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samverkan för innovation

4 maj 2017, Clarion Hotel, Skanstull, Stockholm

Preliminärt program 

09.00  Registrering och utställningsmingel med kaffe.

10.00   Välkomna!   
Charlotte Brogren, gd Vinnova, Erik Brandsma, gd Energimyndigheten 
och Ingrid Petersson, gd Formas.     
Samverkan för innovation – vad och hur?  
Spännande resultat och initiativ från de strategiska innovations- 
programmen (SIP).  
Nästa steg i regeringens strategiska samverkansprogram.  
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg presenterar senaste nytt 
angående regeringens samverkansprogram och anger riktningen framåt.

12.00 LUNCH

13.00  Parallella programpunkter för deltagare som på olika sätt är involverade i något av de strategiska 
innovationsprogrammen eller de fem samverkansprogrammen.

 
  

 

15.00 Kaffe och utställningsmingel.

15.30 Samling och kort återkoppling.
 Avslutning och tack.

15.45  Samarbetspartners i strategiska innovationsprogram samlas programvis för en kort genomgång.
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Session 1:  FRAMGÅNG GENOM SAMVERKAN

Ansvarig: Amy Rader Olsson, Strategiska innovationspro-
grammet Smart Built Environment

Här varvas teori med korta praktiska övningar – det blir 
en snabbkurs i processledning för samverkansprojekt. 
De strategiska innovationsprogrammen, liksom samverkans-
programmen, stödjer innovationer genom samverkan: inom 
branschen, mellan branscher och discipliner, mellan privata 
och offentliga aktörer och mellan orter och länder. Men hur 
åstadkommer vi samverkan och samarbete i praktiken? Och 
vad vet man egentligen om när och hur samverkan fungerar? 
Med exempel och övningar från bland annat kunskap om 
institutioner, social nätverksanalys och system lägger vi 
grunden för diskussioner kring runda bord om hur de strate-
giska innovationsprogrammen och samverkansprogrammen 
kan samarbeta effektivt — inte minst med varandra.

Session 2: VÄXA GENOM INTERNATIONALISERING

Ansvarig: Kristina Svensson, Strategiska innovationspro-
grammet Medtech4Health

Här samlar vi kunskap om samverkan med olika länder 
vid olika bord – antingen stannar du i samma ”land” 
hela sessionen eller också byter du efter en stund.  
Hur kan svenska innovationer få bättre spridning internatio-
nellt? Vad kan vi lära oss genom mer internationellt arbete? 
Vad har andra lärt sig av internationellt samarbete som de 
gärna delar med sig av? Vad gäller specifikt på olika mark-
nader och i olika regioner? Hur kan man få hjälp att etablera 
sitt företag eller program internationellt? Hur går vi vidare 
i de strategiska innovationsprogrammen för att öka ambi-
tionen ytterligare och sätta Sverige på den internationella 
kartan? Med fokus på uppskalning och internationalisering, 
hur kan vi vässa oss ytterligare?  

Workshop 1: FOKUS PÅ MINDRE AKTÖRER

Ansvarig: Helena Theander, Strategiska innovationspro-
grammet SIO Grafen

I denna workshop diskuteras hur vi, med fokus på  
utveckling av hela värdekedjan, kan samverka med  
fler små aktörer
Hur kan vi utveckla samverkan med mindre aktörer för att 
få till stånd förändringar som hela värdekedjan har nytta 
av? Nya möjliggörande tekniker kan inte hanteras av en 
enda typ av aktör. Det kräver att aktörer från stora delar av 
leverantörskedjan arbetar tillsammans, dvs forskare, mate-
rialleverantörer, företag som tillverkar verktyg och kompo-
nenter, och OEM (Original Equipment Manufacturer). Det är 
inte alltid lätt att få med alla dessa aktörer, eftersom deras 
verksamhet, samt förmåga och vilja att arbeta med utveck-
lingsprojekt skiljer sig åt. Flera av våra innovationsprogram 
arbetar målmedvetet kring att få med små och medelstora 
företag, som vanligtvis är de som har svårast att avsätta 
resurser till samverkansprojekt. Under workshopen jämför  
vi insatser och lär av varandra.

 

Workshop 2: PÅVERKAS OCH PÅVERKA

Ansvariga: Gunnar Fredriksson och Johan Felix, Strategiska 
innovationsprogrammet RE:Source

Denna workshop fördjupar förståelsen för hur arbetet i 
innovations- och samverkansprogrammen påverkas av 
olika omvärldsfaktorer 
Spelreglerna kan skilja sig stort mellan olika innovationsom-
råden. Vissa områden och deras utveckling styrs huvudsak-
ligen av några starka aktörer och en etablerad branschkultur 
medan andra påverkas mer av omfattande lagstiftning och 
regelverk. Rätt använt kan policies och styrmedel vara 
kraftfulla drivkrafter för positiv utveckling av ett innovations-
område. Vad driver eller hindrar utvecklingen inom de olika 
innovationsprogrammen eller inom samverkansområdena? 
Hur påverkar lagstiftning, branschpolicies, standarder eller 
skatter/skattelättnader utvecklingen? Förhindras den av 
nuvarande regelverk eller kanske bara av osäkerhet kring 
tolkningar och tillämpningar? 

Workshop 3: INDUSTRIELL DIGITALISERING 

Ansvariga: Cecilia Warrol och Johan Stahre, Strategiska 
innovationsprogrammet Produktion2030

Under denna workshop fokuserar vi på nyttan med  
industriell digitalisering utifrån verkliga behov.
Stora satsningar görs på digitalisering i svenskt näringsliv 
och ett av regeringens samverkansprogram handlar just om 
uppkopplad industri. Flera forskningssatsningar inom de 
olika strategiska innovationsprogrammen riktas också mot 
digitalisering. Det är därför viktigt att förtydliga industrins 
verkliga behov för att förbättra matchningen mellan indu-
strinytta och aktiviteter i programmen. Hur kan vi identifiera 
industrinytta inom området digitalisering, antingen direkt från 
industrin eller som underlag för en undersökning hos industri-
företag? I denna workshop diskuterar vi förväntad nytta med 
industriell digitalisering och speciellt på:  
A) digitala modeller, B) digital uppkoppling (connectivity) och 
C) affärsmodeller för digitalisering.

Workshop 4: INKLUDERA! MEN FOKUSERA!

Ansvariga: Gert Nilson och Anna Ponzio, Strategiska  
innovationsprogrammet Metalliska material

I workshop 4 diskuterar vi strategier för att nå de olika 
effekter som våra program försöker bidra till med fokus 
på att göra rätt prioriteringar
Förväntningarna på de strategiska innovationsprogrammen 
är stora när det gäller att leverera konkreta resultat med 
tydliga effekter; effektivare processer, ökad konkurrenskraft, 
förbättrad arbetsmiljö, nya produkter och tjänster etc. Sam-
tidigt förväntas programmen vara inkluderande och bereda 
plats för många aktörer och skapa nytta för många, både 
på kort och lång sikt. Hur tänker vi strategiskt kring dessa 
frågor? Hur prioriterar vi mellan olika insatser, för att få kraft 
och fokus samtidigt som många ska vara inkluderade? Vem 
ska välja bort vad – och i så fall när och varför? I denna 
workshop presenteras några olika perspektiv på att prioritera 
strategiskt. Därefter följer en diskussion med medverkande 
talare och deltagare.
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Parallella programpunkter 
Eftermiddagens två sessioner är öppna för alla deltagare i mån av plats. Workshoparna vänder sig till 
deltagare som fått inbjudan att medverka i dessa, i första hand olika samarbetspartners till de strategiska 
innovationsprogrammen (SIP). 


