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Förord
Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för fö-
retag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort engagemang från 
entreprenörer som vågat ta risker för att skapa nya möjligheter, utvecklat och organi-
serat nätverk samt sett möjligheter istället för problem. 

Förutsättningarna för näringslivet förändras ständigt och tillgången på kunskap blir 
allt viktigare. Ny idéer och affärer uppstår i möten mellan olika personer – företag, of-
fentliga aktörer och enskilda individer. Det handlar om att vara öppen och kombinera 
kunskap från olika håll för att finna nya sätt att lösa problem och genomföra uppdrag, 
skapa värden och förenkla för kunder och medborgare.

Numera påverkar händelser runt om i världen oss här i Dalarna i allt större grad. 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.

I denna agenda vill vi – stärka entreprenörskapet – och utveckla ett arbetssätt som 
betonar betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Det inne-
bär en kraftsamling av regionala aktörer som var för sig och tillsammans utvecklar de 
funktioner som bidrar till att stärka regionens företagsklimat.  Ett klimat som bygger 
på öppenhet, tolerans och leder till en mångfald av människor, idéer, verksamheter och 
företag. Detta förutsätter kompetent arbetskraft, dynamik som skapar förutsättning 
för lärande och nya idéer, förmåga till nyskapande, internationella nätverk, faktisk för-
måga till kommersialisering och inte minst fysiskt kapital. 

Leif  Nilsson
ordförande för Region Dalarna
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Dynamiska kunskapsregioner
Allt mer betonas kunskap och ett gott innovationsklimat som betydelsefulla 
faktorerna för långsiktig ekonomisk tillväxt. Man utgår från att kunskap byggs 
upp på platser som länkas ihop med andra platser i världen. Samarbeten mellan 
företag, lärosäten och samhällsfunktioner bygger upp dynamiska regioner där 
kunskapsflöden bidrar till näringslivets förnyelse. 

Entreprenörer förväntas driva på innovation och förnyelse som bygger på re-
gionens unika förutsättningar. Utifrån specifika produktionsförhållanden, till-
gång på kunskap och kompetens samt den tekniska och ekonomiska utveck-
lingen förväntas värdestrukturer växa fram som tar tillvara människors förmåga 
till skapande och kreativitet. Utvecklingen förstärks i en miljö som präglas av 
öppenhet, tolerans, jämställdhet och värdeskapande som bygger på hållbara ut-
vecklingsideal. Det understödjande regionala innovationssystemet bör fokusera på 
kunskap, kompetens och lärandeprocesser som stimulerar ett entreprenörskap 
som speciellt lyfter fram kvinnor, utlandsfödda personer och ungdomar. På så 
sätt möjliggörs en mångfald av entreprenörer skapa värden i Dalarna.

Denna agenda uppmanar till att mobilisera för att skapa förutsättningar för ett 
gynnsamt företagsklimat för en mångfald av entreprenörer. En del i det arbe-
tet är att skapa attraktiva miljöer där entreprenörer möts, erfarenheter utbyts 
och lärande sker om internationella samarbeten och förändringar som sker i en 
global ekonomi. En annan del är att samordna företagsfrämjare som utvecklar 
erbjudanden till företag och entreprenörer. De samlade insatserna ska leda till ett 
tydligare regionalt ledarskap och gynnsamt företagsklimat. 

Denna agenda uppmanar till en regional mobilisering som ska skapa för-
utsättningar för ett gynnsamt företagsklimat för en mångfald av entrepre-
nörer. En del i det arbetet är att skapa attraktiva miljöer där entreprenörer 
möts, erfarenheter utbyts och lärande sker om internationella samarbeten 
och förändringar som sker i en global ekonomi. En annan del är att sam-
ordna företagsfrämjare som tillsammans med ett regionalt ledarskap ut-
vecklar erbjudanden till företag och entreprenörer.
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Entreprenörskap
Människor har kunskap, kompetens och färdigheter, vilket bidrar till innovation 
och nya lösningar. Dessa förmågor kan omsättas genom att bli företagare, led-
are, medarbetare, användare och medborgare. Entreprenörskap handlar då 
om förmågan att identifiera möjligheter och skapa eller samordna resur-
ser för att omsätta dessa i värdeskapande verksamheter

Innovationer har numera en bredare betydelse än tidigare. Innovationer är inte 
enbart bara uppfinningar, utan står för något är nytt för organisationen, nytt för 
marknaden eller nytt för en bransch. Det kan också vara något som är nytt för 
hela världen. Idéer till innovationer kan födas överallt. Här vill vi öppna för att 
entreprenörers förmåga att ta tillvara idéer kan bli lösningar på uttalade behov 
och samhällsutmaningar. Här finns en koppling till Mobilisera för tillväxt – 
agenda för smart specialisering som ansluter sig till att innovationer som 
handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och in-
divider. 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. 

Vi vill stimuleras till att innovationer på ett bättre sätt än tidigare sker i samver-
kan mellan företag, i nätverk och kluster samt i miljöer där människor möts. Inn-
ovationer kan ligga till grund för nya företag, men också att förbättringar sker 
i befintliga företag och verksamheter. Här förespråkas öppna och inkluderande 
innovationsprocesser för att utveckla nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt 
som kommer till nytta och får spridning.  



Dalastrategin 2020 och 
Landsbygdspolitiskt program
I Dalastrategin 2020 understryks att en positiv utveckling i Dalarna förutsätter ett 
samspel mellan insatser på den internationella, nationella, regionala och lokala nivån. 
Dalastrategin är den regionala länken i en logisk kedja från lokala strategier till natio-
nella och europeiska strategier och är därmed det främsta verktyget för tillväxtarbetet 
i Dalarna.  Dalastrategin tar utgångspunkt i visionen - Dalarna möter framtidsut-
maningar med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas och känna sig 
välkomna. Att utveckla entreprenörskapet i länet relateras till målbilder som leder till 
att Dalarna:

 ■ är en region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, 
  sysselsättning och entreprenörskap

 ■ är landets bästa region för unga där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig   
 plats i tillväxtarbetet

 ■ har ett näringsliv som står stark i nationell och internationell konkurrens

 ■ är en innovativ region som finner nya eller bättre lösningar som svarar mot   
 behov och efterfrågan i vardagen och i omvärlden

 ■ är välkänt och respekterat för sitt miljöarbete och sitt sätt att omvandla energi-   
 och klimatproblematiken till utveckling och tillväxt

 ■ kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och av en förmåga att samla alla   
 krafter för en positiv utveckling av regionen

Visionen och målbilderna för den uttrycker ett politiskt och idémässigt ställningstagan-
de för Dalarnas framtid. Ytterst handlar det om att länet skall erbjuda ett gott liv för 
oss som bor och verkar här. Vad detta innebär och vilka mål och vägval som kan sättas 
kan ges olika tolkningar byggda på olika värderingar. Det är just tankar om detta som 
Dalastrategin vill ge näring åt.

Dalastrategin ligger i linje med inriktningen i EUs ambition om att stärka det regionala 
innovationsarbetet för att lösa framtida samhällsutmaningar och framtida tillväxt. Eu-
ropa 2020 strategin är inriktad på Smart tillväxt för alla. Smart, genom investeringar i 
utbildning, digitalisering forskning och innovation; Hållbart, med en bestämd inrikt-
ning på en koloxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv samt Inklude-
rande, med ett starkt fokus på att skapa jobb och bekämpa fattigdom. De europeiska 
utvecklings- och forskningsmedlen kommer också att bygga på dessa ambitioner lik-
som den svenska nationella strategin för regional tillväxt 
och attraktionskraft. 
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Här vill vi att Dalarna ska mo-
biliserar för tillväxt och ett bra 
företags- och innovationsklimat 
som gynnar ett kunskapsbase-
rat företagande, insatser för att 
nyttiggöra forskning och att nya 
idéer förädlas till innovationer. 
Denna agenda för stärkt entre-
prenörskap är en vidareutveck-
ling av Dalastrategin 2020 som 
genom denna avsiktsförklaring, 
bilagda handlingsplan och för-
djupade rapport uppmanar till 
att mobilisera för tillväxt genom 
att lyfta fram entreprenörskapet 
och ett att stärka företagsklimatet 
i regionen. 

Den strategiska idén är att Entreprenören får ett nyfiket bemötande och ett 
klimat redo för förändring.

Målet är att utveckla ett arbetssätt som bygger på insatsområden i Dalastrategin 2020s 
vägval Innovativa miljöer och entreprenörskap som betonar betydelsen av närings-
livets förändrings- och konkurrensförmåga och Region Dalarnas Landsbygdspolitiska 
program i vägvalet Differentierat näringsliv. Här ligger följande insatsområden till 
grund för arbetet som ska

 ■ att stärka befintliga tillväxtområden och utveckla nya, 

 ■ vidareutveckla tillväxtinsatser för nya och växande företag,

 ■ stimulera nyföretagande och ett långsiktigt entreprenörskap samt än mer

 ■ stärka entreprenörskapet och nyföretagandet inom nya tillväxtområden,

 ■ skapa och utveckla goda möjligheter för de företag som redan idag finns   
 på landsbygden.
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Handlingsplan
Agendan består också av en handlingsplan som syftar till att samordna insatser och 
stärka det regionala företagsklimatet. Handlingsplanen fokuserar på företagsfrämjare 
i Dalarna som har entreprenören i fokus samt partnerskapet för Innovation och En-
treprenörskap som ger goda förutsättningar för entreprenörer i Dalarna. Smarta mål 
lägger grunden för insatser som ska resultera i att utveckla ett väl fungerande samar-
bete mellan företagsfrämjare och ett partnerskap som ger goda förutsättningar för 
entreprenörer i Dalarna, se bilaga.

ROLLER OCH ANSVAR
Denna agenda är framtagen av Dalarnas Entreprenörskapsråd som utgörs av de 
företagsfrämjare som på olika sätt stödjer entreprenörer och företagare. I Entrepre-
nörskapsrådet ingår representanter från Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, 
Landstinget i Dalarna och Region Dalarna samt företagsfrämjare som på olika sätt 
bidrar till att stärka entreprenören. Gemensamt för aktörerna är att de arbetar för ett 
gott företagsklimat i Dalarna.  

Ett resultat är att Dalarnas företagsfrämjare ska utveckla ett bra samarbete som 
har entreprenören i fokus. Det innebär att entreprenörer och företag ska erbjudas 
olika former av stöd för att starta, driva och utveckla företag genom olika insatser för 
affärsutveckling. Det finns också ett behov av specifika insatser för energi- och miljö-
lösningar, digitalisering och internationalisering. Företagsfrämjare ska också ha riktade 
insatser för att fler grupper ska inkluderas, såsom kvinnor, utlandsfödda och ungdo-
mar. Det är också viktigt med i olika dialoger bygga upp kunskap om entreprenörskap 
näraliggande frågor tillsammans med forskare och andra kunskapsnoder. 

Ett resultat är också det regionala ledarskapet i Dalarna ger goda förutsätt-
ningar för entreprenörer i Dalarna. Ledarskapet förväntas vara involverade och en-
gagerade i regionala entreprenörskapsfrågor, röja hinder för arbetet och att lyfta fram 
framgångar som görs som stärker företagsklimatet.

LÄRANDE OCH UTVÄRDERING
För att nå framgång i detta arbete måste kompetenser samlas, insatser samordnas och 
involveras i ett regionalt lärande. Det finns en stor kunskap om entreprenörskap i 
Dalarna och det är viktigt att dela den med varandra och fylla på med relevant forsk-
ning andra kunskapskällor. Handlingsplanen ska vara ett arbetsdokument som ligger 
till grund för att följa upp vad som görs men ligger också till grund för utvärderingar. 
Agendan blir på så sätt en konkretisering av Dalastrategin 2020 som utifrån de valda 
målbilderna inom ramen för vägvalet Innovativa miljöer och Entreprenörskap.



Bilaga - Handlingsplan 2016
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