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• De operativa programmen utgångspunkten, kontextuell förståelse 

viktigt

• Projektportföljsanalys 

• Fördjupad studie av projekt genom intervjuer, platsbesök och 

dokumentstudier

• Programmen har analyserats utifrån ett antal framgångsfaktorer 

för forsknings- och innovationsprojekt för att bedöma om det 

finns förutsättningar att nå resultat

• Särskilt fokus på horisontella kriterier

UTVÄRDERING AV TEMATISKT MÅL 1
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• Genom den särskilda Stockholmsmodellen skapas tydliga 
prioriteringar för insatser med utgångspunkt i samverkan 
mellan flertalet olika aktörer.

• Samtliga projekt i Stockholmsregionen svarar mot det 
särskilda målet om att få fler växande, innovativa företag 
genom ökad samverkan inom forskning och innovation.

• Analysen visar att programmets särskilda målsättning på 
ökad samverkan inom forskning och innovation kan 
stärkas vissa projekt, där det saknas en tydlig närvaro 
från akademin, medan andra projekt i större 
utsträckning tycks ha detta på plats. 

• En viktig uppgift för projekten är inte bara att inkludera 
SMF utan även att rusta den offentliga sektorn i att 
efterfråga lösningar som SMF kan utveckla, särskilt 
relevant för Life Science

REGION STOCKHOLM 1/2
HAR ANVÄNT EN EGEN MODELL SOM ÄR EFTERFRÅGEDRIVEN



• Ett litet antal projekt

• Strukturfondspartnerskapet har intagit en 

slags beställarroll i riggningen

• Utgått från kartläggning av 

styrkeområden

• I programmet lyfts fram att insatser ska 

främja företagens förmåga till 

internationalisering, eftersom många 

företag bedöms aktuella för att verka på 

en internationell marknad

REGION STOCKHOLM 2/2
FÅTAL PROJEKT INNEBÄR HÖG GRAD AV SPECIALISERING
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Smart specialiseringsområden som fått 

finansiering



• Utifrån genomförd analys tycks det finnas goda 
förutsättningar för de projekt som bedrivs att bidra till 
den särskilda målsättningen om ett ökat antal innovativa 
SMF i regionerna

• Flera projekt i programområdet bygger vidare på tidigare 
satsningar

• De insatser som görs tycks ha en stark förankring bland 
såväl offentliga aktörer, näringsliv och akademi

• En utmaning som har identifierats är att beviljade projekt 
är mindre jämfört med föregående programperiod

• Programområdet är i behov av fler projektägare som 
driva projekt. Här spelar programområdets lärosäten en 
viktig roll. Framöver är det viktigt att det finns tydliga 
incitament för dessa att delta i projekt i rollen som 
projektägare.

REGION NORRA MELLANSVERIGE 1/2
HETEROGEN REGION DÄR SATSNINGARNA HAR BRED FÖRANKRING



• Kartläggningen av områden som erhållit 

finansiering visar på en stor bredd av 

insatser

• Det finns exempel på projekt som har 

som fokus att bygga upp regionens 

kapacitet inom smart specialisering

• Arbetet är med smart specialisering är nu 

i full gång, det har kommit olika långt och 

det finns ingen strategi på NUTS-2 nivå i 

regionen

REGION NORRA MELLANSVERIGE 2/2
BRED SATSNING PÅ MÅNGA OMRÅDEN
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Smart specialiseringsområden som fått 

finansiering

Dalarna (n=8) Gävleborg (n=5) Värmland (n=4)
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SMART SPECIALISERING 1/3 

INSATSER HÅLLER SIG INOM PRIORITERADE STYRKEOMRÅDEN

Programområde Antal områden Bedömning F10 Bedömning F11

Skåne - Blekinge 9 Medel Hög

Småland och öarna 7 Medel Medel

Västsverige 11 Hög Hög

Östra Mellansverige 8 Hög Hög

Stockholm 9 Hög Hög

Norra Mellansverige 26 Hög Hög

Mellersta Norrland 12 Medel Hög

Övre Norrland 19 Medel Medel

Förutsättningar för regional måluppfyllelse förbättras om prioriterade styrkeområden 
är styrande vid projekturvalet

F10

Nätverksskapande insatser och gränsöverskridande samarbete ökar 
förutsättningarna för lärande och en smart specialisering av regionen som tar 

hänsyn till regionens roll i en global värdekedja
F11
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• Smart specialisering innebär att ett fokus på ett antal avgränsade områden med 
stor potential för den enskilda regionen. Detta bör ske antingen avgränsat eller 
på så sätt att det finns en kritisk massa för att uppnå en viss storlek

• EU-kommissionen har identifierat smart specialisering som viktigt för att skapa 
en mer målinriktad användning av EU-medlen kopplat till forskning och 
innovation, både på nationell och regional nivå

• För innevarande programperiod har utvecklingen av smarta 
specialiseringsstrategier på NUTS II-nivå (som de operativa programmen 
utformats på) formulerats som ett förhandsvillkor för samtliga programområden. 

• Detta krav lades till förhållandevis sent i programskrivningen, vilket gjort att 
flera regioner fått göra justeringar sent i processen för att peka ut ett antal 
områden i sina operativa program

SMART SPECIALISERING 2/3 

DET SAKNAS EN SAMMANHÅLLEN SVENSK PROCESS
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SMART SPECIALISERING 3/3

I ANALYSEN IDENTIFIERADES OLIKA TYPER AV POTENTIELLA RISKER

Avsaknad nationell samordning kan leda
bristande helhetstänk

Svag samordning mellan regioner kan leda till
osynkade aktiviteter och ökad konkurrens

För breda satsningar – ingen reell specialisering

Nationella

Inter-
regionala

Inom-
regionala



TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!

Linda Broström, linda.brostrom@ramboll.com, Tel: 073-2317928

Martin Fröberg, martin.froberg@ramboll.com, Tel: 070-7549459


