Inbjudan till seminarium nr 1 ”Hinder och möjligheter för företag”
den 1 mars kl.13-15 i Riksdagen, ingång Riksgatan 1, lokal Mittpoolen
Det första seminariet i en
serie av fyra plus en
workshop om det svenska
innovationssystemet. Vad
finns det för hinder och
möjligheter vad gäller att
starta och driva företag i
olika branscher, och vad gör
vissa företag mer
framgångsrika än andra?
Här blandar vi personer från
olika branscher, samhällssektorer och bakgrunder för
att samla idéer och kunskap
för att fler företag ska startas
och de företag vi har,
fortsätta utvecklas i Sverige.

Program & medverkande:

Utmaningar för
innovationssystemet

Vilka typer av företag
startas egentligen?

Piracy – ett växande
problem

Unicorns – framgångsrika startups även i Sverige?

Vinnova driver program inom
strategiskt viktiga områden,
innnovationsförmåga hos specifika
målgrupper samt gränsöverskridande samverkan, och når många
av de personer i Sverige som är
viktiga för innovations-kraften i
landet. Men rapporter under årens
lopp har visat på en mängd
aktörer i systemet som kanske inte
alltid samverkar, eller inte är så
ändamålsenliga.
Vad är utmaningarna
idag?

Nyföretagarcentrum är den
största företagsrådgivarorganisationen i Sverige, med
verksamhet över hela landet.
2014 kom över 21 000 personer till
NFC för rådgivning och 9 000
företag startades.
Vílka slags företag är mest vanligt
förekommande och i vilka
branscher?

Kreativa näringar talar många
om som viktiga att främja,
men det finns svårigheter som
till ex piratkopiering inom flera
områden. Film och musik är
särskilt utsatta branscher och
där många unga människor är
engagerade.

Affärsmodellerna förändras i ett
rasande tempo. Tjänstes-ektorn står
inför en revolution och 50 % av
jobben kommer snart försvinna. Vi
behöver effektivare möta de behov
som uppstår. Utmaningar som
arbetslöshet och nya konkurrenter
på marknaden kräver att vi agerar
fortare än idag men det kräver att vi
får insikter vi idag inte har. Vad är på
gång? Här ges bilder på intressant
data kring nybolag i världen som är
värderade till över 1 miljard dollar, så
kallade Unicorns.

Nyheter & info om startups

VÄLKOMMEN ATT VARA MED
OCH BIDRA UNDER ÅRET!
Ingen kostnad – men
obligatorisk anmälan med
namn, företag/organisation,
senast den 25/2, till
emma.hellbom@riksdagen.se

Charlotte Brogren,
GD Vinnova

Niklas Huss, digital expert och
rådgivare offentlig sektor SAS
Institute och Albert Bengtson,
affärsutv.ansvarig på Apple

Det händer mycket
inom den svenska
techindustrin.
Det behövs en digital
mötesplats för att hålla
sig a’jour.

Stefan Lundell,
medgrundare Breakit.se

Harry Goldman, VD
NyföretagarCentrum
Sverige
Bättre kunskap om
uppfinnare
Sverige är näst bäst i världen på
att främja uppfinningar enligt
Information Technology and
Innovation Foundation.
Men hur är villkoren för
uppfinnarna själva?

Mats Olsson, ordf SUF

Enskilda personer
och företag förlorar
pengar på andras
oärlighet. Vad kan
göras?

Klas Palmqvist, Sr Business
Manager, Nordisk Film &
Repr fr Rättighetsalliansen

Det svenska innovationssystemet – seminarier våren och workshop hösten 2016
Inbjudan till Riksdagen
Fyra seminarier med olika teman inom
innovations-systemet, och som avslutning
en workshop för att ta tillvara synpunkter
som kommit fram under våren, utifrån
dokument som sammanställts.
Nr 1 den 1 mars kl.13-15
Nr 2 den 5 april kl.13-15
Nr 3 den 3 maj kl.13-15
Nr 4 den 7 juni kl.13-15
Prel.11 oktober kl.13-16
Moderatorer:
Anders Persson,
näringspol. Chef
Svenska Teknik &
Designföretagen
Penilla Gunther,
riksdagsledamot
Näringspolitisk talesperson

Arr.
Särskilt program kommer för varje tillfälle.
Obs – obligatorisk ANMÄLAN alla seminarier &
workshop senast en vecka innan, till
emma.hellbom@riksdagen.se

Flera utredningar har visat på att det
svenska innovationssystemet rymmer
över 400 aktörer. Är det rimligt, är det
bra, nås de företag eller andra
intressenter som verkligen behöver stöd
och hjälp för sin utveckling?

1. Hinder & möjligheter för företag
affärsidéer & uppfinningar,
stöd och rådgivning, immateriella
rättighetert

2. Finansiering av
goda idéer

Det satsas mycket pengar från staten,
regioner och kommuner på att få fram
fler företag och för att få befintliga att
växa. Får vi ut tillräckligt av de insatser
som görs?

kapitalförsörjning/
investeringar,
kommersialisering,
marknadsföring

3. Stöd för utveckling
- Av både nya och
befintliga företag inkubatorer,
forskningsmiljöer,
konsult & utbildningsstöd,
industrialisering

4. Funkar det i
verkligheten?
science parks, Institut,
testmiljöer, science lab,
fullskaletest & demo

Från idé till
innovation

Aktörer i systemet inbjudes för att
medverka och ge synpunkter på hur
systemet fungerar idag och vad som
kan göras bättre.
-

Innovationssystemet
Workshop
med förslag på
förbättringar

-

Företagsrådgivarorganisationer
Inkubatorer, science- och
innovationscenter, myndigheter
Holdingbolag, venture capital,
statliga riskkapitalbolag,
affärsänglar
Industriella utvecklings- och
forskningscentra, akademi
Konsultföretag & Institut
Branschorganisationer
Företagare

Det svenska innovationssystemet – översikt seminarier våren & workshop hösten 2016
Medverkande:

1 mars – Hinder och
möjligheter för
företag

”Vilka företag startas i landet?”
”Bättre kunskap om uppfinnare”
Harry Goldman, VD Nyföretagarcentrum Sverige
Mats Olsson, Ordf Svenska Uppfinnareför, SUF
”Piracy – problem för kreativ näring”
”Utmaningar för Sveriges innovationssystem”
Klas Palmqvist, Sr Business Man. Nordisk Film & repr fr Rättighetsall. Charlotte Brogren, GD Vinnnova

5 april - Finansiering
av goda idéer

”Vad vill investerare ha för att satsa sina pengar?”
”Tänka nytt hur företag finansieras”
”Finansiering behövs för patent”
Elisabeth Thand Ringqvist, ordf Svenska Riskkapitalför.SVCA Kristina Herngren, VD Coompanion Sverige
Malin Medvedeva Boström, Patentjurist
”Kapital till mindre verksamheter” ”Matchning av entreprenörer & finansiärer ”Etiska investeringar inte alltid enkelt” ”Ängelinvesterare i innovationssystemet”
Jan Svensson, VL Mikrofonden Väst Steinar Hoel Korsmo, VD SeedForum
Johan Thorén, partn Strand Kapitalförvaltn Anna Wilkens, ansv tillväxtkap Connect

3 maj – Stöd för
utveckling

”Innovationsstöd för mindre industriella SME”
”Varför företag ska satsa på FoU & innovation” ”Inkubatorer på nya områden”
Martin Hedman. VD IUC Sverige
Exempel med olika utgångspunkter från
Exempel på olika spetsområden:
”Erfarenheter från innnovationssystemet”
Vanessa Folkesson, Iinnov.rådgv. fd Sust Innov Mgr IKEA Danne Palm, Sr Advisor Innovatum RymdInkubator
Ola Isaksson, Prof. Produktutv.Chalmers/Sr Spec. GKN Aerospace Anna Sander, Ansv forskn, utv, innov,str WSP
Mona Abdu-Jeib, Möjlighetsinkubatorn, GiveItForward

7 juni – Funkar det i
verkligheten?
11 oktober –
Innovativ Workshop
med utgångspunkt
från seminarierna och
de synpunkter som
kommit fram

”Reg utveckling, ind.nära FoU & bioekon värdekedjor”
”Forskning – en resurs för företagen”
Magnus Hallberg, VD SP Processum
Magnus Aronsson, VD Esbri
”Innovationsplattform – ett initiativ inom hälso- o sjukvård?” ”Industriell förnyelse ger hållbar tillväxt”
Nicholas Verbeke, Celgene
Eva Sundin, VD Swerea MEFOS
Gen Man Nordics

”Trender och nyheter inom start-ups”
Stefan Lundell, BreakIt.se
”Unicorn-start-ups även i Sverige?”
Albert Bengtson, Apple & Niklas Huss, SAS Institute

”Samverkan akademi, privata & offentliga aktörer”
Exempel från Stockholm & Göteborg:
Ylva Williams, VD Stockholm Science City/Sthlm Life
Henrik Mindedal, föreståndare MedTech West

Inledning med kort genomgång av vårens seminarier. Panel med repr för olika vinklar av innovationssystemet. Workshop med samtliga deltagare.
”Samla innovationspolitiken”
”Tjänstesektorn växer, mera innovation krävs” ”Varför blir en del personer entreprenörer”
Charles Edquist, Prof. I innovation,
Anna-Karin Hatt, VD Almega
Magnus Henrekson, VD Inst för Näringslivsforskning
CIRCLE, Lunds univ, led Nat. Innovationsrådet
”Svenska företag är innovativa men kan bli bättre”
Tobias Krantz, Chef Utb forskn innov Sv Näringsliv

Samhället är beroende av ny teknik, design, produkter, tjänster för en god tillväxt. Tanken med den här seminarieserien är att samla aktörerna i
innovationssystemet för att faktiskt träffas och lyssna på varandra och se styrkor och svagheter i systemet. Vad kan göras bättre? Hur tillgodoser man såväl
stora som riktigt små företags behov av kapital, forskning och utveckling? Vilka idéer är värda att satsa på med offentliga medel och hur kan det
kombineras med privata investerare? Många frågor kan ställas men svaren kommer säkert med mera kunskap om hur och vilka som ingår i systemet.

