
EU:s industristrategi

Hur kan vi förhålla oss till strategin regionalt? 



Innehåll

▪ Regionernas arbete med strategins utformning

─ Relevant och efterfrågad policy samt instrument 

─ Vad saknas i EU:s industristrategi utifrån ett regionalt 
perspektiv? 

▪ Hur påverkas regionerna av industristrategin?

▪ Hur kan vi nyttja strategins instrument?

▪ Exempel på möjligheter utifrån strategin – Vätgasexempel 

▪ Slutsatser 



Regionernas inspel och arbete 

▪ Östra Mellansverige position 

▪ Norra Mellansverige position 

▪ Vanguardinitativets position

▪ Sakråd med regeringen 

▪ Genomgående arbete med att främja 

industriell omställning och bygga smart 

specialisering utifrån behov och transformativa 

möjligheter för industrins utveckling och 

modernisering - regionalt och interregionalt 



Relevant och efterfrågad policy samt 
instrument 

▪ Tydlig utgångspunkt i den dubbla omställningen (grön och digital)

▪ Industriella ekosystem, klustersamverkan och strategiska värdekedjor 

▪ Samarbetsmöjligheter transnationellt 

▪ En uppdaterad kompetensagenda för EU (omskolning inkluderat)

▪ En strategi för EU:s väg mot en konkurrenskraftig och hållbar stålproduktion

▪ Förenklade statsstödsregler 

▪ En EU-strategi för små och medelstora företag 



Vad saknas?

▪ Regional och lokal nivås integrering och roll

▪ En strategi som tydligare erkänner och speglar EU-kommissionens övriga 
fokusering på Smart specialisering och stärker flernivåstyre av 
innovationsstödjande system utifrån Smart specialisering  

▪ Synergier mot strukturfonderna

▪ Fler interregionala möjligheter och instrument som kompletterar de 
transnationella



Hur påverkas regionerna av industristrategin?
▪ Den dubbla omställningen – Gröna givens lagstiftning – Digital omställning horisontellt 

▪ Stärker regionala strategier för industriell omvandling och smart industri som främjas via exempelvis ERUF och 
regionala initiativ 

▪ Viktiga medföljande strategier som sätter den politiska ramen: 

▪ Den uppdaterade kompetensagendan: Främja synergier mellan kompetensförsörjning och industrins omställning 

▪ Strategin för små och medelstora företag: Inkludera SMF och uppmärksamma deras vikt i omställningen 

▪ Strategin för tillverkning av rent stål: Fortsätta arbetet med en moderniserad och grön ståltillverkning 

▪ Noterbart: Regionerna kan påverka och göra industripolitiken mer gynnsam regionalt, nationellt och internationellt



Hur kan vi nyttja strategins instrument?

Regional och lokal nivå kan luta sig mot strategin och nyttja dess instrument för
─ Främja specifika sektorer och produktionskedjor samt
─ växla upp interregionalt via:

▪ Industriella ekosystem och klustersamverkan (Euroclusters)

▪ Industriallianser (Batterier, halvledare, vätgas etc.)

▪ Viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI)

▪ Horisont Europa-projekt med industrin i fokus 

Med utgångspunkt i Smart specialisering där det är relevant 



▪ Ett specifikt exempel →



Exempel  – Vätgas  

▪ Ansluta till European Clean Hydrogen Alliance

▪ Arbeta långsiktigt för att ingå i ett viktigt projekt av gemensamt 
europeiskt intresse (IPCEI) 

▪ Främja klustersamverkan (ex. Mid Sweden Hydrogen Valley) via 
Eurocluster-utlysningen. Stöd till SMF inom vätgas 

▪ Ta utgångspunkt i Vanguardinitiativet och S3 – ny pilot på gång inom 
vätgas 



Slutsatser 

▪ Industripolitiken har bara börjat sitt återtåg - ger mer att vänta

▪ Flera medföljande strategier med relevans för regional och lokal nivå

▪ Ett påverkansarbete kvar att göra för regionernas integrering och roll

▪ En strategi som ger riktning för industrins omställning 

▪ Uppväxlingsmöjlighet utifrån ett interregionalt och transnationellt perspektiv



Tack! 
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