
Vi ska vända på modellen 

Gävleborgs innovationsstrategi fokuserar på att underlätta för innovatörer och 

entreprenörer att hitta rätt i stödsystemet.  

─ Nu vill vi vända på modellen, så att företagens behov hamnar i toppen och blir 

styrande, säger Magnus Ernström, Region Gävleborg. 

I genomförandet finns uttalade ambitioner om att involvera kommunerna och att öka 

samarbetet med Dalarna.  

Gävleborgs innovationsstrategi antogs i maj 2011. Den finns publicerad både i en komplett 

version och i en nedkortad populärversion.  

─ Att strategin successivt har kunnat kortas ner är ett tecken på att den börjar sjunka in hos 

aktörerna, säger Magnus Ernström, ansvarig för arbetet i Region Gävleborg.  

Strategin har fokus på perioden 2014-2020, men processen påbörjades redan 2009.  

─ Ambitionen är att den ska vara i drift 2014, men eftersom den är komplex krävs tid för 

anpassning hos alla inblandade. Det kan gälla finansiering, anställningar mm. 

Huvudsyftet är underlätta för innovatörer och entreprenörer att hitta rätt i systemet, och att 

minska riskerna. Man har samlat erfarenheter och lärdomar såväl regionalt som nationellt och 

globalt, bland annat har man använt Reglabs klustermodell och innovationsindex. 

Lokala kompetenscentrum i kommunerna 

I strategin lyfter man fram olika typer av innovation: tjänstelogik och produktrelaterad logik, 

gradvisa eller radikala innovationer och pekar ut vilka typer som primärt ska stödjas av 

regionen. 

─ Regionen bör undvika att fokusera på radikala produktinnovationer och i stället låta sådana 

uppstå spontat. Övriga typer däremot, ska vi aktivt stödja, säger Magnus Ernström. 

Nästa steg är ett konkret arbete med lokala kompetenscentrum i kommunerna. För närvarande 

planeras tre fallstudier om kopplingen mellan kompetensförsörjning och anställning i 

företagen. 

Sedan länge finns ett starkt samarbete med Region Dalarna, regionerna har redan i dag 

gemensamma kluster, Almi-kontor mm.  

─ Vår ambition är en ökad integration med Dalarna, oavsett om vi blir en gemensam region 

eller inte i framtiden, säger Magnus Ernström.  

Innovationsupphandling av måltider 

Gävleborg satsar även på innovation i offentlig sektor, bland annat en testbädd inom närvård 

Gävleborg och innovationsupphandling.  



─ Nu görs en stor satsning på måltidsupphandling för äldre i hemmiljö i fyra pilotkommuner, i 

samverka med Skåne som gör detsamma inom sjukhusmiljö.  

Med utgångspunkt i sina erfarenheter identifierade Magnus två utmaningar för den fortsatta 

diskussionen: 

 Hur kan man vända ett utbudsstyrt system till ett underifrånstyrt system?  

 Ett komplex system av flera komplexa system på olika nivåer. Hur skapas det 

regionala ledarskapet och ansvar från rätt aktörer?  
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