
 

   

Reglabs analytikernätverk – 24 april, Stockholm 
Tidpunkt: Tisdag 24 april 10:00-16:00 (kaffe från 9:30) 
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm 
 
På årets första träff inom Reglabs analytikernätverk tittar vi närmare på hur vi i det regionala 
tillväxtarbetet arbetar med näringslivets förnyelse och innovation från ett analytiskt och 
policymässigt håll. Med utgångspunkt i en kritisk ansats tar vi del av inspel från inspiratörer och 
för dialog kring hur det går att utveckla analys och insatser kring innovation som medel för att nå 
en förnyelse av näringslivet i Sveriges regioner. Några frågeställningar för dagen är: 

• Hur ser kopplingen mellan näringslivets förnyelseförmåga och innovationskraft, regionala 
innovationssystem etc. egentligen ut? 

• Hur tänker företag kring förnyelseförmåga och innovationsarbete? 

• Vilken roll spelar insatser på olika styrnivåer, såsom global, nationell, regional, lokal, för att 
främja näringslivets förnyelseförmåga och innovationsarbete? Varför är det regionala 
perspektivet viktigt? 

 

10.00-10.15  Välkomna och introduktion 

10.15-10.45  Incheckning 

• Vad är på gång i din region och vad jobbar du med just nu? 

• Vad tycker du är intressant med dagens program? 

10.45-11.00  25 år av kluster och innovationssystem, hur går vi vidare? 

Inledning, Anders Bergquist, Region Uppsala 

11.00-12.00 Vetenskapliga och policymässiga utgångspunkter för att förstå innovation, Kalle 

Westberg, Näringsdepartementet 

Dialog 

12.00-13.00  Lunch 

13.00-14.00  Hur fungerar egentligen innovationsprocesser i företag och organisationer, Johan 

Fredriksson, Amplify och Niklas Gustafsson, KTH Executive School 

Dialog 

14.00-14.20 Regionalt inspel företag och innovationsprocesser, Ola Olsson, Region Jönköping 

14.20-14.40 Fika 

14.40-15.20 Regionalt inspel företag och innovationsprocesser: Innovationer inom Skånes 

tillverkningsindustri, Anders Axelsson, Region Skåne 

15.20-15.50  Dialog: Hur kan det regionala analysarbetet utvecklas utifrån temat näringslivets 

förnyelse och innovation? 

15.50-16.00  Check-out och avslutning 

Anna Zingmark från Länka Consulting processleder dagen. 

Vid frågor eller funderingar kontakta Sigrid Hedin (sigrid.hedin@tillvaxtverket.se)! 
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Deltagarlista 

Förnamn Efternamn E-post 

Anders Axelsson anders.axelsson@skane.se 

Anders  Bergquist anders.bergquist@regionuppsala.se 

Anna Klerby akb@du.se 

Anna Zingmark anna.zingmark@lankaconsulting.se 

Anne Kolmodin anne.kolmodin@tillvaxtanalys.se 

Bo Sandberg bo.sandberg@tillvaxtverket.se 

Cecilia  Johansson cecilia.johansson@tillvaxtverket.se 

Christian Lindell christian.lindell@skane.se 

Claudio Troncoso claudio.troncoso.munoz@regionuppsala.se 

Daniel Brandt dbr@du.se 

David Paulsson david.paulsson@regiondalarna.se 

Erik Joachimsson erik.joachimsson@regeringskansliet.se 

Ewa Andersson ewa.andersson@tillvaxtverket.se 

Gunnar Holmgren gunnar.holmgren@rvn.se 

Gunnar Lindberg gunnar.lindberg@oxfordresearch.se 

Ilkka Kemppainen ilkka.kemppainen@regionjh.se 

Johan Peck johan.peck@oxfordresearch.se 

Johan Fredriksson johan.fredriksson@amplify.se 

Jon Wiggh jon.wiggh@region.sormland.se 

Kalle Westberg karl.westberg@regeringskansliet.se 

Karin Althoff karin.althoff@vgregion.se 

Katarina Viberg Hedman katarina.viberg-hedman@regionorebrolan.se 

Mathias  Karlsson mathias.karlsson@rfkl.se 

Mats Larsson mats.larsson2@regionorebrolan.se 

Niklas Gustafsson niklas.gustafsson@es.kth.se 

Ola Olsson ola.olsson@rjl.se 

Per Sandgren per.sandgren@skl.se 

Per Erik Andersson pererik.andersson@norrbotten.se 

Peter Möller peter.moller@regiondalarna.se 

Sigrid Hedin sigrid.hedin@tillvaxtverket.se 

Simon Bölling simon.bolling@regionvastmanland.se 

Styrbjörn Holmberg styrbjorn.holmberg@regionostergotland.se 

Wolfgang Pichler wolfgang.pichler@tillvaxtverket.se 
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