
         

   

 

Reglab: Seminarieserie 

 

STÄRKT INNOVATIONSKRAFT – uppföljning 
 
 

Upplägg 

Reglab har under hösten 2010 genomfört seminarieserien Stärkt Innovationskraft, där 

Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Gävleborg/Dalarna samt de fyra länen i 

Småland- Blekinge berättat om hur innovationsarbetet bedrivs utifrån olika förutsättningar. 

De tre seminarierna syftade till att öka kunskapen om hur man kan arbeta strategiskt för att 

stärka innovationskraften på regional nivå, kopplat till nationell- och europeisk nivå. 

13 medlemmar anslöt sig till seminarieserien. Deltagare var regionernas utvecklings- och 

strategiansvariga tillsammans med andra aktörer inom de regionala innovationssystemen, 

tillsammans med Vinnova, Tillväxtverket och SKL. Under seminarierna deltog omkring 40 

personer, varav ett tiotal medverkade som talare.  

Uppföljning 
 

Efter de tre seminarierna skickades ett formulär till seminariedeltagarna med några frågor via 

e-post. Utskicket upprepades efter någon vecka. Sammanlagt fick 51 personer formuläret och 

sammanlagt inkom 29 svar, dvs en svarsfrekvens på 57%.  

 

1 Vilka seminarier medverkade du i? 
   Alternativ Fördelning (antal) 

 Malmö 8 september 59% (17) 
 Göteborg 26 oktober 69% (20) 
 Gävle 9 november 59% (17) 
  

2 Upplevde du att innehållet var bra och relevant? 29 

Betyg Fördelning (antal) 

Mindre bra och relevant 0% (0) 

 
0% (0) 

Varken eller 0% (0) 

 
52% (15) 

Mycket bra och relevant 48% (14) 
 

 
 
3 Har du lärt något nytt?  

 

25 svar 



         

   

● Hur andra region arbetar 

 

● Ja. Jag lärde mig en hel del om både arbetsprocessen och det systemperspektiv som man har utvecklat i Skåne kring 
innovationsfrågorna. Det var nyttigt. 

 

● Absolut. Många bra och olika infallsvinklar. 

 

● Nja... 

 

● Ja om hur samarbetet i Västra Götaland är uppbyggt och att regionen satsar strategiskt. Man försöker koppla ihop forskning 
och innovation, och vågar satsa rätt ordentligt. 

 

● Har givit en överblick vad som pågår i landet som inte kan delges på något annat sätt än att man lyssnar på dem som "står i 
verkstaden". Det genomgående temat: Behovet av systemsyn, tycker jag framgått tydligt. 

 

● Mest en bekräftelse av egna teorier och erfarenheter. 

 

● Ja - man lär sig alltid något nytt! 

 

● Jag har främst fått en uppdatering av vad som görs inom området och fått ökad förståelse för arbetsprocesser som stödjer 
uppbyggnad av strukturer för innovationsstöd. 

 

● Ja absolut - framför allt har jag fått mer insikt i hur olika regionerna arbetar och vilka olika förutsättningar man har 

 

● Ja, framför allt intressant att träffa företrädare för de olika regionerna och lyssna till deras erfarenheter. 

 

● Absolut! "Kuben" för hur vi ska kunna skapa innovativa projekt var en intressant nyhet för mig, den kommer jag att titta mer 
på. 

 

● Ja, absolut. Ffa hur VGR arbetat med sitt innovationssystem. 

 

● Konkreta tips på hur vi kan förbättra arbetet med innvovationsfrinansering och få fler företag att intressera sig för Fou-
verksmahet 

 

● Jajamän. Funktionsanalyser av innovationssystem låter kanoners och organisationen av arbetet i Skåne var intressant och kan 
användas i framtiden 

 

● Ja 

 

● En del nytt, men mestadels uppfräschade kunskaper och goda samtal med kollegor runt om i landet. 

 

● Ja, skånemodellen och V Götalandsmodllen visade på två helt olika sätt att attackera innovationsfrågorna. Det var i sig 
intressant och gav en bra bild över hur vitt begreppet är och hur många infallsvinklar det finns. Vi kommer nog i Ö 
mellansverige utveckla mera av innovationsklusterfunktioen som vi uppfattade var en styra i V Götaland. 

 

● Ja, har hittat material, metodik och tips som hjälpt oss i strategiarbetet. 

 

● Ja, framför allt var det ett nytt forum för mig. Blir lite annan vinkling på frågorna när diskussionerna även rör andra aktörer. 
Kan dock ej skriva något konkret just nu, skulle ha besvarat dessa frågor tidigare. 

 

● At det er bedre å satse på innovasjonsstruktur istedet for system. 

 

Ökad förståelse över regionaernas arbete. Nya idéer 

 

● Jag är ny i min roll och lärde mig väldigt mycket! Också bra sätt att knyta kontakter. Det var bra upplägg med 
gruppdiskussioner/bikupor. 

 

● Mycket bra att se hur regionerna har arbetat med att lyfta upp arbetet med innovationer på två olika sätt. Det ger oss en bra 
grund för vårt eget arbete i vår region och visar verkligen vikten av samhandling. 

 
 
4 Tycker du att formen var bra och bidrog till ditt lärande 

   Betyg Fördelning (antal) 
 Mindre bra 0% (0) 

  

 
0% (0) 

  OK 20% (6) 
  

 
52% (15) 

  Mycket bra 28% (8) 
   

 
 
5 Hur vill du gå vidare och använda insikterna/lärdomarna från seminarieserien? 
 
29 svar 

   
 
● Vi ska göra liknande arbeten / insatser 

 
● Använder löpande i mitt arbete 



         

   

 
● Vi har redan fått användning för dem i ett pågående arbete. 

 
● Att tillsammans med mina kollegor på Kommunförbundet och länsstyrelsen ta med dessa insikter till länets 
tillväxtarbete. 

 
● Har redan initierat dialog mellan några huvudaktörer. Vi kommer att gå vidare tillsammans. 

 
● Jag vill ha en liknande dialog i min region, eller kanske i flera län i närheten. Hos oss är det askasst vad gäller 
dylikt lärande. Våra regionala partnerskap är för fega och fattiga. Typ. 

 
● Lärprojektet var rätt generellt upplagt. Helt naturligt. Jag tror det nu krävs en mer fokusering på än mer 
detaljrikedom 

 
● Sprida kunskap i egen region om goda exempel och initiativ för att öka vårt regionala utvecklingsarbete 

 
● Personligen har jag god användning för detta i ett internt utvecklingsarbete. 

 
● Kommer att ha stor nytta av detta i mitt dagliga arbete óch har nytta av det när vi utformar insatser 

 
● Jag skulle kanske önskat mig mindre tid till presentationerna och ännu mer tid till gruppdiskussioner. 

 

● Jag tycker det var intressant att se att många av de åsikter som jag har delas av många andra. Det just jag 
kommer att försöka göra utifrån denna erfarenhet och mina övriga samlade erfarenheter är att påverka utforningen 
av nästa strukturfondsprogram. 

 
● Kanske kan modellen tas vidare inom en region också? 

 
● Diskussion med överiga medarbetar i näringlslivsgruppen. Förändring av vårt företagsstöd och skapa eventuella 
nya EU-projekt 

 
● Jag lyfter dem i mitt regionala arbete med tillväxtfrågorna 

 
● Kommer att implementeras en hel del i vårt strategiarbete. 

 
● Har inget bra svar, men jag tycker att det är viktigt att ha med sig vissa grundkunskaper om skillnader mellan 
kluster, innovationsprocesser och innovationssystem. Intressant var oxå att jämföra olika strategier i olika regioner. 

 
● Jeg har lagt det frem for min avdeling. 

 
● Bra mix mellan presentationer och dialoger. Har lärdomarna i bakhuvudet i min tjänst. 

 
● Vi planerar att ta tag i denna fråga i vår region och verkligen samverka och samhandla med andra regionala/lokala 
aktörer. 

 
● ser positivt på en fortsättning. att möte fler regioner på plats 

 

6 Har du fått nya kontakter? 
   Alternativ Fördelning(antal) 

 Nej 10% (3) 
 Ja, några få 67% (20) 
 Ja, många 23% (7) 
  

 

7 Vad saknade du?  
 
18 svar 

   
 

● inget just nu 

 

● Om något så möjligtvid en problematisering. Ofta diskuteras frågor när man redan har hittat svaren. 
Det vore kul att få mer av en hands on upplevelse med de frågor som man brottas med just nu. 

 
● Flera korta gruppsamtal under seminarieträffarna skulle kunna bidragit till en högre grad av samsyn. 

 

● Möjligen lite mer om vilka svårigheter som upplevts och hur de hanterats. 

 

● Möjligen upplägget var "för" ambitiöst, där tiden var en begränsande faktor. Dvs snabbt in i 
mötesrummet, hinna prata med några, lunch, snabbt in i rummet igen, rusa till tåget...... Beror mycket på 
en själv, men lite mer luft kanske kunde vara bra. Delvis beror detta på dåliga kommunikationer i landet. 

 

● Mer av kunskapsdelning mellan deltagarna. 

 

● I det här läget saknar jag inte direkt något - ser det hela som en process och jag ser fram emot 
Reglabs kommande verksamhet och hoppas att ni kommer att vara en bra plattform för gemensamt 
lärande och utveckling för regionerna. Tycker också det vore mycket bra om Reglab kunde bredda sig och 
involvera kommun ledarskap för stärkt innovationsstrategisk kompetens. Först när alla nivåer som arbeter 
med näringslivsutveckling har en samsyn på innovation och strategier för att prioritera och kraftsamla kan 
vi få riktigt starkt genomslag och öka vår konkurrenskraft rejält i Sverige. 



         

   

 

● Som sagt, gärna fler gruppdiskussioner. 

 

● Strategi för hur erfarenheterna från semenariet ska tas vidare. 

 

● Inget särskilt - bra upplägg. Kanske lite mer tid för kontaktskapande och nätverkande men det är alltid 
en svår balansgång med att vilja ha ett bra och späckat program. 

 

● Inget 

 

● Lite beröm: istället för långa, malande envägskommunikationer var det korta och snabba puckar. 
Största hedern ska Peter ha, som var sträng tidhållare och en lysande bra moderator. Alla inblandade var 
engagerade och positiva, vilket gjorde seminarierna särskilt bra 

 
● Mer tid - som alltid. 

 
● Kan tyvärr ej komma på något just nu. . . 

 
● Ett internetbaserat strukrurerat kontaktunderlag 

 
● Hade tyvärr lite för kort bakgrund inom klusterområdet för att kunna knyta nya kontakter inom 
området, men bra att ha fått ansikten och namn för framtida kontakter. 

 
● Det borde kanske vara litet mer tillfälle till mingel, en träff lunch till lunch vid något tillfälle tror jag hade 
varit bra. det hade gett fler möjligheter till enskilda möten och samtal 

 
● kanske fler universitet och deras roll i satsningarna. 
 

 


