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Sammanfattning
I vägvalet Innovativa miljöer och entreprenörskap betonas
betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Där anges att styrkeområden i Dalarna
ska fortsätta att utveckla specialiserade produkter och
tjänster, i nationell och internationell samverkan.
Sådana produkter och tjänster skapar affärsmöjligheter och bidrar till att lösa dagens och morgondagens
samhällsutmaningar.

En framtida tillväxt i Dalarna är starkt beroende av
att vi tar vara på vår kunskapsbas, skapar attraktiva
produktions- och arbetsförhållanden samt möter
nya kundkrav och marknader. Vi måste också binda
kontakter med samarbetsparters och kunder som finns
utspridda över hela jorden. Det gäller att spänna bågen
och ta klivet full ut i kunskapssamhället för att attrahera kompetens, globala samarbeten och lösningsinriktade innovationer. Det vill säga – arbeta för att stärka
regionens innovationsklimat för en framtida tillväxt.

Dalastrategin ligger i linje med inriktningen i EUs ambition om att stärka det regionala innovationsarbetet
för att lösa framtida samhällsutmaningar och framtida
tillväxt. Europa 2020 strategin är inriktad på Smart
tillväxt, Hållbar tillväxt och Tillväxt för alla. Smart,
genom investeringar i utbildning, digitalisering forskning och innovation; Hållbart, med en bestämd
inriktning på en koloxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv samt Inkluderande, med ett
starkt fokus på att skapa jobb och bekämpa fattigdom.
De europeiska utvecklings- och forskningsmedlen
kommer också att bygga på dessa ambitioner liksom
den svenska nationella strategin för regional tillväxt
och attraktionskraft.

Det övergripande motivet att stödja näringslivets förmåga till förnyelse och innovation, är att nya företag
ska etableras och befintliga företag växa så att
värden och jobb skapas. Det är också viktigt att stärka ett entreprenörskap som ökar viljan och modet till
förändring i alla verksamheter. Dokumenten Mobilisera
för Tillväxt – agenda för smart specialisering i Dalarna och
Mobilisera för tillväxt – innovationsarbetet och smart specialisering i Dalarna bygger vidare på Dalastrategin 2020,
där det understryks att en positiv utveckling i Dalarna
förutsätter ett samspel mellan insatser på den internationella, nationella, regionala och lokala nivån.

Här vill vi att Dalarna ska mobilisera för tillväxt och
ett bra företags-och innovationsklimat som gynnar ett
kunskapsbaserat företagande, insatser för att nyttiggöra forskning och att nya idéer förädlas till innovationer.
Mobilisera för tillväxt – agenda för smart specialisering i Dalarna utgörs av en avsiktsförklaring och
handlingsplan. Denna fördjupade rapport beskriver
förändringsarbetet i Dalarna som uppmanar till att
samskapa kring kunskapsområden och stärka innovationsklimatet i regionen.

Dalastrategin är den regionala länken i en logisk kedja
från lokala strategier till nationella och europeiska
strategier och är därmed det främsta verktyget för tillväxtarbetet i Dalarna. Dalastrategin tar utgångspunkt
i visionen - Dalarna möter framtidsutmaningar
med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla
utvecklas och känna sig välkomna. Innovationsarbetet i länet kan relateras till målbilder som leder till att
Dalarna:
■■ har ett näringsliv som står starkt i nationell och
internationell konkurrens
■■ är en innovativ region som finner nya eller bättre
lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i
vardagen och omvärlden
■■ är en lärande region som möter människornas, 		
näringslivets och samhällets behov av kunskap och
kompetens
■■ kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och
av en förmåga att samla alla krafter för en positiv
utveckling av regionen
Visionen och målbilderna uttrycker ett politiskt och
idémässigt ställningstagande för Dalarnas framtid. Vad
detta innebär och vilka mål och vägval som kan sättas
kan ges olika tolkningar byggda på olika värderingar.
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1 Inledning
NÄRINGSLIVSUTVECKLING I ETT
REGIONALT PERSPEKTIV

I Dalarna finns en lång industrihistoria baserad på
naturresurser som skog, malm och kraft. Landet
Sverige har till stor del byggt sitt välstånd från denna
bygd. I dag är det kunnande om specialiserade produkter som gör att industrier som ABB, SSAB, Outocompo och Stora Enso globalt konkurrenskraftiga. Det
gynnar också underleverantörer och andra företag
som är relaterade till industrin.

Den regionala nivån har inga självklara traditioner i
Sverige. Man brukar säga att den nationella nivån är
stark, liksom självstyret på den lokala nivån medan
den regionala nivån däremellan är relativt svag. Men
det är en bild som är på väg att förändras. De svenska
regionerna får nu en allt större roll i viktiga utvecklingsfrågor, vilket belyses av Rakar och Tallberg (2013)
i antologin Behövs Regioner? Författaren Jan Edling
beskriver där, att det blir att viktigare för företag
att samverka inom regioner för att nå konkurrenskraft genom satsningar på forskning och utveckling,
framgångsrika affärsmodeller och exportframgångar.
Genom att samverka kan företag anta utmaningar som
varje företag på egen hand har svårt att klara av. De
kan exempelvis ta en order som det enskilda företaget
inte har kapacitet att utföra, komplettera varandra i
fråga om kompetens och specialisering, finansiera och
genomföra innovations- och utvecklingsprojekt, och
bli mer attraktiva för lärosäten att samarbeta med.

Ett storslaget landskap med fjäll, natur- och kulturbygder, men också närheten till Stockholm och Mälarregionen har gett goda förutsättningar för rekreation och
attraktiva besöksmål. Besöksnäringen i Dalarna har en
lika lång tradition som processindustrin och är idag en
stark tillväxtbransch.
Dalarna har på så sätt ett mångfacetterat näringsliv
av världsledande och specialiserade industrier som
byggs under av ett diversifierat företagande och starkt
entreprenörskap. Näringslivet förändrats ständigt och
utvecklas genom företagens relationer till kunder i
närområdet, i landet och på internationella marknader,
men är också en del av samhällsutvecklingen.

Det övergripande motivet för att stödja regioners förmåga till förnyelse och innovation, är att nya företag
etableras, befintliga företag och verksamheter växer så
att värden och jobb skapas1. Offentliga utvecklingsmedel är ett smörjmedel som förväntas åstadkomma
detta, vilket uttrycks i strategiska dokument2. I Dalarna
har Region Dalarna det så kallade regionala tillväxtansvaret. Det uttrycks i Dalastrategin Dalarna 2020.
Dalastrategin utgör det främsta styrdokumentet för
det regionalt tillväxtarbete där utmaningar att hantera
är näringslivets förändrings- och kompetensförmåga,
kompetensförsörjning, tillgänglighet och infrastruktur
samt att stärka Dalarnas attraktionskraft.

Samarbeten med omvärlden är också väsentliga för
offentliga organisationer och verksamheter. Innovationer uppstår i möten mellan olika aktörer – företag,
offentliga aktörer och enskilda individer. Det handlar
om att vara öppen och kombinera kunskap från olika
håll för att finna nya sätt att utföra verksamheters
uppdrag, skapa värden och förenkla för kunder och
medborgare. För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi öka förmågan till att skapa nya och fler värden –
värden, där kunskap är den kritiska faktorn för tillväxt.
Kunskap skapar idéer som leder till innovationer till
nytta för människor och samhällen.

Visionen är att ”Dalarna möter framtidsutmaningar
med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas och finna sin plats.” Där betonas betydelsen av
näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga i
vägvalet Innovativa miljöer och entreprenörskap.
Vidare understryks vikten av att näringslivet i Dalarna
är en del av en global utveckling och att det är viktigt
att ta vara på den kunskap som byggts upp här.

För Dalarna, liksom för Sverige som helhet, gäller det
att ta vara på den kunskap och kompetens som byggts
upp och bildar bas för attraktiva produktions- och
arbetsförhållanden men också att möta nya kundkrav
och marknader. Det gäller också för verksamheter i
offentlig regi. Kunder och samarbetspartners finns utspridda över hela jorden och med ett gott innovationsklimat ska en framtida tillväxt gynnas. Utmaningen
för Dalarna är att spänna bågen och ta klivet full ut i
kunskapssamhället för att attrahera kompetens, globala
samarbeten och lösningsinriktade innovationer.
1

Med tillväxt menas här en hållbar tillväxt där jämställdhets-, integrations- och miljövärden vägs ihop med ekonomiska värden.

2

I EUs vision Europa 2020, Den nationella strategin och Sveriges nationella Innovationsstrategi är aktuella dokument för sådana insatser.
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För att återgå till Dalastrategin, så stärks bredden i
tillväxtarbetet genom att stimulera nyföretagande och
ett långsiktigt entreprenörskap, vidareutveckla tillväxtinsatser för nya och växande företag samt stärka
befintliga tillväxtområden och utveckla nya. Här ska
det strategiska dokumentet Mobilisera för tillväxt – agenda
för stärkt entreprenörskap i Dalarna samordna insatser
som utvecklar företagsklimatet5.

Näringslivsutvecklingen i Region Dalarna bygger på att
aktörer i regionen verkar för att stärka grundförutsättningar för företagen (bredd). Men det är också viktigt
att verka för specialisering (spets). Det illustreras av figuren nedan. Basen i triangeln består av 15 kommuner.
Företag och verksamheter är lokaliserade på platser i
kommuner. Det är kommunernas näringslivsenheter
som har den huvudsakliga kontakten med del lokala
näringslivet. De sörjer för ett attraktivt näringslivsklimat
som företagen utvecklas i. Region Dalarna har belyst
vikten av ett differentierat näringsliv i det Landsbygdspolitiska programmet3. Där knyter man an till att
stärka entreprenörskapet och att främja innovationer
utifrån lokala förutsättningar.

Spetsen representeras i Dalastrategin av att specifikt
stärka insatsområden genom att utveckla kluster och
innovationsmiljöer men också att mer generellt stärka
forskning kopplad till Dalarnas styrkeområden. Denna
ambition vidareutvecklar det innovationsarbete som
byggts upp i regionen där kluster och innovationsmiljöer utgör verktyg för regional utveckling och näringslivets omställning6. Ambitionen att nyttiggöra forskning, öppna för fler att medverka i innovations- och
förändringsarbetet samt fokusera på specifika styrkor
och på internationella samarbeten ligger i linje med det
som benämns för smart specialisering som rekommenderas av EU och alltmer blivit ett vedertaget arbetssätt.

På mellannivån i triangeln finns regionala aktörer
representerade. De verkar över hela regionen och
erbjuder företag i alla kommuner med riktade stöd.
Det finns och regionala kluster och innovationsmiljöer
som har företagsnätverk i olika branscher över hela
regionen. Sammantaget verkar dessa företagsfrämjande aktörer för att stärka entreprenörskapet för ett bra
företagsklimat i regionen.

Denna rapport, Mobilisera för Tillväxt – innovationsarbetet
och smart specialisering i Dalarna fördjupar Dalastrategin
Dalarna 2020 vägval Innovativa miljöer och Entreprenörskap och har fokus på förnyelse och innovation. I
den fortsatta texten ska inriktning och arbetssätt som
byggts beskrivas mer ingående.

Den översta delen av pyramiden utgörs av aktörer som
främjar forskning och innovation genom att fokusera
på nationella och internationella samarbeten utifrån
specifika styrkor som byggtS upp i regionen. En gemensam ambition är att stärka innovationsklimatet.
I de strategiska dokument som Region Dalarna
antagit4 återfinns denna syn på näringslivsutveckling.

Figur 1. Näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv

3

Landsbygdspolitiska programmet (http://www.regiondalarna.se/om-region-dalarna/)

4

Dalastrategin – Dalarna 2020, Landskapspolitiska programmet och Mobilisera för tillväxt – agenda för smart specialisering.
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Under utarbetande

6

Regionala Tillväxtprogram I och II. Det finns också uttalat i den tidigare Dalastrategin 2016 och i handlingsprogrammet för näringslivsutveckling
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ÖKAT FOKUS PÅ INNOVATION

Europa 2020-strategin lyfter fram tre prioriteringar
som centrala för utveckling och tillväxt i Europa framöver, nämligen:

En viktig del i arbetet med näringslivsutveckling i
Region Dalarnas regi, är att samordna de regionala
aktörer som stödjer näringslivets förnyelse och innovation. Det ligger i linje med ambitioner i Sverige och
EU. Den svenska regeringen har i Nationella strategin
för regional tillväxt och attrationskraft lyft fram innovation,
företagande och entreprenörskap samt internationellt
och gränsöverskridande samarbete som prioriteringar
för den regionala tillväxtpolitiken 2020. Där understryks betydelsen av att främja innovationer i bred
bemärkelse. Man understryker att det är angeläget
att utveckla starka regionala forsknings- och innovationsmiljöer samt strategiska samarbeten för att möta
samhällsutmaningar såsom globalisering, klimat, miljö
och energi, den demografiska utvecklingen samt en
inkluderande tillväxt.

■■ Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på
kunskap och innovation.
■■ Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare,
grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
■■ Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög
sysselsättning och med social och territoriell
sammanhållning.
Ett uttryck för EUs ambition med smart tillväxt är de
medel som avsatts i Europas struktur- och investeringsfonder för att stärka forskning, teknisk utveckling
och innovation7. Denna ambition har en koppling
till Innovationsunionen och begreppet smart specialisering.
Det innebär att tillväxt ska skapas genom att använda
resultat inom utbildning, forskning och innovation för
att utveckla nya varor och tjänster som i sin tur skapar
jobb och tillväxt. Målet med Innovationsunionen är att
forsknings- och innovationspolitiken ska inriktas på
våra stora samhällsproblem som klimatet, energi- och
resurseffektivitet, hälsa och befolkningsutveckling.

Ett motiv är att stärka regionernas förnyelseförmåga
och konkurrenskraft. Regionerna uppmanas att utarbeta regionala innovationsstrategier eller motsvarande
för att sammantaget stärka det svenska innovationsklimatet. I Den Nationella Innovationsstrategin, har man en
bred definition på innovation. Man vill involvera såväl
kvinnor som män, organisationer och företag för att
stimulera det värdeskapande som utgår från forskning
och utveckling, men också de innovationer som sker
löpande i företagen och i organisationer. Man förespråkar också en bättre samsyn mellan regionala aktörer för att förenkla komplexa innovationsprocesser
och göra dem tillgängliga för företag och personer.

Varje länk i innovationskedjan ska stärkas, från grundforskning till marknadsföring genom struktur- och
investeringsfonderna också genomförs genom EUs
ramprogram för innovation och forskning, Horisont
2020.

Regionala innovationsmiljöer bör i högre utsträckning
än tidigare bidra till hållbar regional tillväxt genom
smart specialisering, internationalisering och ett ökat
fokus på företag som vill växa. Klustren har viktiga
roller i sådana innovationsmiljöer. Den nationella
strategin förespråkar också en bättre samverkan mellan
innovationsmiljöer i Sverige och i andra länder. Man
ser gärna att regionerna ska stärka företagens internationalisering, förnya offentliga samhällstjänster, sörja
för kompetens, utveckla attraktiva innovationsmiljöer
samt att öka tillgänglighet till forsknings- och innovationsinfrastruktur.

7

HORISONT 2020 ÄR UPPDELAT I TRE
PRIORITERADE OMRÅDEN:
■■ Spetskompetens: Syftar till att stärka EU:s 		
globala ställning inom forskning och innovation.
■■ Industriellt ledarskap: Målsättningen är att 		
göra Europa mer attraktivt för forsknings- och 		
innovationsinvesteringar, samt skapa tillväxt och
jobb genom att främja verksamheter där företag
sätter agendan.
■■ Samhälleliga utmaningar: Fokuserar på att 		
bemöta sju samhälleliga utmaningar som EU 		
och resten av världen står inför. För att tackla 		
samhällsutmaningarna ska Horisont 2020 bidra
till att överbrygga klyftan mellan forskning och 		
marknad. Detta sker genom att stödja utveck-		
lingen av tekniska genombrott till produkter 		
med verklig kommersiell potential.

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020
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Ett stärkt fokus på innovation knyter an till många
andra områden och program. I grova ordalag kan man
säga att dagens och morgondagens samhällsutmaningar är drivkraften i programmen och att insatserna
förväntas göra skillnad, det vill säga åstadkomma förändringar för företag och verksamheter, se exemplet
ovan med Horisont 2020. En aspekt som är viktig är
att innovationer eller en förändringsvilja ofta kommer
underifrån. Man lyfter fram att innovativa människor ska
ges möjlighet, vilja och förmåga att utveckla idéer och
genomföra dem. Det är människor, eller entreprenören, som söker kunskap och är verksamma i företag,
som forskare, engagerade i offentliga verksamheter
och i civilsamhället. Här knyter innovationsfrågan an
till kompetensförsörjning och speciellt hur nyckelkompetenser ska utbildas och rekryteras.

SMART SPECIALISERING OCH STÄRKT
INNOVATIONSKLIMAT

En annan infallsvinkel är innovativa företag och organisationer och deras förmåga att konkurrera utgår från förmågan att leverera unika erbjudanden som är prisvärda
och intressant från olika marknader. Det gäller för
företagen att känna av kunders behov och marknaders
efterfrågan för att överleva i en föränderlig värld. Här
sammanfaller innovationsfrågan med arbetet med att
skapa goda förutsättningar för entreprenören eller
företagaren i det regionala tillväxtarbetet8.

Smart specialisering innebär att mer systematiskt
arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och evidensbaserat
arbetssätt som tar hänsyn till hela innovationsprocessen, mellan forskare och universitet, industri och
företag samt brukare/konsumenter. Ytterligare en
viktig del är att identifiera de sektorer, teknologier och
nyckelaktörer som dels är unika för regionen och dels
är attraktiva för andra. Det är också viktigt att utifrån
utmaningar och möjligheter knyta till sig samarbetspartners för att tillsammans kunna lösa frågor. Dessutom ska efterfrågesidan beaktas, det vill säga individers
och samhällets behov av nya lösningar och arbetssätt.
Man ska dra nytta av sina unika lokala kunskaper och
förutsättningar, vidare utveckla dem till nya produkter, tjänster eller kombinationer av erbjudanden som
svarar mot efterfrågade behov. Ett sätt är att nyttiggöra forskning och kunskap för att finna lösningar på
dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Smart specialisering är en modern innovations- och
forskningsstrategi som syftar till att maximera regioners potential och konkurrensmässiga fördelar. Den
skiljer sig från tidigare FoI-strategier med att mycket
tydligare förespråka ett delat ägandeskap mellan regionala intressenter och att på så sätt bygga upp ett dynamiskt klimat för nya innovationer. Smart specialisering
är ett viktigt kugghjul i Europa 2020, EUs långsiktiga
strategi för tillväxt och jobbskapande. I korta ordalag
är smart specialisering en platsbaserad strategi för
ekonomisk omvandling9. Med det menas att regionerna ska hitta sina specifika nischer på en global marknad och utifrån dessa styrkor bygga en beredskap för
framtida samarbeten med omvärlden.

En tredje aspekt är att kreativa och involverande arbetsmiljöer är en förutsättning för ledares och medarbetares
förmåga att bidra till utveckling och förnyelse. Här
uppmärksammas behovet av entreprenörskap i utbildningssystemet, att tillvarata medarbetarnas kompetens,
kreativitet och förmåga till att arbeta gränsöverskridande och att främja en användardriven innovation där
konsumenter, användare och medborgare bidrar.

Här i Dalarna har vi en lång tradition att förädla
världsledande produkter baserat på stål, skog och högspänningsteknik. Vi har också betydande kompetenser
i tjänste- och servicenäringar, såsom byggande,
besöksnäring samt i nischade verksamheter i kulturoch kreativa näringar. I smart specialisering ska man
stärka förändringsarbetet i de områden som man är
speciellt bra på genom att attrahera kompetenser, ta
vara på forskningsengagemang och öka samarbetet i
regionen, men också med andra i landet och i världen.

8

I en kommande agenda för stärkt entreprenörskap uttrycks denna ambition för regional tillväxt i Dalarna.

9

Smart specialisering. Drivkraften för framtida ekonomiska tillväxt. Europeiska kommissionen, Regional o stadspolitik, Panorama inforeg, Vintern 2012
nr 44 Kommissionens guide för Smart specialisering
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Ett arbete utifrån smart specialisering innebär att
regionen ökar förmågan att få tillgång till finansieringsmöjligheter från EUs olika program ökar möjligheterna att delta i partnerskap och att attrahera
internationella kompetenser. Det kommer att resultera
i att företag lättare kan ta sig in på internationella
marknader och ökar sin innovationsförmåga.

Sverige ska vara ett nyskapande land präglat
av banbrytande idéer och nya sätt att tänka och
göra för att forma vår framtid i en global värld.
Människor i alla delar av Sverige kan och vill bidra
till att skapa värde för människor, ekonomi och
miljö genom nya eller bättre lösningar.
Ett starkt innovationsklimat år 2020 möjliggör:
■■ Att människor och aktörer, genom att bli mer 		
innovativa, bidrar till lösningar på stora sam-		
hällsutmaningar, såväl i Sverige som globalt.

Sverige bedöms vara ett land med ett bra innovationsklimat. Men man understryker vikten av att fortsätta
agera strategiskt och långsiktigt för att fortsättningsvis
vara ett av världens ledande länder. En rekommendation är att öka samspelet mellan alla politikområden
och politiknivåer för den nationella såväl som den
regionala nivå som EU-politiken10.

■■ Att företag och miljöer, genom att bli mer inno-		
vativa, skapar värde, ökar sin konkurrenskraft 		
och attraherar kompetens, investeringar och 		
samarbetsparter från hela världen.
■■ Att offentliga verksamheter och deras partner-		
skap med privata och idéburna organisationer,
genom att bli mer innovativa, levererar sam-		
hällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.

Sveriges Nationella Innovationsstrategi11 är influerad
av OECD rekommendationer, utgår från Europa 2020
och Smart Specialisering samt är framtagen i dialog
med regionerna. Där ska innovationsklimatet i landet
stärkas genom insatser i sex områden, nämligen:

I innovationsstrategin breddar man på ett tydligt sätt
synen på vad innovationer är och dels understryker
man regionernas betydelse i att samordna innovationsarbetet. Tanken är att utveckla individers förmågor, säkerställa att öppna innovationsarenor (miljöer) och att
aktörer (systemet) ger förutsättningar för företag att
förnya sig och växa. Den nationella innovationsstrategin vill visa vägen till ett innovationsklimat i världsklass
år 2020. Dalarna vill bli en viktig del i denna ambition.
Nu är Dalarna moget att mobilisera för tillväxt, där
kluster och stödsystemets aktörer på ett bättre sätt än
tidigare nyttiggör forsknings – och innovationsinsatser.

■■ Innovativa människor
(bland annat grundutbildning, kompetensutveckling, attityder och förutsättningar för
entreprenörskap)
■■ Forskning och högre utbildning
(här ingår också institutens roll)
■■ Ramvillkor och infrastruktur
(bland annat regleringar, skatter, immaterialrätt 		
samt fysisk och digital kommunikation)
■■ Innovativa företag och organisationer
(bland annat företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga)

Dalarnas innovationsklimat
Innovationsindex är en indikatormodell för regional
förmåga till ekonomisk förnyelse som kan användas
för analys och lärande om klimatet för att åstadkomma
innovationer inom en region. Det primära syftet är
inte att jämföra regioner sinsemellan, utan indexet är
tänkt att bidra till att sätta fokus på hur en region bäst
kan ta tillvara sina förutsättningar. Indexet ska mer
användas för att diskutera om hur man kan förbättra
sina förutsättningar. Ett annat användningsområde är
att använda index för att se till den egna regionen och
fördjupa diskussionen kring vilka styrkor och svagheter regionen uppvisar. Något som i förlängningen kan
leda till att man mer träffsäkert kan identifiera prioriterade insatsområden för det regionala innovations- och
tillväxtarbetet12.

■■ Innovativa offentliga verksamheter
(bland annat offentlig förvaltning, välfärdstjänster,
upphandling)
■■ Innovativa regioner och miljöer

10

OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik. En sammanställning av OECDs analys och rekommendationer VINNOVA INFORMATION, VI 2013:21

11

Sveriges Nationella Innovationsstrategi

12

Http://www.reglab.se/innovation/?page_id=1425
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GRÄNSBRYTANDE INNOVATION

Innovationsindex bygger på befintlig statistik av faktorer som leder fram till regioners grundförutsättningar,
marknadsförmåga och förnyelseförmåga. I bilaga 2
utvecklas detta mer utförligt.

Bryta genusmönster
I Dalarna har det uppmärksammats att det finns
tydliga skillnader i mäns och kvinnors förutsättningar
vad gäller företagande, positioner i arbetslivet och hur
kvinnor involveras i innovationsaktiviteter. Tolerans
och öppenhet gynnar fler människor att medverka och
ett jämställt innovationsarbete är en förutsättning för
ett bra innovationsklimat.

Dalarna har sammantaget ett lågt innovationsindex
(omkring 80), vilket i hög utsträckning beror på att
grundförutsättningar för ett starkt innovationsklimat
är svaga. Det vill säga att faktorer som utbildningsnivå, tolerans och mångfald samt svag diversifiering av
branscherna bör stärkas. Det är många regioner som
har motsvarade situation. Det är det större universitetsstäderna som har index som är större än 100. Mer
utslagsgivande för indexet är regionernas förändringsförmåga. Här är variationen mellan regionerna större
och insatser för forskning av offentliga och privata
aktörer är utslagsgivande. Dalarnas marknadsförmåga
påverkar dock indexet positivt. Det visar att Dalarna
har bra värden för kommersialisering (patent, varumärken och design) och export. För alla regioner utanför
storstadsregionerna är bristen på riskkapital märkbar.

I ett av de dialogmöten som fördes i samband med
den nationella innovationsstrategins framtagande var
att lyfta genusperspektivet13. Resultatet av dagen gav
fyra spår där genusperspektivet är särskilt viktigt för
den nationella och regionala innovationskraften, nämligen:
■■ Bredare inkludering
Idag innebär våra föreställningar om kön hinder för
innovationskraften. Omedvetna och outtalade föreställningar om att en innovatör är en man och en innovation är en teknisk lösning gör att vi riskerar förbise
innovationspotentialen hos stora grupper av individer
och hela branscher.

Dalarna har liksom många andra regioner en balans
mellan grundförutsättningar och marknads- och
förnyelseförmågor, men värdena är låga i jämförelse
med riksgenomsnittet i Sverige. Utmaningen är att
arbeta för en god mix mellan ett långsiktigt arbete för
att stärka grundförutsättningarna och insatser för att
stärka förnyelse och marknadsförmågorna. Det kan
exempelvis handla om att mobilisera regionalt för ett
långsiktigt arbete kring grundförutsättningarna, men
också ”snabbare” punktinsatser för att underlätta företagande och att attrahera riskvilligt kapital.

■■ Inom traditionell industri
Innovationskraften inom basindustri och de mansdominerade branscherna – de som idag pekas ut som
styrkebranscher - kan stärkas ytterligare genom ett
genusmedvetande. Det kan handla om att hitta nya
organisationsformer som är mer effektiva genom att se
över arbetsplatsens kultur och värderingar.

Bild. 2 Genusmedveten innovation
13

Ökad innovationskraft – möjligheter bortom normen. Dokumentation av dialogmötet som Näringsdepartementet genomförts i samarbete med 		
SLIM-projektet (Systemledning för innovativa miljöer och klusterprocesser i Norra Mellansverige), STOCKHOLM, 28 MARS 2012
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■■ Inom kvinnodominerade och könsbalanserade
branscher.

sentanter från Region Gävleborg, Region Dalarna,
Region Jämtland, Regionförbundet i Kalmar län och
Tourism in Skåne. Dialogmötet lyfte innovation och
förnyelse i besöksnäringen som skapar morgondagens
jobb, välfärd och samhällsgemenskap. Förutom att
lyfta besöksnäringen som en innovativ bransch, vilket
ligger linje med diskussionen ovan, behöver näringen
själv bli bättre på att omsätta kunskap, kompetens och
erfarenheter i nya eller bättre lösningar – att vara mer
innovativ.

Vård- och omsorgsbranschen kommer bland annat
att behöva stärka innovationskraften för att möta
samhällsutmaningen med den åldrande befolkningen.
För att nå dit behöver branscherna synliggöras som
potentiella innovationsarenor. Andra branscher som
är på tillväxt men som delvis osynliggjorts är kulturella
och kreativa näringar, men det gäller alla branscher där
kvinnor är i majoritet.
■■ Branschöverskridande samarbeten.
Ytterligare innovationskraft uppnås när man för samman olika branscher för att gemensamt hitta lösningar.

Besöksnäringen har också lyfts i den så kallade Fjällpaketet. Där har insatser gjorts för att underlätta för
investeringar i fjällen, som i sin tur innebär fler företag
och arbetstillfällen, att verksamheter samordnar sina
insatser på båda sidor av nationsgränsen och att det
kommer att finna stora behov av framtida innovationer14. Att stärka besöksnäringen i gränsregionen mellan Sverige och Norge bekräftas av OECD i en studie
av gränsöverskridande innovationspolicys15. I studien
uppmärksammades det samarbete som Dalarna har
med regionen Hedmark i Norge och de fördelar som
finns i likartat språk, kultur och tillgång till naturvärden. Man underströk också den gemensamma potential som finns i att utveckla besöksnäringen och viss
skogsrelaterad industri i området. OECD bedömde att
det finns innovationsaktörer som kan utveckla kunskapsbaserade produkter, att området har en potential
att växa genom närheten till storstadsregioner såsom
Oslo och Stockholm och att det finns en öppenhet att
samverka över gränsen och med andra kunskapsmiljöer i världen. En gemensam utmaning är att utveckla
unika produkter baserade på sport, hälsa och naturtillgångar.
Gränsöverskridande innovationsarbete
Innovationer uppstår i möten mellan människor som
inte hindras av gränser. Gränser och hinder kan vara
av olika slag, såsom invanda mönster som beskrevs
ovan, men också mer fysiska som gränser mellan
länder. OECD har sammanställt olika regioners
förutsättningar för innovation och ekonomisk utveckling. De uppmärksammar vikten av att information
och kunskaper alltmer flödar över gränser och att det
också utjämnar de olika förutsättningar som regioner i
Europa har16. I studien som specifikt studerar gränsers
inverkan på innovationsflödet ger OECD rekommendationer som att bättre utnyttja de möjligheter som
gränsen ger och forma en policy som engagerar en
bred skara aktörer17.

Bild 2. Innovationsdag för besöksnäringen

På Verket i Avesta samlades omkring 200 personer
för att ge ett inspel till Sveriges Nationella Innovationsstrategi, liksom till det fortsatta arbetet med att
utveckla besöksnäringen och de kulturella och kreativa
näringarna. Regeringskansliet arrangerade tillsammans
med Region Dalarna och besöksnäringens repre14

För mer utförlig beskrivning se Jönsson (2013) Region Dalarna – en samlande aktör i Rakar och Tallberg (red) Behövs Regioner?

15

Neuwelaere m fl (2013)

16

OECD (2011)

17

OECD (2011)
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EU uppmanar också regioner att samverka i allt större
utsträckning i närområdet, men också mellan regioner
inom och utanför Europa. En utmaning som gäller
för Europa är den demografiska utvecklingen, med
en åldrande befolkning i kombination med en stark
urbanisering. Den alltmer påtagliga klimatförändringen är en annan global utmaning. Utmaningarna
utgör frågor som många aktörer är involverade i och
innebär genomgripande förändringar. Det kan handla
om nya effektiva välfärdslösningar som också innebär
affärsmöjligheter för våra företag. EU uppmuntrar till
transnationellt samarbete som leder till att innovativa
produkter och tjänster som möter dessa samhällsutmaningar och möjligheter utvecklas och lanseras.
I allt högre grad behövs en samverkan över läns och
landsgränserna för att få en bra omvärldsbevakning
och förstå var framtida marknader ligger och för att
kunna erbjuda helhetslösningar/paket med kombinationer av innovativa produkter och tjänster för hållbar
tillväxt. Genom att bygga upp långsiktiga relationer
ute i världen ökar möjligheterna till affärsutbyten och
samarbeten mellan företag uppstår.
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2 Kunskapsdriven ekonomi
Det kan vara av vikt att påminna oss om att Sverige
var ett mycket utsatt land för bara 150 år sedan. Stora
grupper emigrerade till Amerika och jordbruket kunde
inte försörja den växandet befolkningen. Ett sent
inträde i den industrialisering som pågick i Europa och
fördelen av att inte bli indragen i krig gjorde att den
ekonomiska tillväxten och människors levnadsstandard
numera är en av de bästa i världen18. Industriproduktionen baserades på att tillverka varor och förnödenheter för det växande välfärdsamhället. Denna
industriella era har numera stagnerat över hela världen
och allt mer ser vi länder och regioner övergå till ett
produktionssystem som är baserat på människors kunskaper, kreativitet, kommunikation och med en större
betoning på kvalitet än kvantitet. Vad karakteriserar en
sådan mer kunskapsdriven ekonomi?

Den globala konkurrensen har ökat, vilket innebär att
det är viktigt att mobilisera krafter för att öka regionens attraktivitet för talanger, kompetenser, forskare
och företagsledare, men också att bygga upp ett tolerant klimat som inkluderar mångfald i den ekonomiska omvandlingen. På senare år har även samarbeten
mellan lärosäten och det omgivande samhället fått allt
större betydelse för den regionala innovationskraften,
kunskapsuppbyggnaden och den ekonomiska tillväxten. Inte sällan är intresset riktat mot hur offentlig
sektor kan involveras i förändrings- och innovationsprocesser.
ARBETSLIVET
Arbetets innehåll förändras från att i huvudsak ha varit
råvaru- och varuproducerande till att producera tjänster och service20. Tjänstesektorn har vuxit på flera sätt.
Dels har verksamheter som inte räknas till produktionsprocessen blivit just tjänster, såsom olika former
av administration och organisation. Andra verksamheter som tidigare varit obetalda har blivit tjänster, såsom
barn- och äldreomsorg samt hushållsnära tjänster. En
del av tjänstesektorns ökning beror också på ändrade konsumtionsvanor, exempelvis inom fritids- och
reseområdet. Dessutom ingår tjänster alltmer i delar av
produkter eller underhåll och service. Tjänster, service
och produkter smälter samman till erbjudanden som
också inkluderar ett större kunskapsinnehåll. Det
innebär att kraven på kompetens och andra färdigheter
i arbetslivet ökar liksom hur arbetet, karriärvägar och
utbildningssystem organiseras.

NÄRINGSLIVET
Den pågående strukturomvandlingen sätter sina spår
i företag som lägger ner eller flyttar produktionen,
konsumtionsmönstren förändras och nya branscher
växer. Globaliseringen påverkar näringslivet lokalt
och regionalt i allt större omfattning. De stora globala
företagen förblir mycket viktiga för Sverige, men de
har allt svagare bindning till Sverige som land. Det
är snarare varumärken som styr. Det betyder att de
globala företagen är viktiga, men de behöver kompletteras med ett dynamiskt företagsklimat som skapar nya
företag och bättre förutsättningar för små företag att
växa till större19.
Produktutveckling har länge baserats på att förenkla
processer och på så sätt minska kostnader som gett
konkurrensfördelar. Utvecklingen går nu mot snabbare
produktcykler och produkternas komplexitet har ökat
genom att influenser och mänskliga kontakter är spridda över hela världen. Kundernas krav på förenkling
innebär större krav på produkternas komplexitet.
Kunskapsinnehållet i varor och tjänster kommer
därmed att öka. Hur man skapar synergier, smarta
lösningar och energieffektivitet ställer krav på människors kreativitet. Människornas kunskap och förmåga
till förnyelse och innovation blir avgörande för den
framtida produktionen och välståndet.

När, var och hur arbetet utförs har förändrats drastiskt, bland annat genom att kommunikationstekniken ger bättre möjligheter att arbeta på olika platser.
Arbetstiden har förkortats under 1900-talet till förmån
för fritiden21. Det betyder att mer tid används för konsumtion av varor och förnödenheter såväl som tjänster
och upplevelser. Resandet och rörligheten ökar både i
arbetslivet och på fritiden vilket ger nya influenser och
skapar dynamik.

18

Andersson, Å E och Sylvan P (1997): Framtidens arbete och arbetsliv.

19

Kunskapsdriven tillväxt – En första rapport från Globaliseringsrådet (Ds 2007:38)

20

Paulsen R (2010): Arbetssamhället. Hur arbetet överlevde teknologin.

21

Här pågår diskussioner om ytterligare förkortningar då Sverige numera har lång arbetstid jämfört med andra europeiska länder.
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DYNAMISKA KUNSKAPSREGIONER

Med utgångspunkt från lärdomar om vad en kunskapsdriven ekonomi innebär för innovationsarbetet
i Dalarna ser vi behovet att mobilsera kring frågor
som stärker ett innovationsklimat där människornas
kunskap, kompetens och färdigheter kommer till sin
rätt26. Sammantaget bör det regionala innovationsarbetet integreras med den nationella innovationsstrategin
och EUs ambitioner. Det gäller att bättre utnyttja såväl
nationella som EU-initiativ för att stärka regionens
attraktivitet, samordna regionala aktörer och stärka
innovationsklimatet. Det är viktigt att knyta intressanta samarbetspartner till sig och medverka till att lösa
dagens och framtidens samhällsutmaningar. Dessutom
understryks att innovationsarbetet gärna bör breddas
och omfatta den offentliga sektor och sociala innovationer27.

Allt mer betonas uppbyggnad av kunskap och innovation som några av de mest betydande faktorerna för
långsiktig ekonomisk tillväxt22. Man utgår från att kunskap genereras och sprids från specifika platser som
länkas ihop med andra platser i världen. Inte sällan
riktas intressen mot samarbeten där företag, lärosäten
och offentliga verksamheter bidrar till att stimulera
en regional dynamik, där den specifika kunskapen
förväntas bidra till förnyelse i näringslivet23. Satsningar
på regionala kluster, som understöds av regionalpolitiken i Sverige och EU, är ett exempel på detta. Kluster
förväntas driva innovation och förnyelse för sina branscher och styrkeområden utifrån den regionala kontexten, det vill säga den platsbundna ekonomins specifika
egenskaper och kunskapsområden.
Numera består det regionala näringslivsarbetet av att
fokusera mot specifika insatsområden som uttrycks i
innovationsdrivna strategier24. Nya policydokument
integrerar flera aktörer som samverkar för en platsbaserad och kunskapsdriven ekonomi. Motivet är
att skapa förutsättningar för ett gynnsamt klimat för
innovationer och internationella samarbeten. En del är
att skapa fruktbärande miljöer för dynamiska kluster
där företagen spelar en betydande roll, för forskning
och utveckling, för avknoppningar, för skolning i internationellt företagande, för naturliga kanaler till den
globala ekonomin och så vidare. En annan del är att
involvera offentliga aktörer i en aktiv näringspolitik.
Parallellt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen förväntas en värdestruktur växa fram som
understryker människors förmåga till skapande och
kreativitet25. Det förutsätter i sin tur tolerans, jämställdhet och uthållig utveckling. Vikten av att bygga
upp regionala innovationssystem som fokuserar på
kunskap, kompetens och lärandeprocesser för att
stimulera innovation understryks. Dessa processer bör
också vara anpassade efter de specifika kunskapsområden som byggt upp inom olika branscher.

22

Henning M, Moodysson J, Nilsson M (2010)

23

Ett annat ord för sådana samarbeten är Triple Helix. I Quattro Helix samarbeten ingår också ideella sektorn.

24

Region Skåne, Region Gävleborg, Länsstyrelserna i Norrbotten och Stockholm har antagit Innovationsstrategier. Ett exempel på innovationsarbeten
i Dalarna är OECD (2013)- Hedmark -Dalarna

25

Asheim (2011)

26

Reglab Innovationsindex

27

VINNOVA (2013)

14

3 Agenda för Smart specialisering i Dalarna
BYGGA PÅ DET VI HAR

Dalastrategin ligger i linje med inriktningen i EUs ambition om att prioritera innovationsarbetet för att lösa
framtida samhällsutmaningar och därmed också nya
möjligheter för företag. Europa 2020 strategin är inriktad på Smart tillväxt för alla. Smart, genom effektiva
investeringar i utbildning, forskning och innovation;
Hållbar, med en bestämd inriktning på en koloxidsnål
ekonomi och Inkluderande, med ett starkt fokus på
att skapa jobb och bekämpa fattigdom. De Europeiska struktur- och investeringsfonderna kommer
att bygga på dessa ambitioner29, likaså Intereg, EUs
sektorsprogram och Horisont 2020 ramprogrammet
för forskning och innovation.

Dalarnas framtida välstånd beror bland annat på en
god jordmån för företag att växa i. Näringslivet har
byggts upp utifrån ett stort kunnande i att förädla
råvaror till avancerade stål-, kraft- och pappersprodukter. Det finns också ett stort kunnande i mer entreprenöriella områden såsom byggande, underhåll och
service, avancerade tjänster och i att välkomna besökare sommar som vinter28. I allt större grad omvandlas
förutsättningarna för näringslivet och tillgången på
kunskap blir allt viktigare. Företagen har idag stor
erfarenhet av internationella kontakter och är viktiga
för länets och Sveriges exportvärden. Men numera
påverkar händelser runt om i världen oss här i Dalarna
i allt större grad. För att fortsätta vara framgångsrika
behöver vi, liksom många andra regioner, öka förmågan till att skapa nya och fler värden där kunskap är
den kritiska faktorn för tillväxt. Kunskap skapar idéer
som leder till att värden skapas till nytta för människor
och samhällen.

I detta dokument återges det innovationsarbete som
byggts upp i Dalarna och som kommer att riktas in
mot ett arbetssätt som ingår i smart specialisering. I
avsiktsförklaringen Mobilisera för Tillväxt – agenda för
smart specialisering för Dalarna, uttrycks målet att utveckla
excellenta kunskapsmiljöer som tar tillvara på styrkor
i regionen, där förmågor kommer till sin rätt i såväl
lokala som globala innovationer för företag och människors välstånd. Det nås genom att mobilisera insatser
där ett regionalt ledarskap stärker innovationsarbetet,
väl fungerande kluster verkar för förnyelse av sina
branscher och styrkeområden och innovationsaktörer
samordnar understödjande insatser30.

Dalastrategin 2020 tar utgångspunkt i visionen Dalarna möter framtidsutmaningar med lust, 		
vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas
och känna sig välkomna och målbilderna att 		
Dalarna:
■■ har ett näringsliv som står starkt i nationell och
internationell konkurrens

I Dalarna har ett Innovationsråd verkat där Högskolan
Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen, Almi Företagspartner
AB/Invest in Dalarna, IUC Dalarna, Länsstyrelsen i
Dalarna, Falun Borlänge regionen medverkar och som
samordnats av Region Dalarna. Genom Innovationsrådets försorg har kunskapsunderlag tagits fram och
diskussioner förts om innovationsfrågor. Detta arbete
ligger till grund för utformningen av en vision och ett
arbetssätt som återges i avsiktsförklaringen, den tillhörande handlingsplanen och i denna rapport.

■■ är en innovativ region som finner nya eller bättre
lösningar som svarar mot behov och efterfrågan
i vardagen och omvärlden
■■ är en lärande region som möter människornas,
näringslivets och samhällets behov av kunskap
och kompetens
■■ kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap
och av en förmåga att ena alla krafter för en 		
positiv utveckling av regionen

28

Länsstyrelsen i Dalarnas län (2013) har gjort en beskrivning av hur Dalarnas näringsliv utvecklats de senaste 10-25 åren.

29

http://eu.tillvaxtverket.se/download/18.31c2dc0f149b90a6601e586e/1418900993749/OP+Norra+Mellansverige.pdf

30

Mobilisera för tillväxt – agenda för Smart specialisering för Dalarna antogs i december 2015 av Region Dalarnas Direktion.
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VISION
Visionen är att stärka Dalarna som en aktiv och attraktiv partner som löser dagens och morgondagens samhällsutmaningar.
Det betyder att här ska öppna och tillåtande kunskapsmiljöer utvecklas där kompetenser kommer till sin rätt.
Med andra ord - Vi kopplar på – kopplar upp – kopplar ihop – och är en medspelare i världen. Visionen kan
illusteras med bilden nedan och berättelsen om Nasrin Ardalan.

Bild 3. En illustration av visionen av en framtida interiör i Dalarna

Visionen kan åskådliggöras av en fiktiv historia som utspelar sig i framtiden.
Nasrin Ardalan är uppvuxen i Iran tillsammans med två bröder och en syster. Nasrin, som är yngst och mest orädd av alla
syskon, har alltid drömt om att utbilda sig. Genom kunskap ville hon förändra världen. Idag är det en tidig morgon i juni och
Nasrin är på väg till Dalarnas Science Park. Tanken snuddar vid drömmen och ett leende sprider sig på läpparna. Jag är faktiskt
med och förändrar världen!
Flera stora företag i Dalarna samverkar med Högskolan Dalarna. De allt snabbare omställningarna i omvärlden kräver kunskap, innovation, flexibilitet och interaktion. Högskolan i Dalarna har sedan några år tillbaka ett nära samarbete med universitet
i Teheran. Nasrin gör sin doktorsavhandling i framtidsstudier på högskolan kopplat till strukturförändringar inom industrin.
Nasrin börjar dagen med att gå förbi fiket som är en perfekt plats att fånga upp idéer och utbyta kunskap med andra. I den
avslappnade atmosfären uppstår ofta intressanta diskussioner. Om en stund har hon, via den interaktiva projektionsväggen, möte
med sin handledare i Sverige och två professorer på universitetet i Teheran.
För Nasrin betyder doktorsavhandlingen på Högskolan inte bara stora karriärmöjligheter. Hon lockas av att möta en ny kultur
och nya människor i Dalarna. Efter studierna har Nasrin erbjudits jobb som innovationschef på Landstiget Dalarna. Behovet av
att kunna ta emot och möta allt fler patienter och kollegor från andra kulturer växer. I arbetet kommer hon att ingå i ett nätverk
med kollegor i hela världen som arbetar med samma problematik. Det känns spännande att kunna bo i Dalarna och arbeta runt
om i världen.
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EN BRED BETYDELSE AV INNOVATION

nya kombinationer av varor, system och tjänster för
den globala telekommarknaden eller smarta transportlösningar. Det breda anslaget exemplifieras genom
att innovationer också kan ta formen av nya sätt att
utforma eller organisera vårdtjänster för äldre, nya
sätt att lämna in självdeklaration, nya metoder för att i
dialog med kunder eller brukare utveckla tjänster eller
varor, liksom nya sätt att ta vara på och sprida konst
och konstnärliga prestationer. Innovation kan också
vara nya sätt att nyttja gamla, naturgivna förutsättningar som exempelvis att kyla energislukande dataservrar
genom lokalisering i kallt klimat eller nya sätt att nyttja
mark, ekosystemtjänster, råvaror från naturen och
biologiskt-ekologiskt baserade tekniker och metoder.

Det är vanligt att innovationer förknippas med
uppfinningar som uppkommit av mer eller mindre
slumpmässiga förhållanden av uppfinnare eller forskare. Numera ser man att innovationer skapas genom
systematiskt arbete som bygger på insikten om kunders behov, uppfatta problemen och förmågan att lösa
dem. Man kan tala om olika grader av ”innovationshöjd”. En innovation kan vara nytt för organisationen
eller nytt för marknaden, där marknaden kan vara
till exempel ett geografiskt område eller en bransch.
Innovationer kan också vara radikala och helt nya för
världen31. En viktig aspekt är numera att förbättra
tillväxt, produktivitet och tjänsteutveckling. En annan
pådrivande faktor är den digitala teknikutvecklingen.
Tillgången till ett snabbt och stabilt bredband har stor
påverkan på en regions förmåga till innovation och är i
sig en drivkraft för att utveckla smarta lösningar.

KUNSKAPSOMRÅDEN FÖR SMART SPECIALISERING
Genom att bygga vidare på de resurser vi har i regionen kan kunskapsområden för smart specialisering
identifieras. Viktiga beståndsdelar är Högskolan
Dalarnas forskningsprofiler, klustrens utvecklingsarbete, innovationsmiljöer och andra specifika kompetenser. Kunskapsbasen i varje område består av
forskningsexcellenser, erfarenhetsbaserad kompetens
i relaterade branscherna och bland individer. Det är
också viktigt att samla den regionala kapaciteten som
attraherar nyckelkompetenser och talanger. En annan
aspekt är att kunskapsområdena ska ha potential att
bygga kapacitet för att attrahera samarbeten och
åtkomst till forsknings- och innovationsresurser.
För att lyckas med det krävs en stark mobilisering från
många aktörer. Man ska också kunna identifiera behov
och samhällsutmaningar som man vill bidra till att lösa.
Ambitionen är att Dalarnas prioriterade kunskapsområden ska bli innovationsnoder som bidrar till att lösa
dagens och framtidens samhällsutmaningar.

En klassisk uppfattning är att innovationer sker inneslutet i universitet och företagens FoU-avdelningar.
Allt mer ser man att innovationer sker i samverkan
mellan företag, i nätverk och kluster som i vissa fall
också har samarbeten med universitet. Innovationer
förknippas ofta med nya företag, men innovationer
sker överallt, i synnerhet i befintliga företag. Här
förespråkas öppna, dynamiska och inkluderande
innovationsprocesser i stället för slutna och linjära.
Ambitionen är att utveckla nya idéer, beteenden och
tillvägagångssätt som vinner insteg i ett samhälle och
får spridning.
Med innovationer menas här att det ”handlar om nya
eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer” Näringsdepartementet menar att
”politikområdet omfattar planer och åtgärder för att
utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften
hos svenska företag inom många samhällsområden32”
Man menar, liksom i Sveriges Nationella Innovationsstrategi att ”innovationer är nya lösningar som svarar
mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.
Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av
en idé. Värdet som skapas kan ta många former –
ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden”33.

I Dalastrategins insatsområde Stärk forskning och utveckling
kopplat till Dalarnas styrkeområden ska Dalarnas kluster
och innovationsmiljöer länka ihop aktörer inom dagens
styrke- och kunskapsområden. Tillsammans förväntas
de bidra till att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar i form av dynamiska innovationsprocesser
som förväntas resultera i ökad nytta genom specialiserade produkter, förändrade organisationer samt nya
tjänster och service. Där föreslås kunskapsmiljöer
inom stål och metall, besöksnäring, kultur och kreativa
näringar samt energieffektivisering som har potential att
vidareutvecklas till öppna innovationsmiljöer.

Näringsdepartementet beskriver vidare att innovationer kan vara nya produkter eller tekniska lösningar.
Det kan också vara nya sätt att planera och utveckla
städer, landsbygder och boendemiljöer. Det kan vara
31

Mobilisera för tillväxt – agenda för Smart specialisering för Dalarna antogs i december 2015 av Region Dalarnas Direktion.

32

http://www.regeringen.se/sb/d/19415

33

Sveriges Nationella Innovationsstrategi antogs av regeringen 2012. Skrivningar om innovation har modifierats av den nuvarande regeringen, men
innebörden tycks sammanfalla (författarens tolkning)
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Insatser för att stödja digitalisering inom näringslivet
och för att stärka innovationsprocesser kommer att
ingå i Dalarnas Regionala Digitala Agenda.

I dessa miljöer bidrar forskning och utveckling till att
existerande kunskap utvecklas och förstärks med ökad
nytta som resultat. Ett nära samspel mellan forskning,
högre utbildning, näringsliv, offentlig sektor och politiska institutioner är centralt. Näringslivets intresse av
och delaktighet i forskningen är en viktig förutsättning
för ett gott tillväxtresultat och ett positivt förändringsklimat34.

Ytterligare ett motiv för att definiera områdena är att
det är den kunskap som byggs upp och flödar som
håller ihop branscher och näringsgrenar. Forskaren
Asheim menar att det är i dessa flöden som lärande sker och innovationer skapas35. De prioriterade
kunskapsområdena representerar på så sätt branscher,
styrke- eller kompetensområden som har specifika flöden av kunskaps mellan företag, aktörer och individer.
Man kan säga att det byggts upp kunskapsmiljöer och
sätt att förnya och skapa innovationer kring höghållfast stål, transmission och specialiserade industriprocesser i skog och gruva i området Avancerad industri.
På samma sätt samlar Innovativ upplevelseproduktion
kunskap och kompetens inom hur man producerar
tjänster, service och upplevelser för konsumenter när
och fjärran, nationella och internationella besökare.
Energieffektivt samhällsbyggande samlar kompetensen
i hur man bygger, förvaltar byggda miljöer, försörjer
samhällen med energi och utformar transportsystem.
Hälsa och välfärd har en mer en inriktning mot att
utforma och implementera välfärdstjänster i offentlig
verksamhet där också företag är involverade.

Här har fyra kunskapsområden prioriterats för att samla
regionens styrkor, forskningsresurser, kluster och samhällsaktörer som alla, på olika sätt förväntas kvalificera
sig till internationella forsknings- och innovationsmedel. Det är kunskapsområden för:
■■
■■
■■
■■

Avancerad industri
Innovativ upplevelseproduktion
Energieffektivt samhällsbyggande
Hälsa och välfärd

Figuren nedan illustrerar de fyra kunskapsområdena som kopplar ihop Högskolan Dalarna och andra
lärosäten med kluster, styrkeområden och näringslivets
styrkeområden. Kunskapsområdet Hälsa och välfärd
har i större utsträckning kopplingar till offentliga
verksamheter. I detta sammanhang kan också lyftas
att digitalisering utgör en drivkraft för innovation som
berör att kunskapsområden.

Figur 2. Figuren illustrerar näringslivet styrkor och Högskolan Dalarnas forskningsprofiler och som bildar kunskapsområden
för avancerad industri, energieffektivt samhällsbyggande, innovativ upplevelseproduktion samt hälsa och välfärd.

34

Region Dalarna (2014) Dalastrategin 2020

35

Asheim (2011) förklarar att innovation bygger på olika traditioner att bygga upp kunskap och att sprida den för olika branscher eller näringsgrenar.
Ett vanligt sätt är det mer forskningsdrivna sättet som mer eller mindre ”trycker” ut innovationer till marknaden. Det sättet kallas för ett “science push/
supply” driven innovation (STI) och år vanlig i högteknologiska branscher. Ett annat sätt är mer marknadsorienterad och svarar mer direkt mot en 		
efterfrågan hos kunder. Den benämns för ”doing, using and interacting (DUI) innovation. Det ena utesluter inte det andra och båda behövs.
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på solenergiteknik, energiomställning och energieffektivisering i bebyggelse som är mycket relevant
för kunskapsområdet. Innovationsmiljöer som ITS
Dalarna har en forsknings- och utvecklingsmiljö med
en testarena för intelligenta transportsystem. HVV
är med sina innovationsmiljöer och samarbeten med
ABB världsledande inom elkraftteknik för högspänd
kraftöverföring som gör det möjligt att överföra elkraft
både på långa och korta avstånd.

Utifrån Högskolan Dalarnas akademier och forskningsprofiler samt innovationsmiljöer och kluster kan
kunskapsområdena ges en preliminär beskrivning,
se figuren nedan.
Kunskapsområdet för avancerad industri kopplas till den
forskningsdrivna kunskapstraditionen. Här har Triple
Steelix byggt upp en miljö, som en av VINNOVAs
vinnväxtvinnare, där innovationer och förnyelseprocesser förväntas genereras i samarbete med lärosäten
och internationella samarbeten. På Högskolan Dalarna
finns forskningsprofiken stålformning och ytteknik som
utvecklar materialvetenskaplig forskning inom främst
bearbetningsteknik och ytteknik i samverkan. Men här
finns också samarbeten med Arbetsvetenskap och andra
forskningsinriktningar. Här samverkar innovationsmiljön Clean Production Centre (CPC) och klustret Triple
Steelix.

Kunskapsområdet för innovativ upplevelseproduktion representeras här av besöksnäring, handel, sport och hälsa
samt kultur- och kreativa näringar. Här är kopplingen
till forskningsprofilen komplexa system – mikrodataanalys på Högskolan Dalarna. Forskningen gäller
främst studier av områden med relevans för regionen
och andra områden utanför storstäderna, såsom transport, infrastruktur, handel och turism. Här inkluderas
innovationsmiljöer inom sport och hälsa (DSA), handel, kultur och kreativa näringar såsom musik, film och
spel tillsammans med klustret inom besöksnäringen
Destination Dalarna.

Kunskapsområdet för energieffektivt samhällsbyggande tar
utgång från den kompetens som finns i regionen inom
energieffektivisering i byggnader, industriprocesser
såväl som transportlösningar och transmission.
Högskolan Dalarna bedriver forskning inom profilen energi, skog och byggd miljö. Profilen är specialiserad

Figur 3. Högskolan Dalarnas Akademier och forskningsprofiler samt kluster och innovationsmiljöer i Dalarna.

19

Kunskapsområdet för hälsa och välfärd är i en inledande
fas. Här bidrar Högskolan Dalarnas forskning som
berör individens och samhällets insatser för att främja
hälsa och välbefinnande, samt förbättring av vård och
socialt arbete för att stödja ett evidensbaserat arbetssätt. Kunskapsimplementering och patientsäkerhet
(KIPS) och Forskningscentrum för äldre och åldrande
(ReCall) är två forskningsmiljöer vid Högskolan. Det
finns också spetskompetens inom omvårdnad och
idrotts- och hälsovetenskap och nära samarbeten med
regionala aktörer inom vård, socialt arbete och idrott
samt laborativa resurser som drivs av klustret Dala
Sports Academy (DSA).

Den huvudsakliga miljön för företag är att vara kopplad till nätverk och kluster som är specifik för branschen eller styrkeområdet. Det innebär att klustren
förväntas ha företagens förtroende, därefter högskolans och sedan den offentlig sektors tillit. Klusterorganisationerna förväntas också företräda företagen i
regionala tillväxtfrågor.
Det ställer krav på att klusterorganisationerna ska vara
långsiktiga, bygga upp en uthållighet och förståelse
från branschen och det omgivande samhället38.
Klustren bidrar också till kunskapsmiljöer och har
länkar till företag, lärosäten och offentliga aktörer. Tillsammans med aktörer inom finansiering, rådgivning,
internationella affärskontakter och behovsmotiverad
forskning verkar alla gemensamt för att stärka Dalarnas förnyelseförmåga39.

KLUSTER FÖRMEDLAR OCH IMPLEMENTERAR INNOVATIONER
I Dalarna har ett mångårigt utvecklingsarbete pågått där ett regionalt klusterstöd har utarbetats kring
styrkorna i länet36. Klustren bygger upp relationer med
företag i sina branscher och styrkeområden. Klustren blir på så sätt representanter för företagen i olika
utvecklingsfrågor37. Företagen får via klustren åtkomst
till aktörer som erbjuder stöd i affärsutveckling, finansiering, expansion och etablering men också till den
regionala inkubatorn, forskning, test-lab och internationell kompetens. På motsvarande sätt förmedlas
aktörernas erbjudanden till företagen. Därmed kan
man säga att klustren medverkar i att förmedla företagens idéer och idébärare till aktörer som förädlar dem
och på motsvarande sätt medverkar till att implementera innovationer till företagsnätverken.

Smart specialisering innebär bland annat att man bör
fokusera tillväxtarbetet mot insatser för att stärka
forskning- och innovation. I Dalastrategin insatsområde Utveckla kluster och kunskapsområden tar man utgångspunkt i klusterbildningarna som ges rollen att driva
förändrings- och innovationsprocesser tillsammans
med Högskolan Dalarna, andra lärosäten, samt andra
regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

Figur 4. Kluster och innovationsmiljöer olika roller för regional utveckling

36

Regionala Tillväxtprogram (RTP I, RTP II), Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling ”Det bärkraftiga Dalarna” och Dalastrategin

37

Det finns mycket skrivet om kluster. Ett exempel är SLIM-projektet somxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

38

En vidareutveckling av modellen i Reglab rapporten Klusterutveckling (Reglab 2010)

39

Dalastrategin, se länkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Figur 5. Kluster och innovationsmiljöer i Dalarna

REGIONALA AKTÖRER FÖR INNOVATION
OCH FÖRNYELSE

Dalarnas klusterportfölj har en stor bredd med initiativ
från de högt specialiserade och industrinära klustren
Triple Steelix och High Voltage Valley, de mer
entreprenöriella Byggdialogen och ITS Dalarna till
nya branscher såsom Destination Dalarna (besöksnäringen) och innovationsmiljöer inom upplevelseindustrin såsom Dala Sports Academy (sport och hälsa)40.
Sammantaget förväntas klustren ta initiativ till förändringsprocesser som svarar mot att stödja innovationsprocesser, internationalisering och en hållbar tillväxt.
Det innebär också att klustren ska vara förändringsmiljöer och driva frågor om jämställdhet, integration och
miljöaspekter för sina respektive styrkeområden41.

I ambitionen att skapa förnyelse och tillväxt kommer
klustren att vara viktiga plattformar för innovationsarbetet. Tillsammans med regionala aktörer som stödjer
innovation ingår klustren i det så kallade innovationsstödsystemet42. I en studie kartlades och intervjuades
det regionala innovationssystemets aktörer, det vill
säga de offentliga aktörer som stödjer entreprenörskap
och skapandet av innovationer i regionen43. Svaren
visade att man hade hög tilltro till den egna förmågan
att stödja innovation och förnyelse samt till att ge stöd
och rådgivning till företag. Vidare var man positiv till
de satsningar som gjorts på regionala styrkeområden/
kluster som har nationell och internationell lyskraft.
Samarbetet med andra regioner upplevde man också
gott. Däremot underströk man att det är viktigt att
stärka det regionala ledarskapet i innovationsfrågor,
öka forskning- och andra innovationsinsatser samt
minska beroendet av kortsiktig projektfinansiering. Ett
viktigt framtida arbete sades vara att tydliggöra de regionala främjarna för innovation (innovationssystemet)
och att stärka samarbetet mellan dem.

För att fortsätta utveckla klustren, inom arbetet med
smart specialisering, behövs olika former av processtöd. En ambition är att fler av de regionala klusterinitiativen ska kunna kvalificera sig till internationella
samarbeten eller till nationella program. Det är också
önskvärt att klustren ökar sitt internationella engagemang på olika sätt. Att fortsätta utveckla kluster
är mycket betydelsefullt för att Dalarnas företag och
styrkeområden ska kunna ta del av den allt hårdnande
globala konkurrensen, kommersialisera produkter och
generera en hållbar tillväxt.

40

Klustren i Dalarna representerar branscher och styrkeområden som är traditionellt manliga branscher men även mer kvinnodominerade såsom i
besöksnäringen och handel.

41

Se bilaga 1

42

Alternativa begrepp är främjarsystemet, innovationsstödsystemet, regionala aktörer för innovation och förnyelse eller ekosystemet för innovation.

43

Kontigo (2012)
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Exempel på insatser och det praktiska
arbetet är att utveckla roller, relationer och
lärande mellan kluster och de regionala
aktörernas verksamheter i kommersialisering, internationalisering och innovation.
Aktörerna i det så kallade stödsystemet
för innovation och entreprenörskap har
sammanställts i figuren nedan44.
Tankefiguren åskådliggör de roller som
aktörer har i det offentliga stödsystemet,
eller det ekosystem som verkar för att
stödja innovation och förändring45.
Figuren är inspirerad av Reglabs innovationsindex46 och i bilaga 2 finns en förteckning av exempel av regionala aktörer.
Figur 6. Regionala aktörers olika roller för att främja innovation i Dalarna

SAMORDNA INSATSER FÖR INNOVATION
I agendan för smart specialisering anges att vi i Dalarna vill utveckla ett arbetssätt som effektiviserar och stärker det regionala innovationsarbetet. Det innebär att aktörer som verkar för innovation och förändring behöver
samla kraft som var för sig och tillsammans utvecklar de funktioner som bidrar till att skapa ett attraktivt innovationsklimat. Nästa steg är att formulera de gemensamma ambitionerna i en regional forsknings- och innovationsstrategi (RIS3) och konkretisera insatserna i en Handlingsprogram. Handlingsprogrammet är utformat så att
insatser ska kunna utvärderas framöver. Insatser, lärande och uppföljning ska integreras mellan aktörer i Dalarna,
men arbetet ska också samordnas med andra regioner i landet och med regioner i Europa.
Innovationsarbetet i Dalarna kommer, i
större utsträckning än tidigare, utgå från
evidensbaserade underlag och ett systematiskt arbete som följs upp och värderas
genom att formulera så kallade smarta
mål47. Innovations- och förändringsarbetet
i Dalarna ligger i linje med arbetssättet
inom smart specialisering. I visionen för
Europa 2020 understryks att utvecklingen
av innovationsarbetet sker på regional nivå
och man vill stödja den regionala innovationsförmågan genom att öka kunskapsbasen i samhället. Man vill också öka
vikten av kommersialisering, spridning av
innovationer, sociala innovationer, offentlig-privata partnerskap och internationellt
samarbete.

Figur 7. Handlingsplanen för Mobilisera för tillväxt
– agenda för smart specialisering i Dalarna.

Förhoppningen är att Dalarna kommer att stärka sin position och i större utsträckning än tidigare vara en aktiv
och attraktiv partner som löser dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

44

Tillväxtanalys har i studien Statligt stöd till näringslivet 2011 beskrivit det offentliga stödsystemet i Sverige.

45

En genusanalys av främjarsystemet visar på behovet av att jämställdhetsintegrera stödet till företagare och innovationsinsatser (Tillväxtverket, 2014)

46

Kontigo (2011)

47

Smarta mål innebär att mål formuleras som är accepterade, relevanta och tidssatta.
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Bilaga 1
Klustrens roller för regional tillväxt
Tillsammans med andra regioner och de nationella aktörerna Tillväxtverket och Vinnova har en klustermodell
utarbetats48. Figuren nedan visar denna modell. Den ligger idag till grund för bedömningar av klusterinitiativs
mognadsgrad i ansökningar till Tillväxtverkets klusterprogram och Vinnovas Vinnväxtprogram. De fokuserar
på de två senare faserna. De två första faserna kommer till stor del att vara regionernas ansvarsområde. Reglab
erbjuder dessa tidiga skeden en utbildning i klusterutveckling. I Dalarna har vi kompletterat modellen genom att
definiera tänkbara roller för klustren som succesivt ökar med klustrets mognad

NÄTVERKSFAS
Nätverket svarar för sin bransch eller styrkeområde och svarar för företagens behov.
KLUSTERBILDNING
Klisterinitiativet fungerar som samtalspartner i regionala utvecklinglsfrågor. Klustret driver tillväxtfrågor enligt
triple helix-principen mellan företag och offentliga aktörer. Här är horisonella frågor viktiga såsom miljö,
jämställdhet och integration. Det är speciellt viktigt om initiativet är finanseierat av offentliga medel.
KLUSTER FÖR FÖRNYELSE
Klustren är den naturliga vägen till företagen i branchen eller styrkeområdet. Klustret samverkar aktivt (bygger
broar) med regionala aktörer för företagens internationella kontakter, affärsutveckling, kompetensförsörjning och
driver utvecklingsprojekt.
KLUSTER FÖR INNOVATION
Klustren i Dalarna förväntas vara verktyg för regional utveckling. Det betyder att klustren förväntas:
▪▪ Företräda sin bransch eller styrkeområde och svara för företagens behov
- Stärka företagens affärsnytta för en hållbar tillväxt (jämställdhet, integration och miljö)
▪▪ Vara en regional aktör
		 - Samtalspart för utformningen av strategiska dokument
- Samverka med regionala aktörer
▫▫ Internationalisering
▫▫ Kompetensfrågor
Dessutom förväntas kluster vara verktyg för att utveckla regionen genom att:
▪▪ Projektkoordinator
- Utforma utvecklingsprojekt för hållbar utveckling
▫▫ Miljö, jämställdhet och integration
48

Reglab
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Bilaga 2
Innovationsaktörer i Dalarna

I tankefiguren ovan åskådliggörs de aktörer som verkar för näringsutveckling vad gäller grundförutsättningar,
förnyelseförmåga, marknadsförmåga samt forskning och innovation. Den är inspirerad av Reglabs modell där
regioners innovationsklimat ges ett ungefärligt mått genom ett index49. Här sätts aktörer samman i ett stödsystem
som på olika sätt har företagen som målgrupp och som sammantaget ska bidra till att idéer ska ges möjlighet att
kommersialiseras till nya produkter, företag och jobb. Det är viktigt att understryka att grupperingen nedan utgår
från att aktörerna endast har en funktion medan man mycket väl kan ha verksamhet i olika funktioner. Här anges
den huvudsakliga inriktningen 2013. Det sker hela tiden förändringar i Innovationssystemet, varför liknande
inventeringar och diskussioner om relevanta roller kommer att göras framöver.
1. MAKROFAKTORER
I grunden ligger det svenska samhällssystemet med lagar och regler på lokal, regional och nationell nivå. En
regions förutsättningar avgörs också i geografiska termer. Befolkning, resurser och produktionsförhållanden är
relaterat till marknader, kunskapsflöden som är allt mer sammanbundna i globala värdekedjor. Här ingår Dalarna
som en region där EUs och nationens ambitioner ska verkställas via dokumenten:
■■
■■
■■
■■
■■

49

Europa 2020
Nationella strategin för regional tillväxt och stärkt attraktionskraft
Sveriges Nationella Innovationsstrategi
Bolagsverket
Skatteverket

I innovationsindex mäts den faktiska tillväxten i regionen, sett som bruttoregionalprodukt. BRP är analogt med BNP, och är ett mått på totala
ekonomiska aktiviteten i en region.
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2. GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION
Detta block är kopplat till en regions grundläggande förutsättningar för entreprenörskap och innovation.
Ser man till konstruktionen av Innovationsindex ingår mer trögrörliga faktorer såsom kreativitet, öppenhet,
tolerans, jämställdhet, forskningskompetens, rörlighet på arbetsmarknaden, och andelen forskningsmedel i
regionen i grundförutsättningar. I Dalarna finns offentliga utvecklingsmedel tillgängliga för aktörer som
stödjer entreprenörskap och företagandet i regionen.
Aktörer som stödjer nyföretagande och befintliga företags tillväxtambitioner är:
ALMI
Coompanion
Driv Eget
Falun Borlängeregionen
Företagarna
Kommunala näringslivskontor
Länsstyrelsen
Nyföretagarcentrum
Region Dalarna
Samarkand 2015
Svenskt Näringsliv
Teknikföretagen
W7 Dalarna

Finansiering och affärsrådgivning
Rådgivning till start och utveckling av ekonomiska föreningar
Nyföretagarådgivnng
Regionens utvecklingsbolag
Nationell intresseorgansation för företagare
Nyföretagarrådgivning och stöttning för befintliga företagare
Handlägger företags- och projektutvecklingsstöd
Nyföretagarrådgivning
Främjar affärsutveckling i form av medfinansiering
Stärker Smedjebacken och Ludvikas hållbarhet, attraktivitet och 		
konkurrenskraft
Nationell intresseorgansation för företagare
Nationell intresseorganisation
Nyföretagarrådgivning, affärsutveckling, integration och jämställdhet

3. MARKNADSFÖRMÅGA
Företagen är beroende av bra kanaler till lokala marknader så väl som nationella och globala. Att bygga upp
goda kundrelationer, utforma attraktiva erbjudanden och sälja är avgörande för företagen men också för den
regionala tillväxten. I innovationsindex speglas en regions marknadsförmåga i hur produkter och innovationer
kommersialiseras och erbjuds till olika marknader. Här ingår faktorer som graden av entreprenöriell aktivitet,
verksamheter kring materiella rättigheter som patent, varumärke och design sam tillgången på riskkapital och
exportstöd.
Aktörer som stödjer kommersialisering och introduktion till olika marknader är:
ALMI
Business Sweden
Dalarna Business
Enterprise Europe Network
Green Business Region
Gävle Dala Energikontor
Industrikraft Västerdalarna
Invest in Dalarna
Mellansvenska handelskammaren
Näringslivet Falun Borlänge
Stiftelsen Minerva
Wajrum

Finansiering och affärsrådgivning
Export och utländska direktinvesteringar
Företagsnätverk samt företagargala
Internationellt nätverk som stöttar småföretag
Samverkans- och innovationsarena för miljöteknikföretag
Driver och samordnar energiprojekt
Samarbetsorganisation för industriföretagen i Vansbro och Malung Sälen
Rådgivning kring utländska direktinvesterngar
Internationellt affärsnätverk
Kompetensförsörjning samt affärsutveckling till medlemsföretag
Idé- och kompetensutveckling
Samarbetsorganisation för industriföretagen i Mora-Orsa-Älvdalen
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4. FÖRNYELSEFÖRMÅGA
Näringslivet är i ständig förändring som är relaterad till marknadsförhållanden, kunders preferenser och
globala skeenden. Utifrån ett samhällsperspektiv finns också förnyelser som är efterfrågade. Hållbarhet vad
gäller jämställhet, integration och miljö är sådana faktorer, som numera uttrycks i Europa 2020 som Smart
tillväxt, Hållbar tillväxt och Inkluderande tillväxt. Förutom att de offentliga utvecklingsmedlen är relaterade
till en politisk ambition så driver sådan faktorer också innovation och förnyelse. Tjänstefiering, digitalisering
och omställning till koloxidsnåla lösningar är också så kallade möjliggörande korskopplingar för innovation.
I Innovationsindex visas en regions förmåga till förnyelse och nyskapande i indikatorer har en inriktning mot
influenser utifrån och kunskapsväxling såsom förekomsten av utlandsägda företag, FoU resurser och omfattning av uppdragsforskning.
Aktörer som stödjer förnyelse av näringslivet och driver innovationsprocesser för sina branscher och
styrkeområde:
Byggdialog Dalarna
Destination Dalarna
High Voltage Valley
ITS Dalarna
IUC Dalarna
Stiftelsen Teknikdalen
Triple Steelix

Identifierar och paketerar utvecklingsbehov i trä- och verkstadsindustrin
Initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt

5. FORSKNING OCH INNOVATION
Genom att nyttiggöra resultat från forskning, öka den generella kunskapsnivån och också den specifika och
unika ska innovationer och nya lösningar kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar. Fokusering till specifika kunskapsområden kopplar ihop lärosätens forskningsprofiler och näringslivets styrkeområden. De flesta
innovationer uppstår genom lärandeprocesser där en mängd olika aktörer – individer såväl som organisationer – är inblandade på olika sätt. Avgörande genombrott sker inte nödvändigtvis vid forskningsinstitutioner
eller i företags utvecklingsavdelningar. Ett genombrott kan lika gärna uppkomma i produktions- eller brukarledet som genom forskning. Det är i alla händelser omöjligt för enskilda forskare och organisationer (företag,
annan organisation etc.) att upparbeta och rymma alla kompetenser nödvändiga för ett utvecklingsarbete.
Man måste således samarbeta med andra aktörer (universitet, leverantörer, kunder etc.)
Steg för steg har således sociala nätverk, tjänsteinnovationer samt affärs- och verk-samhetslogik kring detta
fått större betydelse för tillväxten. Företag och organisationer arbetar och konkurrerar i allt högre grad.
Här representeras aktörer för forsknings- och innovations samarbeten av:
Högskolan Dalarna
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
High Voltage testing and consulting (STRI)
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