har blivit allmänna 
utbildningsinstitutioner och är profillösa.

En dålig tillgänglighet har lett till att regionen 
inte bara är okänd utan också svår att nå. 
Komplicerat att ta sig dit och oflexibla
transportsystem gör det svårt att ta sig runt 
inom regionen.

Framgångsfaktor
Generationsmöten Hallelujascenario Domedagsscenario

Skapa och tillämpa mentorssystem tvärs 
åldrar (mentorer i olika åldrar)

Permanentaframsynsprocesser–ävenför
unga

Pröva alltid att involvera äldre i olika 
sammanhang

Organisera pensionärer som vill arbeta, 
skapa arbetsformer som de vill ha.

Skapa intresse och förutsättningar för 
utbildning på alla nivåer.

I regionen är ålder oväsentligt och 
regionssamhället är inte ålderssegregerat.

I regionen har alla tillgång till alla 
generationer och det finns en bred tolerans 
mellan generationerna.

Regionen har utvecklats till en internationell 
föregångare vad det gäller möjliggörande 
stadsplanering för mixade boenden. 
Stadsplanerare från världens alla hörn 
kommer till regionen för att lära av ”the show 
case”.

Regionen driver återkommande fysiska 
mötesplatser som syftar till att stimulera en 
generationsövergripande dialog kring 
regionens utveckling och framtid. 
Mötesplatser är återkommande och tematiska 
och har fått ett starkt erkännande och status;
-Ungdomar/politiker
-Ungdomar/seniorer (ex från näringsliv)

Regionen har utvecklat ett smart sätt att 
arbeta med konceptet ”ungdoms-coaching” i 
den politiska processen, där unga engageras 
och blir lyssnade på innan beslut tas. 

Unga och gamla träffas aldrig och förstår inte 
varandra. Detta leder till en skräcksituation;
De unga blir historielösa, lider brist på empati 
och ansvarskänsla.

De äldre människornas kunskap och 
erfarenhet tas inte tillvara. Äldre människor 
har ingen funktion i samhället och dör därmed 
i förtid. Ryktet om regionen som ett 
skräckexempel på uppgiftsdumpning på äldre 
människor har spridit sig i Europa. Särskilt 
omsorgsuppgifter på äldre kvinnor.

Regionen präglas av brist på identitet, hög 
kriminalitet och en känsla av maktlöshet har 
spridit genom alla samhällslager.

Det regionala samhället är splittrat och det 
finns en avsaknad av gemensamma 
värderingar.

Kompetensnivå på människorna sjunker och 
extremistiska tendenser sprider sig. Samhället 
upplevs som otryggt.

Den låga kompetensnivån har drabbat den 
regionala ekonomin.
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Framgångsfaktor
Livslångt lärande Hallelujascenario Domedagsscenario

Mer interaktion mellan universiteten och 
omgivningen.

Skapa nya utbildningsformer i samverkan 
mellan avnämare och utbildare.

Byggut efterutbildningen.

Skapa kurser för äldre (evi samverkan med 
upplevelseindustri).

Skapa intresse och förutsättningar för 
utbildning på alla nivåer.

Hela utbildningsregistrerfrån expertkunskap 
till allmän nivå.

Underlättakarriärbytenmed utbildningar

Vi har lyckats bryta alla former av segregerade 
arbetsmarknader ur det etniska, kulturell och 
genusperspektivet.

Regionen är känd som en rörlig region där 
strukturer och attityder stimulerar och 
möjliggör en flexibel och rörlig arbets-och 
utbildningsmarknad. 

Det är lätt att röra sig mellan olika typer av 
arbeten både inom offentligt och privat, under 
livets alla skeden. Vidare är 
utbildningserbjudandena från universiteten 
flexibla och individanpassade vilket möjliggör 
ständig kompetensutveckling oavsett 
arbetsposition och livsskede.

Organisationer och företagen är flexibla och 
präglas av ett öppet klimat där individens 
ständiga lärande betraktas som en naturlig del 
av verksamhetsutvecklingen. Individen lyfts 
fram som en strategisk resurs.

Strategier finns för tillvaratagande och 
bibehållande av kompetens. Organisationerna 
har etablerat ett kvalitetssäkringssystem som 
underlättar att kompetensen stannar inom 
organisationen om en individ slutar. 
Kompetensen försvinner inte med personen.

Vi är duktiga på att ta tillvara den sk tysta 
kunskapen, dvskunskap som finns hos 
individer långt nere i organisationerna. Sådana
människor lärsig påett annat sätt. 

Det finns inget driv för att lära nytt. Regionen 
står dåligt rustad inför kommande 
kompetenskrav då medborgarnas lärlusta har 
försvunnit; varför skall man lära nytt när vi 
redan lever i de bästa av världar? Detta leder 
till att regionen inte heller har förmåga och 
kapacitet att fånga upp kompetensbehov.

Vi hänger inte med vare sig nationellt eller 
internationellt i utbildningskvalitet på grund av 
en alltför svag efterfrågan. Regionen har svåra 
problem med rekrytering till 
universitetsutbildningarna. 

Utbildningarna försvinner från regionen till 
konkurrerande universitetsregioner. 

Dåliga strukturer omöjliggör universitetens 
tredje uppgift.

Universiteten finns inte ens kvar i regionen!

”Revirpinkande” är den stora rådande kulturen 
vilket sätter käppar i hjulet för ett ömsesidigt 
lärande. Vi lever i en ankdamm och skitsnacket 
flödar. Bokbål i Norrland!
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Framgångsfaktor
Mottagarapparat Hallelujascenario Domedagsscenario

Samverka vid rekrytering (jobb till sambo etc)

Skapa välkomnare, hjälpare et c till 
nyinflyttade (äldre kan engageras?)

Samverka för att skapa nya 
karriärmöjligheter (större mobilitet i 
yrkeslivet)

Kan vi göra något med anhopningen av 
”överkvalificerade” kvinnor? Detsaknas
kvinnligaledare.

Bryt könsmönster

I regionen har vi lyckats eliminera bya-
mentalitetenoch istället etablera en stor 
öppenhet och medveten för vikten av 
inflyttning utifrån. 

Regionen var tidigt ute med att arbeta brett 
med så kallad ”awarenessraising”. I framtiden 
vågar vi vara en välkomnande region, vi tycker 
det är kul och vi är stolta över det.

Regionen har fått en särskild profil vad det 
gäller förmågan att attrahera kvinnor till 
arbetsmarknaden. Kvinnor, bor, lever och 
verkar i regionen för här finns det jobb!

Integrationsrådet i Luleå har expanderat och 
samverkan nu med andra delar av regionen.

Regionen har utvecklat ett väl fungerande 
faddersystem för individer som står i begrepp 
att flytta till regionen eller som nyligen är 
inflyttade.

Regionen har också blivit uppmärksammad i 
media för sina framgångsrika trainee-och 
personaldirektörsprogram, både inom privat 
och offentlig sektor. 

Det sker ett gemensamt lärande och 
gemensamma utbyten inom ramen för ett 
personalchefsnätverk.

Det finns en könsneutralitet i lönesättningen i 
alla sektorer.

De jobb vi har att erbjuda lockar endast män. 
Kvinnorna flyttar härifrån på grund av brist på 
attraktiva jobb för kvinnor.

Fientligheten mot folk utifrån breder ut sig och 
får fotfäste hos regionens befolkning. Det finns 
en utbredd ”det-ska-vara–som-det-alltid-har-
varit-kultur”.

Det finns få jobbalternativ i regionen för 
drivande individer som skulle kunna vilja 
etablera sig här. 

Även formatet och innehållet på våra 
regionala utbildningserbjudanden ligger inte i 
linje med vad företagen efterfrågar vilket leder 
till att det är svårt att på jobb efter avslutad 
utbildning. 

På sikt undermineras regionens möjlighet att 
etablera en spännande kunskapsmiljö vilket 
verkar direkt hämmande på 
attraktionskraften.

Framgångsfaktor
Attraktiv livsmiljö Hallelujascenario Domedagsscenario

Dra nytta av glesheten, generösa bygglov, 
minska restriktioner

Obligatoriskhiss, tillgängliginfrastruktur

Merindividuellaarbetstider/perioder

Inför kvalitetssystem i åldringsvården 
(ISO…..)

Ekologiskhållbarhet istadsplaneringen

Utbyggdfriskvård

Nya boendeformer, inte bara för förmögna

Tryggagrannskap

Öka naturinslaget i den byggda miljön

Skapaoch tillåtkulturellmångfald

Spännande och trygga boendeformer gör 
regionen attraktiv.

Det är lätt att få sitt första jobb inom 
regionens näringsliv och den offentliga 
sektorn. Inte minst genom ett kontinuerligt 
utbyte mellan regionens universitet och 
företagen.

Regionen skördar frukterna av ett diversifierat 
näringsliv vid sidan av basnäringarna.

Det finns en mängd spännande och attraktiva 
karriärvägar inom regionen. Inte minst inom 
mindre och snabbväxande små tjänsteföretag 
som vuxit sig starka i myllan kring regionens 
basindustri. Sådana företag erbjuder 
individanpassade karriärvägar.

I regionen kan man och tillåts man utveckla 
den egna personligheten och de egna 
drömmarna.

Livsmiljön är outhärdlig, mycket beroende på 
gamla och ej individ och familjeanpassade 
bostäder och bostadsområden.

Brottsligheten är högst i landet och regionens 
befolkning är rädda och isolerar sig från 
varandra.

Den livsmiljö som regionen har att erbjuda är 
familjefientlig. Det är helt enkelt omöjligt att 
ha familj i regionen.

Transportsystemen är underutvecklade. Det 
saknas strategiska länkar mellan olika 
transportslag vilket gör det komplicerat att 
pendla till och inom regionen. Vår region blir 
stel och orörlig.

Regionen är mest känd för sin uranbrytning 
och stora militärövningar.
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Framgångsfaktor
Regionalt ledarskap & tillåtande attityder Hallelujascenario Domedagsscenario

Skapareellsamsynomvadän sombör göras
hosdet regionalaledarskapet, involvera
näringslivet.

Vimåstebestämmaoss, prioriteraoch satsa.

Samhandling, samsyn, samverkan

Vågaproblematisera, sopainteproblem 
under mattan.

Fåfleratt bryta socialaochmentalamönster

Utrymmefår bådeförnuft ochkänsla

Utrymmeförindividuelltskapandeoch
ansvar

Meningsfullajobb

Skapaoch praktiseranya former för
direktdemokratiochpolitisktengagemang

Förändraattityder till ungastankar och
önskningar

Regionen har fostrat flera duktiga och 
initiativrika ledare.

Ledarskapet bygger på delaktighet och 
upplevelsen att kunna påverka är stark bland 
befolkningen. 

Denna ledarskapsmiljö och kultur föder fram 
nya ledare.

Det finns en acceptans och tillåtande attityder 
för olikheter i ledarskapet.

Belöningssystemen premierar inte bara hur 
fort man springer. Det är inte bara individens 
hastighet som ger högstatus. Reflektion har 
blivit ett modeord och det finns tid till 
reflektion i vardagen.

Förändringsbenägenheten i ledarskapet är 
noll. 

Ledarskapet drivs av individuella egon och en 
söndra och härska strategi råder, vilket leder 
till en farlig alienering bland regionens 
befolkning.

I regionen tillåts vi bara ta de sk
”skuggbesluten”, alla strategiskt viktiga beslut 
som rör oss tas i själva verket i Stockholm. 

Politiken är ryckig, saknar mod, uthållighet och 
visioner. Regionen leds av politiska flugor.

Det råder krig mellan kust och inland.

Ledarskapet inom organisationerna bygger på 
”time-control” vilket föder en sönderstressad 
befolkning.

Framgångsfaktor
Samverkan utanför regionen Hallelujascenario Domedagsscenario

Meraöst-väst, NSPA

Merainterregional samverkan

Direktflygtill vårapartners

Bra kommunikationer

Byggnorrbottniabanan

Öppna och syresätt regionen med influenser 
från andra

Regionen är en aktivt och efterfrågad 
samarbetspartner, vilket har lett till att vi 
kommit in i strategiskt viktiga 
samarbetskonsortier världen över.

Samarbetena baseras på funktionella 
kompetenskopplingar och begränsas inte av 
administrativt geografiska gränser. 

Arbetar man i regionen, oavsett om det är 
inom privat, offentlig eller forskningssektorn, 
är man en världsmedborgare.

Universiteten har haft mod att fokusera och 
utveckla sina ”uniquesellingpoints” vilket har 
gjort dem till starka samarbetspartners över 
hela världen.

Skellefteå har etablerat sig som en 
Europaflygplats. 

Luleå flygplats har blivit ett centralt 
fraktcentrum.

Det går snabbtåg mellan de nordiska 
länderna.

Storregionen drevs igenom och blev en succé.

I regionen är vi introverta och vi är oss själva 
nock. 

Vi blir bortprioriterade och andra 
konkurrerande regioner springer ifrån oss. Vi 
står utanför all form av samarbete. Har vi tur 
får vi hänga på B-lagen.

Universiteten har inte lyckats profilera sig 
kring sina kärnkompetenser vilket har lett till 
att deras attraktionskraft som 
samarbetspartners i andra delar av landet och 
världen har minskat kraftigt. 

Universiteten har blivit små regionala 
högskolor.

Det blir ingen storregion.
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Framgångsafktor
Innovation Hallelujascenario Domedagsscenario

Etablera testplattformar för nya produkter 
och tjänster.

Karlägg behov och önskningar hos de äldre.

Modelltänk med bäring på hela EU

I regionen har vi sedan länge vant oss att lösa 
problem, vilket bidrar till en hög 
användarvänlighet i nya produkter och 
tjänster.

Vi har lyckats hitta nya system och arbetssätt 
för att främja innovationer, från idé till 
marknad. Vi är världsbäst på att fånga upp 
idébärarna och innovationsmöjligheter. 

Universiteten är en viktig spelare och 
samverkar proaktivt med andra kompetenser 
för att kommersialisera forskningen.Våra
inkubationsmiljöer är väl renommerade 
internationellt och spottar ut nya företag och 
företagare. Och vi slår världsrekord i 
överlevnad, 95% av inkubatorsföretagen
överlever.

Innovatörer och idébärare tillåts komma fram 
och få fotfäste, vilket leder till att regionen 
etableras som en spännande utvecklingsmiljö 
”där allt är möjligt”. Innovationssamtalen 
breddas och är öppna för alla idébärare, och 
inte bara utvecklingspersonal på företag eller 
tekniktransferorganisationer. 

Riskkapitalet dras sig till vår region, för här får 
man avkastning på satsade medel.

Det är ok att misslyckas. Innovationsidéer 
kommer och går, men en individ som trycks 
ner, kommer inte tillbaka.Nya innovativa 
belöningssystem växer fram inom företagen 
som belönar nytänkande och idéer, även om 
dessa kan komma avsättas utanför företagens 
väggar.

Inkomsten från våra regionala råvaror, 
exempelvis skogen, går in i en 
innovationsfond.

Det finns inget intresse hos befolkningen för 
nytänkande. Att syssla med innovationer och 
driva företag är fult.

Befolkningen saknar samhällsengagemang 
och det offentliga saknar resurser för att 
tillgodose människors behov.

Oklarheter i de immateriella rättigheterna, dvs
vem som äger innovationerna, hämmar 
nytänkande och innovationerna väg till en 
marknad.

Vi saknar riskkapital och den offentliga 
upphandlingen sätter käppar i hjulet för 
innovationernas framkomst, istället för att 
vara en pådrivande kraft.

Ingen driver frågan om lärarundantaget.
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8 Kompetens & generationsväxling; Slutsatser & förslag på insatser

8.1 Stärk företagsnyttig forskning & utvecklingsinsatser kring ”age management” 

Äldre personer försvinner allt tidigare från arbetslivet. I många fall beror det på 
neddragningar på arbetsplatsen, men många har också problem med hälsan. Hittills har 
det varit svårt att få arbetsgivare att satsa på att ha kvar de äldre och skapa en 
arbetsmiljö där alla anställda kan förverkliga sin potential utan att hämmas av sin ålder. 
Samtidigt är företagens egen förmåga att få senior arbetskraft, som ofta har strategiska 
nyckelkompetenser, att vara aktiva längre i arbetslivet en strategisk utmaning för det 
regionala näringslivet. Under framsynsprocessen har det framkommit behov av ökad 
förståelse för riskkällor respektive hur arbetsmiljö och arbetsplatser kan anpassas för att på 
bästa sätt skapa gynnsamma förutsättningar för äldre personer att vara aktiva längre i 
arbetslivet. Det handlar om fysiologiska aspekter men också och psykologiska såsom 
kognitiva funktioner, ålder och prestation, attityder och motivation etc.  

Framsynen föreslår att regionens universitet, tillsammans med regionens företag, stärker 
forskningen på området och initierar konkreta utvecklings/stödinsatser gentemot 
behövande företag. Även samverkan med andra lärosäten med strategiskt viktig 
kompetens på området bör ses över. Framsynen har, genom Landstinget i Norrbottens län, 
lämnat in projektansökan ”Best Agers” till The Baltic Sea Region Program (Interreg) 
tillsammans 19 internationella partners kring Östersjön. Genom partnerskapet och andra 
dialogpartners under arbetet (Göteborgs Universitet, ”Finnish Institute of Occupational 
Health” och Universitetet i Tammerfors) har inledande internationella kontakter etablerats. 

8.2 Ett regionalt utvecklingslaboratorium i samverkan mellan UmU & LTU 

Mycket pekar på att de negativa demografiska tendenserna i regionen påverkar centrala 
ekonomiska variabler som ekonomisk tillväxt, inflation, sparande och kapitalflöden. Men 
det räcker förmodligen inte, åldersstrukturen påverkar också fenomen som migration, 
miljöförstöring, inkomstfördelning och den offentliga sektorns expansion. Vi tror också att 
Norrbotten och Västerbotten, i en Europeisk jämförelse, kommer att känna av effekterna 
tidigt. Effekterna märks redan idag i många av våra kommuner varav vissa är särskilt illa 
ute.  Vi måste alltså agera och göra det nu. De negativa demografiska tendenserna har 
komplexa orsakssamband vilket kräver samverkan över kompetensgränserna. Lyckas vi 
kan vi bli en föregångare när det gäller innovativa lösningar på kompetensförsörjningens 
många gånger komplexa problem. Kanske kan vi till och med vända en negativ trend till 
vår  egen fördel. 

Under framsynen har idéer  i riktning mot en strategisk samverkan mellan LTU och UmU i ett 
regional utvecklingslaboratorium diskuterats.  Syfte är att gemensamt mobilisera  och 
aktivera de regionala ”kunskapsmusklerna” kring sådana problemområden som 
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identifierats och definerats som särskilt centrala tillsammans med, exempelvis en kommun.  
Alla relevanta kompetenser inom universiteten kan aktiveras genom ”Labbet”. ”Lab-
tanken” symboliserar mod, mandat och även förmåga att tänka och våga prova nya 
angreppssätt på komplexa problem i samverkan.   Samverkan skall inte bara bidra med 
ny kunskap och en större förståelse för komplexa orskassamband, utan också med initiativ 
och genomförande av handlingsorienterade projekt i ”otraditionella” 
samverkanskonstellationer.  Finansieringen skulle kunna organiseras i ramprogramsform där 
olika aktiviteter, projekt samt regionala och nationella medel samlas under ett 
gemensamt mål, dvs att stärka regionens kompetensförsörjning dag och imorgon. 

8.3 Etablera ett ”integrationsnätverk” för universitetens studenter & det regionala 
samhället

En utmaning som lyfts fram under framsynen är att öka anställningsbarheten hos 
studenterna vid regionens universitet. För att klara av detta måste transparensen mellan 
vad regionen har att erbjuda å ena sidan och studenternas kompetens å andra sidan bli 
bättre. Det skall vara lätt att hitta in i de akademiska korridorerna och lätt att hitta ut i det 
regionala arbetslivet. Studenter som inte vet vad regionen har att erbjuda, som vid 
examinering saknar värdefulla kontakter och nätverk och som därmed saknar en ”känsla” 
för regionen, riskerar att flytta någon annanstans efter avslutade studier. Regionens 
universitet behöver därför utveckla en strategi som möjliggör för studenterna att redan på 
ett tidigt stadium under studierna utveckla sina kontakter med det regionala samhället. 
Under framsynen diskuterades idéer kring en form av ”integrationsnätverk” inom vilket 
studenterna får träffa och lära känna regionens variationsrikedom avseende spännande 
företag, varumärken och arbetsformer både inom det privata näringslivet och det 
offentliga. Här presenteras och diskuteras företagens/organisationernas behov idag, 
strategiska utveckling, framtida kompetensbehov, internationella kontakter och 
spännande karriärvägar. Fadderföretagsverksamhet, studieresor, företagspresentationer 
och föreläsningar samt ”matchmaking” mellan studenter och företag för examensarbeten 
etc är exempel på nätverksaktiviteter.  

Framsynen föreslår att förutsättningarna och formerna för ett sådant nätverksinitiativ 
utreds. 

8.4 Erbjud flexibla och individanpassade utbildningsformer 

Framsynen lyfter fram utbildningssystemets förmåga att leva med mångfald, att tillåta 
mångfald och utveckla mångfald som nödvändig för att säkerställa framtida 
konkurrenskraftig arbetskraft.  Detta handlar främst om att ta hänsyn till den stora 
variationen mellan studenterna när det gäller livssituation med familj, vänner, arbete, 
intressen, samhällsuppgifter och ge möjlighet till stora variationer genom flexibla 
utbildningslösningar. Framsynen har också diskuterat på vilket sätt de utbildningsformer 
som idag erbjuds vid regionens lärosäten kan utvecklas för att på bästa sätt stödja 
näringslivet inför den utmaning som kompetens- och generationsväxlingen medför. Den 
åldrande arbetskraften nödvändiggör sannolikt innovativa former för vidareutbildning och 
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uppdateringsutbildning för vuxna med varierande kompetensutvecklingsbehov och 
livssituation. Därför kommer ett nytänkande behövas i utformningen av utbildningar med 
högra krav på flexibilitet och individanpassning.  Ett mer flexibelt lärande anpassat till den 
enskildes behov och livssituation, ökar förutsättningarna för senior arbetskraft att vara aktiv 
längre i arbetslivet. Det finns flera motiv till varför vuxenutbildningen ska organiseras i friare 
former, mer individualiserat och med hänsynstagande till livssituation.  En vuxen 
studerande har många olika roller och rollen som studerande måste kunna samspela med 
dessa.  Vidare ökar effekterna av studierna ökar om lärandet kan integreras i eller 
genomföras nära den miljö där kunskaperna skall användas.  Flexibelt lärande kan 
erbjudas den studerande genom anpassningar av sätten att organisera utbildning. För 
den studerande karaktäriseras detta av möjligheter att bedriva studier och ta del av 
undervisning hemifrån/under resor/på arbetet/ på annan ort än utbildningsorganisatören, 
påbörja studier och ta del av undervisning vid olika tidpunkter, bedriva studier i olika takt, 
välja att arbeta enskilt eller tillsammans med andra och gå in i studier utifrån sin reella 
kompetensnivå.  

Framsynen föreslår att regionens lärosäten tillsammans med näringslivet ser över och vid 
behov anpassar utbildningsformerna för att hantera regionens kompetens- och 
generationsväxling. 

8.5 Utveckla dialogen mellan universiteten & avnämargrupper i utvecklingen av 
utbildningar

Framsynen konstaterar att det finns ett solklart samband mellan regional tillväxt, 
företagens tillgång till ”rätt” arbetskraft och förmågan hos regionens universitet att erbjuda 
sådana utbildningar som efterfrågas av näringslivet idag och imorgon. Att låta näringslivet 
och andra potentiella arbetsgivare vara med och påverka utbildningsutbud och innehåll 
är därför viktigt och bör ingå som en naturlig del i universitetens samverkansuppgift. 
Undersökningar visar att utsikterna till jobb är en av de i särklass viktigaste faktorerna vid 
val av högskoleutbildning.  De studenter som examinerats från utbildningar med god 
näringslivssamverkan har lättare att få jobb, de får mer relevanta, kvalificerade jobb och 
högre lön (Svensk Näringslivs Högskoleranking 2009). Anknytning till arbetsmarknaden är 
därför en grundläggande kvalitetsaspekt i utbildningen som borde göra alla till vinnare. 
Regionens förutsättningar att få god tillgång till relevant arbetskraft ökar samtidigt som 
lärosätena får ett ökat elevunderlag. Kan företagens och akademins ”samproduktion” 
(KK-Stiftelsens begrepp) gällande forskningskunskap utvidgas till att även omfatta 
gemensam strategisk design av utbildningar? Utvärderingar visar att samproduktionen kan 
”organiseras fram” genom naturliga mötesplatser där universitetspersonal och företag kan 
mötas för dialog kring industriella strategiska problem samt akademins problemlösande 
förmåga (Utvärdering av forskningsprofiler vid fyra svenska högskolor, inno Scandinavia AB 
2007). En sådan dialog är central för att skapa en ömsesidig förståelse för hur näringslivets 
kunskapsinhämtning och användning av kunskap går till i praktiken och hur den kan 
främjas genom väl anpassade utbildnings och forskningserbjudanden.  

Framsynen föreslår därför att behovet av utveckla och utöka befintliga dialogfora mellan 
regionens universitetsutbildningar och företagen kartläggs. Frågan är om dagens 
utbildningssamverkan för förmedling av uppsatsuppdrag, examensarbeten och 
praktikplatser kan utvecklas till/kompletteras med en mer strategisk dialog för utveckling 
av ett utbildningsutbud av strategisk vikt för regionen. Goda exempel finns såsom 
Mittuniversitetets programstödsgrupper för lärare och arbetsgivare, ”Industrial Advisory 
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Board” vid Högskolan i Halmstad, ”Framtidsbyggarna” – Rektorsakademiens forum för 
rektorer och företagsledare och Näringslivsrådet för Stockholms Science City . 
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9 Ung Framsyn om attraktionskraft; Slutsatser & förslag på insatser

9.1 Vi måste bli bättre på att lära av varandra – en paraplyinsats för mentorskap? 

Det finns en allvarlig generationsklyfta som påverkar regionen negativt. Problemet består 
främst i att potentialen i mötet mellan unga och gamla inte utnyttjas fullt ut. Detta 
problem märks tydligast i skolan där de äldres kunskap och erfarenhet inte tas om hand 
samt i näringslivet där kompetensöverföringen mellan äldre och nyrekryterade inte 
genomförs på ett strategiskt sätt. Detta leder till att strategisk erfarenhet går förlorad – 
allvarligt ”kompetenstapp”, rotlöshet och en avsaknad av ”känsla” för regionen bland 
unga samt brist på respekt mellan unga och gamla. Det leder också sannolikt till att de 
äldre successivt hamnar utanför samhället med en känsla av att inte vara till nytta.

Det finns exempel på att unga och äldre lär av varandra. Mentorskapsprogrammet i Luleå 
mellan unga personer och politiker är ett sådant exempel.  Problemet är att det bedrivs i 
för liten skala och skulle kunna utvecklas och breddas. Vad kan vi lära av det och kan 
erfarenheterna vidareutvecklas och genomföras i andra former på andra ställen i 
regionen? Det är också viktigt att det finns verktyg för att kunna visa på konkreta resultat 
av initiativ som stimulerar lärande mellan unga och gamla. Det är först när man kan bevis 
nyttan, som denna typ av initiativ kommer att stödjas.  

Regionen behöver en paraplyinsats för mentorskap som syftar till att öka lärandet och 
erfarenhetsutbytet mellan unga och äldre.  Det handlar om äldre som coachar unga 
idébärare och entreprenörer och unga som engageras i den politiska och regionala 
beslutsfattningen. Det handlar också om att unga personer i utbildning måste få tillgång 
till de äldres kunskap och erfarenheter. Några förslag på konkreta insatser som lyfts fram 
är;

Mentorskap för nyföretagande; Man kan komma från universitetet, man kan vara 
arbetslös eller man vill utveckla en idé inom ramen för sitt arbete. En samordnande 
plats behövs med tillgång till erfarna mentorer. 

Mentorsinsatser inom näringslivet behövs för konstruktivt utbyte mellan yngre och 
äldre. En person som går i pension är mentor åt nya kollegor, mentorn går ner i 
tjänst. Arbetsgivaren bör betala, man vinner på det i längden. Alt 50% från 
pensionssystemet och 50% från arbetsgivaren. 

Unga mentorer behövs för regionens politiker. Följ upp modellen i Luleå ,”unga 
mentorer”, mellan unga och politiker, som kan fungera som förebild, utvecklas 
vidare och spridas till andra delar av regionen. Politikernas perspektiv vidgas. Detta 
skulle även lösa problemet med rekrytering av drivande nya unga krafter till 
politiken. Omsättningen bland politiker bör öka. 

Äldre erfarna personer borde nyttjas mer praktiskt i utbildningarna. Kunskap kan 
därmed få ”upplevas”. Ex Äldre personers erfarenhet av historien är viktig som 
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komplement till teoretiska historiebeskrivningar i böckerna. Lokal historia är viktig 
…”vad har ni provat att göra här för 20 år sedan…?” 

Lärlingsprogram på universiteten; Fler program på universitetet bör ha lärlingstid. 

9.2 Våga se och lyfta fram sub-kulturer som en kreativ kraft för regionen 

I regionen finns en mängd subkulturer som grupperar ungdomar kring gemensamma 
intressen och drivkrafter. Subkulturer ligger ofta utanför den offentliga stödapparaten och 
syns knappast i några utvecklingsplaner. Individer i sådana kollektiv driver därför ofta sin 
egen utveckling och utvecklar gemensamt en kreativ miljö. Det är därför vitigt att se 
subkulturer som en mylla för drivande individer och kommande entreprenörer. Subkulturer 
av alla slag, även otraditionella, är viktiga och bör accepteras. Problemet är att 
subkulturer som ”lös grupp” har dålig status och har svårt att få stöd och tillgång till 
offentliga medel. En drivande person är hela verksamheten vilket leder till död när denne 
lämnar. Kulturerna dör ut, eldsjälar flyttar till andra regioner med bättra utvecklingsmiljöer.   

En annan syn på sådana lösa men kreativa grupper måste etableras. Statusen på sub-
kulturer måste höjas. Även subkulturer måste kunna söka stöd. Det finns hjälp och stöd 
men den är svår att hitta vilket leder till att kreativa och drivande individer tappar 
motivation. Dessutom finns det en tendens att endast färdiga idéer och projekt krävs för 
att påbörja en utvecklingsprocess med hjälp och stöd. Det satsas för lite på idéer som 
kanske inte är jätte bra från början, men som mycket väl kan utvecklas till nåt stort. 
Drivande individer inom olika sub-kulturer skulle vara hjälpta av en mentor när de vill starta 
och utveckla något. Mentorn skulle kunna vara en diskussionspartner, men också kunna 
bidra med ett ”helikopterperspektiv” över det offentliga stödsystemet och guida rätt. 
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10 Igångsatta projekt som ett resultat av framsynen

10.1 Småföretagsalliansen för ökad användning av ekobaserade material

Projektet syftar till att etablera en effektiv samverkan och kompetensuppbyggnad mellan de småföretag
som omvandlar uttjänt gummi till nya produkter och funktioner. På så sätt vill vi skapa fler och större
affärer i de småföretag som omvandlar uttjänt gummi till nya produkter och funktioner, bland annat till
bilindustrin. Noden är företaget EcoRub AB som deltagit i framsynsprocessen. Genom att arbeta i ett
klusterperspektiv vill vi positionera småföretagen och kompetensområdet ekobaserade material med
uttjänt gummi som bas. Utöver projektledaren EcoRub omfattar nätverket EcoElast AB, National Gummi
AB, Plastteknik i Ostvik AB, Vetab, Diling teknik AB, Repile AB, Jaxal AB, Lundgrens Sverige AB och ProCare
AB. Projektet drivs med stöd från Tillväxtverkets regionala klusterpriogram samt Länsstyrelserna i
Norrbotten och Västerbotten.

www.ekomaterial.se

10.2 ACE –”Advanced pre Commercialization of Eco rubber material”

Framsynen har, tillsammans med en av processdeltagarna (företaget EcoRub AB), initierat ett projekt som
syftar till introducera produkter som producerats från återvunnet gummi till internationella marknader. En
ansökan lämnades in till Kommissionens ”Eco Innovation Programme” i september 2009. Projektet
fokuserar ett antal intressanta applikationsområden och användargrupper inom byggsektorn och
fordonsindustrin. Målet är att 1.) identifiera möjliga användargrupper och anpassa EcoRubs hybrid
material till användarkraven, 2.) integrera gummiråvaran i innovationsprocessen samt 3.) utarbeta en
kommersialiseringsstrategi. I projektet är ”Forschungszentrum Karlsruhe” (FZK) och ”Automotíve Cluster” i
Slovenien (ACS) partners där FZK fokuserar byggsektorn och ACS fokuserar fordonsindustrin. Som partner i
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råmaterialledet ingår det grekiska företaget Herco i konsortiet. Den europeiska branschorganisationen
ETRA (”European Tyre Recycling Organization”) är med som en associerad partner.

10.3 VOLLMAR – Utvecklingsfonden för uthålliga innovationer

Samhällets behov av energisnåla och miljövänliga lösningar är mycket stort. Samtidigt har framsynen dragit
slutsatsen att en mycket stor hämsko för att få miljöinnovationer att komma fram är att innovatörerna dels
i alltför stor omfattning blir bestulna på sina idéer och dels att det är mycket svårt, om nästan omöjligt, att
finansiera innovationerna på ett sådant sätt att innovatörerna fortfarande finns med i bilden i samband
med marknadsintroduktion. En orsak till detta är att innovatörerna oftast själva inte har nog finansiell
styrka utan tvingas ”sälja ut”. Två av framsynens deltagare (Vollmar Jonasson och Åke Paulsson) tog
initiativet till utvecklingen och etableringen av en Innovatörernas Utvecklingsfond. Fondens uppgift är att
omvandla innovatörernas idéer till produkter och arbetstillfällen och framtidshopp. Vi vill med detta skapa
en möjlighet för privatpersoner att kunna vara delaktiga i att skapa en bra utveckling. De innovationer som
vi satsar på ska vara uthålliga i ordets vidaste bemärkelse.

www.vollmar.se

10.4 ”Best Agers” – ett internationellt partnerskap för att hantera generationsväxling

De utmaningar som generationsväxlingen för med sig kan inte enbart tacklas inom regionen utan bör även
hanteras på en internationell arena, där alternativa lösningar och idéer till modeller, angreppssätt och
utvecklingsinitiativ diskuteras tillsammans med internationella partners. Framsynen har, med Norrbottens
Läns Landsting (NLL) i spetsen tagit initiativ till ett internationellt samarbete inom Interreg projektet ”Best
Agers” för att hantera de utmaningar som regionens kompetens och generationsväxling medför. Projektet
samlar 19 partners (projektledare ”Academy of Economics Schleswig Holstein”) runt Östersjön och pågår
under perioden 2010 2013.
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De utmaningar som generationsväxlingen för med sig kan inte enbart tacklas inom 
regionen utan bör även hanteras på en internationell arena, där alternativa lösningar och 
idéer till modeller, angreppssätt och utvecklingsinitiativ diskuteras tillsammans med 
internationella partners. Framsynen har, med Norrbottens Läns Landsting (NLL) i spetsen 
tagit initiativ till ett internationellt samarbete inom Interreg-projektet ”Best Agers” för att 
hantera de utmaningar som regionens kompetens- och generationsväxling medför. 
Projektet samlar 19 partners (projektledare ”Academy of Economics Schleswig-Holstein”) 
runt Östersjön och pågår under perioden 2010-2013. 

Kontakt; Anna Lindberg Norrbottens Läns 
Landsting

10.5 Utveckling av en regional aktivitetskalender 

Projektet är ett resultat av den parallella processen Ung Framsyn där behovet av en 
regional aktivitetskalender diskuterats.  Ungdomar känner ofta till vad som händer och 
vad som är på gång i den stad man bor i. Däremot upplevs allt som finns att göra och 
uppleva utanför det egna närområdet ofta som ”osynligt”. Dessutom finns en tendens att 
det bara är de stora evenemangen som synliggörs. Utbudet av de mindre och mer 
vardagliga aktiviteterna syns och märks däremot inte. Sammantaget för hela regionen, 
finns en uppsjö av arrangemang och aktiviteter som måste synliggöras och göras mer 
lättillgängliga för alla. Ett arrangemang som ligger i linje med det egna intresset och den 
personliga utvecklingen gör det geografiska avståndet ointressant. Samtidigt skulle 
regionens attraktionskraft stärkas om man lyckades ”paketera” och visa på allt som 
händer.  Arbetat har också påbörjats med en site som i en först fas utgår från utbudet i 
Luleå som senare kommer att omfatta en bredare geografiskt område.  

www.peppen.nu 
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11 Tankar kring framsynens fortsättning 

Framsynens uppdrag var delvis att ta fram inspiration och idéer till andra delprojekt inom 
DARE. Många av framsynens deltagare har generöst och engagerat bidragit med sin 
kunskap och idéer kring regionens utveckling kopplat till våra två fokusområden. 
Prioriterade förslag på aktiviteter har utvecklats i avsnitten ovan. Andra idéer som har 
stötts och blötts i processen kan prioriteras i kommande projektetapper. Prioriteringen 
utgår från att det skall vara möjligt att göra något för regionala aktörer och att det gärna 
ska kunna ge resultat även på kort sikt. Framsynen har ett ansvar att bära tankarna vidare 
och tillsammans med andra aktörer skapa handling ur dem på samma sätt som redan 
skett med flera tankar under processens gång. En naturlig väg är att föra in och fortsatt 
arbeta vidare med idéerna inom de delprojekt inom DARE där det är innehållsmässigt 
relevant.  Andra delprojekt inom DARE kan ta över stafettpinnen för delar av framsynens 
resultat. Detta skulle t ex kunna gälla frågor som att utveckla; 

Nya metoder för småföretagens forskning och samverkan med universitet.  
System för mentorskap för att utveckla samverkan i ett brett perspektiv. 
Finansieringsformer för ”gröna innovationer” 
Stödfunktioner för grön upphandling. 
Nätverk för integration av studenter i regionen.

För etapp två av framsynsprojektet skulle vidareutvecklingen av vissa resultat i samverkan 
med berörda aktörer kunna vara ett naturligt fokus, det gäller t ex resultat som: 

Framsynen har tagit fram rekommendationer och identifierat insatsområden av stor 
betydelse som:

Se över samordningsvinster mellan regionens gröna centrumbildningar 
Utveckla  en utvecklingsplattform mellan LTU och UmU och regionala aktörer, ett 
”regionalt lab” 
Föreslå nya samverkansformer mellan universiteten och omgivande samhälle kring 
utbildning 
Utveckla förslag på hur forskning och utbildning inom age management kan 
stärkas. 

Åtgärd
Dialog och förankring inom universiteten 
Dialog och förankring hos gröna centrumbildningar, etc, etc 
Planering och överlämning 

Framsynen har sjösatt strategiskt viktiga insatser som:

Best-Agers (NLL i Interreg projekt med 19 partners runt Östersjön) 
Grön Fond 
Småföretagsalliansen för eko baserade material (10-tal småföretag i regionen) 
Ansökan till Eco Innovationsprogrammet (Småföretag i regionen + partners 
Forschungszentrum Karlsruhe + Automotive Cluster i Slovenien) 

Åtgärd 
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Initiativen bör följas upp och erfarenheter återföras i nya initiativ.  
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Framsynen har identifierat och stärkt ”ambassadörer” för strategisk viktiga utmaningar

Åtgärd 
Framsynen kan fortsatt fungera som neutralt forum där individers och organisationers 
utmaningar och drivkrafter får möta andras i en framåtblickande diskussion.    

Framsynen har lyft fram viktiga utvecklingsområden för universiteten och regionen

Åtgärd
Strategisk framsyn och Framsyner på fler områden måste betraktas som en investering för 
universiteten, regionen och enskilda deltagare. Erfarenheterna från den genomförda 
framsynen kan återföras till nya aktiviteter. 

Framsynen har involverat ungdomar i dialogen kring regionens framtid

Åtgärd
Ung Framsyn som metod bör vidareutvecklas till att bli ett strategiskt verktyg för 
universitetens och regionens framtidsfrågor.   

Förslagen ovan berör många verksamheter inom och kring universiteten och de behöver 
diskuteras med många aktörer och förankras på olika sätt. Inget kan utföras isolerat inom 
ramen för DARE, uppgiften är att utveckla och lotsa framsynsprojektets resultat till rätt 
mottagare och biträda efter behov. För merparten av förslagen gäller att en framgångsrik 
implementering bygger på att tankarna kan tas tillvara som en naturlig del i utvecklingen 
av unversitetens forskning och undervisning. Det finns även möjligheter för universiteten 
och andra organisationer i regionen att agera på framsynens förslag i egenskap av 
köpare av tjänster och varor samt som arbetsgivare. Det gäller t ex samverkan kring 
rekrytering, utveckling av age management och grön upphandling. 
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Bilaga 1 Vad är framsyn? 
"When it is urgent, it is already too late"

“As the pace of change increases, decision-makers wade through files marked 'for 
immediate action', classified by the degree of urgency involved. Consequently, only 
when a problem becomes urgent does it receive attention. As a result, most decision-
makers have little room for manoeuvre”, (Blueprints for Foresight Actions in the Regions; 
Synthesis report 2004). 

Utvecklingen i Europas regioner är inte ödesbestämd utan beror på handlingskraft och 
aktiva val med hänsyn taget till olika typer av framtida hot och möjligheter. En regions 
framtida framgång är således resultatet av många av varandra beroende beslut, fattade 
under lång tid inom offentlig och privat sektor. Förutsättningarna för en samordnad 
planering har drastiskt förändrats genom att ekonomin blivit allt mer globaliserad, 
innovationsledd och nätverksorganiserad. För den enskilde beslutsfattaren medför detta 
ökad osäkerhet, ökad komplexitet och allt större konsekvenser vid felaktiga beslut. För att i 
denna situation fullt ut tillvarata den regionala potentialen krävs ett sammanhållet 
arbetssätt där lärosäten, näringsliv och offentlig sektor samverkar kring fokusområden som 
baseras på regionens identifierade styrkor.  

Framsyn har, från att vara en metodik på nationell nivå för att hitta långsiktiga 
forskningsprioriteringar, även kommit att bli ett handfast verktyg för att gemensamt 
formulera ett regionalt drömscenario samt hitta och starta upp nödvändiga 
utvecklingsspår i linje med scenariot. Vidare identifieras och mobiliseras en kärntrupp av 
personer som bidrar med sina kompetenser, idéer och intressen utan att markera 
positioner eller rikta krav mot varandra. Metoden bygger på öppenhet och prestigelöshet 
i syfte att nå samsyn kring sannolika och önskade framtidsscenarier och handlingsvägar. 
Det ökar möjligheten att förutse olika utvecklingslinjer i framtiden och lyfta fram flera 
tänkbara handlingsalternativ. Nyckel till en framgångsrik diskussion är att urvalet av 
deltagare gjorts omsorgsfullt, men också att en påläst mentor håller i diskussionen för att 
styra den framåt i en riktning som leder till konkreta aktiviteter och insatser för regionens 
utveckling. 

Information om framsyn Länkar

”On line foresight guide”. http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/0_home/index.htm 

Exempel på framsynsrapporter http://cordis.europa.eu/foresight/reports.htm 

“Blueprints for Foresight Actions in 
the Regions”. http://cordis.europa.eu/foresight/regional_blueprints2004.htm

Länderspecifika handböcker för 
regional framsyn http://cordis.europa.eu/foresight/cgrf.htm 

Forskningsinformation om framsyn http://cordis.europa.eu/foresight/research.htm 
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Bilaga 2 Så här har vi arbetat i processen 
Även om framsynen formellt har ägts av Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet i 
samverkan, har processen och dess innehåll i praktiken samägts av de deltagande 
individerna, deras organisationer och företag. Den enskilde individen har därmed inte 
”tjänstgjort” i processen utan deltagit med utgångspunkt från egna utvecklingsbehov och 
drivkrafter. Delfrågor har initierats av deltagarna utifrån sina respektive organisationers 
perspektiv och samlas i tematiska grupparbeten. Framsynen har där vidlag fungerat som 
ett forum för matchning mellan drivande individer, centrala utmaningar av stor vikt både 
för deltagare och regionen. Under processen har vi arbetat på lång sikt med scenarier 
och visioner samt på kort sikt med uppstart av direkta insatser. Igångsatta projekt och 
insatser presenteras i kapitel 10. Arbetet under framsynen har följt en 4-stegsmodell som 
sammanfattas nedan:   

• ”Hallelujascenarier”
• ”Domedagsscenarier”

Framgångsfaktorer

• Utmaningar – lång sikt
• Utmaningar – kort sikt

Vad är 
problemet?

• Nytta för regionen
• Nytta för deltagarna

Lösningar

• Direkta insatser
• Rekommendationer

”Action”

Steg 1 - Definition av framgångsfaktorer & scenariebyggande: Det första steget 
definierades ett antal generella grundläggande förutsättningar som kan sägas 
karaktärisera de regioner som brukar lyftas fram som framgångsrika (En normativ modell, 
kapitel 4). Vidare diskuterade och definierade vi regionsspecifika framgångsfaktorer. Med 
framgångsfaktorer avsågs vad som är av särskild betydelse för att nå framgång inom de 
prioriterade områdena, ett grönare näringsliv samt Kompetens- och generationsväxling. 
För varje framgångsfaktor definierade vi sedan bästa respektive sämsta tänkbara situation 
i framtiden, så kallade ”halleluja-scenarier” och ”domedags-scenarier”. 

Steg 2 - Diskussion och samsyn kring upplevda problem och prioriteringar: För varje 
framgångsfaktor definierades särskilda utmaningar och problem. Vi ställde oss frågorna 
om nu ”Halleluja-scenarierna” är så eftersträvansvärda, varför har vi då inte nåt dit redan? 
Vilka av ”domedags-scenarierna” är mest prioriterade? 

Steg 3 - Design av regionspecifika lösningar: Med utgångspunkt från de identifierade 
problemen och utmaningarna, diskuterade vi lösningar på kort och lång sikt. Vad måste 
göras, vilka bör bli involverade och vad kan processdeltagarna bidra med är exempel på 
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frågor vi arbetade med och besvarade. En central fråga genom hela processen var 
vilken roll regionens universitet kan spela i samverkan med det omgivande samhället. 

Steg 4 – ”Action” & Rekommendationer: ”Action-momentet”, det vill säga att få saker att 
hända snabbt, har varit ett centralt angreppssätt i framsynen. Diskussioner kring framtida 
scenarier har därför kontinuerligt varvats med design av lösningar av stor relevans för 
regionen och med snabb nytta för processdeltagarna. Vissa idéer till lösningar har 
omvandlats till direkta insatser (kapitel 10) under processens genomförande medan andra 
har utgjort underlag för rekommendationer (kapitel 11) för vidare insatser.  
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Bilaga 3 Vi som arbetat i processen 

Framsynskansliet
Anders Lagerkvist (Projektledare) Luleå Tekniska Universitet 

Lisa Dahlén Luleå Tekniska Universitet 

Anna Norberg Umeå Universitet 

Erik Asplund inno Scandinavia AB 

Peter Heydebreck inno AG 

Media & kommunikation 
Leif Nyberg Face Out 

Patrik Lindén Mistlur 

Kompetens- och generationsväxling
Agneta Granström Norrbottens läns Landsting 

Carl-Erik grip SSAB 

Anna Dahlberg Umeå Universitet 

Karin Axelsson Luleå Tekniska Universitet 

Anna Lindberg Norrbottens läns Landsting 

Anna Norberg Umeå Universitet 

Ann-Christin Thunehed Boliden 

Annika Nordenstam Lycksele kommun 

Eivor Bryngelson Attraktiv Region 

Ingegerd Olofsson Luleå Tekniska Universitet 

Ingrid Landström Vattenfall 

Jörgen Olsson Länsstyrelsen i Västerbotten 

Katarina Rönnbäck Länsstyrelsen Norrbotten 

Lars Wallrup Attraktiv Region 

Martina Johansson Attraktiv Region 

Mats Jakobsson Luleå Tekniska Universitet 

Nils-Gustav Lundgren Luleå Tekniska Universitet 

Patrik Sällström Länsstyrelsen i Västerbotten 

Rikard Gebard ETC Piteå 
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Hassan Salman ETC Piteå 

Maria Sydh Student UmU 

Peter Bassun Student UmU 

Andreas Johansen Student UmU 

Yngve Sundin Region Västerbotten 

Ivar Lidström  Länsstyrelsen Norrbotten 

Grönare näringsliv 

Anders Johansson 
Luleå Tekniska Universitet, Process-
IT 

Magnus Eliasson Arctic Asset Management 

Annika Eriksson Miljöpartiet 

Åke Paulsson Eco Rub AB 

Ulla Grönlund Länsstyrelsen Västerbotten 

Albert Edman Umeå kommun 

Annika Nordenstam Lycksele kommun 

Tomas Fägerman Ragnsells 

Patric Stafshede Uminova Innovation 

Roger Lind Paragon AB 

Royne Söderström Umeå kommun 

Per Ulf Sandström Boden kommun 

Jan-Iver Ask PR reklambyrå 

Sofia Gideonsson IGIS Lycksele  

Linda Algotsson IGIS Lycksele 

Tore Karlsson Länsstyrelsen Västerbotten 

Rikard Gebart ETC Piteå 

Vollmar Jonasson Entreprenör 

Peter Lugnegård Thule-In 

Paneldeltagare under avslutningsmöte 
Susanne Andersson Vinnova 

Göran Uebel Tillväxtverket 
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Christian Svanfeldt DG Regio, Kommissionen 

Linus Hannerdahl Ung Framsyn 

Malin Abrahamsson Ung Framsyn 

Malin Kajava Ung Framsyn 

Många andra har i enskilda möten och på annat sätt gett input till processen, ingen 
nämnd och ingen glömd. 



Rapport från DARE delprojekt regional framsyn. Etapp 1; scenarier och förslag på aktiviteter. 

52

Bilaga 4; Röster från processen 
”Processen har givit mig nya insikter. Jag alltid varit så förbannad på alla 
entreprenörsfrämjande organisationer som bara sätter käppar i hjulet hela tiden. Därför 
har jag under lång tid uteslutit dem från samarbete. Nu inser jag vikten av öppenhet och 
samarbete. Jag skall inte längre vara en grinig uppfinnare utan försöka hitta nya former 
för samarbete.” (Entreprenör från Piteå) 

”Kul med en så öppen process med deltagare från olika delar av samhället, det var länge 
sen vi var så här kreativa!” (Offentlig organisation, Norrbotten) 

"Processen har fungerat och varit annorlunda på ett positivt sätt. Bra med egna agendor - eget 
ansvar."
(Anna Lindberg, NLL)

"Universiteten här har goda förutsättningar och borde vara tacksamma för det här 
engagemanget i regionen från aktörer utanför universiteten." 
(Susanne Andersson, Vinnova)

"Spännande initiativ att göra Ung Framsyn."
(Susanne Andersson, Vinnova)

"Jädrans intressant upplägg: att under resans gång få saker att börja hända!"
(Göran Uebel, Tillväxtverket)

"Mumma för politiker: konkreta förslag!"
(Göran Uebel, Tillväxtverket)

"Jag har medverkat i Framsynen för att knyta kontakter i regionen, mot myndigheter och 
akademi."
(Thomas Fägerman, Ragn-Sells AB)

"Allting styrs inte av pengar, det finns även andra drivkrafter som är viktiga; visionen av livet i 
regionen."
(Åke Paulsson)

"Vi måste visa upp visionen om det hållbara samhället som med framgång löser problemen; 
sälja berättelsen utanför det här rummet!"
(Annika Eriksson, politiker)




