
Projektet ”Norrbottens innovationsstrategin” 

dvs en uppdatering av Regionala 

innovationsstrategin (RIS) 
 



En innovation kan vara: 

 
• En ny vara eller tjänst 

• En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst 

• Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med 

externa aktörer 

• En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare 

på marknaderna 

• Nya kompetenser, resurser eller material  

En innovation är en ny idé om t ex en produkt, lösning eller tjänst, men de 

betecknas inte som innovationer förrän de accepterats (tagits i bruk) på en 

kommersiell marknad eller implementerats i en faktisk verksamhet, t ex sjukvården. 

  

 



Norrbottens innovationssystem (NIS) 

 

 

Syftet med arbetet är vidareutveckla Norrbottens innovationsstrategi utifrån de nya 

förutsättningar som uppstått i länet för att på lång sikt ytterligare stärka länets 

innovationsklimat och bidra till bättre förutsättningar för innovation i Norrbotten. 

 



Regional  förnyelse - (samverkan mellan Luleå tekniska 

universitet, Länsstyrelsen Norrbotten och Region 

Norrbotten) 

RAPPORTER 

• 41 000 anställningar till och med 2025 

• Tillväxtförutsättningar för Norrbottens näringsliv  

• Nyföretagande i norr. 

• Näringslivsutveckling i Nordprogramområdet export 

• Norrbottens roll i samhällsekonomin 

• Genusvetenskaplig analys av Norrbottens utlysning för jämställd regional tillväxt 

• Lokalsamhälles aktörer och gruvverksamheten 

• Uppföljning Innovationsbidraget 

• Framtidens Norrbotten    

 

• OECD:s territoriella utvärderingar - Nordliga glesbefolkade områden 

• Digitaliseringen och näringslivet 



http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-

och-framtid/Ett-dynamiskt-naringsliv/Regional-fornyelse/ 



Bruttoregionprodukt per invånare och län 2011, 

tusental kr 



Industrins investeringar (miljoner kronor), årligt 

genomsnitt för perioden 2011-2013 



Regional innovation scoreboard 2016  



Utmaningar för Norrbotten 



Samhällsutmaningar 

• Digitaliseringen- exempel Additiv tillverkning, 3D-printning, Netflix, automatisering,  

• Kompetensförsörjningen – inte enbart pensionsavgångar, även kopplade till en förändrad 

arbetsmarknad, Demografin - År 2025 kommer över 20 procent av EU:s befolkning att 

vara äldre än 65 år. Antalet personer över 80 år ökar särskilt snabbt. 

• Klimatförändringarna – Paris avtalet  

• Globaliseringen - Har alltid funnits -lokala nivån  

 

 



Investeringar i olika sektorer 

 
Regionala bruttoförädlingsvärdet (BVA )  - OECD:s territoriella utvärderingar - Nordliga glesbefolkade områden 

 



Utmaningar för SME 



Utmaningar för SME 

. 



Digitaliseringen och näringslivet i Norrbotten 

En procent av verksamhetsledarna anger att de saknar uppkoppling  

• 61% av företagen har till fiberuppkoppling 

• 49% av företagen har tillgång till en nedladdningshastighet mellan 60 – 100 Mbit/s. 

Kunskapsmässigt 

• 66% av verksamheternas anställda obehindrat handskas med datorer och vanliga 

mjukvaror.  

• 11% av verksamhetsledarna att det inte finns någon inom verksamheten som kan 

handskas med datorer och vanliga mjukvaror 



Pensionsavgångarna i länet till och med 2025 fördelas per 

bransch, baserat på en förväntad pensionsålder på 65 år 

 

 

 



Offentliga sektorns utmaningar.  

• Minskande befolkning ger minskade skatteintäkter. 

• Digitalisering kommer att förändra offentliga sektorn. 

• Effektiv offentlig sektor krävs som stimulerar till innovation. 

 



Uppdateringen av RIS 
 



För en hållbar tillväxt som säkerställer framtida konkurrenskraft i 

Norrbotten 

 

Smart Specialisering (S3) är ett verktyg. 

Norrbottens starka områden om 10 år, - Rymden?, Besöksnäringen?  

Datacenter eller något annat? De är så kallade fokusområden 

Verktyg Experimentella projekt (3-6 mån, för att testa en idé)

Verktyg

Kluster (två olika kluster - tillfälliga kluster dvs. lösa ett problem, den 

andra kluster är permanenta kluster, som finansieras av ägarna)  

Verktyg

Offentliga sektorn samverkan med näringslivet dvs innovationer 

offentlig sektor

Verktyg Norrbotten  (Stad och Land)

Verktyg Innovativa miljö

Verktyg

Smart Specialisering (S3+) - Fokusområdena ses över eller få en 

förändrad roll - Handlingsprogram

Idén

Resilient – bygga ett hållbar tillväxt som säkerställer framtida 

konkurrenskraft i Norrbotten 

Grunden Samhällsutmaningar - Norrbottensutmaningar

Mål



Framtiden uppdateringen i RIS 

1. Offentliga sektorn samverkan med näringslivet  

2. Kluster  

3. Smart Specialisering - Fokusområdena ses över eller få en förändrad roll  

4. Norrbotten  (Stad och Land) 

5. Innovativa miljöer – mötesplatser  

 

 



Frågor 



SSAB vill tillverka stål utan koldioxid 

Nu inleds ett samarbete i mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för att långsiktigt 

hitta miljövänligare lösningar för stålproduktion.  

 

Stålföretaget SSAB är det enskilda företag som släpper ut mest koldioxid i 

Sverige. Samtidigt som SSAB:s produktionssystem på den internationella arenan  

räknas till ett av världens mest koldioxideffektiva. Företagen sjösätter i dagarna  

en förstudie för att minska utsläppen. 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6403433 
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