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Smart specialisering 

– kraftsamling för innovation och hållbar 

tillväxt 



• Verktyg för Europas regioner att identifiera och prioritera områden 

med potential för tillväxt och utveckling. 

• Smart specialisering har varit, är och kommer fortsatt vara ett 

centralt verktyg för att förverkliga EU:s sammanhållningspolitik. 

• Styr användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och 

innovation. Avgörande för att bygga regional innovationskapacitet!

Utgångspunkter



Varför heter det smart 

specialiseringsstrategi?

• Smart på det vis att strategin identifierar regionens 

styrkor och komparativa fördelar

• Specialiserad på det vis att strategin prioriterar 

forsknings- och innovationsinvesteringar i 

konkurrenskraftiga områden

• Strategisk på det vis att definierar en gemensam 

vision om regional innovation



INNOVATION

CIVILSAMHÄLLEOFFENTLIG SEKTOR

AKADEMI NÄRINGSLIV

Innovation och omställningsförmåga

- i hela samhället



• Koncentrera resurser till ett mer avgränsat antal prioriteringar för 

mer långsiktiga strategiska satsningar 

• Samordna satsningar från olika europeiska 

finansieringsinstrument 

• Bättre samordna insatser från europeisk, nationell och regional 

nivå

• Bidra till ökad effektivitet i offentliga investeringar och mer 

synergier mellan olika finansieringsverktyg, t ex mellan ESI-

fonderna och sektorsprogrammen (H2020, COSME, Erasmus+ 

etc.)

Strategiska poänger



I vilken riktning går smart specialisering?

• Förstärkt förhandskrav i programperioden 2021-2027 (kallat nödvändigt villkor) 

om en god styrning av en regional/nationell innovationsstrategi för smart 

specialisering

− Nya uppfyllningskriterier:

1.Aktuell analys av flaskhalsar för innovationsspridning, bl.a. digitalisering. 

2.Behöriga regionala/nationella institutioner eller organ som ansvarar för förvaltningen av 

strategin för smart specialisering. 

3.Verktyg för övervakning och utvärdering för att mäta resultaten i förhållande till 

strategins mål. 

4.Effektivt fungerande entreprenörsprocess. 

5.Nödvändiga åtgärder för att förbättra nationella eller regionala forsknings- och 

innovationssystem. 

6.Åtgärder för att hantera industriell omvandling. 

7.Åtgärder för internationellt samarbete

• Överregionala (NUTS2) och interregionala samarbeten uppmuntras



Autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem

• Tyngdpunkt i en stark forskningsmiljö inom datavetenskap vid Örebro 

universitet med tillämpningar inom ett antal specialiserade 

näringsgrenar inom tillverkning med ett antal stora systembyggande 

företag i regionen. 

Livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid

• Utgångspunkt i en specialiserad bransch med industri inom tillverkning 

av livsmedel och drycker och ett tvärvetenskapligt kluster av 

forskningsämnen från måltidsvetenskap till miljö och medicin. 

Region Örebro läns strategi för 
smart specialisering



• Utveckling av nya branscher 

• Fler kunskapsintensiva företag

• Ökad forskning inom identifierade styrkeområden

• Ökat nyföretagande utifrån våra prioriteringar

• Ökat nyttiggörande i befintligt näringsliv och offentlig sektor

• Ökat flöde av investeringar, etableringar och talanger

• Ökad attraktivitet för platsen Örebro län

Effekter vi vill uppnå



Var är vi nu?

• Utpekade som nationell nod för tillämpad Artificiell Intelligens genom 

regeringens initiativ AI Innovation of Sweden.

• Uppbyggnad av AI Impact Lab, en unik, gemensam satsning mellan 

Region Örebro län och Örebro universitet för nyttiggörande av AI-

forskning.

• Fortsatt högt engagemang runt utveckling av kunskap om additiv 

tillverkning och närliggande kompetensområden med Karlskoga som 

industriellt nationellt nav.

• FOOD – uppbyggnad av en samverkansplattform för 

kunskapsöverföring från Örebro universitet inom 

innovationsstrategins prioritering runt livsmedel, hälsa och hållbarhet.


