
East Central Sweden – den 
smarta innovativa regionen
Smart specialisering i samarbete i Östra Mellansverige



Samhällsutmaningar kräver 
nytänkande

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar, 
drivna av bl.a. klimatkrisen, åldrande befolkning, urbanisering 
och omställningen från fossila bränslen. Dessa utmaningar 
innebär att vi måste:

• förändra hur vi reser och hur vi transporterar varor

• skapa energisystem som klarar nya krav

• skapa hållbara samhällen med boende och vård och omsorg

• producera livsmedel för en ökande befolkning

• utveckla en globalt hållbar industri



Vi är Östra Mellansverige

Våra fem län i Östra Mellansverige bildar en EU-region 
(SE12) som samarbetar inom smart specialisering. 

Vi är Östra Mellansverige (ÖMS):

• Region Sörmland

• Region Uppsala

• Region Västmanland

• Region Örebro län

• Region Östergötland



Östra Mellansverige i siffror

1.7 miljoner
invånare

30 000
industriföretag

7 % av världens 
automationsindustri

2,4% av BRP 
investeras i FoU

33 % av Sveriges
fordonsindustri

15 % av världens 
drivlinor tillverkas här

180 000
industrianställda

5 universitet och 
högskolor



Vårt mål: Ett gemensamt stärkt 
innovationssystem

Östra Mellansverige är en ledande europeisk innovations-
region med universitet och högskolor, inkubatorer, science 
parks, forskningsinstitut, kluster och finansieringsplattformar. 

Gemensamt kan vi stärka, utveckla och tillgängliggöra 
kapaciteten för:

• Ett starkt och innovativt näringsliv som kan möta viktiga 
samhällsutmaningar

• Starka forsknings- och innovationsmiljöer

• En stärkt ställning för Östra Mellansverige nationellt och 
internationellt

• Proaktivt arbete med finansiering för innovation, forskning 
och jobb.



Östra Mellansveriges gemensamma 
utmaningsområden

Teknikskiften, digitalisering, 
nya värdekedjor och global 
omställning

Stärkt internationell 
konkurrenskraft och ökad 
attraktion för investeringar

Energiomställning, nya 
konsumentbehov, växande 
städer, elektrifiering och e-
mobilitet

Ledande internationella 
leverantörer och testbäddar, 
en grönare värld

Nya kundbehov och 
klimatförändringar leder till 
nya produktionskrav

Höjd innovationstakt och 
nya internationella lösningar

Demografiska förändringar, 
åldrande befolkning och 
belastad vård- och omsorgs-
sektor

Nya tekniker, allianser och 
arbetssätt utvecklas och 
implementeras



Kopplingar till EU:s strategier och program

Horizon Europe
Mission driven research

Public-private partnerships

€100 billion

Digital Europe

€ 8.2 billion 

Erasmus+ 
Kompetenssatsningar

Andra spetsinitiativ
Innovationsekosystem och

klustersamarbete
EU:s industristrategi

Smart specialiseringsplattformar

ÖMS Smart 
specialiserings-

strategi

ÖMS fonder
ERUF och ESF 

InvestEU Fund
€15.2 billion

Next Generation EU
€ 720,0 billion

Källa: DG Regional and Urban Policy



Kopplingar till nationella strategier

Vinnovas 
samhällsutmaningar

Smart industri
Hållbar livsmedels-

försörjning
Morgondagens 
energilösningar

Life Science: 
Välfärdsteknik och 

e-hälsa

Hållbart
mobilitetssystem

Hållbar industri
Hållbart

matsystem
Hållbar

precisionshälsa
Hållbar

samhällsbyggnad

Resurseffektiv
bebyggelse

Fossilfria
transporter

Produktion
i världsklass

Flexibelt och
robust energisystem

Framtidens handel
och konsumtion

Energimyndighetens 
sektorsstrategier



Utveckla det vi är bra på

Gemensamma utmaningsområden samlar viktiga 
frågor vi inte kan ta oss an själva.

Därför samlas regionerna i Östra Mellansverige 
kring dessa fyra områden.

I varje område har vi kompetens, förmågor och 
kan göra skillnad på riktigt.

Utmaningsområdena bygger på regionernas 
smart specialiseringsstrategier.



Ett stärkt, sammanhållet och 
tillgängligt innovationssystem

Inom innovationssystemet kan företag, aktörer och 
forskningsmiljöer i och mellan de olika länen och 
utmaningsområdena nå och samarbeta med varandra.

Det ökade samarbetet ger företag tillgång till hela Östra 
Mellansveriges utbud och kapacitet. 

stärker 
företagen



Smart industri innovationssystem - exempel

Automation 
och robotik

Additiv 
tillverkning

Avancerade 
material Hållbar 

produktion

Visualisering



Fast Lane 4 industry
knyter ihop industriaktörer

Fast Lane 4 industry är en satsning som syftar till att 
skapa snabba och lättillgängliga vägar till stöd. Företag i 
hela ÖMS får stöd från aktörer i alla ÖMS-regioner 
utifrån deltagande aktörers respektive spets- eller 
kompetensområden.

250 företag i Östra Mellansverige kommer:

• använda de teknologier som ingår i Industri 4.0

• erbjudas effektiv matchning bolag emellan samt 
mellan aktörer och bolag

• få stöd att accelerera ur covid-19-krisen 
och framtiden bortom

Automation 
och robotik

Additiv 
tillverkning

Avancerade 
material

Hållbar 
produktion

Applikations-
område


