
 

 
Samspelet mellan nationell och regional nivå är viktigt 
 
 
 
Smart specialisering som begrepp är nytt, men de strategiska processerna och aktiviteterna är inte 
nya.  

− Däremot finns det utrymme för att spetsa de regionala processerna, exempelvis genom ett 
mer systematiskt lärande och ett ökat samspel mellan aktörer på olika nivåer, sa Christer 
Christensen, Näringsdepartmentet. 

− Samspelet mellan nationell och regional nivå är viktigt för att behålla vår position.  
 

Christer Christensen, enheten för regional tillväxt på Näringsdepartementet, inledde med att 
påminna om att Sverige är ett land med god konkurrenskraft: 

− Det går bra för Sverige – det måste vi komma ihåg, sa Christer Christensen. Samtidigt pågår 
ett aktivt arbete inom de länder som ligger efter oss för att komma ifatt, så vi kan inte slå oss 
till ro.  

− Samspelet mellan nationell och regional nivå är viktigt för att behålla vår position.  
 
Utveckla lärandet 
Med utgångspunkt i OECD:s rapport Regions and Innovation Policy konstaterar Christer att det är 
viktigt att svenska regioner tar fram en regional vision och strategisk handlingsplan (road map), 
identifierar en mix av policyinsatser, utvecklar flernivåstyrning, med öppna och nätverkande 
ledningssytem, och stimulerar policylärande genom att använda sig av kunskapsunderlag 
(indikatorer, utvärderingar, mm).  

− Framför allt behöver vi utveckla lärandet nu, inom övriga områden har många regioner 
kommit långt. 

För att lyckas med det menar han att det är viktigt att dels utveckla samarbetet mellan regional – 
nationell och internationell nivå.  

− Det finns idag ett fruktsamt samarbete mellan nationell och regional nivå. Även andra 
departement än mitt eget har börjat tala om regioner, vilket bidragit till en status för de 
regionala frågorna, sa Christer Christensen.  

− Samtidigt är frågan hur ledarskapet ska utformas på regional nivå. De regioner som lyfts fram 
i olika sammanhang har ett starkt ledarskap, då kan man arbeta strategiskt.  

Christer tog även upp vikten av att ta fram bra kunskapsunderlag om regionala förutsättningar, som 
grund för det strategiska utvecklingsarbetet, och behovet av att skapa synergier mellan olika 
program på nationell och Europeisk nivå.   
 
Mycket arbete pågår 
I dag pågår en rad aktiviteter i Sverige som har koppling till ambitionerna om smart specialisering. En 
av dessa är arbetet med en nationell innovationsstrategi, som kommer att presenteras under hösten 
2012. Arbetet bygger på ett omfattande arbete med bland annat åtta regionala dialoger och flera 
tematiska dialoger.  
Västa Götaland, Skåne, Östsam och Gävleborg har utvecklat regionala innovationsstrategier och i 
många regioner pågår ett arbetet.  

− Erfarenheterna från dessa processer visar på vikten av regional anpassning, sa Christer 
Christensen. I Värmland har man exempelvis valt att ta fram en regional strategi för 
samverkan med Norge.  
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