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Regional exportsamverkan
Rätt stöd, i rätt tid

Sverige är ett exportberoende land. 

Genom att myndigheter och organisationer 
samverkar regionalt kan vi underlätta företagens väg 
mot nya marknader. 

Det blir lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. 

Satsningen kallas regionalt exportcentra, och är en 
del av Sveriges exportstrategi.



Status just nu
Regeringsuppdrag 21 regioner etablerade under 2018

8 regioner har etablerat samverkan kring export

7 regioner har skickat in intressanmälningar

Övriga 6 regioner har vi dialog med

Utmaning: pressat tidschema, men inom räckhåll



Vad har uppdraget gett för mervärde?
Erfarenheter från sex pilotregioner

Samordning/koordinering – tydlighet mot kund 
(företag), 24H

Ökad medvetenhet/kunskap

Riktade insatser/gemensamma aktiviteter

Utmaning: Säkerställa långsiktighet, tydlighet mot 
företag



Dra lärdomar mellan regioner
Några är igång – andra är i startfas

Erfarenhetsutbyten

Särskilt stöd för uppmuntran samarbete 

Utmaning: Regelbunden uppföljning



Region Västerbotten

Regional exportsamverkan
Västerbotten



Region Västerbotten

• Utmaningar: 
…som regionalt utvecklingsansvarig få ett statligt uppdrag inom ett nytt område 
kräver förankring, förankring, förankring OCH resurser

• Möjligheter:  
…sakta men säkert utvecklas former och gemensamma erbjudande till företagen

• Nya idéer: 
…massa nya gemensamma mötesplatser och sammanhang

• Direkta mervärden: 
…samverkan leder till effektivare hjälp till företagen OCH ökad förståelse mellan 
aktörerna

• Göra om och göra rätt? 
…Regional exportcentra-> regional exportsamverkan! 

ERFARENHETER

• Utgå från de regionala behoven och förutsättningarna
• Förankra arbetet bland aktörerna
• Tålamod och långsiktighet i uppdrag och finansiering!
• Flernivåstyre utmanar men kan ge enorma effekter!

REKOMMENDATIONER



Region Västerbotten

Dagordning 12/3 
12.00 - 13.00 Lunch 

13.10 - 13.50 Bordet runt

13.50 - 14.30 Årskalendern (diskussion och planering)

- Hur får vi in event som REXS partners anordnar i årskalendern/verksamt.se

- Morgonpasset i Umeå

- Business Day i november 2018

- Mötesplats Lycksele 30-31 maj

- Västerbotten i Almedalen 1-8 juli

- Möte/event med banker och revisorer (m.fl. finansföretag)

- Roadshow till några kommuner (hösten)

- Träff/event med urval av företag som fått mässtöd av Invest in Västerbotten

14.30 - 14.45 Kaffe

14.45 - 15.45 Samverkansprojekt, Studieresa

- Förfrågan från Göteborg/VGR om samverkansprojekt mellan "original six”

- Genomförande av studieresa för Regional Exportsamverkan Västerbotten (REXS)?

15.45 - 16.00 Övriga frågor

- nästa mötestillfälle

http://verksamt.se/

