
 

 

Vi behöver jobba med lärandet 
 

− Det finns tydliga lärprocesser i det svenska systemet – och det är bra. Vi ska lära av de 
satsningar vi gjort de senaste tio åren, sa Göran Andersson, Vinnova.  

− Reglab är ett bra exempel på lärande mellan regioner i praktiken. 
 

Göran Andersson, Vinnova, har en bakgrund inom bland annat Vinnväxt-programmet och arbetet 
med regionala innovationsstrategier i exempelvis Skåne.  

− Det finns tydliga lärandeprocesser i det svenska systemet – och det är bra. I dag har många 
idéer som fanns med i utformningen av vinnväxt blivit integrerat i det regionala 
strategiarbetet.  

Göran lyfte även fram Reglab som ett exempel på en smart aktivitet. 
− Reglabs första seminarieserie för två år sedan handlade om regionala innovationsstrategier – 

vi tangerade alltså smart specialiseringsbegreppet redan då – utan att veta om det. 
 
Därefter presenterade han ett antal exempel på områden där Vinnova kan bidra i regionala 
utvecklingsarbetet kring RIS3:   

 Branschanalyser/kartläggningar. Vinnova kommer att göra analyser av olika branscher och 
resultaten kommer att kommuniceras via Reglab. En första analys av fordonssektorn kommer 
före sommaren. Senare kommer även analyser inom gruv/mineral, IKT, stål/verkstad, kemi, 
life science, miljöteknik, maritima och skog/massa/papper.   

 Vinnväxt. En ny utlysning av planeringsanslag planeras i nära samarbete med Tillväxtverkets 
Klusterprogram och kommer i juni. Det finns även mycket erfarenheter att lära av de 
satsningar som hittills genomförts. 

 Strategiska innovationsprogram. Hur kan man uppgradera de gamla branschforsknings-
programmen? Vem kan vara en nod för det − kluster, regioner? 

 Innovationskraft offentlig sektor. Vinnova har nyligen slutit en överskommelse med SKL om 
samarbete kring innovationsarbete i offentlig sektor. Där är också dialogen med regionerna 
viktig. 

 Reglab och RND FoI-gruppen är viktiga plattformar för kommunikation och dialog. 
 
Göran Andersson sammanfattade avslutningsvis ett antal konkreta föreslag som Vinnova har 
framfört när det gäller sin framtida roll: 

 Vinnova vill utveckla metoder för kvalitetssäkring av medel för innovation i nästa 
programperiod. För att undvika risken med ”sprinklersystem” är det viktigt med 
avstämningar genom bland annat omvärldsanalyser. 

 Det finns goda erfarenheter av Vinnväxt-modellen. Enligt Tillväxtverkets utvärdering av 
strukturfondsprojekten har man uppnått bättre resultat i projekt som genomförs via 
innovativa miljöer. 

 Vill utveckla en projektdatabas tillsammans med Tillväxtverket. 

 Fortsatt nationell-regional dialog, exempelvis genom att koordinera de regionala dialogerna 
och därigenom undvika parallella processer. 

 
Behovet av regionalt ledarskap 
I den efterföljande diskussionen lyftes bland annat frågan om det regionala ledarskapet. Vad innebär 
det? Hur säkrar man ett brett ledarskap? Hur skiljer det formella och informella ledarskapet åt? Hur 
varierar förutsättningarna mellan stora och små regioner? Det konstaterades att förutsättningarna 
skiljer sig mycket åt mellan regionerna. Samtidigt är det är nödvändigt att utse en aktör som kan 
agera som samlande part i den regionala processen.  



 

En annan fråga som kom upp gällde möjligheten att involvera sig i olika samarbeten. I dag är Skåne, 
Västra Götaland och Västerbotten medlemmar i S3-pattformen i Sevilla. Det finns intresse både av 
att lära från andra och att delge andra våra erfarenheter − men har vi resurser att ställa upp?  


