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

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

5 april - Finansiering
av goda idéer

”Vad vill investerare ha för att satsa sina pengar?”
Elisabeth Thand Ringqvist, ordf Svenska Riskkapitalför.SVCA
”Kapital till mindre verksamheter”
Jan Svensson, VL Mikrofonden Väst

”Finansiering behövs för patent”
Malin Medvedeva Boström, Patentjurist
”Etiska investeringar”
Johan Thorén, partner Strand Kapitalförvaltning

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

”Tänka nytt hur företag finansieras”
Kristina Herngren, VD Coompanion Sverige
”Matchning av entreprenörer & finansiärer”
Steinar Hoel Korsmo, VD SeedForum

”Stöd för mindre industriföretag”
”Varför företag ska satsa på FoU”
Martin Hedman. IUC Sverige
Exempel med olika utgångspunkter från
”Erfarenheter från innnovationssystemet”
Vanessa Folkesson, Sustain Innov Man. IKEA
Ola Isaksson, Prof. Produktutv.Chalmers/Sr Spec. GKN Aerospace Anna Sander, Ansv forskn, utv, innov,str WSP
”Forskning och utveckling och praktiskt arbete”
Magnus Hallberg, VD SP Processum
”Varför ska företag använda nätet för att få information?”
Nicholas Verbeke, Gn Man Nordics Celgene

”Forskning – en resurs för företagen”
Magnus Aronsson, VD Esbri
”Industriell förnyelse ger hållbar tillväxt”
Eva Sundin, VD Swerea MEFOS

”Inkubatorer på nya områden”
Exempel på olika spetsområden:
Danne Palm, Sr Advisor Innovatum RymdInkubator
Mona Abdu-Jeib, Möjlighetsinkubatorn, GiveItForward
”Samverkan akademi, privata & offentliga aktörer”
Exempel från Stockholm & Göteborg:
Ylva Williams, VD Stockholm Science City/Sthlm Life
Henrik Mindedal, VD Medtechwest

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.

