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Sammandrag 

I studien granskas den territoriella dimensionen inom den forskning, 
tekniska utveckling och innovation (FoTUI) som får stöd genom 
strukturfonderna och ramprogrammet. Genom en heltäckande analys av 
vad som driver innovationen identifieras flaskhalskar och 
framgångsfaktorer i förverkligandet av den territoriella dimensionen 
inom FoTUI. Genom 23 fallstudier belyses åtgärder som främjar 
innovation i allmänhet och regional innovation som stöds genom 
EU:s fonder i synnerhet. I studien föreslås en förstärkning av 
regionernas kapacitet att utnyttja de medel ur Sammanhållningsfonden 
som har öronmärkts för FoTUI och att förbättra forskningsprojektens 
lokala förankring.  
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SAMMANFATTNING 

Lissabonstrategins målsättning om att Europeiska unionen skulle bli ”världens mest 
dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi” var väldigt ambitiös när 
den antogs 2000. Den ursprungliga utmaningen, som återlanserades 2005, var också 
enorm: att skapa fler och bättre arbetstillfällen genom att modernisera Europas ekonomi.  

Dessa övergripande mål delades upp i specifika delmål: 3 procent av Europas 
bruttonationalprodukt (BNP) skulle investeras i forskning och utveckling (F&U), och 
sysselsättningen skulle ligga på 70 % av den arbetsföra befolkningen. Detta skulle uppnås 
innan slutet av nästa år (2010). Med den globala lågkonjunkturen och dess negativa 
effekter på sysselsättning, konsumtion och investering har nu ytterligare en faktor 
tillkommit. EU:s stöd och underlättande av forskning, teknisk utveckling och innovation 
(FoTUI) tillhör de viktigaste politiska insatserna för att förverkliga dessa mål. 

I denna studie åt Europaparlamentets utskott för regional utveckling undersöks hela detta 
område utifrån perspektivet om en ”Territorialisering av den europeiska FoTUI-politiken”. 
Detta genomförs genom en utförlig granskning av dokument och publicerade 
forskningsrapporter tillsammans med 23 fallstudier om innovationserfarenheter i hela EU. 
Relevanta exempel från fallstudierna citeras i studien. Sammandrag från alla fallstudier 
finns som bilaga. 

I kapitel 2 läggs en grund genom att man behandlar den viktiga och uppenbara, men ofta 
försummade, frågan om vad innovation egentligen är, och vilka förutsättningar som 
behövs för ekonomiskt, tekniskt och socialt framgångsrik innovation. Det finns inget 
akademiskt intresse av kunskap bara för kunskapens skull. Att förstå verkligheten bakom 
innovationen och vad som krävs för att den ska blomstra är en förutsättning för att kunna 
utvärdera befintligt politiskt stöd till innovationen och föreslå möjligheter att förbättra 
stödet i framtiden. 

Forskning visar att offentliga investeringar i FoTUI har en positiv effekt på tillväxt och 
sysselsättning. En positiv effekt som dock syns mer på lång sikt. Offentliga investeringar 
underlättar och främjar innovation men är samtidigt bara en av flera betydelsefulla 
faktorer. Att hitta rätt blandning av sådana faktorer är därför avgörande för att nå 
framgång. 

Efter att ha tagit fram en hållbar definition av innovation bestod nästa steg i att definiera 
FoTUI. Denna term beskriver egentligen flera processer som ibland, men inte alltid, är 
sammankopplade. I stora företag eller teknikintensiva branscher följer innovationen ofta en 
klassisk linje där F&U-avdelningar utvecklar nya produkter som sedan testas och sätts in i 
produktionen inom det egna företaget. Inom mindre teknikintensiva branscher och i många 
små och medelstora företag kommer innovativa idéer ofta från andra källor, t.ex. informella 
nätverk, återkoppling från kunder och leverantörer, innovationsinstitut eller den egna 
personalen. Det är därför viktigt att ha en bild av den faktiska ekonomiska strukturen i en 
region för att kunna avgöra vilka innovationsstödjande åtgärder som är lämpligast. 

Innovationer kommer till stånd genom en kombination av möjligheterna att å ena sidan 
vinna och sprida kunskap och å andra sidan att utnyttja och exploatera denna nya 
kunskap. Detta sker på plats i ett företag och en region och bör utgöra en del av de globala 
informations- och innovationskanalerna. Små och medelstora företag är dock ofta isolerade 
från informationskanalerna och saknar kontakter när det gäller innovation. 
Regionalpolitiska aktörer kan spela en betydande roll för att underlätta regionala 
innovationssystem där tänkbara mottagare identifieras och sedan integreras i 
innovationsvänliga miljöer. 
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Innovation är nästan alltid arbetsintensivt och kan också ofta vara kapitalintensivt. 
Stordriftsfördelar och tillgång till drifts- och kapitalfinansiering spelar därför en viktig roll 
för att övertyga företagen om att våga göra nödvändiga investeringar, och stödja dem när 
de investerar. Innovation ses därför som en kollektiv nyttighet och offentligt stöd är 
nödvändigt för att motverka ojämlikheter på marknaden, annars kommer innovationen 
även fortsättningsvis att huvudsakligen äga rum i samma regioner som tidigare. 

Sådant stöd kan omfatta en rad olika åtgärder, till exempel utveckling av infrastruktur, 
ekonomiska incitament, utbildning, informationsmaterial och mycket annat. Organisations- 
och samhällsstöd kan visa sig vara lika viktigt som teknisk innovation för att främja en 
kunskapsbaserad ekonomi i hela EU. 

I kapitel 3 flyttas fokus till den territoriella dimensionen i Europas befintliga 
FoTUI-politik. Här används en rad olika instrument för att avsätta stora resurser till stöd för 
Lissabonmålen under den aktuella programperioden för 2007–2013. De viktigaste 
instrumenten är strukturfonderna, det sjunde ramprogrammet för forskning och 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. 

60 % av Sammanhållningsfondens medel för konvergensmålet och 75 % av medlen för 
konkurrenskraft är nu öronmärkta för Lissabonrelaterade åtgärder. Dessa proportioner är 
obligatoriska för de äldre medlemsstaterna (EU15) och frivilliga för de nya 
medlemsstaterna (EU12). Genom strukturfondernas operativa program ges 
cirka 26 miljarder euro till FoTUI-åtgärder; en siffra som stiger till 86 miljarder euro om 
man räknar in vidare innovationsrelaterade åtgärder. Det sjunde ramprogrammet har en 
budget på 53,2 miljarder euro och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 
bidrar med ytterligare 3,6 miljarder euro. 

Dessa instrument delar nu en gemensam programperiod, men det faktum att de 
utformades med olika innovationsmål och för olika mottagare påverkar fortfarande 
finansieringsbesluten.  

Strukturfondernas fokus ligger i allmänhet på innovationsinfrastruktur och större delen av 
medlen går till forskning. Relativt små resurser ges till vad som kan kallas 
innovationsstyrning. Detta fokus på infrastruktur förklarar delvis varför strukturfondernas 
FoTUI-finansiering till mycket stor del går till de mest framgångsrika innovationsregionerna, 
och bidrar sannolikt även till att förstärka denna tendens.  

I det sjunde ramprogrammet för forskning ligger fokus på forskningsresultat, vilket innebär 
att de som ansöker om medel oftast även är de som har störst möjlighet att visa upp 
framstående resultat. I det sjunde ramprogrammet ingår för första gången även en 
regional aspekt som tillsammans med initiativet om ”kunskapsregioner” nu omfattar 
8,35 % av ramprogrammets stöd. Ansökningar för medel från dessa budgetposter har med 
marginal överstigit de (begränsade) resurser som finns tillgängliga. 

Detta antyder att det finns en överkoncentration på leverantörssidan i förhållande till den 
efterfrågestyrda innovationen. RIS/RITTS-projektet mellan 1994 och 2006 var ett unikt 
initiativ för lokala intressenter, som hjälpte dem att analysera innovationsbehov och 
innovationsmöjligheter. 

Frågan om ett trippel helix-perspektiv på innovationen, med forskning, näringsliv och 
lokalförvaltning förbises ofta, och besvaras ännu mer sällan. 

I studien kommer man fram till att betydande, men ändå otillräckliga, resurser finns 
tillgängliga genom olika instrument. Inga av dessa instrument utformades specifikt för 
regional innovation som sådan, och de tenderar att fokusera på innovationsaspekter, 
snarare än innovation som en helhetsprocess. 
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Detta leder naturligt fram till beslutsfattandet i innovationsprocessen, vilket är temat för 
kapitel 4. Beslutsfattande spelar en avgörande roll i alla kunskapsbaserade ekonomier. 
Trenden är att alltfler beslut fattas genom nätverk där alla olika intressenter är 
representerade. 

Det finns en förståelig tendens i den nationella FoTUI-politiken att koncentrera sig på zoner 
som redan är framgångsrika, framför allt centrala stadsområden. Mindre gynnade regioner 
vänder sig därför ofta till europeiska initiativ för att få hjälp med att komma till rätta med 
denna obalans. Detta innebär att beslut inom innovationsområdet måste kunna fattas inom 
nätverk på flera olika förvaltningsnivåer. Intressenter måste samarbeta både lokalt 
(horisontellt) och på nationell och europeisk nivå (vertikalt). 

Innovationspolitiken måste utvecklas från att bara innebära att man förstår 
innovationsprocessen till att skapa en modell för hur erfarenheter ska tas tillvara i 
beslutsfattandet. Denna övergång är varken homogen eller heltäckande eftersom det finns 
en viss tröghet i alla förvaltningsstrukturer. Det verkliga förhållandet mellan förändring av 
innovationspolitiken och tröghet hos vissa intressenter varierar mer eller mindre från fall till 
fall. 

För en framgångsrik innovationspolitik krävs organisatorisk, institutionell och ekonomisk 
kapacitet att hjälpa aktörer inom det regionala näringslivet att bilda bredare nätverk. Trots 
att detta behov är allmänt känt, är de resurser som avsetts till att utveckla en sådan 
regional personal- och materialkapacitet små jämfört med de resurser som finns tillgängliga 
för olika projekt. 

När EU-politiska åtgärder och instrument ska genomföras finns det en tendens att ge de 
lokala och regionala intressenterna någon form av förvaltnings-, genomförande- eller 
användarfunktion. För att få ett effektivt FoTUI-system på flera olika förvaltningsnivåer 
krävs att de lokala intressenterna ges en större roll i arbetet med att utforma och 
bestämma stora delar av systemet. 

Genom gemenskapsinitiativen Leader och Equal stöddes dels framväxten av en ny 
förvaltningsmodell där framför allt lokala intressenter spelade en aktiv roll, dels innovation i 
ett samhälls- och förvaltningssammanhang snarare än inom teknik. Leader+ var också 
viktigt för att bedöma framväxten av lokala/territoriella projekt. 

Erfarenheten visar att det regionala organets kapacitet att nå ut och bygga upp operativa 
nätverk, med intressenter från bland annat det lokala utbildningsväsendet och näringslivet, 
är minst lika betydelsefullt som det aktuella regionala organets formella status. 

I kapitel 5 sammanförs dessa olika punkter till relativt enhetliga slutsatser och 
rekommendationer. 

För att kunna modernisera Europas ekonomi måste man förstå och betrakta innovation som 
en dynamisk och komplex process som påverkas av omgivningarna. I denna process fyller 
även intressenterna en betydelsefull funktion. Inom Lissabonstrategin måste man stärka 
den regionala innovationens roll som en drivkraft för förändring på vägen mot en 
modernare europeisk ekonomi.  

Den regionala verkligheten, och då i synnerhet skillnaderna, måste ses som en tillgång 
snarare än ett hinder för utvecklingen. Detta innebär att beslutsfattare bör undvika att 
utforma och propagera för en standardiserad lösning som passar all innovationspolitik. De 
politiska besluten måste bli bättre underbyggda för att kunna hantera innovationsbehoven 
och innovationshindren i olika branscher och regioner. Lokala intressenter ska ges tydliga, 
användbara råd. Informationsmaterial kan behöva tas fram på de nationella språken. 
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Regionerna måste vara delaktiga i hela processen. Anslagen måste visserligen ökas, men 
differentierade lokala och regionala strategier skulle också innebära bättre avkastning på 
de befintliga investeringarna. Regionernas roll i utformningen och genomförandet av 
sådana strategier bör stärkas. Detta handlar inte i första hand om formell kompetens utan 
mer om flexibla resurser till stöd för kapacitetsbyggande. 

Innovation måste utgöra en central del av sammanhållningspolitiken och bör därför 
förstärka innovationsprocessen i den regionala omgivningen. Innovationen behöver en 
bredare inriktning, i synnerhet inom svagare regioner. Nya politiska tillvägagångssätt med 
berörda aktörer som tillsammans utvecklar, genomför och utvärderar strategier behöver få 
stöd, uppbackning och förstärkning genom den europeiska politiken. Man måste fokusera 
mer på att utvidga innovationsbegreppet från att bara omfatta teknik till att även inkludera 
samhälle och förvaltning, samt använda trippel helix (förvaltning, forskning och näringsliv) 
som bas för att sammanföra nationella och internationella aktörer och system. 
Systematiska ansträngningar bör göras för att uppmuntra och underlätta kommunikationen 
och samarbetet mellan regionerna. Sådana ansträngningar skulle vara meningslösa om de 
inte tilldelades tillräckliga ekonomiska resurser.  

Åtgärder som stärker utvecklingen av den regionala kompetensen bör stödjas genom bland 
annat initiativ och resurser för utveckling av regionala innovationsstrategier. Man måste 
vidta åtgärder för att minska eller avhjälpa hindren för regioners och små och medelstora 
företags möjligheter att dra nytta av innovationsstöd inom olika delar av den europeiska 
sektoriella politiken. 

Effektiviteten i att öronmärka medel för specifika mål bör utvärderas. Särskild vikt bör 
läggas på kapacitetsbyggande åtgärder för att förbättra regionernas möjligheter att 
tillgodogöra sig stöd. Större kapacitet och ökat deltagande skulle förmodligen innebära 
olika metoder i olika regioner. Finansieringssystemen skulle då behöva vara tillräckligt 
flexibla för att kunna hantera dessa olika metoder och även ha tillräckligt med riskkapital 
och andra finansieringsmekanismer för företagen. 

RIS/RITTS är det enda europeiska politiska instrument som utformar politiken utifrån en 
analys av vad det finns för system och kapacitet för innovation och hur innovationen 
genomförs i regionerna, inklusive skapande av nätverk och utbyte av erfarenheter. Ett 
program med liknande fokus bör inrättas. Framgångsrika delar av RIS/RITTS-metoden, i 
synnerhet samarbetet mellan regionala aktörer i olika medlemsstater och regioner, bör 
stärkas inom alla delar av programmet. Europeisk politik spelar en viktig roll för att ge 
information, anvisningar och stöd för sådana metoder. Att standardisera innovativa 
politiska program, såsom RIS/RITTS, Leader och Equal, innebär att sådana specialiserade 
metoder riskerar att försvinna då de inte passar in i den standardiserade politiken. Det 
behövs en europeisk politik för att stimulera nytänkande i beslutsfattandet.  

Den europeiska forskningspolitiken bör även fortsättningsvis stödja framstående 
forskning, men det måste läggas större vikt vid att integrera projekten inom det sjunde 
ramprogrammet i de regioner där de genomförs. Initiativ där det sjunde ramprogrammet 
kopplas ihop med regionala aktörer och beslutsfattare har lett till många intressanta 
projekt. Eftersom efterfrågan var större än de tillgängliga medlen är det bråttom att få 
utökade resurser inom detta område.  

Kontentan av de olika begränsningar och flaskhalsar som har identifierats i denna studie, 
och rekommendationerna för att avhjälpa dem, är att de politiska åtgärderna i större 
utsträckning måste riktas till regionerna. För att detta ska lyckas måste regionala 
intressenter spela en större roll i utformningen och genomförandet av dessa nödvändiga 
politiska åtgärder. 
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Med tanke på omfattningen på de utmaningar som innovationen i Europa står inför, och 
den djupa lågkonjunkturen, krävs det definitivt utökade resurser. Dessa skulle dessutom 
kunna göra mycket mer nytta om slutanvändarnas kunskaper, insikter och idéer utgjorde 
en integrerad del av beslut rörande hur dessa resurser bäst kan användas. 


