Program

Innovation by Collaboration, 28 september 2021
Dag 1 - 28 september
09:30-10:00 Mingel och uppstart i plattformen HopIn
10:00-10:10 Välkommen till Innovation by Collaboration 2021
10:15-11:00 Keynote: Systemtransformation
		
Så kan systemtransformation bidra till förnyelse och viktiga samhällsomställningar
		

Med Göran Marklund, Vinnova

		
		

De samhällsutmaningar vi står förutsätter systemtransformation, det vill säga förändringar
i utvecklingen av hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar.

		
		
		

Men stora samhällsutmaningar kan inte adresseras effektivt med insatser inom enskilda politikområden, av enskilda forskningsområden, av enskilda företag eller av enskilda myndigheter.
Samhällsutmaningarnas natur kräver förändring och samhandling inom alla områden.

		
		

Utmaningarnas karaktär gör att det krävs breda konstellationer av olika aktörer från forskning,
näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället för att lösa dem.

		
		
		

Det finns många olika strategier och färdplaner för att lösa samhällsutmaningarna som olika
aktörer har utvecklat. Många av dessa är bra var för sig, men kopplingarna och samverkan
mellan dem är i många fall svaga. Det hindrar den kraftsamling som krävs för sådan systeminnovation som är nödvändig för konkurrenskraftiga lösningar på stora samhällsutmaningar.

		
		
		

Strategier och färdplaner behöver sättas in i större systemövergripande mål, strategier och
insatser som möjliggör gränsöverskridande synergier och kraftsamlingar. Strategiska kraftsamlingar nationellt och regionalt kan ge avsevärt större positiva systemeffekter än hittills.

11:10-11:40 Parallella sessioner
		
		

1. En Global Innovationsmotor för Hållbarhet

		
		

UNOPS S3i Innovation är en satsning på att bygga 15 globala innovationshubbar med fokus
på startups inom hållbarhet i syftet att genom innovation nå de globala målen till 2030.

		

Initiativet vill accelerera privata investeringar mot hållbar innovation och idag finns center
i Sverige, Japan och Antigua & Barbuda och ett projektledningskontor i Finland.

		
		

I centret i Sverige finns just nu 8 startups som deltar i ett program som försöker binda samman
nord och syd och öst och väst för att skapa en sann global innovationsmotor som bryr sig om
och når hela planeten.

Med Jonas Michanek, UNOPS S3i Innovation Center Sweden

		
		

2. En systematisk modell för AI Transformation

		
		
		
		

AI Sweden kommer introducera er för AI Lean Transformation process och AI Maturity
Assessment Tool. AI Transformation fokuserar på de förmågor och förutsättningar som behövs
för att integrera AI och involverar alla delar i organisationen så som människor, struktur,
processer, data och teknik.

		
		

3. Guidelines för excellenta värdekedjor

		
		

Hur excellent nyttiggörande i världsklass uppstår genom innovationskontorens förmåga att
koppla samman lärosätesinterna och externa aktörer för att driva systemtransformation.

Med Camilla Ulvmyr och Karin Ackerholm, AI Sweden

Med Johan Lilliecreutz, Linköpings universitet Holding AB och Kristian Wirsén, Nova affärsutveckling
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11:50-12:20 Parallella sessioner
		

1. Lärosätenas roll i städernas klimatomställning

		
		
		
		
		

Städernas betydelse för klimatomställningen blir allt tydligare vilket också märks bland de
FoI-satsningar som görs på kommunal, regional, nationell och EU-nivå. I denna omställning
förväntas akademin leverera in ny forskningsbaserad kunskap men har också andra typer
av resurser att erbjuda. Studenter kan agera förändringsagenter och campusområdena
är viktiga som testbäddar i stadsutvecklingen.

		
		

I Sverige pågår just nu ett initiativ av Viable Cities där hittills 9 städer har skrivit på Klimatkontrakt
och i höst kommer den skaran att utökas med ytterligare 10. Bland dessa finns redan många
lärosätesstäder som exempelvis Malmö, Lund, Växjö, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

		
		
		
		
		

Kontrakten skrivs under av kommunstyrelsens ordförande, Viable Cities programchef och GD
för Energimyndigheten, Formas, Vinnova och Tillväxtverket. Kontrakten förutsätter en bred
uppslutning bland många aktörer, inklusive akademin. Inom EU kommer dessutom inom kort
en utlysning baserat på det missionsdrivna arbetet kring 100 Climate Neutral Cities, vilket
kommer att skapa många nya möjligheter för både forskning och innovation.

		

Med Rebecka Persson, Malmö stad och Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet

		
		

Klimatkontrakten ska uppdateras och utvecklas varje år, varför det finns stora möjligheter att
påverka innehållet. Här finns också många frågor att utforska som exempelvis: Hur kan Klimatkontraktet kopplas till andra samverkansinitiativ och avtal mellan kommun och lärosäte?
Vilka roller är viktiga för akademin att ta för att uppnå målet om Klimatneutrala städer och vad
behöver i så fall kommunerna bidra med? Vad betyder denna typ av samverkansform med
hög politiskt fokus för lärosätenas autonomi? Hur kan finansiärerna bäst stötta erfarenhetsutbyte
och metodutveckling vad gäller samverkan akademi-kommun inom ramen för Klimatkontraktsarbetet? Finns det något som SNITTS kan göra som exempelvis en SIG?

		

Mer information om Klimatkontrakten: https://www.viablecities.se/klimatkontrakt-2030

		
		

EU:s arbete kring klimatneutrala städer:
https://ec.europa.eu/info/publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en

		
		

2. Nya arenor för innovation och samhällsutveckling

		
		
		
		
		

Vi behöver skapa förutsättningar att tänka nytt, skapa engagemang och mod för att lyckas
lösa de komplexa samhällsutmaningarna. Under detta pass kommer Helena Jerregård och
Niklas Huss berätta om nya typer av innovativa samverkansarenor. Varför de behövs, hur de är
designade och vad de ska bidra till. På vilket sätt har pandemin påverkat platser för innovation
och samverkan?

		
		

3. Rethink the support system to put societal challenges in focus

		
		
		
		
		

Our societal challenge demands urgency and new ways of organisation. How can we rethink
our support systems to put societal challenges in focus. Not as something extra that we also
provide support for but in the core. As we know collaboration is often a key component in
tackeling societal challenges and the models that we are used to working with to support new
ideas is not always constructed to support collaboration to tackle societal challenges.

		
		
		

In this session you will listen to Susana Boras, Professor at the Department of Organization at
Copenhagen Business School (CBS), Denmark and have the opportunity to discuss what she
has to say.

		
		
		

As an example Susana has invited Franscesco Gerli, visiting PhD Fellow, to say a few words
about his project Get It Twice. This is an innovative technology transfer project towards social
entrepreneurship promoted by Politecnico di Milano. The project is structured in different phases:
a call for challenges and needs identification involving actors operating in health and welfare
services; a call for solutions launched within Politecnico research ecosystem; the matching and
scaling of solutions to the needs, and the acceleration of social entrepreneurial solutions by
TTOS and impact investors.

		
		
		

		
		
		

Helena Jerregård, Mälardalens högskola och Niklas Huss, Niklas Huss AB

Med Susana Borrás och Francesco Gerli, Copenhagen Business School
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12:20-13:20 Lunch
13:20-14:00 Keynote: Människan i förändringsprocessen
		
Development in relation to behavior change
		

Med Sigma Dolins, RISE

		

What happens to us humans when the technology around transportation changes. What
exactly is the difficulty with autonomous public transport? Technology or the human?

		
		
		
		

Sigma Dolins is currently doing an industrial PhD with RISE, Chalmers University of Technology,
and transportation operator Keolis to develop a framework for evaluating the social impact
of ride sharing and strategies for moving towards a shared-mobility and autonomously 		
moving society.

		
		
		
		
		

Her latest published results of an Australian use case for on-demand mobility outlines the 		
concept of “sharing anxiety”: the phenomena where users are apprehensive about using
autonomous public transportation, not because they are afraid of the technology, but 		
because they are afraid about the potential misbehaviour of other riders and the authority
vacuum that a driverless vehicle represents.

		

Outside of her PhD, Sigma is a member of the Mobility Transformation team at RISE.

14:10-14:40 Parallella sessioner
		
		

1. Stärkt nyttiggörande genom Citizen Science

		
		
		
		

I medborgarforskning (citizen science) samarbetar forskare och frivilliga för att ta fram ny 		
kunskap med vetenskapliga metoder. Den här sessionen ger dig grundläggande koll på 		
medborgarforskning som fenomen, samt tips och inspiration för hur du själv kan använda
det i din yrkesroll.

		
		
		

Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på den ideella organisationen Vetenskap &
Allmänhet. Han har lång erfarenhet av medborgarforskning i praktiken, samt av utveckling
av resurser för medborgarforskning i form av webbportaler på svensk och europeisk nivå.

		

2. Samtal: Positiva effekter av pandemin

		

Med Karin Ackerholm, Linköpings universitet

		
		
		
		
		
		
		

Pandemin har varit en tuff och omvälvande tid för många, präglad av restriktioner, osäkerhet
och ensamhet. Omställningen av hur vi lever och arbetar har också bevisat hur mycket vi
kan nå på kort tid när vi går samman, hur vi kan ändra resemönster, förenkla livspusslet och
hur vi omvärderat de insatser vi gör. Delta och dela med dig av de positiva effekter vi borde
behålla efter pandemin och hur vi ser till att inte gå tillbaka till det gamla vanliga - om vi sett
bättre sätt att leva och agera. Samtalet leds av Karin Ackerholm, Linköpings universitet,
representant för SNITTS styrelse i vår omvärldsbevakningskommitté.

Med Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet

14:40-15:30 Mingelpaus
		

Passa på att prova vår speed-dating under “Networking” eller delta i workshop.

		

Workshop: Verktygslåda för att stötta sociala innovatörer

		
		

Med: Melina Bergström, projektledare The Joint Way, och Malin Lindberg, forskare vid Luleå
tekniska universitet

		

Vid denna session får du chans att bekanta dig med The Joint Ways verktygslåda för att 		
stötta sociala innovatörer. Den innehåller verktyg för att underlätta inflödet, inkubationen
och utflödet av sociala innovatörer i alla sorters innovations- och företagsfrämjande verksamheter.
Mer info: www.thejointway.se
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15:30-16:10 Parallella sessioner
		

1. Förhållandet mellan människa och teknik
Med Amy Loutfi, Örebro universitet

		
		

Artificiell intelligens har blivit ett modeord som symboliserar de allt smartare tekniska tjänster
som vi använder dagligen. AI förväntas även hjälpa oss att möta många av de stora utmaningar
som vårt samhälle står inför. Men hur påverkar den nya tekniken oss som individer?

		
		

2. STEP: Varför satsa på teamutveckling i forskningsrelaterade
kommersialiseringscase och startups?

		

Med Hanna Wiljebrand, Create Business Incubator, SISP

		
		
		

Det är belagt att individers förmågor, tillsammans med slumpen, är den avgörande faktorn
för att en idé ska bli en framgångsrik innovation i en internationellt framgångsrik startup. Vilka
är förmågorna och hur kan vi bidra till att utveckla dess på ett hållbart sätt i innovativa team?

16:20-17:00 Nätverkande för introverta
Med Johan Toresson, Chief Say That Again Officer på Raw Fury
		
		
		

Spelindustrin (liksom många andra teknik- eller akademifokuserade branscher) har en hög
andel introverta, men förlitar sig på nätverk för att skapa affärer, öka synligheten och hitta
partners. Hur hanterar du detta om du befinner dig som en introvert som simmar i ett hav av
extroverter? Takeaways:

		

- Nya sätt att titta på extroverta/introverta och ritualisering av skiftet mellan de olika positionerna.

		

- Konkreta strategier för att hantera konferenser och andra nätverksmöjligheter

		

- Några skratt

Dag 2 - 29 september
09:00-09:15 Välkomna tillbaka, återblick från konferensens första dag
09:15-10:00 Keynote: The power of Collective Intelligence
		

Sir Geoff Mulgan, University College London

		
		
		
		
		

In this session, Sir Geoff Mulgan, tells us about the concept of collective intelligence and how
it can be linked to our social challenges and collective impact. What are his foresights and
what role do universities and the public sector play in the development of society?
He believes that we need to change both our way of thinking and working. What will this 		
mean for the university’s innovation and collaboration work?

10:00-10:30 Mingelpaus
10:30-11:00 Parallella sessioner
		

1. Etik inom AI – hur kan vi säkra en gemensam miniminivå?

		

Med Oskar MacGregor, Högskolan i Skövde

		
		
		

Det finns idag ett brett utbud med olika med olika etiska ramverk och rekommendationer
som existerar för AI-forskning runt om i världen. Detta kan orsaka förvirring med alla dessa
system att ta hänsyn till. Ett av dessa är ALTAI (från EU) som en välutvecklad och gedigen
utgångspunkt för den som vill säkra ett etiskt förhållningssätt i sin AI-forskning.
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2. Hur kan Innovationskontorens samlade kompetens leda till framväxt för Sverige?
Med Karolina Rosdahl, Mittuniversitetet och Fredrik Östlin, Karlstads universitet

		
		
		
		
		

IK Fyrklövern bjuder in till en dialog för att dela med sig av erfarenheter utifrån hur ett 10 årigt
samarbete med campus på sex orter har utvecklats till ett kollektiv kunskapsutbyte som 		
bidragit till internt lärande och innovationskraft. Efter en lyckad pilot på 2 månaders har nu
IK Fyrklöverns Caseråd permanentats. Vad är utmaningarna och ett nästa steg till att samla
kompetens för ett mer kraftfullt innovationssystem?!

		

- Vilken effekt kan skapas om Sveriges Innovationskontor samlas i ett kollegialt intelligensutbyte?

		

- Vad hindrar Sveriges innovationskontor att arbeta utifrån nationell kollektiv intelligens?

		
		

3. NorrlandsNavet: företagsutveckling med hjälp av forskning och utbildning
vid Luleå tekniska universitet.

		

Med Hanna Blomster, LTU

		
		
		
		

NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete
mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Centret ger små och 		
medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av forskning
och utbildning. Hur ska detta gå till?

		

4. K3-portalen - nya verktyg för samverkan och nyttiggörande

		
		
		
		
		

Med Petra Norling och Eva Klasson-Wehler
I K3-programmets upplägg ingick att lärosätena tillsammans tog fram teman för projekten
och genomförde dem i 17 olika konstellationer. Förutom de enskilda projektens resultat har de
blandade projektgrupperna inneburit en spin-off-effekt i form av spontana nätverk, gemensamma
teman och ett brett kunskapsutbyte som går bortom de ursprungliga projektplanerna.

		
		

K3-projektens slutresultat har samlats på portalen K3-projekten.se, där det nu är möjligt att
hitta en rad verktyg, rapporter och rekommendationer utifrån varje lärosätes behov.

		
		

Eva Klasson Wehler och Petra Norling ger en kort guidning i materialet och hur det kan användas.
Välkommen!

11:10-11:40 Parallella sessioner
		

1. Att våga
Med Sofie Wahlström och Elinor Samuelsson, Brightact

		
		

En av råden som verksamheter som vill vara innovativa brukar få är - våga!
Men vad innebär det egentligen när det ska omsättas i praktiken?

		
		
		

BrightAct startades utan att grundarna någonsin hade träffats i verkligheten. Med mål i sikte
på en bransch som är notoriskt svår - tech i offentlig sektor.
Inom ett område som är både känsligt och komplext - våld i nära relation.
Men handlar allt om att våga, eller finns det strategi bakom att lyckas med disruptiv innovation?

		

Vågar du följa med på vår resa?

		

2. Dans för hälsa
Med Anna Duberg, Örebro universitet

		
		
		
		

Nytänkande insatser för att stärka psykisk hälsa hos unga efterfrågas allt oftare. ’Dans för 		
Hälsa’ är en vetenskapligt utvärderad och hälsoekonomiskt effektiv metod som kompletterar
vårdinsatser med regelbunden kravlös dans med fokus på rörelseglädje. Metoden används
idag över hela landet och har fått utmärkelsen ”Årets förnyare inom svensk sjukvård”.

		
		

Implementeringsarbetet har fungerat väl med över 500 utbildade Dans för Hälsa-instruktörer,
över tusen ungdomar som regelbundet deltar och goda hälsoeffekter.

		
		

Vad ligger bakom framgången? Samverkan med andra har definitivt bidragit. Under Annas
föreläsning får du ta del av hur de har arbetat målmedvetet med samverkan, och hur det
har sett ut konkret.
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3. Lärdomar från massive online collaboration genom
svensk-japanska projektet Mirai 2.0

		
		
		

Med Karin Borge Renberg, Umeå universitet Holding, Urban Bergquist, Linnéuniversitetet, 		
Patrik Bångerius, Karlstad universitet, Mats Falk, Uppsala universitet, Åsa Wallin, Linköpings 		
universitet, Marcial Franze och Daniel Brandt, Göteborgs universitet

		
		
		
		

Erfarenheter, tankar och lärdomar från planering och genomförande av en digital workshop
fokus Impact Planning Canvas för 15 facilitatorer och 75 deltagare i en internationell kontext.
Med hjälp av verktyget Miro kunde samtliga deltagare arbeta parallellt tillsammans på samma
arbetsyta och se varandras arbete ta form. En fascinerande erfarenhet som gav mersmak.

		

4. Drivhusets digitaliseringresa - från lokalt till gränslöst

		

Med Aron Podavka och Mariah Ben Salem Dynehäll, Drivhuset Stockholm

		
		

Under denna session kommer Mariah och Aron att berätta om Drivhusets digitaliseringsresa,
och dela med sig av de utmaningar man upplevt, samt vilka utmaningar man ser framöver.

		
		

Vi kommer beröra våra lärdomar och insikter kring rådgivningar, workshops, samarbeten 		
med externa aktörer och kunskapsdelning internt.

		
		
		
		
		

Drivhuset är en nationell entreprenörsaktör med huvudsakligt uppdrag att få fler studenter att
förverkliga sina idéer i eget företagande och därigenom skapa fler arbetstillfällen i landet.
Verksamhetens övergripande syfte är att främja attityder till företagande samt stimulera 		
och främja entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, entreprenöriella förmågor samt före
tagande bland studenter inom alla utbildningsområden vid högskola och universitet.
Vi stöttar nya entreprenörer på deras väg mot ett livskraftigt företagande. Målet är att skapa
en positiv attityd till entreprenörskap, att stärka unga människors entreprenöriella förmåga för
att dessa sedan ska kunna skapa tillväxt inom redan befintlig verksamhet alternativt genom
att starta nya företag.

		

11:45-12:10 Tack för i år och avslutande ord

Intro till plattformen HopIn
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