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Stockholms läns landsting 

 

 

 

 

Yttrande angående RUFS 2010 – Underlag för att 
bedöma aktualitet och användbarhet 

Stockholms Läns Landsting har ställt ett antal frågor kring RUFS2010. 

VINNOVA tackar för möjligheten att besvara utskickade frågor, det är dock 

inte alla frågor som är relevanta för myndigheten eller där vi bedömer att 

VINNOVA inte har kompetens att besvara. 

 

De frågor som vi valt att besvara är: 

 

 Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter från ert 
perspektiv? 

 Finns det delar av RUFS 2010 som inte är aktuella? 

 Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande aktuella? 

 Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

 Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår ifrån? 
 

Efter en kort inledning med VINNOVA:s allmänna intryck så har vi 

strukturerat vårt svar på remissen efter dessa frågor. 

Sammanfattning 

 

VINNOVA anser att RUFS 2010 i allt väsentligt fortfarande är aktuell och en 

bra grund för strategier och handlingsplaner. De synpunkter VINNOVA tar 

upp handlar om: 

 Ökad konkretisering 

 Större bredd i lösningar/åtgärder bör identifieras 

 Ökat fokus på styrkeområden 

 Att attrahera FoI verksamhet ökar i betydelse 

 Det globala omvandlingstrycket är ännu starkare, utvecklingstempot i 
regionen måste öka 

 

Allmänt intryck 

Ur VINNOVA:s perspektiv är naturligtvis alla insatser som görs för att stödja 

Stockholmsregionens utveckling som en ledande kunskapsregion i världen av 

största intresse. År 2012 gick cirka 744 miljoner kronor av VINNOVA:s 

budget till organisationer i regionen. Detta har medfinansierats med minst 

lika mycket av företag, lärosäten och andra aktörer, resurser som bidrar till 

regionens långsiktiga tillväxt och förnyelse. 
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Det finns många olika typer av aktörer/organisationer som är del i det 

värdeskapande nät som bygger regionens framtid: företag som investerar i 

Forskning och Innovation, lärosäten och institut som har ledande forskning 

och hög förmåga till utbyte med relevant näringsliv och offentlig produktion, 

politiker som förmår att omsätta ”innovationsstrategier” till kraftfulla beslut.  

 

Mot denna bakgrund kan Regionala utvecklingsplaner av olika slag utgöra en 

gemensam grund av fakta, analys och strategiska inriktningar som samlar och 

fokuserar riktningen på de gemensamma insatser som görs för att nå uppsatta 

mål. I det perspektivet är RUFS 2010 i sin helhet ett dokument som är 

genomarbetat och adresserar ett flertal av de utmaningar som 

Stockholmsregionen och därmed Sverige står inför. Det är komplexa frågor 

som kräver ett långsiktigt fokus och engagemang från ett stort antal aktörer 

för att kunna finna lösningar. Detta ställer stora krav på ett uthålligt ”regional 

ledarskap” där alla relevanta aktörer görs delaktiga i de processer och 

plattformar där lösningarna arbetas fram.  

 

Regionen bör nyttja den potential som ligger i den forskning och 

innovationskraft som skapas vid lärosäten i regionen, nationen och 

internationellt och i kraft av t.ex. de mycket stora resurser som omsätts i form 

av upphandlingar, fortsätta utveckla innovationsupphandling till ett verktyg 

som hela tiden driver fram nya innovativa lösningar inom alla möjliga 

områden.  

Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter från ert 
perspektiv? 

En generell synpunkt har att göra med graden av konkretisering. Det är 

förståeligt att det i denna typ av dokument är svårt att bli väldigt konkret, 

men mot bakgrund av att det nu gått en tid sedan dokumentet togs fram bör 

SLL överväga om det finns lärande och erfarenheter sedan RUFSen togs 

fram som gör att vissa delar kan revideras och konkretiseras ytterligare. Det 

finns t.ex. ett antal ”Åtaganden” som är relativt vagt formulerade och därmed 

gör det svårt att veta vilka aktörer som egentligen bör känna/ta ett ansvar för 

att driva utvecklingen framåt. 

Finns det delar av RUFS 2010 som inte är aktuella? 

I de delar som rör VINNOVA:s verksamhet bedömer vi att RUFS 2010 

fortfarande är aktuell. 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande aktuella? 

Utmaningarna är minst lika aktuella idag som när RUFS 2010 skrevs. Dessa 

är av en sådan strukturell karaktär att de sällan hinner ändras särskilt mycket 

över så korta tidsperioder som det här är frågan om. Vi vill dock peka på att 

diskussionen om lösningarna på utmaningarna kan behöva breddas. Till 

exempel, i utmaning 2 pekas kvalitet i utbildningen och flexibel och öppen 

arbetsmarknad ut som viktiga faktorer för att klara konkurrensen. Detta är 
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viktiga faktorer men långt ifrån de enda och därför något missvisande som 

del av själva utmaningstexten. Som en relativt liten region i globalt 

perspektiv är det viktigt att Stockholm fortsätter utveckla de styrkor man 

redan har idag inom områden som IKT, Life Science, Miljöteknik, m.m. 

Samtidigt är detta är också näringar vars affärslogik och värdkedjor befinner 

sig i snabb omstrukturering. Det leder till att det finns såväl hot som 

möjligheter att (om)positionera sig och ta nya roller i de globala värdekedjor 

och värdenät som växer fram. Att attrahera forsknings- och 

innovationsverksamhet samt huvudkontor från internationella bolag torde 

även fortsatt vara en viktig faktor, och inom vissa områden bör även vikten 

av att attrahera avancerad produktion övervägas i högre grad i RUFSen än 

nu. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

De utmaningar som identifierats är högst relevanta. Inte minst att regionen 

klarar att vara internationellt konkurrenskraftig och attraktiv för människor, 

investeringar och FoI-satsningar av olika slag är avgörande. Detta bygger på 

att regionens aktörer kan visa på besluts- och handlingskraft inom alla de 

områden som identifierats i RUFS 2010, inte minst när det gäller Forskning 

och Utbildning, Transportinfrastruktur och Bostäder.  

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår ifrån? 

VINNOVA delar den bild som RUFS 2010ger och vill om möjligt förstärka 

bilden av att den globala konkurrenssituation som Stockholmregionen 

befinner sig i snarare är starkare och att omvandlingstakten är snabbare än 

vad identifieras i dokumentet. 

 

 

 

 

I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Göran 

Andersson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

Joakim Tiséus deltagit. 

 

 

 

Charlotte Brogren 

 

 Göran Andersson 

 


