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Smart specialisering 
 Smart specialisering är en utvecklad form av regionala strategier. Kärnan i dessa är att de 

ska fokusera, se på innovationer i ett brett perspektiv, bygga på regionens styrkor och sätta 

regionen i ett nationellt och internationellt perspektiv. I arbetet med 

strategierna ska det vara en stor medverkan av entreprenörer, så att behovet i näringslivet är 
med och styr inriktningen på strategin. 

 Fokus ligger på innovationer i ett brett perspektiv, vilket inkluderar såväl traditionell innovation med 

forskning och utveckling, innovation avseende arbetssätt och sociala innovationer etc. 
Det är ett krav att forskningen är med i arbetet med strategin, men det behöver inte handla om mer 

forskning utan att använda forskning på ett bättre sätt. 

 Det gäller  att mobilisera kraften som finns i regionen. Det som är det svåra är att få ett 
engagemang och samspelet från alla som ska vara med. Det är viktigt med en bra kontinuerlig 
kommunikation.   

 Numera gäller det att arbeta med 4-helix, vilket innebär att offentliga aktörer, högskolor/universitet, 
näringslivet och det civila samhället med exempelvis ideella organisationer ska vara med i framtagandet 

av strategin. Regionala myndigheterna måste bli ledare i ett partnerskap där alla deltagande 

parter ansvarar för sin specifika del. Det gäller att inkludera alla berörda från början för att 
få det nödvändiga deltagandet och ägarskapet. 

  Det måste skapas en gemensam vision, vilket innebär att man måste diskutera sig fram till 
ett framtidsscenario. Sedan måste det till en prioritering. Då krävs det en kombination av ett bottom up 
och top down perspektiv. Måste också ta hänsyn till horisontella faktorer.  
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Jämtlandsregionen är en världsledande 
miljö för forskning och affärsutveckling 

inom turism, sport och friluftsliv. 
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Vision 2020: 
Åre – Europas mest attraktiva 
alpina åretrunt destination 



Vision 2020 

Vision 2020 - en gemensam tillväxtstrategi för destinationen Åre 
skapad av Åre kommun, Åre Destination, Skistar och Holiday Club 

nedifrån och upp 





Teknologi, Talang och Tolerans 
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Om vi tänker som vi alltid tänkt, 

så säger vi som vi alltid sagt,  

och gör som vi alltid gjort, 

och då blir det som det alltid varit. 

Framtiden 



Smart specialisering 
 Smart specialisering är en utvecklad form av regionala strategier. Kärnan i dessa är att de 

ska fokusera, se på innovationer i ett brett perspektiv, bygga på regionens styrkor och sätta 

regionen i ett nationellt och internationellt perspektiv. I arbetet med 

strategierna ska det vara en stor medverkan av entreprenörer, så att behovet i näringslivet är 
med och styr inriktningen på strategin. 

 Fokus ligger på innovationer i ett brett perspektiv, vilket inkluderar såväl traditionell innovation med 

forskning och utveckling, innovation avseende arbetssätt och sociala innovationer etc. 
Det är ett krav att forskningen är med i arbetet med strategin, men det behöver inte handla om mer 

forskning utan att använda forskning på ett bättre sätt. 

 Det gäller  att mobilisera kraften som finns i regionen. Det som är det svåra är att få ett 
engagemang och samspelet från alla som ska vara med. Det är viktigt med en bra kontinuerlig 
kommunikation.   

 Numera gäller det att arbeta med Quadruple helix, vilket innebär att offentliga aktörer, 
högskolor/universitet, näringslivet och det civila samhället med exempelvis ideella organisationer ska 
vara med i framtagandet av strategin. Regionala myndigheterna måste bli ledare i ett 

partnerskap där alla deltagande parter ansvarar för sin specifika del. Det gäller att 

inkludera alla berörda från början för att få det nödvändiga deltagandet och ägarskapet. 

  Det måste skapas en gemensam vision, vilket innebär att man måste diskutera sig fram till 
ett framtidsscenario. Sedan måste det till en prioritering. Då krävs det en kombination av ett bottom up 
och top down perspektiv. Måste också ta hänsyn till horisontella faktorer.  
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