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Seminarium om innovation och kluster i mineralindustrin 
 
1. BAKGRUND 
 
Vinnovas projekt ”Konsekvensanalys och effektanalys av verksamheten i Aluminumriket och 
dess implikationer för uppbyggnaden av ett mineralkluster” har administrativt samordnats 
inom MinFo. Uppdraget har primärt bestått av en utvärdering av nätverket Aluminiumriket; 
en klustersatsning i Småland-Blekinge regionerna med aktörer engagerade inom produktion, 
användning och FoU kring aluminiumprodukter.  
 
Inom projektet bedömdes det dock som väsentligt att kunna föra ut erfarenheterna från hur 
man inom nätverket Aluminiumriket arbetat med samverkansformer och innovationsprojekt  
till starten av SGUs regeringsuppdrag ”att genomföra ett program för innovationskraft inom 
de mineralutvinnande branscherna”. Enligt regeringens direktiv skall SGU genomföra detta 
uppdrag i samråd med Vinnova, NUTEK och ISA. Programmet skall ansluta till regionala 
tillväxtavtal och EUs struktursfondsprogram.  
 
Slutrapporteringen från utvärderingen av Aluminiumriket stämde tidsmässigt väl med starten 
av SGU´s regeringsuppdrag kring mineralkluster. Det beslöts, i samråd med Vinnova, att 
genomföra ett seminarium för erfarenhetsöverföringen och en allmän information kring 
myndigheternas aktiviteter med bäring på innovation, tillväxt och kluster och pågående 
aktiviteter inom mineralindustrin. Seminariet skulle primärt ses som en information till 
mineralindustrin och rikta sig främst till branschföreträdare och företagsrepresentanter som 
sitter i styrelser och styrgrupper för olika typer av samverkansprojekt och program för 
mineralindustrin. Forskningsorganisationer och regionala och lokala aktörer planeras att 
inviteras till uppföljande aktiviteter.  
 
2. SEMINARIEPROGRAM 
 
Sammanfattning 
Huvudpunkten på seminariet utgjordes av en presentation av ett förslag till arbetsmodell för 
klustersamverkan i mineralindustrin baserad på de erfarenheter utvärderingsgruppen dragit i 
studien av Aluminiumriket.  
 
Vinnova, Invest in Sweden, NUTEK och SGU informerade kring det pågående nationella 
programmet för utveckling av innovation och kluster och närliggande aktiviteter inom 
respektive organisation. Inom ramen för SGUs uppdrag kring program för de 
mineralutvinnande branscherna har under 2003 startats ett utvecklingsprogram för 
industrimineral, bergmaterial och natursten benämnt MinBaS. Organisationerna MinFo, 
Sveriges Bergmaterialindustri och Stenindustrins Forskningsinstitut AB har tillsammans 
utarbetat en verksamhetsplan för programmets tre år. Redan idag pågår andra SGU stödda 
utvecklingssatsningar för mineralindustrin som forskningsprogrammet Georange och 
projektet Gellivare Hard Rock Research. Vid seminariet presenteras dessa tre aktiviteter. Kort 
information lämnades också kring andra pågående samverkansformer mellan 
mineralindustrins delbranscher såsom nätverket Bergsam, projektet Vision 2010 som drivits 
av MITU samt olika projektaktiviteter främst inom bergteknik vid Luleå Tekniska 
Universitet.  
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Seminariet avslutades med en diskussion kring förslaget till modell för klustersamverkan i 
mineralindustrin.  
 
Representanter för myndigheter, organisationer och ledande näringslivsföreträdare inom 
mineralindustrin fanns bland deltagarna. Programmet i sin helhet återfinns i bilaga 1. För 
deltagarlista, se bilaga 2. 
 
Föreliggande sammanfattning följer ej strikt programmets uppdelning utan redovisningen av 
seminariet har sammanställts i ett antal kapitel.  
 
2.1  Erfarenheter från utvärdering av klustersatsningen Aluminiumriket – 
Modell för mineralkluster 
Dir. Christina Johannesson, FBA AB  
 
2.1.1 Bakgrund 
Syftet med utvärderingen har varit är att göra en konsekvens- och effektanalys av 
Aluminiumriket relativt vision och mål. Utvärderingen skulle analysera såväl processen med 
att bygga upp klusterstrukturen som resultaten för deltagarna. Speciellt skulle beaktas värdet 
och effekterna av interaktionen mellan industri, högskolor och institut, kommuner och 
länsstyrelser. Vidare skulle ledarskapet, olika aktörers deltagande, ekonomiska effekter, 
effekter på lärande, kompetensspridning samt samarbeten och nätverksbyggande värderas.  
Utvärderingen har granskat konsekvenser och effekter på företagsnivå, programnivå och 
klusternivå och skall bidra till att utveckla modellen med regionala kluster. Analysen skall 
också utmynna i förslag till fortsatt utveckling av Aluminiumrikets verksamhet inom ramen 
för ett nationellt klusterprogram. Analysen skulle vidare, i anslutning till starten av SGUs 
MinBas program och via MinFos informationskanaler, utgöra underlag för en riktad 
informations- och kunskapsöverföring till SGU och andra intressenter som arbetar med 
nationella mineralkluster. Utvärderingen har genomförts av en extern utvärderingsgrupp med 
bred erfarenhet från industriell verksamhet, samverkan mellan industri- och  
forskningsorganisationer och olika typer av processystem för innovation och utveckling.  
 
Utvärderingsgruppen har bestått av tekn.lic Kurt Beckius, MinFo, Stockholm , som fungerat 
som ordförande, professor Karl-Edward Johansson, tidigare vice rektor för tredje uppgiften 
vid Linköpings universitet samt direktör Christina Johannesson, utredningskonsult vid FBA 
AB, Stockholm. 
 
2.1.2 Kort om Aluminiumriket  
Aluminiumriket har successivt utvecklats sedan mitten av 1980-talet då flera nätverk och 
initiativ för en offensiv aluminiumsatsning växte fram med grund i företag och organisationer 
som ProfilGruppen, SAPA, Teknikcentrum (TEC), Länsteknikcentrum (LTC) och Svenska 
Gjuteriföreningen (GjF). Dessa är alltjämt drivande i utvecklingsprocessen. Begreppet 
vidareutvecklades under 90-talet då även Sparbanksstiftelsen Kronan och 
branschorganisationen Skanaluminium kom till som stödjare av idén. Även ett 
aluminiumgymnasium startades i Åseda. År 1999 bildades ett partnerskap av drygt 20 företag,  
fyra kommuner, fyra län, tre högskolor/universitet, TEC, LTC, GjF och Industriellt 
utvecklingscentrum (IUC). NUTEK Teknik (nuvarande VINNOVA) och EU Mål 4 var de  
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centrala finansiärerna. I januari 2000 skedde så den formella kick-offen för Aluminiumriket. 
Under hösten ombildades projektet till en förening med styrelse, VD och ledningsgrupp.  
Under året ställdes också Aluminiumrikets industriforskning (Alif) till företagens förfogande. 
Projektet finansierades ur NUTEK Tekniks SMF-program för instituten. Alif, ett nätverk av  
industriforskningsinstitut och tekniska centra, som hålls samman av GjF, ger service till små 
och medelstora företag i Aluminiumriket. Hittills har 55 företag deltagit i projekt inom ramen 
för Alif. I dagsläget har föreningen 80 medlemmar (70 företag och 10 kommuner), som 
betalar en serviceavgift om totalt 700.000 kr/år till föreningen. Aluminiumriket finansieras 
också med seminarieavgifter. Den största finansieringen härrör dock från projektmedel 
(hittills 27 Mkr) från Vinnova, EU, Sparbanksstiftelsen Kronan, länsstyrelser, landsting och 
kommuner. Flera projekt har också en delfinansiering från företagen. 
 
2.1.3 Arbetsmodell för utveckling av ett mineralkluster 
Dir. C Johannesson presenterade utifrån erfarenheterna av klusterbildningen inom 
Aluminiumriket ett förslag till arbetsmodell för utveckling av mineralkluster.  
Nedan ges en kortfattat beskrivning av de moment som genomgicks. Bilaga 3 visar en OH-
presentation av materialet  
 
Varför kluster inom mineralindustrin? 
Inledningsvis presenterades en analys av förutsättningarna för att bilda kluster i 
mineralbranschen 
 
”Tillgångar för 300 miljarder i berggrunden” 
 
• låga råvarupriser 
• låg avkastning på investerat kapital 
• låglönekonkurrens 
• tung, farlig arbetsmiljö 
• miljöbelastning och –olyckor 
• stora skillnader mellan företag i kärnan 
 
Konkurrenskraft 
Därefter följde en sammanställning av gemensamma utvecklingsbehov inom 
mineralbranschen som måste till för att öka konkurrenskraften och vilka kan utgöra grunden 
för olika klustersturkturer: 
 
• flexibel, resurssnål produktionsprocess 
• mer material och -kombinationer 
• bättre materialutbyte och återvinning 
• nya applikationer och verksamheter 
• produktanpassning för större kundnytta 
• marknadsdrivet och marknadsnära 
• kompetensförsörjning 
• attraktiva livsvillkor 
 
 
Tillväxt både i och utanför kärnan genom både produktions- och kundperspektiv. 
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Modell 
Ett förslag lämnades till en arbetsmodell för hur ett kluster kan utvecklas. Speciellt betonades 
vikten av att det immateriella kapitalet identifieras och utnyttjas. 
 
Utveckling kräver kapital. 
 
Samverkan kring utveckling och utnyttjande av detta kapital ger bättre resultat än enskilt 
arbete. 
 
– värdekedjor 
– värdestjärnor 
 
Tre typer av kapital 
 
• Immateriellt kapital 
• Materiellt kapital 
• Finansiellt kapital 
 
Immateriellt  kapital 
– profil och ”berättelse” 
– attityder och kultur 
– egenintresse och tillit 
– kunskap  
– kompetens  
– affärs-/produktionslogik  
– kunder och marknad  
– mjuk infrastruktur  
– sociala arenor och kontakter 
– samverkansformer, lärprocesser 
– uthållighet  
– mobiliseringsförmåga  
 
Olika krav i olika faser av klustret 
 
Kritiska faktorer 
En sammanställning presenterades över olika kritiska faktorer i processen med att forma ett 
kluster: 
 
Profil 
• Varumärket 
• Målen 
 
Attityder 
• Framgångsrik industri 
• Kunna ge och ta 
 
Egenintresse, tillit 
• Kommunikationsförmåga 
• Få saker att hända 

 
Kunskap 
• FoU-nivellering 
• Omvärldsanalys 
 
Kompetens 
• Marknadsföring 
• Inventering  
 
Affärs-/produktionslogik 
• Geografisk spridning 
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• Nya kombinationer 
 
Kunder/marknad 
• Marknadsanalys 
• Krävande kunder 
 
Mjuk infrastruktur 
• Marknadsföring 
• Kursform 
• Företagsinsikt 
 
Sociala arenor 
• Utnyttja de gamla 

• Tänka nytt 
 
Samverkansformer 
• Roller 
• Närhet till handling 
 
Uthållighet 
• Process 
 
Mobiliseringsförmåga 
• Varumärkeskonkurrens 

 
Slutrekommendation: Det behövs ett nav som driver fram utvecklingen av ett kluster, 
men mandat och pengar ligger primärt hos aktörerna i nätverket 
 
2.2 Nationella programmet för utveckling av innovationssystem och kluster  
Carl-Otto Frykfors, Vinnova, Börje Svanborg, ISA samt Björn Näsvall, NUTEK redogjorde 
var och en för olika för olika delar av det nationella programmet och de aktiviteter som pågår 
inom respektive organisation med anknytning till innovation och tillväxt. 
 
I föreliggande sammanfattning av seminariet har valts att sammanställa den information som 
gavs i form av ”utdrag” ur programförslaget till det nationella programmet och till pågående 
anslutande verksamheter vid NUTEK, Vinnova och ISA. 
 

2.2.1 Bakgrund 
Regeringen kommer att satsa 70 miljoner kronor under perioden 2002-2004 för att genomföra 
ett program benämnt Nationella programmet för utveckling av innovationssystem och kluster.. 
Tanken är att anknyta till andra pågående program och flera finansiärer skall inbjudas att delta 
vilket betyder att satsningen bli betydligt större. SGUs uppdrag kring ett program för de 
mineralutvinnande branscherna ingår i det nationella programmet. 
 
Tre statliga myndigheter ISA, NUTEK och VINNOVA ansvarar för programmet.  
Programmets syfte är att stödja utvecklingen av innovationssystem och kluster i 
riktning mot internationell konkurrenskraft genom – processtöd, kunskaps- och 
metodutveckling samt internationell marknadsföring.  
 
I presentationerna och i programförklaringarna utnyttjas begrepp som systemsyn, nätverk, 
Triple Helix, innovationssystem och kluster vilka kräver en definition.  
En begreppsdefinition gjordes av orden systemsyn, innovation och kluster.  
 
Regeringen har i sina anvisningar till de regionala tillväxtprogrammen uttalat att ökad 
systemsyn och ett utvecklat systemtänkande i alla led är en förutsättning för att stärka den 
regionala konkurrenskraften. Systemsyn handlar om att se sambanden snarare än raka förlopp 
av orsak och verkan samt att se förändringsprocesser snarare än endast avgränsade delar. 
Systemsyn är att se till helheten och att inte bygga murar mellan sektorer och nivåer.  
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Exempel: 
- Från stöd till enskilda projekt till stöd för utvecklingsprocesser i regioner och utveckling 

av internationellt konkurrenskraftiga tillväxtområden 
- Från sektorstänkande till tvärsektoriellt tänkande  
- Från stöd till enskilda aktörer till stöd för samhandling och nätverk  
- Från stöd till problembaserade åtgärder till stöd för utveckling av innovationssystem och 

kluster  
- Från genus- och mångfaldsaspekter av hållbar tillväxt till genus och mångfald som 

systemvillkor för hållbar tillväxt. 
 
Nätverk bygger på samarbeten mellan aktörer som har ett gemensamt intresse av att 
samverka, men är inte nödvändigtvis vare sig geografiskt betingat eller representerar ett 
specifikt innovationssystem eller kluster. Däremot kan affärsdrivande nätverk utgöra en viktig 
del av såväl innovationssystem som kluster.  
 
Kluster är ett begrepp som fått ökat genomslag. Inom forskningen har man försökt förklara 
klusterbildning dels ur ett företagsekonomiskt perspektiv, dels genom att betona de externa 
drivkrafterna bakom samverkan. Kluster definieras som geografiska koncentrationer av 
relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidig beroende och påverkan på 
varandra, utan krav på samspel med forskning och andra kunskapsmiljöer. Ett kluster är 
heller inte statiskt, utan förändras i takt med att nya företag, institutioner och branscher 
etableras eller avvecklas.  
 
Innovationssystem är ett begrepp som lanserades under början av 1990-talet. 
Innovationssystem är sektoriella, regionala eller nationella system där samhällets organisering 
av kunskapsutveckling och forskning utgör en kritisk resurs för utveckling av internationell 
konkurrenskraft inom näringslivet. Denna kunskap kan sedan omsättas i innovationer för att 
skapa förnyelse och utveckling i bred bemärkelse. Det kan gälla nya produkter eller tjänster, 
metoder för produktion, distribution och marknadsföring, eller nya former av ledning och 
organisation. Inom ett regionalt innovationssystemen sker ett samspel mellan aktörer av olika 
karaktär. En modell för att beskriva detta är den så kallade Triple Helix-modellen, som 
bygger på ett aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer inom forskning, politik 
och näringsliv i dess olika former. Genom att utveckla en gemensam vision samt samordna de 
utvecklingsresurser som satsas inom en region är syftet att få en till stånd en ökad 
innovationsförmåga och större avkastning på insatserna. Ett innovationssystem består av det 
nätverk av organisationer, människor och spelregler inom vilket skapande, spridning och 
innovativ exploatering av teknologi och annan kunskap sker. Innovationssystem är också en 
effektiv metodik för att, med hjälp av satsningar på forskning, utveckling och andra 
innovationsfrämjande åtgärder, stimulera förnyelse och därigenom en hållbar ekonomisk 
tillväxt och samhällelig utveckling.  
Internationell konkurrenskraft Det är nödvändigt att satsa på innovationssystem och 
kluster med en tydlig ambition och tillväxtpotential att utveckla ökad internationell 
konkurrenskraft. Härigenom inkluderas även innovationssystem och kluster som skär över 
traditionella teknologi- eller sektorsgränser och som har en potential att utvecklas. 
 
2.2.2 Försstudier 
Inom ramen för uppdraget med det nationella programmet har det lagts ut två förstudier; en 
rörande en statistisk kartläggning av befintliga kluster. Den genomförs av forskarna Anders 
Malmberg och Örjan Sölvell, CIND vid Uppsala Universitet. Uppdraget avsåg en  
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klassificering av svenska branscher i ett 40-tal kluster som ursprungligen definierats enligt en 
amerikansk modell utvecklad av Michael Porter. Klassificeringen har därefter tillämpats på 
svensk sysselsättningsstatistik, vilken även inkluderar en genusanalys. Resultatet redovisas 
både på nationell och regional nivå (enligt NUTEKs definition av 81 lokala arbetsmarknader). 
Analysen visar bland annat att 19 av 38 nationella kluster har haft en positiv 
sysselsättningsutveckling mellan 1997 och 2002. Bland de kluster som visar tillväxt kan 
nämnas bygg, byggkomponenter, entreprenadmaskiner, finans, fordonsindustri, IT, 
läkemedel, medicin, papper, plast, transporter, turism, underhållning med flera. 
Den andra studien avser en kvalitativ kartläggning av befintliga innovationssystems- och 
klusterprocesser. Syftet med denna kartläggning har varit att sammanställa tillgängligt 
material om befintliga innovationssystem och kluster. Delstudien bygger på en rad olika 
källor, bland annat forskningsrapporter, djupintervjuer, telefonintervjuer, sammanställning av 
brevsvar från de regionala partnerskapen, genomgång av programaktiviteter inom ISA, 
NUTEK och VINNOVA, samt genomgång av ett antal rapporter från Sveriges regioner/län. I 
kartläggningen ges en sammanfattande bild av följande sex övergripande nationella sektorer 
eller tillväxtområden och deras kopplingar till befintliga regionala innovationssystem eller 
kluster: IT/telekom/ elektronik; Bioteknik/livsmedel/miljö; Logistik/transporter; 
Verkstad/fordon/teknik/energi; Upplevelse/turism/media/kultur/film/musik samt träindustri.  
 
2.2.3 Programinriktning 
Tidigare utvärderingar av program pekar på att företag som tidigare inte har samarbetat i 
nätverk eller kluster har svårare att överleva och bli dynamiska. I många fall har samarbetet 
upphört i och med att den offentliga finansieringen har avslutats1. Av resursskäl bedömer 
därför ansvariga myndigheter inte att det är möjligt att inom det nationella programmet gå in 
och stödja aktiviteter i tidiga skeden. Tyngdpunkten i programmets satsningar kommer att 
ligga på aktiviteter som bygger på etablerade relationer/länkar mellan aktörer eller 
aktörsgrupper. 
 
Det nationella programmet för utveckling av innovationssystem och kluster utgör en del i 
Sveriges arbete med omställning till ett hållbart samhälle. Programmet sätter tillväxten i 
företag i fokus. Den övergripande ansatsen är därför att hållbar tillväxt erbjuder möjligheter 
till affärsmässig expansion. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för programmets 
målgrupper och att inta ett proaktivt förhållningssätt till hållbar tillväxt. Med proaktivt 
förhållningssätt menas att initialt lyfta fram de sociala och miljömässiga förutsättningarna. 
Systemets hållbarhet med avseende på olika villkor ska beaktas under hela programarbetet..  
 
En kontinuerlig uppföljning av programmet skall ske i samarbete med Institutet för 
tillväxtpolitiska studier-IPS.  
 
2.2.4 Exempel på pågående insatser vid Vinnova, NUTEK och ISA som skall kopplas 
eller kan kopplas till nationella programmet 
 
A. NUTEK 
Regionala Tillväxt Avtal - RTA och Regionala Tillväxt Program-RTP samt EUs 
strukturfonder (NUTEK) 
Programmet skall kopplas till nuvarande regionala tillväxtavtal och kommande regionala 
tillväxtprogram samt EUs strukturfonder. Länsstyrelserna ansvarar för de regionala  
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tillväxtavtalen, i de regionala tillväxtprogrammen kommer även kommunerna att i samverkan 
med landstingen att driva aktiviteterna. En viktig del i arbetet på regional basis är kopplingen 
till EUs sturkturfonder främst Mål 1 och Mål 2 samt ESF-rådet för Mål 3. Länsstyrelserna har 
redovisat att strukturfondsprogrammen för Mål 1 och Mål 2 på olika sätt medverkar till att 
utveckla företagssamverkan, innovationssystem och kluster. Ett 2o-tal program finns 
planerade med 20 milj. i EU-finansiering, varvid lika mycket skall tillföras av svenska statliga 
medel. Resurserna inom dessa strukturfondsprogram är i stort sett redan är intecknade. Det 
innebär att stöd från det nationella programmets sida i huvudsak kommer att inriktas på redan 
initierade satsningar. På NUTEKas hemsida www.nutek.se kan mer information om RTA, 
RTP och EUs strukturfonder hämtas.  
Lokal näringslivsutveckling (LNU) 
Detta program syftar bland annat till att utveckla samverkan mellan lokal och regional nivå 
inom ramen för RTA/RTP. Ett antal projekt bygger på att utveckla bättre arbetsformer för att 
stödja innovationssystems- och klusterprocesser på lokal nivå.  
Underleverantörsprogrammet 
Målet för programmet är att öka den strategiska kompetensen bland leverantörer i syfte att 
stärka konkurrenskraften och underlätta strukturomvandlingen hos leverantörer. Strategiska 
kompetensområden är nätverksbyggande och ökad internationalisering.  
 
B VINNOVA 
VINNVÄXT är VINNOVAs satsning på funktionella regioner. Programmet lanserades i 
januari 2002 med målet att stärka tillväxten i ett antal regioner. Under loppet av en 
tioårsperiod kommer VINNOVA att fördela 400 miljoner kronor. Programmet vänder sig till 
alla företag, forskningsorganisationer, offentlig verksamhet eller nätverk som ser en möjlighet 
att utveckla effektiva och internationellt konkurrenskraftiga innovationssystem. 
 
VINNOVA har inte för avsikt att starta ytterligare program om innovationssystem i regioner, 
utan vill genom det nationella programmet bygga vidare på de samverkans- och 
tillväxtprocesser som har börjat utvecklas genom VINNVÄXT. VINNVÄXT är därför 
VINNOVAs utgångspunkt och nyckel till samverkan i det nationella programmet.  
 
Industriforskningsinstituten /IRECO (Vinnova)Det nationella programmet har bjudit in 
industriforskningsinstituten att delta i de utvecklings- och lärprocesser som initieras och har 
på så sätt öppnat möjligheter för instituten att bedöma om, och hur de insatser som 
programmet erbjuder kan stärka omstruktureringsprocesser som pågår på institutssektorn. 
Intresse för något eller några gemensamma utvecklingsinitiativ inom ramen för det nationella 
programmet har anmälts.  
 
C. ISA Invest in Sweden Agency  
Investeringssamverkan är ett klusterutvecklings- och kompetensutvecklingsprojekt som har 
drivits i ISAs regi i Sveriges regioner under sex års tid. Projektet har mycket starka 
beröringspunkter med det nationella programmet och kommer att samordnas med NUTEK 
och VINNOVA och helt integreras i programmet 
 
Exempel på andra program som kan kopplas till det nationella programmet är  
-Vinnovas satsning AIS – Aktiv Industriell Samverkan och aktörer i det nationella 
innovationssystemet (Vinnova) samt  
-Teknopoler som bedrivs av NUTEK och Vinnova. Satsningen på teknopoler syftar till att 
stärka högskolornas/universitetens insatser vad beträffar nyföretagande och entreprenörskap.  

http://www.nutek.se/
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2.2.5 Näringslivets medverkan 
Med det nationella programmet kommer nya möjligheter att engagera näringslivet att 
aktualiseras. De satsningar som kommer att stödjas inom ramen för detta program förutsätter 
att företagen finansierar minst 50 procent av kostnaderna. De företag m.fl. som deltar i 
utvecklingsprocesser inom detta program förutsätts medverka till spridning av de kunskaper 
och erfarenheter som erhålls.  
 
2.2.6 Samspel med forskning 
I programmet betonas vikten av samspel mellan det nationella programmet och forskning om 
innovationssystem och kluster. Detta kommer att ske genom en rad olika aktiviteter. Några 
exempel på detta är  
- Löpande dialog med etablerade forskargrupper för kartläggning av pågående och 

planerade forskningsinsatser samt förslag till kunskapsutveckling för att täcka 
identifierade kunskapsluckor på området.  

- Initiering och genomförande av tydligt definierade projekt för utveckling av kunskap, 
analyser, metoder och verktyg för innovationssystem och kluster av nationellt intresse. 

- Initiering av viss följeforskning, uppföljning och spridning av resultat från följeforskning 
av de regionala innovationssystems- och klusterprocesser som pågår inom ramen för 
programmet.  

- Utveckling av regionala och nationella arenor för erfarenhetsutbyte mellan forskare, 
analytiker och praktiker – gärna i samarbete med andra aktuella satsningar, t.ex. det så 
kallade Dahméninstitut som planeras av VINNOVA och CIND (Center for Research on 
Innovation and Industrial Dynamics) i Uppsala. 

 
 
2.3 SGUs uppdrag Program för innovationskraft inom de 
mineralutvinnande brancherna  Sven Arvidsson, SGU  
 
Utveckling av ett kluster omfattande de mineralutvinnande branscherna 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har haft regeringens uppdrag att i samråd med 
NUTEK, VINNOVA och ISA utarbeta ett förslag till program för utveckling av ett kluster 
omfattande de mineralutvinnande branscherna, vilket skall utgöra ett insatsområde i det 
nationella programmet. Uppdraget redovisades till regeringen (Näringsdepartementet) i början 
av juni 2002 i form av ett programförslag.  
 
Regeringen beslutade i september år 2002 att uppdra åt SGU att genomföra ett program, som 
handlar om utvinning av industrimineral, ballast och sten. Programmet är en åtgärd i 
genomförandet av den nya regionala utvecklingspolitiken som riksdagen har beslutat om och 
skall vara kopplat till nuvarande regionala tillväxtavtal och de föreslagna regionala 
tillväxtprogrammen. Det skall genomföras under perioden 2002-2004 och omfattar 15 
miljoner kronor. En förutsättning för programmet är att företagen bidrar med lika stort belopp 
som staten. Programmet skall samverka med projektet Georange som ingår i det regionala 
tillväxtavtalet för Västerbotten och projektet Gellivare Hard Rock Research. För dessa projekt 
har redan avsatts 8 miljoner kronor för 2002-2003. Dessa projekt arbetar med gruvnäringen 
som bas. 
 
Det finns en livskraftig industristruktur och ett antal forskningsområden med pågående och 
planerad verksamhet. Forskningsområdena sträcker sig över hela kedjan av aktiviteter från  
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geologi och prospektering via bergteknik, bergmekanik fram till kunden och även vidare till 
återställning efter det att utvinningen avslutats. Det förekommer redan ett utvecklat samarbete  
över gränserna på många håll. Sammantaget utgör detta grunden till att bilda kluster med 
målet att utveckla ett innovationssystem för hållbar tillväxt för de mineralutvinnande 
branscherna. Tillväxtpotentialen ligger i en marknadsdriven utveckling av nya högkvalitativa 
mineralprodukter och en resursnål, hållbar mineralproduktion. 
 
SGU har föreslagit att ett mineralkluster byggs upp omkring de projekt för vilka SGU har 
medel eller föreslås få medel för att stödja. Klustret bör således byggas upp med programmet 
Minbas som grund och med tillvaratagande av de kopplingar och samarbetsmöjligheter som 
finns inom den geologiska forskningen i Georange och till GHRR. SGU ser det som 
naturligt att det byggs upp ett kluster med två noder, en omkring Minbas och en omkring 
GHRR och Georange. För detaljbeskrivnigar av dessa program hänvisas till respektive 
presentation. 
 
I SGUs uppdrag ingår, liksom för det nationella klusterprogrammet, att 
mineralklusterprogrammet skall finna finansiella utväxling via koppling till RTA och RTP. 
En kontinuerlig uppföljning skall göras av ITPS. SGU avser att framledes utnyttja de 
kontakter med NUTEK, Vinnova och ISA som etablerats i programplaneringsarbetet och 
härigenom dra nytta av deras erfarenhet från liknande program. 
 
För att ett kluster skall kunna etableras och få sådan mognad att det kan anses helt etablerat 
krävs ofta omkring tio år. Av de program som SGU stödjer finns medel aviserade endast för 
två år för GeoRange och GHRR, samt tre år för Minbas. SGU har i sin rapport till regeringen 
visat på behovet av en fortsatt finansiering för dessa program efter den nu planerade perioden. 
SGU har även inlämnat ansökan om att få en förlängd tid för slutrapportering av MinBaS-
programmet(efter 1 juli 2005) för att medge att programarbetet skall kunna bedrivas tre 
verksamhetsår. 
 
2.4 Georange James Bergström, programchef 
Georange projektet startade 2001 och har sitt säte i Malå i Västerbotten. Projektägare för 
Georanges första projekt är Malå kommun. Projektet finansieras av EU:s strukturfonder (Mål 
1), Näringsdepartementet (genom SGU), länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län, 
landstinget i Västerbotten och 16 kommuner samt ett betydande bidrag genom det industriella 
samarbetet. Georanges budget för 2001-2005 är ca. 91 miljoner kronor varav 52 miljoner går 
till forskningen.  
 
Syftet med Georange är att bygga upp svensk malmgeologisk kunskap och utveckla metoder 
och tekniker att lokalisera nya fyndigheter, att stärka forskningen om yttre gruvmiljö samt att 
förbättra industrins försörjning av kompetent arbetskraft. Georange skall bidra till att säkra 
malmreserverna och deras hållbara utvinning genom att utveckla den geoinfrastruktur som 
efterfrågas för industrins behov. 
 
Målgruppen för samarbete är prospekteringsföretag och gruvindustrin liksom svenska och 
internationella universitet. Andra målgrupper är organisationer med intresse och behov att  
utveckla geovetenskap och därtill relaterad verksamhet samt innevånare i regionen.  
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Sveriges Geologiska Undersökning sitt riksarkiv för malmgeologiska data och 
Borrkärnarkivet med över 3,6 miljoner meter borrkärnor från hela landet i Malå. Dessa arkiv 
är viktiga resurser i samarbetet för att förverkliga projektidén.  
 
Georange finansierar forskningsprojekt inom malmgeologi och yttre gruvmiljö, men även 
med utvecklingsprojekt och information till allmänheten. Forskning och utveckling sker i 
Norrbottens och Västerbottens län som är ett av Europas mest lovande malmprovinser. 
Exempel på pågående projekt  :  
P2 Re-Os studier av svekofenniska granitrelaterade mineraliseringar i norra Sverige: metallogenes i ett modernt tektoniskt 
perspektiv. 
P3 Utvärdering av "Supraconducting Quantum Interference devices" (Squids) som sensorer vid användning av Transient 
Electromagnetic Measurements (TEM) i Adak-Storliden området i Västerbotten. 
P4 Guldmalmers bildning och tektonisk miljö i nya malmprovinsen Lycksele-Storuman. 
P5 Geokronologisk, geokemisk och tektonisk ram för järnoxid relaterad koppar-guld malmbildning i Norrbotten. 
P6 Regionala och lokala studier av alkalirik metasomatisk relaterad till järnoxid och basmetall malmbildning. 
P7 Järnoxid-koppar-guld projektet. 
P8 Ny vetenskap för ny prospektering i Skelleftefältet, norra Sverige. 
P9 Karaktärisering av malmhorisonter och omvandlingssystem i vulkanitassosierade massiva sulfidmalmer i Skelleftefältet. 
P10 Petrofysisk karaktärisering av malm- och omvandlingstyper i Skelleftefältet. 
P12 Utveckling av kvantitativa bioövervakningsmetoder för ytvatten i områden med gruvbrytning av basmetaller och 
mineralutvinning i norra Sverige. 
P13 Övervakning av tillståndet hos gruvavfallsdammar med geofysiska metoder. 
P14 Förbehandling av sulfidiskt gruvavfall med hjälp av bioteknik. 
P15 Pilot- och laboratorieskale försök med torr övertäckning för återställning av sulfidförande gruvavfall. 
P16 Gruvdammar - design och konstruktion för drift och långsiktig effektiv funktion. 
P17 Våtmarksväxter vid behandling av surt gruvvatten
 
Georange har byggt upp en miljöforskningsanläggning i Kristineberg. I Laven finns 
undervisningslokaler och utrustning för fältövningar. Geoatlas Nyborg ligger till grund för 
fältövningar med studenter från svenska och europeiska universitet. En annan viktig del i 
Georanges verksamhet är Mineralinformationen till högstadie- och gymnasieungdomar. 
Denna information sker genom tre veckors feriearbete där ungdomarna får lära sig mer om 
geologi och gruvnäringen samt dess betydelse för regionen. Utbildning av 
prospekteringsborrare samt bergarbetare har genomförts. Även verksamheten med 
exkursioner och symposier är redan etablerad. 
 
Georange programmet vägleds av dess Ideella förenings styrelse medan det inledande 
projektet leds av en styrgrupp tillsatt av Malå kommun. Ett Vetenskapligt Råd har bildats för 
att säkra kvaliteten på forskningsprojekten och en ”Finansiell rådgivningsgrupp” är knuten till 
organisationen. Den ”Finansiella rådgivningsgruppen” har skapats för att säkra att styrelsens 
tänkta beslut ryms inom ramen för EU:s, Länsstyrelsernas, Landstingets och Kommunernas 
villkor för bidragsfinansiering och för att en kontinuerlig och informell kontakt med 
representanter för finansiärerna skall kunna upprätthållas.  
 
2. 5 Gellivare Hard Rock Research (GHRR) 
Åsa Sundqvist, projektchef 
 
Gellivare Hard Rock Research är ett projekt som förvaltas av Expandum AB, Gällivare. Till 
projektet finns kopplat en styrgrupp bestående av Kajsa Andersson, VD Expandum AB, 
Torbjörn Naarttijärvi, LKAB Forskning & Utveckling, Thomas Hedberg, Boliden Teknik &  
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Prospektering, Per-Arne Lindqvist, professor Bergteknik, Luleå tekniska universitet, Bo 
Hedberg, Bo Hedberg Konsult AB. 
 
Visionen för Gellivare Hard Rock Research är att bli ett världsledande centrum för 
kunskapsuppbyggnad och innovationer inom bergteknik, med inriktning på de  
 
enhetsoperationer, stödjande processer, metoder och verktyg som har anknytning till brytning 
i hårt berg ovan och under jord. Ett av målen är att väsentligt öka produktiviteten vid 
gruvbrytning inom en 20-årsperiod, trots ökade brytningsdjup och hårdare miljökrav. I 
strategin ingår bland annat att Gellivare Hard Rock Research skall kunna erbjuda t ex gruv-, 
mineral- och anläggningsindustrin tjänster i form av initiering, koordinering och ledning av 
stora projekt som löper under lång tid, i syfte att uppnå detta mål  
 
Under 2001 och 2002 har GHRR finansierats av Näringsdepartementet, Sveriges Geologiska 
Undersökning samt Länsstyrelsen i Norrbottens län. GHRR har för 2003 beviljats ytterligare 
medel från Sveriges Geologiska Undersökning, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
Näringslivsstiftelsen i Gällivare, och EUs strukturfonder (Mål 1, Regionala fonden) för det 
fortsatta arbetet. Arbetet med initiering och beredning av teknikutvecklingsprojekt inom det 
bergtekniska området kan därmed fortsätta. 
 
Från och med november 2001 har Gellivare Hard Rock Research främst inriktat arbetet mot 
information/profilering av verksamheten, men även med att skapa en projektportfölj och 
projektplaner, samt med att skapa en plattform för framtida projektarbete.  
I Gällivare finns de särskilda förutsättningar som behövs för att utveckla innovationer och ny 
avancerad teknik för utvinning och exploatering av berggrundens resurser. Moderna gruvor i 
form av LKAB:s underjordsgruva och Bolidens dagbrottsgruva Aitik, kan erbjuda provplatser 
för praktiska försök. Det finns en bra infrastruktur av ett femtiotal verkstads-, data-, 
elektronik- och utbildningsföretag med nära anknytning till bergshanteringen. Närheten till 
Luleå tekniska universitet skapar dessutom möjligheter till en nära forskningssamverkan. 
Samverkansmöjligheter finns även med andra gruvrelaterade företag och 
forskningsorganisationer. För att föra akademisk forskning till praktisk tillämpning är 
storskaliga tester i produktionsliknande miljö nödvändiga.  
Nedan listas de projektidéer som GHRR för närvarande är involverad i eller arbetar med. Just 
nu pågår arbete med att detaljera och diskutera projektidéerna med svenska gruv- och 
anläggningsföretag, maskintillverkare och andra intresserade företag och organisationer. 
 
Kontinuerlig styrd borrning med Wassara borrningssystem 
Kvalitetssäkrad tunneldrivning med hög anläggningshastighet 
Brytning på stora djup 
Fragmentering 
 

Mellan Georange och GHRR finns en överenskommelse om samarbete där bl. a. ett 
gemensamt arbetsutskott finns etablerat. Det ansvarar för informationsutbyte om genomförda 
och planerade projekt inom respektive organisation, samt för att med utgångspunkt därifrån 
diskutera möjligheter till samarbete. 
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2.6  MinBaS – ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial  
Kurt Beckius, MinBaS AB 
 
Detta program är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan företag och organisationer inom 
delbranscherna industrimineral, bergmaterial(ballast) och natursten. Under åren 1999-2000 
genomfördes gemensamt en studie under ledning av SGU, vilken resulterade i förslag till ett 
omfattande utvecklingsprogram för dessa delbranscher under arbetsnamnet MinBaS-Mineral-
Ballast-Sten. SGU har föreslagit att det program för utveckling av de mineralutvinnande 
branscherna, som beviljades under 2002, skall ha sin bas i det ursprungliga MinBaS-arbetet.  
MinFo, branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri-SBMI och Stenindustrins 
Forskningsinstitut AB har gemensamt utarbetat en verksamhetsplan för programmet som 
tillställts SGU. Organisationerna har även enats om att driva programmet i konsortieform via 
ett gemensamägt bolag MinBaS AB.  
 
Projektet, som startat janauri 2003, beräknas pågå under tre år med en total budget av 30 
miljoner kronor. Industrin och SGU förväntas bidra till finansieringen till lika delar.  
 
Det övergripande målet för hela programmet är att utveckla en resurssnål, långsiktigt hållbar 
produktion av industriella mineral och bergarter. Företagen förväntar att programmet också 
skall leda till en förbättrad konkurrenskraft och ökade marknadsförutsättningar. Nedan 
redovisas av industrin uppställda kvalitativa mål som ska uppnås med hjälp av resultat från 
programmet.  
 
Geologisk information Säkrare produktionsplanering, ökad potential för ny produktion. 
Produktionsteknik Högre produktutbyten, lägre kostnad, högre produktkvalitet. 
Miljö Minskat damm, mindre vibration och buller. 
Produkter och marknad Ökad förädling, ökad export, minskad import och fler arbets-
 tillfällen. Ökad återanvändning av mineralprodukter. 
Samverkan Effektivare utvecklingsarbete genom ökad samarbete mellan 
 företag och människor i hela mineralindustrin 
Kompetens Personal med ökat tekniskt kunnande 
 
Programområden 
Område 1 Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt (12,9 Mkr) 
Område 2 Nya användningsområden för material från MinBaS branscherna (7,7 Mkr) 
Område 3 SMF- Mineral ( 3,2 Mkr) 
Område 4 SMF-Stenindustrin ( 6,6 Mkr) 
Område 5 MinBaS uppföljning o framtid(1,0 Mkr) 
 
Programmet består av fem programområden; Område 1 och 2 är branschöverskridande 
områden. Inom Område 3 har samlats projekt som är företagsspecifika och syftar till 
utvecklingsarbeten direkt riktade mot enskilda, mindre företag med behov av process- och 
marknadsutveckling. Område 4 är delbranschsspecifikt för naturstensindustrin, som valt att 
lägga sina utvecklingsinsatser mot området applikationsanpassning och marknadsutveckling 
för natursten. Område 5, som kommer att ledas gemensamt, är inriktat på uppföljning av 
programmets verksamhet främst med avseende på regional förankring riktad mot tillväxtavtal 
samt framtidsplanering för fortsatta utvecklingssamarbeten efter innevarande programs slut.  
30% av kostnadsbudgeten har lagts på företags- och delbranschspecifika programområden, 
speciellt inriktade på de små företagens behov. 
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Programmet är organiserat så att styrelsen har det övergripande ansvaret för programmets 
genomförande samt godkänner programområdenas budget- och projektplaner och beslutar om 
resultatspridnings- och tekniköverföringsåtgärder. För varje programområde har utsetts en 
utses en ansvarig Projektledare/programkoordinator som ansvarar för att i samråd med utsedd 
styrgrupp inom ramen för av styrelsen tilldelad budget besluta om de enskilda projektens 
genomförande. Projektledaren driver programområdet inom ramen för sin egen 
administration, beställer och betalar uppdrag, samlar in egeninsatser. SBMI koordinerar 
område 1, MinFo område 2 och 3, SFI AB område 4 och MniBaS styrelse område 5.. 
För varje programområde en styrgrupp med representanter för deltagande företag och 
forskningsorganisationer. Styrgruppen bevakar genomförandet av projektarbetet och att 
överenskomna tids- och kostnadsplaner följs. Styrgruppen kan även tillsätta mindre 
arbetsgrupper till stöd för enskilda projekt. 
 
 
2. 7 Övriga samarbeten och satsningar inom mineralindustrin 
Tomas From , Svenska Gruvföreningen, Bo Hedberg, Bo Hedberg Konsult AB 
 
Vision 2010 och  nya satsningar vid Luleå Tekniska Universitet 
Stiftelsen MITUs arbetet med projektet Vision 2010 är nu avslutat. Projektet Vision 2010 har 
arbetat sen 1997 och har haft som mål att säkerställa forskningen och utbildningen också att 
tydliggöra samhällets behov av gruv- och mineralindustrin. Projektet har drivits av 
gruvindustrin, men representanter för övriga delbranscher inom mineralindustrin har aktivt 
deltagit i arbetet.   
 
Ett av resultaten av Vision 2010 är tillsättande av tre professurer vid Luleå tekniska 
universitet. Gruvföretagen LKAB och Boliden samt finansmannen Carl Bennet finansierar 
satsningen, tre miljoner till vardera tre professurer i fyra år, sammanlagt 36 miljoner kronor. 
 
Luleå tekniska universitet är redan nu kanske det universitet i Europa som har den största 
bredden inom bergsindustrin vad gäller forskning och utbildning. Inom Vision 2010 har Luleå 
tekniska universitet setts som navet i en satsning där universitet och näringen samverkar för 
att Sverige ska bli världsledande inom gruv- och mineralverksamhet. Universitetet ska också 
utvecklas till Europas centrum för utbildning och forskning inom gruv- och 
mineralbranschen. Vid universitet finns kompetens inom hela området från prospektering till 
mineralteknik. Man har dessutom kompetens inom områden som IT, maskinteknik och 
ekonomi.  
 
På utbildningssidan har ett antal nya program startats inom bergteknik, LTU 
- School of Applied Geosciences and Mining (SAGM) som är ett internationellt 2-årigt 

program som startades 2001. Studenterna kommer främst från Ryssland, Sydostasien och 
Afrika.  

- Universitetsutbildning på distans, en tre-årig gruvutbildning som genomförs med hjälp av 
modern videokonferensutrustning för studenter i Malmberget, Kiruna och Luleå med 
lärare vid LTU.  

- Bergmaterialingenjörsutbildning, en två-årig utbildning som startade 1999 i Storuman och 
Kramfors och fom år 2003 även i Sävsjö. Avd f Bergteknik vid LTU ansvarar för 
utbildningen.  

- SveBeFos sprängtekniska forskare kommer under 2003 att bilda ett sprängtekniskt 
centrum SWEBREC vid avd för Bergteknik, LTU.  
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BERGSAM Ett utvidgat samarbete har påbörjats under år 2002, som en vidareutveckling på 
samarbetet inom Vision 2010. Ett nätverk har bildats mellan branschorganisationer och 
föreningar inom mineralindustrin under beteckningen Bergsam- bergindustrin i samverkan.  
 
Syftet är att inom ramen för BERGSAM ge branschföreträdarna möjlighet att diskutera frågor 
gemensamt intresse för alla delbranscher inom områden som mineralpolitisk, legala frågor, 
forskning- och utbildning och samhällsinformation. Vidare planeras inom BERGSAM  
riktade gemensamma insatser som t.ex samordnade skrivelser till myndigheter och 
uppvaktningar av politiker. Ett brev har bl.a sänts till Statsministern ang tillståndsgivning för 
täkter med önskan om en översyn av lagen. Fn närvarande ingår följande organisationer i 
nätverket: BK - Bergsprängningskommittén, Bergsprängningsentreprenörernas förening, 
Sveriges Bergmaterialindustri ,Svenska Gruvföreningen, Svenska Kalkföreningen, Sveriges 
Stenindustriförbund, MinFo-Föreningen Mineralteknisk Forskning, SveBeFo-Stiftelsen 
Bergteknisk Forskning. 
 
Större nationellt kluster - MinMet 
Gruvbranschen har föreslagit att samordna insatserna i Sverige i ett stort nationellt kluster och 
innovationssystem för mineralindustrin kallat MinMeT. Syftet är att genom samarbete och 
samordning skapa denna stora massa för kommersiellt framgångsrikt innovationsarbete i ett 
nationellt kluster inom de mineralutvinnande branscherna. Samarbete är tänkt att ske i form 
av nätverk med förgreningar till FoU-organisationer, universitet och högskolor, företag, och 
myndigheter. Med detta kluster kommer det även att öppnas möjligheter att etablera 
samarbete internationellt. Det är särskilt i de regioner inom EU där mineralutvinning sker, 
som möjligheterna bör vara störst. Det gäller också de länder som kandiderar till medlemskap 
i EU. Internationell samverkan kan också ske med de länder som har den bäst utvecklande 
kunskapen i världen inom mineralutvinning på samma sätt som redan sker i de stora 
företagen. Exempel på sådana länder är Australien, Canada, USA, Sydafrika m. fl. Klustret 
skulle också kunna vara en möjlig aktör för att kunna få del av EU:s forskningssatsningar, 
exempelvis från det nu aktuella sjätte ramprogrammet.  
 
Klustret föreslås ha en administrativ tyngdpunkt i Norrbotten och Västerbotten. Den 
nationella klusterbildningen skulle underlättas om en organisation etableras med en ledning 
som kan arbeta med samordning mellan olika aktörer. Marknadsföring av klustret är en viktig 
uppgift för att dra till sig kontakter som på sikt kan ge inflöde av kunskap eller bidra till 
finansieringen av de ingående byggstenarna. Projekt finansieras genom medel från deltagande 
organisationer och företag, EU, nationella och internationella organ m.m. Det har framhållits 
att klustret också bör ha en basfinansiering från deltagande företag och organisationer. Det 
beräknas överslagsmässigt krävas tre till fem miljoner kronor per år för detta syfte. 
Inledningsvis torde dock stöd med offentliga medel krävas för att få verksamheten att starta 
upp för att på sikt bli självgående. 
 
3. SLUTSATSER – DISKUSSION  
K Beckius summerade dagens seminarium och ledde en slutdiskussion.  
Deltagarna var överens om att seminariet har visat på att det redan idag finns flera goda 
samverkansaktiviteter och pågående projekt och program som på sikt bör kunna utgöra 
grunden för en strukturering av större mineralkluster. SGU framhöll dock att de nu endast kan 
koncentrera insatserna till de områden som de har medel för att genomföra, dvs MinBaS och 
Georange och GHHR. Som en del av tex MinBaS programmet ingår dock att planera för 
framtida program och samverkansprojekt.  
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Mineralindustrin med dess många aktörer och olika utbildnings- och forskningssatsningar kan 
ge ett spretigt intryck, men det konstaterades att det finns skillnader i utvecklingsbehoven och 
marknadsförutsättningarna hos gruvindustrin och hos delbranscherna inom 
industrimineralsektorn. Det är en komplicerad uppgift att formera kluster, som kan fungera 
över ett brett fält och täcka behoven hos alla delbranscher.   
 
Vikten att det finns ett ”nav”, i form av någon organisation som driver arbetet, som 
erfarenheterna av Aluminiumriket visade, framhölls starkt. Flera deltagare framhöll att det  
behövs offentliga medel till att stötta sådana ”nav” för att snabba på utvecklingen av kluster- 
och nätverksbyggande, projekt- och programplaneringar etc. Sådana ansökningsmöjligheter 
kan delvis identifieras i det nationella programmet för innovation och kluster som nu 
genomförs. För den som vill ta del av vilka programvillkor som gäller, se hemsidan 
www.innovationssystemochkluster.nu och sök under Processtöd.  
 

http://www.innovationssystemochkluster.nu/
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Program      Bilaga 1 
 
09.30  Registrering, kaffe 
 
09.50  Inledning  

K Beckius, ordförande MinBaS AB, projektledare utvärdering Aluminiumriket 
 

10.00 Innovation och kluster i ett tillväxtsperspektiv  
Carl Otto Frykfors, Vinnova  + Börje Svanborg, Invest in Sweden Agency  
 

10.30 Erfarenheter från utvärdering av klustersatsningen Aluminiumriket  
Christina Johannesson, FBA AB 
 

Kort bensträckare 
 
11.10 SGUs uppdrag Program för innovationskraft inom de mineralutvinnande 

brancherna - direktiv, utvärderingskriterier m.m. 
Sven Arvidsson SGU, + repr för ITPS 
 

11.40 Tillväxtavtal och EGs strukturfonder  
Björn Näsvall, NUTEK  
 

12.00-13.00 Lunch  
 
13.00 -Programmet Georange  

James Bergström, programchef 
 

 -Projektet Gellivare Hard Rock Research,GHRR  
Åsa Sundqvist, projektchef 
 

 -MinBaS-ett utvecklingsprogram  
Kurt Beckius, ordf., MinBaS AB 
 

14.00 Andra samarbeten inom mineralindustrin:  
-Bergsam, MinMET, Vision 2010, insatser vid LTU m.m. 
Tomas From, VD, Sv Gruvföreningen, Bo Hedberg 
 

14.20-15.00 Summering och slutsatser 
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Deltagarlista 
 
Ahlkvist Bo, Cementa AB 
Arvidsson Sven, SGU  
Beckius Kurt, MinBaS AB 
Bergström James, Georange 
Cederlund Ann- Christin, Näringsdepartementet 
Franzén Tomas, SveBeFo 
From Tomas, Svenska Gruvföreningen 
Frykfors Carl-Otto, Vinnova 
Hedberg Bo,  
Henriksson Martin, Svenska Kalkföreningen 
Johannesson Christina, FBA AB 
Johansson Kurt, Sveriges Stenindustriförbund 
Jönsson Hans, Boliden Mineral AB 
Lindström Riitta, SBMI 
Ljung Lars, SGU 
Netterlind Roland, Bergsprängningsentrepenörernas Förening 
Nilsson Elisabeth, SSAB Merox AB 
Näsvall Björn, NUTEK 
Shaikh Naz Ahmed, SGU 
Sundqvist Åsa, Gellivare Hard Rock Research  
Svahn Bo, MinFo 
Svanborg Börje, Invest in Sweden Agency 
Thomaeus Marianne, MinFo 
Wikander Alf, Svenska Kalkföreningen 
Öman Magnus, SMA Svenska Mineral AB 
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      Bilaga 3 

 
 
Varför kluster? 
 

 
 
”Tillgångar för 300 miljarder i berggrunden” 
 
 
• låga råvarupriser 
• låg avkastning på investerat kapital 
• låglönekonkurrens 
• tung, farlig arbetsmiljö 
• miljöbelastning och –olyckor 
• stora skillnader mellan företag i kärnan 
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Konkurrenskraft 
 
 
 

• flexibel, resurssnål produktionsprocess 
 
• mer material och -kombinationer 
 
• bättre materialutbyte och återvinning 
 
• nya applikationer och verksamheter 
 
• produktanpassning för större kundnytta 
 
• marknadsdrivet och marknadsnära 
 
• kompetensförsörjning 
 
• attraktiva livsvillkor 
 
Tillväxt både i och utanför kärnan genom både 
produktions- och kundperspektiv. 
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Modell 
 
 
Utveckling kräver kapital. 
 
Samverkan kring utveckling och utnyttjande 
av detta kapital ger bättre resultat än enskilt 
arbete. 
 

– värdekedjor 
– värdestjärnor 
 
 
Tre typer av kapital 
 
• Immateriellt kapital 
 
• Materiellt kapital 
 
• Finansiellt kapital 
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Immateriellt  kapital 
 
 
 

– profil och ”berättelse” 
– attityder och kultur 
– egenintresse och tillit 
– kunskap  
– kompetens  
– affärs-/produktionslogik  
– kunder och marknad  
– mjuk infrastruktur  
– sociala arenor och kontakter 
– samverkansformer, lärprocesser 
– uthållighet  
– mobiliseringsförmåga  
 
 
Olika krav i olika faser av klustret 
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Kritiska faktorer 
 
Profil 
• Varumärket 
• Målen 
 
Attityder 
• Framgångsrik industri 
• Kunna ge och ta 
 
Egenintresse, tillit 
• Kommunikationsförmåga 
• Få saker att hända 
 
Kunskap 
• FoU-nivellering 
• Omvärldsanalys 
 
Kompetens 
• Marknadsföring 
• Inventering  
 
Affärs-/produktionslogik 
• Geografisk spridning 
• Nya kombinationer 
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Kunder/marknad 
• Marknadsanalys 
• Krävande kunder 
 
Mjuk infrastruktur 
• Marknadsföring 
• Kursform 
• Företagsinsikt 
 
Sociala arenor 
• Utnyttja de gamla 
• Tänka nytt 
 
Samverkansformer 
• Roller 
• Närhet till handling 
 
Uthållighet 
• Process 
 
Mobiliseringsförmåga 
• Varumärkeskonkurrens 
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Gärna ett nav! 
 

men mandat och pengar 
ligger primärt hos  

aktörerna i nätverket 
 
 
 


	Seminarium Innovation och kluster i mineralindustrin.doc
	”Tillgångar för 300 miljarder i berggrunden” 
	 
	Konkurrenskraft 
	 
	Modell 
	 

	Tre typer av kapital 
	Immateriellt  kapital 
	Kritiska faktorer 


	 
	 
	Profil 
	Attityder 
	Egenintresse, tillit 
	 
	Kunskap 
	Kompetens 
	Affärs-/produktionslogik 
	 
	Kunder/marknad 
	Mjuk infrastruktur 
	Sociala arenor 
	Samverkansformer 
	Uthållighet 
	Mobiliseringsförmåga 
	”Tillgångar för 300 miljarder i berggrunden” 

	 
	 
	 
	Konkurrenskraft 
	Modell 

	Tre typer av kapital 
	Immateriellt  kapital 
	 
	Kritiska faktorer 


	 
	Profil 
	Attityder 
	Egenintresse, tillit 
	Kunskap 
	Kompetens 
	Affärs-/produktionslogik 
	 
	Kunder/marknad 
	Mjuk infrastruktur 
	Sociala arenor 
	Samverkansformer 
	Uthållighet 
	Mobiliseringsförmåga 



