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Bakgrund/kontext

• Ett långtgående gemensamt arbete i NMS
– Kluster

– Smart specialisering

– EU:kommissionens pilot; Regioner i 
industriell omvandling

– Smart Industri 1 & 2

• Regionalfonden
– Programområdet

– Förändring i regionalfonden till nästa
programperiod

• Industrifrågor aktuella på olika nivåer
– Smart industri på (nationell nivå)

– En ny industristrategi för ett grönt och digitalt 
EU (europeisk nivå)



Syfte

Att få ett gemensamt ramverk med gemensamma utgångspunkter för hur vi tar oss an den 

industriella omvandlingen i Norra Mellansverige

Varför?

Samla kraft över ett större område som brottas med liknande utmaningar.

 Uppnå synergier och kritisk massa. 

Efterfrågat i ERUF och i arbetet med EU-kommissionen; Regions in industrial transition. 

Förutsättning för att få ut det mesta ur nationella och europeiska satsningar framöver; Green 

Deal, Vanguardinitiativet mm (nationella och europeiska satsningar)

“En stark, hållbar och innovativ industri i Norra Mellansverige 

som tar tillvara på möjligheterna i industrins omställning”



Processen kring framtagandet 2018-2020

• Deltagande i EU kommissionens pilotprojekt Regions in industrial transition 2018 – 2021

• Deltagande av regionala aktörer i WS med EU kommissionen under 2018/19 samt dialog med 

regionala aktörer inför WS för att ta fram underlag.

• Genomförda analyser av OECD och VTT samt expertstöd (Emily Wise, Lunds Universitet). 

• Smart Industri Norra Mellansverige 2 – inspel från delprojekt

• Rundabordssamtal med företag, akademi, kluster mfl i Värmland, Dalarna och Gävleborg 

under våren och hösten 2019

• Industridagen ” Lära för livet”, tillsammans med Industrirådet, september 2019

• WS med aktörer och fortsatt bearbetning av strategin under vår/tidig höst 2020

• Beslut tagna i respektive politik hösten 2020



Våra utgångspunkter – industriell omvandling

• Digitalisering och affärsutveckling (nya affärsmodeller)

• Innovation och entreprenörskap

• Människan i industrin

• Energieffektivisering och cirkulär ekonomi

(Regioner i industriell omvandling – OECD)



Industrins utmaningar i NMS

• Låg innovationskapacitet i små och medelstora företag

• Bristande matchning av företagens kompetensbehov och arbetskraftsutbud

• Låg utgifts- och investeringsnivå inom forskning och innovation

• Starkt beroende av internationalisering, men låg grad internationalisering av små och 

medelstora företag

• Klimatomställningen

• Bristande strategisk samordning och styrning i den större geografin



Strategins

prioriteringar

Spets

Bredd



Strategin
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/naringsliv-och-
innovation/industriell-omvandling/strategi-for-industriell-omvandling/

Challenge labb såddfond
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/naringsliv-och-
innovation/industriell-omvandling/challenge-lab-saddfond/

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/naringsliv-och-innovation/industriell-omvandling/strategi-for-industriell-omvandling/
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/naringsliv-och-innovation/industriell-omvandling/challenge-lab-saddfond/


Arbetet fortsätter……
• Strategin pekar ut ramar och förutsättningar – att definiera, utforma och genomföra aktiviteter kräver ett 

större arbete.

• Avslutsarbetet kring Smart Industri 2.0 pågår fortfarande; gemensam kommunikativ plattform att 

samlas under.

• Regionala handlingsplaner ska tas fram. Ambition att påbörja arbetet under 2021

• Bredare samverkan i en inkluderande process; hela företags- och innovationsstödsystemet, universitet 

och högskolor och regionens företag. Regionerna håller ihop arbetet.

• Ta tillvara möjligheter i nationella och europeiska satsningar och program. ERUF, ESF, 

konkurrensutsatta medel

• Bättre och mer systematisk uppföljning av insatser/projekt. ”Industriportföljer”

• Utveckla samarbetet ytterligare över fler regiongränser



Framgångsfaktorer i arbetet

• Delad ”vision”

• Liknande industristruktur i regionerna

• Bred delaktighet (projektsamverkan, möten, rundabordssamtal Industridagen) 

• Tillit

• Politiskt prioriterad fråga

• Kontexten – draghjälp från nationellt och europeiskt arbete



TACK!



Goda Exempel samverkan ÖMS/NMS

• Smart Industri satsning (AM/3D)

• Lärande (interregional samverkan)

• Brysselkontoret Central Sweden

• EDIH (på gång)

• Utmaningar

• Administrativa hinder, svårt att samverka över programgränser

Men glöm ej: Företagen struntar i administrativa gränser! 


