
Tillbaka till Framtiden:

Samverkan i framtidsanalyser



Regional förnyelse

• Ett samverkansprojekt
mellan Region 
Norrbotten, Länsstyrelsen
i Norrbottens län och
Luleå tekniska universitet

• Syftar till att öka
kunskaperna om
Norrbottens
förutsättningar och behov
som ska leda till att stärka
länets förutsättningar i
viktiga regionala tillväxt-
och utvecklingsfrågor.



Arbetspaketen

Arbetspaket 1: Regional förståelse - Analysdelen
För att åstadkomma förändringar krävs underlag med analyser och ett rikt 
kunskapsutbyte med omvärlden. En kvalificerad omvärldsbevakning och analyser 
behövs för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för i länet. 
I kommande programperiod och för regionens löpande arbete med regional 
utveckling behövs kunskap om var länet befinner sig idag och en analys och översikt 
över länets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Arbetspaket 2: Strategiska utvecklingsområden för innovationsstöd, samt 
internationalisering 
Investera i strategiska utvecklingsområden för innovationsstöd, samt 
internationalisering, det att finnas möjligheter att göra investeringar i 
vetenskaplig/teknisk infrastruktur för att stärka universitetets forskningsområden 
och stärka strategiska utvecklingsområden.



Arbetspaket 2: Strategiska utvecklingsområden för 
innovationsstöd, samt internationalisering 

En satsning som fokuseras främst på kompetensuppbyggnad inom 
rymdvetenskap  27 oktober 2016 

EIT KIC RawMaTERS en av sina sex noder i Luleå. RawMaTERS är 
EU:s största projekt inom råvaruområdet sedan den europeiska
. 



http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Ett-
dynamiskt-naringsliv/Regional-fornyelse/

Rapporterna finns även på Länsstyrelen Norrbottens hemsida



Arbetsprocess

Forskning inom 
området

Tematiska 
rapporter

Regionala 
workshops

Framtidsscenarier
inför år 2050

Underlag
för

reviderad
RUS och RIS



2013 - 2018

Regional förnyelse



Ex: Tillväxtförutsättningar för
Norrbottniskt näringsliv

• Försäljning av mogna produkter för kunder i den 
egna regionen. 

• Mål 2020: fördubbla antalet anställda samt öka
omsättningen 2,5 gånger. 

• Otillräcklig kassalikviditet kan bromsa tillväxt

• 60% av företagen är enkönade

• Rekrytering av kvalificerad personal är, liksom
marknadsrelaterade och finansieringsbaserade
faktorer, de största utmaningarna för regionens
företag. 

• Brister i regionens infrastruktur utgör dessutom
enligt företagen ett viktigt utvecklingshinder. 

• Hälften av företagen är inte del av starka
näringar

• Ingen skillnad mellan starka näringar och andra
näringar



Regional dialog

Regionturné med presentation och dialog utifrån 
utgivna rapporter



Exempel på resultat från WS

Gällivare Piteå

Styrkor

•Attraktiv natur

•Arbetstillfällen

•Kommunikationer

•Rekreation (ex dundret)

•Sociala aktiviteter

Svagheter

•S.k. "fly-in-fly-out"-lösningar

•Bostadsbrist

•Svårt att konkurrera med 
gruvnäring i lön

•Bristfällig integration på 
arbetsplatser

•Ibland brist på acceptans för
utlandsfödda och hbt-
personer

Möjligheter

•Ökat byggande och inflyttning

•Uppmuntra utbildning och 
kompetensmatchning

•Bättre klimat på arbetsplatser 
i offentlig sektor

•Marknadsför kommunernas
möjligheter

•Stimulera acceptans och
gemenskap

Hot

•Naturresursernas förbannelse

•Revirtänk mot utomstående

•Skev bild av länet i media

•Dålig bild av vårdyrket

•Osäkerhet om malmfälten

Styrkor

• Attraktivitet

• Arbetstillfällen

• Social sammanhållning

• Välfärd

• ”Landsbygdens närhet”

• Samverkan inom regionen

• LTU, samt närhet till Rovaniemi, 
Kemi, Oulu

• Infrastruktur

Svagheter

• Demografi 

• Ojämställdhet, särskilt vissa
branscher

• Bostadsbrist

• ”Stuprörstänk”

• Begränsande regelverk (t.ex. för 
Arbetsförmedlingen)

• Kompetensbrist i nyckelfunktioner

Möjligheter

• Ökad inflyttning

• Ökad omvärldsbevakning

• Tillvarata kunskap/kompetens

• Utveckla samverkan ytterligare 
mellan näringsliv, kommuner, LTU 
etc.

• Tänka ”region” mer

• Exportera ”samhällslösningar”, 
t.ex. hur vi organiserar
sophantering

Hot

• Arbetslöshet (långtids)

• Svårt att få in utlandsfödda på
arbetsmarknaden

• Ingen norrbotniabana

• Förutfattade meningar om t.ex. 
ungdomar och nysvenskar

• Brist på drivkraft att 
studera/utvecklas

• Kommuners ekonomi ansträngd

• Misslyckad generationsväxling



Workshop om Norrbottens
innovationssystem

• Inbjudna gäster (ca 50) med regionalt
utvecklingsintresse (näring, policy och
forskning)

• Redovisning rapporter varvat med diskussion
och kreativa övningar

• Dokumentation av dagen

Demografiska faktorer

•Mångfald

•Integration

•Svag 
befolkningsutveckling

Kompetensbehov

•Pensionsavgångar

•Låg utbildningsnivå

•Svag 
kompetensmatchning

Näringar

•Råvaruberoende

•Låg andel tjänsteindustri

•Låg andel exportföretag

Näringsliv och offentlig 
sektor

•Genusobalans

•Attraktivitet i vård och 
omsorg

Företagarkultur och 
support

•Svag 
entreprenörskapskultur

•Spretig företagssupport

Betydelsefulla dimensioner för Norrbottens framtid



Scenarier för Norrbotten år 2050

Norrbotten 
2050

Basindustriregionen

Kunskap, kreativitet 
och kommunikation 
som regional drivkraft

Förändrat globalt 
klimat med nya 
möjligheter

Smart specialisering 
baserad på 
relaterad variation

Diversifiering efter
en nationell
genomsnittsmodell



Basindustriregionen

• Förutsättningar:
– Stark efterfrågan på metaller och råvaror

• Konsekvenser:
– Konjunkturkänsligt

– Ökad automatiserad produktion

– Befolkningskoncentrationer i länet

– Möjliga markkonflikter

– Reducerade miljöeffekter



Kunskap, kreativitet och
kommunikation som regional drivkraft
• Förutsättningar:

– Samhällstrend som möjliggör att personer
väljer bostadsort snarare än yrke

– Behov av fungerande kommunikationer

• Konsekvenser:
– Specialiserade och relativt högavlönade

arbeten

– Regional utveckling fokus på att skapa
attraktiva samhällen

– Växande skillnader mellan länets kommuner

– Styrda kultursatsningar?

– Ökade inkomstskillnader



Förändrat globalt klimat med nya
möjligheter

• Förutsättningar:

– Ett förändrat klimat, vilket är mer fördelaktigt
kring arktis

– Politisk stabilitet

– Goda kommunikationer

– Goda förutsättningar för rent vatten, ren energi

• Konsekvenser:

– Näringsliv baserat på naturresurser och grön
förnybar energi samt IKT och en stärkt
besöksnäring

– Möjliggör jordbruk och odling i högre utsträckning

– Förändrade förutsättningar för bl a rennäringen



Smart specialisering baserad på
relaterad variation

• Förutsättningar:
– Fortsatt rationalisering av basindustrin

medverkar till reducerade arbetstillfällen

– Utveckling av verksamheter relaterade till 
regionens traditionella industri och
kompetens

• Konsekvenser:
– Högre nyttjande av regionens särpräglade

kompetenser och unika resurser

– Ökad satsning på utbildning och FoU

– Ex utvecklad livsmedelsproduktion, 
besöksnäring, datalagring, energiproduktion



Diversifiering efter en nationell
genomsnittsmodell

• Förutsättningar:
– Regional utveckling fokuserar enligt logiken att dagens avvikelser i t.ex. branschstruktur mellan regional och

nationell nivå tolkas som regionala över- eller underskott

– Svag konjunktur i basindustrierna

• Konsekvenser:
– Regional utveckling fokuserar på att harmonisera skillnader i strävan att nå riksgenomsnittet

– Ett Norrbotten där säregenheter som präglar dagens näringslivsstruktur till viss del suddas ut

– Finansierat uppbyggnaden av ett attraktivt Norrbotten i syfte att reducera beroende av basindustri

– Mer diversifierat näringsliv med riket som modell (utifrån nationella trender)

– Hård konkurrens och blandat resultat



Stimulera diskussion om såväl vägval
som verktyg


