
Svenska regioner har goda förutsättningar 

I samtliga policydokument utpekas regionerna som viktiga aktörer för att öka 

innovationskraften i Europa. 

− Svenska regioner har goda förutsättningar att tillämpa innovationsstrategier och 

skapa smart specialisering, men vissa utmaningar finns kvar, säger Maria 

Lindqvist, forskare på Nordregio.  

Maria Lindqvist inledde med ett par exempel ur skriften Regionala innovationer på hur 

innovation kan tolkas i bred bemärkelse: nya proteser, telemedicin, effektivare vårdkedjor. 

− Man glömmer lätt att effekterna av en innovation kan slå på olika sätt, säger Maria. I 

samband med introduktionen av titthålskirurgi minskade kostnaden per ingrepp, men 

den totala kostnaden ökade eftersom fler kunde behandlas.  

Därefter diskuterade Maria bakgrunden till regionala strategier för smart specialisering.  

− Begreppet har ursprungligen utvecklats för att hantera den låga innovationsgraden i 

södra Europa. Men även vi i norr kan ha nytta av att arbeta med smart specialisering 

och regionala innovationsstrategier. 

Regionerna är olika 

Ett antal olika element har identifierats som viktiga för att lyckas med sin RIS3, bland annat 

tillämpningen av breda innovationsbegrepp, regional förankring och kritisk massa, bred 

involvering av olika aktörer, samt gränsöverskridande samverkan - mellan regioner, nivåer 

och sektorer.  

Förutsättningarna att ta fram en RIS3 ser olika ut i olika regioner:  

− I ett seminarium med nordiska storstadsregioner konstaterade vi att de har goda 

förutsättningar när det gäller kritisk massa, regionala förutsättningar och globala 

länkar, men ofta präglas av fragmentering och svaga relationer mellan regionala 

aktörer. 

− För små regioner är situationen ofta den omvända. 

Kanske är förutsättningarna allra bäst i mellanstora regioner. 

− Värmland är ett exempel där man sedan ett antal år tillbaka har genomfört en rad 

satsningar i linje med smart specialisering − utan att man känt till begreppet, säger 

Maria Lindqvist.  

− Till exempel samverkan mellan klustren i Värmland, Gävleborg och Dalarna,  

regionens medfinansiering av professurer på Karlstads universitet som identifierats i 

dialog med klustren, användning av internationella experter mm. 

I en pågående Nordregio-studie av implementeringen av begreppet smart specialisering i 

Norden konstateras att nordiska regioner tycks ha goda förutsättningar att lyckats. 



− Det finns redan breda samverkansprocesser kring regionala utvecklingsplaner och 

strukturfondsprogram, klustersamverkan och breda innovationssatsningar.  

− Däremot finns det utmaningar kvar när det gäller möjligheterna att göra analyser i 

relation till andra regioner – involvering av småföretag och civilsamhället, samt 

utvärderingar av både kvalitativ och kvantitativt slag, säger Maria Lindqvist.  


