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Smarta regioner – hur går vi vidare? 
 

I de flesta svenska regioner pågår ett arbete för att ta fram utvecklings- och innovationsstrategier. 
I den avslutande diskussionen delade deltagarna med sig av sina erfarenheter. Den fråga som 
återkom, handlar om förankring och regionalt ledarskap: 

− Svårigheten är att göra prioriteringar. 
 

 
Flera regioner är igång med ett arbete för att ta fram regionala innovationsstrategier, exempelvis 
Norrbotten och Halland. I Östergötland har nyligen en innovationsstrategi antagits och i Blekinge har 
man påbörjat planeringen.  
I andra regioner pågår arbetet med att ta fram nya regionala utvecklingsplaner (RUP) eller regionala 
utvecklingsstrategier (RUS), exempelvis Gävleborg, Västerbotten, Blekinge och Östergötland. I Södra 
Småland kommer ett RUS-arbete att påbörjas under nästa år.   
De flesta regioner har genomfört ett analysarbete i form av kartläggningar, SWOT-analyser eller 
funktionsanalyser. Flera regioner tog upp svårigheten när det gäller att etablera ett regionalt 
ledarskap för prioriteringar. Det gäller kanske framför allt involveringen av det politiska ledarskapet.  
 
Behov av stöd 
När det gällde behov av ytterligare stöd och insatser från regeringen och andra lyftes följande 
områden: 

 Analyser och metoder för regional kartläggning. 

 Stöd kring kompetens och FoI från Vinnova. 

 Nationell överblick och kontakter mot Bryssel via Näringsdepartementet.  

 Hjälp med prioritering av resurser för olika aktiviteter (innovationståg, S3-plattform, osv). 

 Inkludering av nya sektorer, exempelvis hälsovård, kulturella och kreativa näringar utanför 
identifierade innovationssystem. 

 En nationell dialog, exempelvis med Vinnova och Tillväxtverket, för att synka strategiska 
insatser. 

 Innovationsupphandling.  

 Information om förankringsprocesserna och jämställdhetsfrågan. 
 
Regional innovation monitor  
Maria Lindqvist, Nordregio, informerade kort om Regional innovation monitor, en europeisk 
plattform för benchmarking av innovationssatsningar. Alla svenska Nuts2-regioner finns beskrivna 
och är välkomna att ta del av underlagen. Där finns även tillgång till ett antal tematiska rapporter, 
bland annat om smart specialisering och högskolans roll i regional utveckling. Den närmaste tiden 
finns möjlighet att bidra med inspel till Nordregio, inför den årliga uppdateringen av databasen.  
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