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Värmlands OECD‐uppföljning – PURE – en sammanfattning 
Region Värmland och Karlstads universitet har åren 2009 och 2010 deltagit i projekt PUREi 
(Pascal Universitys Regional Engagement Project) med syftet att följa upp det OECD-
projektii som Värmland deltog i åren 2004 – 2007. 
En internationell rådgivande grupp har besök Värmland och skrivit rapporter som analyserar 
utvecklingen och ger råd för regionens fortsatta utveckling. I gruppen ingick professor Steve 
Garlick som även medverkade i OECD-projektet. Det innebär att PURE-projektet kan sätta 
utvecklingen i Värmland i ett femårigt perspektiv. 

Iakttagelser 
Region Värmlands strategi har varit att stärka samarbetet mellan viktiga regionala aktörer och 
universitetet för att utveckla regionens konkurrensfördelar. Detta har uppnåtts genom att 
etablera lämpliga överenskommelser och samarbetsformer. 
Genom ett starkt engagemang hos samhället och på universitet har regionen inlett en strategi 
för vitalisering genom regional samverkan, innovation, stärkande av mänsklig kapacitet och 
internationalisering. Triplehelixkluster med regionen och universitetet som partners har 
bildats av näringslivet i papper, förpackning IT och stål-och verkstadsindustrin (på senare tid 
har mindre initiativ tagits inom områden som besöksnäring, lokal mat och wellness). Länkar 
utvecklas även mellan klustren. 
Universitetet har starka kopplingar i sin forskning och undervisning med de regionala 
innovativa industriella klustren. I samarbete med näringslivet driver universitetet en rad 
initiativ för att främja kompetensförsörjningen på sikt i hela regionen så som Barnens 
universitet, Teknikerjakten, en innovationsinkubator för studenter; Drivhuset och regelbundna 
öppethusdagar för barn och ungdomar. 
Värmland har gjort ett antal imponerande framsteg under de senaste fem åren i arbetet med att 
bygga upp ett robust men flexibelt regionalt innovationssystem. Lämpliga institutionella 
funktioner är redan på plats. För att möta de nya utmaningarna behövs mer än någonsin, en 
understödjande kultur för utveckling och implementering av innovation och entreprenörskap. 
 

REKOMMENDATIONER 

Fem steg mot en integrerad kunskapsbaserad region 
1. Internationalisera det regionala innovationssystemet och implementera samtidigt 

innovation och entreprenörskapiii. 
2. Utarbeta en planiv med syfte att stärka mänskliga förmågorv och som stärker 

kopplingarna mellan utbildning och klustren, med ett särskilt fokus på 
entreprenörskap. 

3. Integrera kulturella frågorvi och främja företagare inom kreativa näringarvii. 
4. Marknadsför Värmland genom att göra regionen synlig internationellt med syftet att 

locka människor, kapital och företagviii. 
5. Bygg upp regional analys och omvärldsbevakning och proaktivt påverka politiska 

dagordningar nationellt och inom EUix. 
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i Projektet leds av International Pascal Observatory. För ytterligare information om 
Pascalobservatoriet och PURE, se http://pascalobservatory.org/about/introduction and 
http://pure.pascalobservatory.org/ 
ii Projekttitel: Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development (2004 – 2007). 
 
iii • Lär hur innovation sker inom företag, särskilt i små och medelstora företag (SMF) för 
att utveckla ett effektivare stöd 
• Underlätta internationalisering av små och medelstora företag och nystartade företag 
• Stöd olika sätt att koppla universitetets forskning på ett lämpligt sätt med små och medelstora företag 
• Koppla utländska investeringar till lokala nätverk av företag 
• Involvera universitet och Värmlands kluster på ett sätt som ansluter universitets forskning på ett 
lämpligt sätt till små och medelstora företag. 
 
iv • Planen bör omfatta hela utbildningssektorn (förskola, grundskola, gymnasium, högskola och 
vuxenutbildning) och vara kopplad till regionala prioriteringar och grupper. 
• Rikta in kompetensplanen för att möta de demografiska problemen (t.ex. åldrande) 
• Främja ytterligare kunskaper om företagande och kulturell förändring i regionen genom 
att ge i utbildning i företagsamhet genom hela skola, universitet och därefter 
• Förbättra fortlöpande yrkesmässiga utveckling, särskilt genom att utnyttja kontakter 
med klusterinitiativen 
 
v "Mänsklig förmåga" används i dess vidaste mening, inklusive mänskliga resurser och kompetens. 
Kompetens omfattar både individuella färdigheter och samlade kapacitet. ”Förmåga” är kopplad till 
möjligheten (eller "vad man skulle kunna") och upptäcks av individen i sitt regionala sammanhang. 
 
vi (t ex mode, film, konst, drama, musik, museer). Skapa en dialog mellan den kreativa sektorn och de 
befintliga klustren. 
 
vii • Skapa en dialog mellan den kreativa sektorn och den befintliga klustren. 
• Stöd SMF och entreprenöriella nystartade företag i kreativa branscher genom att utveckla lokala och 
internationella kontakter 
• Bredare innovation - kreativitet, design, tjänster och värden 
• Fortsätta att lära från andra platser - lokalt, nationellt och internationellt 
 
viii • Marknadsför Värmland internationellt - livskvalitet, högkompetenta människor, transparent 
governans 
• Karlstads universitet som internationella gränssnitt för rörlighet för studenter, lockaungdomar från 
andra områden 
• Skapa och marknadsför entreprenörskapskultur i regionen för att locka investeringar 
 
ix Ett regionalt ”observatorie” som tillhandahåller bred statistisk analys och omvärldsanalys på flera 
samhällsnivåer nivåer, inklusive nationella eller regionala arbetsmarknadsanalyser och globala 
sektorsbaserade marknadsanalyser, skulle vara en väg framåt. Detta skulle kunna utvecklas i 
samarbete med Karlstads universitet. Aktionsforskning samt kvantitativforskning som bedrivs vid 
universitetet skulle användas i en sådan funktion. 
• Det är utmanande tider i fråga om politisk osäkerheter - skapa starka evidensbaserade strategier på 
regional nivå - Skapa strategiska regionala -nationella dialoger " 
• Vidareutveckla forskningsprojekt genom Karlstads universitet som knyter an till EU: s 
forskningsagenda 
• Skapa samsyn - Industri- och innovationspolitik, Regional tillväxt och forskningspolitik - 
Samverkan på regional, nationell och europeisk nivå 
• Samarbeta med andra myndigheter och påverka nationell nivå och EU:s dagordningar 
• Strategisk anpassning till EU: s policyinstrument - Sammanhållningspolitiken, "smart specialisering 


