STRATEGISKA PROJEKT I
JÄMTLAND 2023 & FRAMÅT

WORKSHOP
26 SEPTEMBER 2022

BAKGRUND

Peak Innovation

Peak Innovation bjöd den 26/9 in
innovationsaktörer i Jämtland under rubriken:
"Vilka strategiska utvecklings/innovationsprojekt
vill vi i Jämtlands län se från 2023 och framåt?"
Målet var att kraftsamla aktörer och hitta
gemensamma teman att arbeta vidare med under
paraplyet:
”Jämtland Beyond Tomorrow!”

YourWill AB fick uppdraget att processleda träffen
och deltog gjorde:

Amelie Rahbek
Anna Omberg
Annika Hermansson
Carl-Arvid Dahlof
Daniel Eurenius
Erik Melin Söderström
Evangelia Petridou
Göran Halllin
Hannele Lanner Johansson
Ingrid Ahnlund Rode
Janita Palmqvist
Jenny Grip
Jenny Nylund
Juliana Gardahl Wettersten
Katarina Ryckenberg
Lena Henriksson
Lina Lif
Linda Forss

Maria Danielsson
Maria Kumpula
Marie Sjölin
Mattias Eriksson
Mikael Wallberg
Nina Erkenstam
Ole Rönning Kristiansson
Olle Källström
Pelle Rumert
Pelle Simonson
Per Anders Nybond
Sandra Festin
Sara Wemstad
Stina Haglund
Teres Gärdin
Torbjörn Westerlund
Åse Angland Lindvall

INLEDNING
VÄLKOMMEN
Moderatorn inledde dagens workshop med att hälsa alla välkomna. Deltagarna i rummet presenterades kort och med
hjälp av en Menti delade många med sig av tankar och förväntningar på dagen. Samverkan var en återkommande
reflektion/kommentar och stämningen i rummet var god.

INTRODUKTION TILL ÖVNING
Post-it lappar i 4 olika färger har delats ut i rummet och under tiden Peak Innovation presenterar sig samt under efterföljande
inledning samtal uppmanas deltagarna att skriva ner sina tankar och idéer enligt nedan.
Resultatet ska sedan sättas upp på en vägg för att tydliggöras samt klustras med liknande utmaningar, möjligheter osv. Det utgör
fortsättningen på workshopen.

Utmaningar ni hör
Möjligheter ni hör
Framtidstrender att tänka in
Egna inspel

PRESENTATION AV PEAK INNOVATION
JENNY NYLUND & PELLE RUMERT
Som initiativtagare till dagen presenterade Peak Innovation sina tankar och ingångs värden.

JÄMTLAND BEYOND
TOMORROW
Varför har vi bjudit in till denna dag? (finns ingen
samordning på strategisk nivå och vi tar den rollen,
januari jämtland beyond tomorrow)

Presentationen satte dagen i ett bredare sammanhang och visade
att det vi arbetar med under workshopen kommer att arbetas
vidare med under hösten för att sedan presenteras på den större
konferensen "Jämtland beyond tomorrow" den 26 januari 2023.

Det skapas idag väldigt många bra projekt inom
länet, dilemmat är att organisationer ibland
jobbar med liknande frågor parallellt utan
vetskap om varandra. Genom att synliggöra våra
satsningar kan vi istället skapa samverkan och
bli starkare som region.

FISHBOWL
I ett fish bowl-samtal samlas ett antal mötesdeltagare på

Jenny Grip diskuterade vad företagen vill.

scenen för en diskussion. En moderator introducerar ett

Alla förutsättningar finns för att bli bättre än medel bara

ämne varpå deltagarna börjar diskutera. Under

vi kan lösa hur vi blir det. En tydlig vision och målbild

diskussionen ombads övriga deltagare att fortsätta att

finns men inte starten. Företagen behöver se innovation

anteckna vad de identifierat som utmaningar, möjligheter,

som en möjlighet, i dagsläget är många rädda för

framtidstrender och egna inspel enligt tidigare

begreppen. Samling näringsliv behöver bli bättre på att

instruktion.

föra fram vad de gör och vara närvarande. Att bättre
förklara för företagen att de kan visa var man kan hitta
det man behöver. Var vill vi att Jämtland ska vara om x
antal år? Hela systemet behöver handla om trygghet och
möjligheter, inte hinder.

Dessa var deltagarna i dagens fish bowl:
Göran Hallin, WSP
Jenny Grip, Samling Näringsliv
Maria Kumpula, Region JämtlandHärjedalen
Evangelia Petridou, Mittuniversitetet
Daniel Eurenius, Peak Innovation

Evangelia Petridou gav oss ett större perspektiv då
hon berättade om samarbete inom MIUN med
näringsliv, kommun och region men att det även är
viktigt att vara en del av resten av världen. Att visa upp
Jämtland och MIUN och ställa frågan:
-Vad kan Jämtland vara för resten av Sverige men även
för resten av världen?
Utvecklingsprojekt för företag inom Östersund och
Jämtland är viktiga men det blir även positiva
Göran Hallin fick inleda diskussionen med att kort
presentera en rapport som förklarar hur Jämtland ligger
till enligt innovationsindex, en modell som mäter regional
förmåga till ekonomisk förnyelse. Jämtland placerar sig
mitt i fältet med ett index på 82 (100 är nationellt
genomsnitt).
Göran poängterade att det är människorna, företagarna
som driver innovationsprocessen framåt, inte alltid MIUN
m.fl.
Maria Kumpula berättade att regionen byggt om sina
styrdokument från politiska sakfrågor till att handla om:
-Vad är vår roll? Var vill vi?
Arbetssättet är missions inriktat istället för traditionellt
och de bygger utmaningsdrivet och behovsdrivet. En
aktuell fråga från Maria handlade om hållbarhet &
digitalisering- hur får vi in företagens behov så att vi kan
rikta medlen rätt?

konsekvenser med samarbeten utanför regionen.
MIUN har bla. ett samarbete med Asien gällande risk
och kris där de tagit fram ett användbart
kompassverktyg.
Diskussionen fortsatte med Daniel Eurenius som såg
fram emot framtiden samt att träffas och konkretisera
idéer. Jämtland är en gles region och att mäta
innovation kan vara trubbigt här. Det är dock en bra
region med potential att växa. Ett önskemål var att
aktörerna behöver samlas och samarbeta på ett bättre
sätt.
Daniel poängterade att det är viktigt att se regionen
som en helhet för att kunna nå framgång tillsammans
och funderade på hur vi hittar samverkan även utanför
vår regionala gräns?

ÖVNING DEL 1
Ett imponerande antal post-it lappar klistrades upp
på väggen sorterat efter respektive färg. Då alla
satt upp sina lappar klustrades de ihop i olika
gemensamma ämnen.
Alla deltagare fick därefter 3 små prickar i
respektive färg att klistra upp på de ämnen de
tyckte var viktigast att arbeta vidare med. En
omröstning med så kallad "dotting".
Resultatet blev följande:

Möjligheter:
Hållbarhet 14
Cirkulär ekonomi 7
Attraktiva livsmiljöer 5
Inter-nationalisering 3

Utmaningar:
Samverkan 21
Hållbarhet 14

Framtid:

Hållbarhet 20
Samverkan 16
Livskvalitet 15
Digitalisering 9
Kompetens- försörjning 4

Långt från företag 13
Kompetens försörjning 7
Gemensamma mål 4
Kommunikation 2

TEMAN

Ämnena delades därefter upp i olika teman. Alla deltagare fick rösta på vilka teman de
ville arbeta vidare med och delades därefter in i 5 arbetsgrupper baserat på detta.

De teman som gruppen valde att arbeta
vidare med var:
1. Digitalisering
2. Samverkan
3. Attraktiva livsmiljöer
4. Förädling av naturresurser/råvaror
5. Internationalisering

TEMAN
Digitalisering

Samverkan

Energiomställning
Layering
Informationsflöden
Vi som valt denna grupp är:

för innovation

Ingrid A Rode
Amelie Rahbek
Anna Omberg
Mikael Wallberg
Lena Henriksson
Pelle Rumert

Sammankallande för nästa träff är: Amelie Rahbek
Personer/aktörer som borde finnas med:
RISE MIUN, samhällsbyggnad, planbyggnad,
Kommunförbundet, Kommuner, RJH, Jämtkraft.
Lösningar/möjligheter:
Tid för reflektion
Skapa insikter
Experimententerande/ testlab
Resurser för långsiktigt tänk
Inkludering
Mod
"Failfest"
En samordnare för alla aktörer oavsett organisation

Vi som valt denna grupp är:
Pelle Simonson
Sara Wemstad
Juliana Gardahl Wettersten
Mattias Eriksson
Olle Källström

Sammankallande för nästa träff är: Maria Kumpula
Personer/aktörer som borde finnas med:
Universitet, Kommunerna -politisk nivå
-tjänstemannanivå
Näringslivsaktörer, innovationsfrämjande aktörer,
företag "lokomotiv", företagsledare, innovativa.
Lösningar/möjligheter:
Långsiktig driftsfinansiering
Ledarkap för samordning
Skapa struktur och systematik i hur vi möts för
samverkan

Attraktiva livsmiljöer
Vi som valt denna grupp är:
Jenny Grip
Per Anders Nybond
Hannele Lanner Johansson
Lina Lif
Carl-Arvid Dahlof
Linda Forss
Sammankallande för nästa träff är: Linda Forss
Personer/aktörer som borde finnas med:
MIUN mfl.
Civilsamhället
Lösningar/möjligheter:
Närheten, bygd miljö.
Gestaltad livsmiljö, planfrågor
Jämtlandsrytmen, I stand in the stream
Samverkansprojekt mellan KKN, sport/idrott
näringsliv
Inkludera flera i samhällsutvecklingen
Våga lyfta
Kulturmecka Jämtland
Socialt entreprenörskaps- gemenskap
Attraktiv livsmiljö som drivkraft
Hållbarhet som drivkraft

&

TEMAN
Förädling av naturresurser/
råvaror & energiomvandling
avkastning kvar i länet
Vi som valt denna grupp är: Erik Melin
Åse Angland Lindvall
Daniel Eurenius
Katarina Ryckenberg
Marie Sjölin
Janita Palmqvist
Sammankallande för nästa träff är: Daniel Eurenius
& Marie Sjölin
Personer/aktörer som borde finnas med:
Energiföretag, innovationsmiljö
-Peak -Torsta - IUZ -Region JH
Gröna Näringar- företag, industri, Kommuner,
politiker, länsstyrelsen, SGU
Lösningar/möjligheter:
Nationella program
Testbäddar - ElområdeSE2
Vad behövs för att politiskt få igenom annan
ersättning för energi?
Se målkonflikter som en utmaning, våga jobba med
dem
Lokalt inflytande på den egna framtiden
Se på vilka förädlingsmöjligheter

Internationalisering
Innovations- & projektmedel
Vi som valt denna grupp är:

Torbjörn Westerlund
Maria Kumpula
Sandra Festin

Sammankallande för nästa träff är: Torbjörn Westerlund
Personer/aktörer som borde finnas med:
Regionen, MIUN, IUC
Peak & andra innovationskluster
Samling Näringsliv, EEN
Lösningar/möjligheter:
Skrivarstugor
Kompetenshöjning om systemet
Samordnar, nätverkare med EU-kunskap
Kartlägga befintliga plattformar
Plattform, bygga kapacitet
Att arbeta med snabbhet i systemet till att tacka ja till
internationella projekt
Snabbhet för att vara med

NÄSTA STEG

Nästa träff blir i form av ett
uppsamlingsheat den 8 december,
som sedan övergår till
glöggmingel.
Innan dess erbjuder Peak
Innovation processledning för
nästa steg.
Den 26 januari startar projektet
Jämtland beyond tomorrow.

