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Viktiga förändringar

- Stärkt länk mellan den Europeiska 

planeringsterminen och 
sammanhållningspolitiken

- Annex D – Kommissionens förslag 
till innehåll av fonderna i Sverige

- Nödvändiga villkor

- Vikten av smarta 
specialiseringsstrategier i varje region



Skillnader i produktivitet mellan regioner kvarstår

Vanligtvis bättre ju
närmare man kommer
huvudstadsregionen. 

Huvudstadsregionen
leder när det gäller
produktivitet, 
konkurrenskraft mm.

Många regioner har
svagare utveckling.

Source: EIS



Inte tillräckligt samarbete mellan SMF och offentlig

forskning

Sverige
offentligt-privat 
samarbete ligger högt i 
europeisk jämförelse, 
men främst stora företag i 
universitetsstäder drar 
nytta av detta samarbete

Source: EIS



Uppskalning av små och medelstora företag

SE EU

Sysselsättning i 

snabbväxande 

innovativa företag,%

6.2 5.2

Total entreprenöriell

verksamhet
7.2 6.7

Företags födelser

(10+empl.), %
0.4 1.5

Hur lätt det är att starta 

ett företag (0-100)
81.1 76.8

Unicorn företag (start-

ups med > 1 BN 

marknadsvärdering)

2 43

Medelåldern för topp 

10 Tech företag
103 92

Sverige
lågt födelsetal för företag, 
stora företag relativt gamla, 
Stockholmsregionen
dominerar i start-ups

Unicorns: Sweden: Northvolt
(2019), Klarna (2011), 
(Spotify 2016, exit 2018)

Source: EIS, 
RD Scoreboard, 
CB Insights: 



Utmaningar för Sverige

• Upprätthålla stora investeringar i R&D,

gynnsamma ramvillkor och en bredare

innovationsbas är avgörande för att

säkra Sveriges innovationsledande

ställning.

• Sveriges innovationsmodell har

traditionellt sett byggt på ett begränsat

antal stora globalt versksamma

teknikföretag. Viktigt att skapa en miljö

som också gynnar

innovationspotentialen hos SMF och

startup bolag.

• Sveriges innovationskapacitet kan

också stärkas ytterligare genom att öka

samarbetet mellan den akademiska

världen och SMF.

Source: CSR, Recital 9



Policy Mål 1

Ett smartare Europa 
genom stöd till 
innovativ and smart 
ekonomisk
transformation



Annex D

Förbättra F&I kapaciteter + upptag av avancerad teknik 

+ uppmuntra utveckling och genomförande av skräddarsydda smarta 

specialiseringssystem

+ Främja internationellt samarbete för att nå kritisk massa för 

specialiseringarna

+Främja samordning mellan nationella strategier och de smarta 

specialiseringsstrategierna

+stödja innovationskapaciteter, stödja befintliga kluster, företagens 

användning av ny teknik 

+ förbättra samarbetet forskning-näringsliv och universitets aktiva

medverkan i projekten

+ Stödja testbäddar, ekosystem, pilotverksamhet, kapacitetsutbyggnad

för utveckling och tillhandahallande av digital teknik, AI, cybersäkerhet



Annex D

Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

+ förbättra laboratorier för projektutveckling

+ uppmuntra kvinnligt företagande

+ stödja SMF som utför projekt i integreringssyfte

+främja skapandet av nya företag, innovationsverksamhet, 

internationalisering

+stödja utveckling av nät för kunskapsöverföring, partnerskap, 

globala värdekedjor



Annex D

Utveckla färdigheter för S3, industriell omställning och 

entreprenörskap (Kompetensbristen är ett av de 

största hindren för företags tillväxt)

+ stödja yrkesutbildning och omskolning inom områdena för 

smart specialisering inom företag

+ främja kompetensutveckling inom institutioner för högre 

utbildning

+ förbättra småföretags förmåga att anpassa sej till digital 

omvandling. Stödja automatisering av arbetsprocesser

+ uppmuntra utveckling av nya tillämpningar och spridning av ny 

teknik



De nödvändiga villkoren. 

STYRNING och ENGAGEMANG I FOKUS!

1. En uppdaterad analys av utmaningar och 

flaskhalsar för spridning av innovation och 

digitalisering

En analys har gjorts för att identifiera flaskhalsar som tex:

• Svårt för företag att ta upp ny teknologi
• Universitetens och forskningsinsitutionernas underlåtenhet att

tillgodose företagens behov i deras ekosystem.
• Ineffektivitet hos innovations agenturer/plattformar när det gäller att

underlätta kunskapsflöden samt samordningsproblem med andra
offentliga organ.

• Bristande kunskapsöverföring från multinationella företag till
inhemska företag.

De identifierade flaskhalsarna bör vara de största utmaningarna som
regionen har



3. Övervaknings- och utvärderingsverktyg för att 

mäta resultat mot strategins mål

Ett övervaknings-och utvärderingssystem finns på plats – under
samordning av den behöriga institutionen - för att samla in
information om genomförandet av prioriteringar för smart
specialisering. Detta inkluderar snabb och regelbunden insamling
av data, dess analys och användning. Detta ska vara en
evidensbaserad process, inte politisk.

Det finns ett organ som har ett formellt mandat och
beslutsfattande befogenheter att utveckla, samordna
genomförandet och övervaka strategin för smart specialisering.



4. En effektivt fungerande entreprenöriell

upptäckandeprocess

Det finns en interaktiv och inkluderande process där aktörer från 

näringslivet, forskningen, det civila samhället och den offentliga 

förvaltningen (fyrdubbla Helix) identifierar specialiseringsprioriteter 

(eller tar bort dem om de inte visar några framsteg). 

Detta är en pågående process där alla intressenter är tillräckligt 

representerade. 



5. Åtgärder som krävs för att förbättra nationella eller 

regionala forsknings- och innovationssystem

Landsspecifika rekommendationer och landrapporter inom den 

europeiska planeringsterminen eller särskild utvärdering som delas 

och godkänns av medlemsstaterna ska beaktas för att identifiera 

brister och behov av förbättringar och fastställa reparationsåtgärder. 

Om det inte finns någon sådan bevisning bör detta kriterium inte 

vara tillämpligt.



6. Åtgärder för att hantera industriell förändring

Medlemsstaten eller regionen har genomfört analyser för att 
identifiera sektorer och yrken i den region som utsätts för 
globalisering, tekniska förändringar och övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi och identifierat lämpliga åtgärder för att 
underlätta övergången.



7. Åtgärder för internationellt samarbete

Möjligheter till internationellt samarbete med aktörer inom
forskning och innovation och privata företag inom liknande
prioriterade områden har identifierats/kartlagts.

Åtgärder för att engagera regionala intressenter (universitet,
forskningsinstitutioner, små och medelstora företag, kluster) för
att delta i och utveckla EU-eller internationella värdekedjor
utvecklas/främjas.


