
Snabbspår för svensk innovation

Programpunkter
1. Kort intro till Regeringsuppdraget

2. Strategiska Snabbdialogerna 

3. Frågor diskussion

4. Smart energy/Smart Transportation

5. Frågor och diskussion

En matchmaking mellan regionala initiativ, nationella satsningar och internationella 
innovationsbehov. Vinnova har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat 
arbetssätt och processer för att bättre samordna innovationssatsningar i Sverige.



Strategiska Snabbdialoger
En idé från Region Östergötland som kunde utvecklas gemensamt inom ramen för Regeringsuppdraget
• Utveckla ett gemensamt arbetssätt för att identifiera möjlig strategisk samverkan/synergier mellan 

regioner som RUA och med Vinnovas områden. Utgångspunkt för fördjupade mobiliserande dialoger.
• Fokusera på något område i regionens Smarta Specialiseringstrategi

• Ett ”standardiserat” format, tillämpligt för ”alla” tematiker” 
• Möjligt att skala upp

Ur idén om att regionerna skulle kunna göra en kort strukturerad presentation av något av sina fokusområden 
arbetades en första prototyp till format fram. 
Under hösten 2022 gjordes 2 testkörningar

Resulterade i en ”mall”  - som både ger instruktioner kring VAD som ska presenteras, men också HUR.



Mål, syfte och modell för den strategiska snabbdialogen

Mål
Långsiktig strategisk dialog mellan regionen som regionalt utvecklingsansvarig myndighet och 
Vinnova som nationell innovationsmyndighet.

Syfte
Dialogerna är en del i ett arbetssätt för ökade synergier mellan regionala, nationella och 
internationella innovationsinsatser.

Modell
Varje region och Vinnova har 10 minuter till förfogande för presentationen enligt denna mall
Mötet är digitalt



Snabbdialoger i arbete
Den 31 januari – Digitalt ”lärmöte” kring Snabbdialoger. Inspelat

Den 21 februari – Första test i ”skarpt läge” - Området Hållbar Precisionshälsa och 9 regioner presenterade under en förmiddag.
Många fler regioner var med och lyssnade

Intensivt men mycket uppskattat av området

Den 31 mars – Nästa ”skarpa” presentation – Området Hållbar Industri, Hållbara material och materialflöden.

En handfull regioner anmälda att presentera, bl.a. NMS

Ta chansen att var med och lyssna

Hybrider för Information/Identifiering

Den 23 februari – Ekosystem

Den 27 april – Digital Omställning om EUs Chips Act



Lärdomar så här långt
• Fortsatt ”test och utveckling”

• RND-nätverket vår ”prototypverkstad”
• Att regionerna måste göra sin ”hemläxa” 
• Tempo – hur undviker vi att ”choka” er med inbjudningar?

• Kan vi hitta ett ”årshjul”?
• Scope för dialog  - för smal eller bred?
• Format för uppföljning av dialoger 

• Synliggöra och dokumentera att dialogerna ger resultat – punkt på RND-möten?

Vad tänker ni när ni hör detta?
• Är det en modell som ni ser att ni skulle kunna använda  i fler sammanhang för dialog mellan nationell och 

regional dialog. Fler myndigheter – andra ”politikområden”? 
• Eller som metod för regionen i dialog med andra aktörer i ett regional/lokalt perspektiv?



TACK!

/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se



Strategisk snabbdialog mellan 
regioner och Vinnova

MATERIAL OCH MALL FRAMTAGET AV VINNOVA I SAMVERKAN MED REGION ÖSTERGÖTLAND INOM 
REGERINGSUPPDRAGET FÖR ÖKADE SYNERGIER MELLAN REGIONALA, NATIONELLA OCH 

INTERNATIONELLA INNOVATIONSINSATSER 2021-2023


