
Styrka att arbeta parallellt med RIS och RUS 

I Västerbotten sker arbetet med den regionala innovationsstrategin, RIS,  parallellt med 

framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi, RUS.  

─ Även om det tar mycket energi, så har det varit en styrka att arbeta integrerat, 

eftersom många personer blir involverade och perspektiven breda, säger Niklas Gandal, 

Region Västerbotten.  

I Västerbotten har processen för att ta fram en regional strategi RUS 2014-2020 nyss 

påbörjats. Niklas Gandal och Anders Almberg från Region Västerbotten berättade om arbetet. 

I arbetet lyfts vissa integrerande teman, bl.a. smart specialisering.  

─ Även om RUS-processen kanske inte är en ”RIS3-process”, enligt EU:s alla 

rekommendationer, så har vi sett möjligheterna att dra lärdomar av det arbetssättet, säger 

Niklas Gandal.  

─ Det är en styrka att arbeta integrerat. I går träffades till exempel representanter inom kultur 

och livsmiljöer för att diskutera sociala innovationer.  

─ De parallella processerna är bra, de skapar synergier och spin-offs mellan olika aktiviteter 

och grupperingar, säger Anders Almberg. 

Smalt eller brett perspektiv? 

Anders betonade vikten av processen i utvecklingen av den regionala innovationsstrategin. 

─ Västerbotten har haft en lång process, men för att ta fram en RIS krävs samhandling. Kartan 

över innovationsstödsystemet är komplex och det är viktigt att RIS bidrar till att stärka 

stödsystemet och underlätta för individer att hitta rätt.  

─ Det är speciellt viktigt för smala aktörer inom innovationsstödssystemet att få en gemensam 

bild av vad det handlar om.  

Det är också betydelsefullt att få stöd av andra regioner. Västerbotten har involverat aktörer 

från Skåne och Gävleborg i processen och har ett utvecklat samarbete med Länsstyrelsen i 

Norrbotten.  

Med utgångspunkt i sina erfarenheterna identifierade Anders och Niklas två utmaningar för 

den fortsatta diskussionen: 

 Vad innebär ett samlat regionala ledarskap? Handlar det om att peka på en fysisk 

organisation, gäller det koordinering av det regionala utvecklingsarbetet, eller ett 

kollektivt regionalt ledarskap av innovationssystemskaraktär?   

 Relationen mellan regionala innovationsstrategin (RIS) och regionala 

utvecklingsstrategier (RUS)? Vilken ansats och innehåll ska man ha? Handlar det om 

ett smalt perspektiv (styrkeområden) eller ett bredare perspektiv (generella 

förutsättningar för regional utveckling)?  
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