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MEDDELANDE
FRÅN VD

Kära vänner! 

 

Det har varit ett intensivt år. Pandemins

framfart till trots har vi på SISP aldrig haft så

mycket att göra. De digitala formaten som i

samhället utvecklats i snabb takt har passat

verksamheten bra. 

Om jag får lyfta fram en sak som märker sig

extra under året så är det att det tydligt att

SISPs medlemmar på allvar börjar bli

efterfrågade inte bara som lokala förmågor

utan även som en nationell infrastruktur. Detta

till trots finns det många stora utmaningar,

några sådan är att skapa tydligare roller för

både inkubatorer och Science Parks. Dessa ska

ju vara förstahandsvalet för de som vill jobba

med samverkan, nyttiggörande och innovation.

Lokala och regionala uppdrag måste säkras

samtidigt som vi måste hitta ett naturligt sätt

att skala upp och samarbeta nationellt.

Projektifiering, småduttande och regionala

inlåsningseffekter måste bekämpas och det ska

vi fortsätta arbeta för! 

Johan Ödmark är vd på SISP sedan två år tillbaka. Innan dess var han vd på
Stiftelsen Electrum med dotterbolagen Kista Science City och STING. Det var i
det jobbet han kom i kontakt med SISP och enligt honom själv - blev fast.

JOHAN ÖDMARK
VD
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ÅRET I  STORT

2021 var minst sagt ett spännande och händelserikt år för oss på Swedish
Incubators and Science Parks. Pandemin till trots har vi aldrig genomfört så
mycket aktiviteter som vi gjort under 2021. Detta till stor del på grund av att
mycket varit tvunget att skötas digitalt vilket ökat effektiviteten. 
 
Det gångna årets medlemsstöd präglades i mångt och mycket av de nya
hybridformerna för möten och medlemsengagemang. Där vi har försökt bevara de
demokratiska och resurssparande fördelarna som kommer med det digitala
arbets- och mötessättet, men i kombination med relations- och tillitsbyggande
och idégenererande energigivande kraften i det fysiska mötet. Något som i
praktiken har inneburit att vissa medlemsforum, såsom det tematiska
erfarenhetsutbytet, får en fortsatt digital arena, medan nätverksträffarna får en
något modifierad inriktning där vi tar bättre tillvara på fördelarna med det fysiska
mötet. 

Utöver detta gick vi från inte mindre än 11 till 28 anställda vilket innebär större
muskler för branschpåverkan. Vi höll även Sveriges Innovationsriksdag digitalt för
första gången - där framtidens entreprenörer, pandemin till trots, fick motta det
prestigefyllda stipendiet från Åforsk för åttonde året i rad. Utöver det arbetade vi
hårt och intensivt i en del av vår kärnverksamhet Ignite. 557 startups, däribland
flera från våra medlemsorganisationer, fick chans att både möta, erbjuda sina
tjänster och innovera med företag och offentliga verksamheter. Redan 2020
utvecklade vi i Ignite olika stöd för startups på väg in i affär. Stöd som vi under
2021 började rulla ut i större skala. Men det roligaste är ändå att vi har 15
medlemmar som aktivt arbetar med Ignite nu!
 
Under året har vi även arbetat aktivt för att skapa ett rundare innovationssverige
som verkar sömlöst från idé till skalad verksamhet. Genom erfarenhetsutbyten
och inte minst peer reviews (en metod där verksamheter tillsammans med
branschkollegor får chans att utveckla sina organisationer), inkubatorer och
science parks emellan, har vi bidragit till att samla och öka dialogen i
innovationstödsystemet. Vi har även, tillsammans med FUHS och SNITTS bedrivit
en väldigt uppskattad workshop för nyanställda i innovationsstödsystemet med
syfte att öka nätverket men framförallt få nyanställda att bättre förstå systemet
och snabbare komma in i sina roller.
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NÅGRA ORD FRÅN
VÅR STYRELSE-
ORDFÖRANDE

Lena Miranda är vd för Linköping Science Park sedan
2014. Hon har suttit i SISPs styrelse sedan 2016, och
varit ordförande sedan 2018. Sedan 2019 har Lena
också varit en av ledamöterna i regeringens
innovationsråd. Hon är även engagerad i den
internationella branschföreningen, International
Association of Science Parks and Areas of Innovation,
där hon är vice ordförande.
 
Hur ser du på innovationssverige just nu?
Sveriges position som innovationsnation är oerhört
stark. Vi toppar flera globala rankingar inom bl a
välfärd, teknisk utveckling, innovation, utbildning och
jämställdhet. Vi är samarbetsorienterade, vi är
uppkopplade – och vi har en förmåga att tänka
systemiskt. Men även om det går bra är det inte läge
att luta oss tillbaka och vila på gamla meriter. Allt fler
länder knappar in på oss. I kölvattnet av pandemin är
det många som mobiliserar och investerar sig in i
framtiden. Konkurrensen hårdnar. 
 
Vår vision – att bli världens första fossilfria
välfärdsnation liksom målsättningen att bli bäst i
världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter –
är två bra ledstjärnor i detta arbete. Men vi behöver
ökar ambitionsnivån! Vi behöver öka
investeringstakten, bryta gamla strukturer och bana
väg för nya samarbeten.

Hur vill du beskriva året som gått (i SISP)?
Jag är stolt medlem i branschföreningen SISP. Vi rör
oss ständigt framåt, och den resa jag har fått uppleva
med SISP är fantastisk. Vi medlemmar har gått från att
berätta om våra enskilda miljöer till att tala om hur vi
gemensamt bidrar till Sverige AB. Vi ser varandra, lär
av varandra – och vi utforskar kontinuerligt nya
områden, metoder och vägar tillsammans för att
säkerställa det bästa stödet för våra svenska
innovationsbolag och kunskapsintensiva näringar. Vårt
kansli har under dessa år vuxit – inte bara i antalet
medarbetare utan även som verksamhet. SISP har
blivit en alltmer professionell aktör i det svenska
innovationsekosystemet, och fått mer och mer
förtroende hos våra beslutsfattare. Under de senaste
åren har Ignite blivit en viktig och växande del av vår
verksamhet, och med det har nya vägar för
samarbeten mellan stora bolag och startups – och nu
också offentliga verksamheter och startups, fått en fin
plattform att verka från.
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Nu växlar vi upp ytterligare och genom projektet
Sweden Innovation Arena där vi tillsammans med
en rad nationella aktörer kraftsamlar för att bygga
ett rundare innovations-Sverige. Här har vi börjat
med att identifiera glapp och överlapp i vårt
befintliga främjarsystem. Vi har tittat på styrande
dokument och strategier och hur dessa kan
harmoniseras. Vi har följt värdekedjan från
akademi och ut i det omgivande samhället och
synliggjort gränssnitten. Vi har identifierat
inlåsningseffekter och diskuterat hur vi kan få till
en tydligare systemlogik. Vi vet – att om Sverige
ska lyckas mobilisera och vara både modiga,
snabba och innovativa – då måste vi våga utmana
våra befintliga strukturer och system. Och inte
minst oss själva.

En av förra årets viktigaste lärdomar är att det går
att skapa storskalig förändring – snabbt. Den
insikten ska vi bära med oss. Likaså energin som
kommer ur den rörelsen. För det är när vi gör
förflyttningar framåt och tillsammans som vi
också börjar skriva gemensam framtidshistoria.
 
Vilka är de viktigaste utmaningarna inför 2022?
Omvärlden bjuder på många utmaningar utöver
rådande pandemi. Internationella konflikter,
stigande elpriser, extremväder,
migrationsströmmar, nya restriktioner och
börsoro har blivit en del av vår vardag. Likaså en
ökad konkurrens från andra delar av världen. Så
det blir en diger uppgift att fortsätta verka för att
säkerställa framtida konkurrenskraft samtidigt
som vi kliver in i ett stundande svenskt valår. Med
det är exakt det vi kommer att göra. Och det med
en stor portion engagemang, lust och kreativitet.
 
Hållbar industri, mobilitetssystem, hälsa, mat och
städer där vi lever på hållbara sätt. Det är
fokusområden för Sveriges innovationssatsningar
framåt. Dessa behöver stöttas upp med
satsningar på kompetensförsörjning, säker digital
omställning och med stödjande ekosystem från
lokal till internationell nivå. Ekosystemen finns för
att stötta företag i uppstart, tillväxt och
förnyelsefas – men också för att stärka
värdekedjorna kring en viss bransch – eller inom
ett visst kompetensområde. 

Processerna rörande export, import,
talangförsörjning och investeringsfrämjande håller
allt mer på att flyta samman i kölvattnet av den nya
affärslogik som växer fram. Pandemin har förändrat
både våra beteende- och rörelsemönster.
Digitaliseringen har genomgått ett paradigmskifte
där den fysiska platsens betydelse har förändrats i
grunden. Detta behöver vi analysera och förhålla
oss till.
 
SISP ska fortsätta att agera med medlemmarnas
bästa för ögonen och skapa rätt förutsättningar för
innovationsmiljöerna att stötta de
kunskapsintensiva och innovativa bolagen, dess
entreprenörer liksom de regionala
innovationsekosystemen. Det innebär att fortsätta
bidra till erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och
nätverkande medlemmar emellan. Det innebär att
summera behov från olika delar av landet och
analysera likheter och skillnader. Att effektivisera
och optimera där det går, att skapa utrymme för
anpassningar och skräddarsydda lösningar där det
efterfrågas. Det innebär också att driva förändring
där dagens lösningar inte räcker till – att ge
vägledning till beslutsfattare och makthavare i syfte
att skapa ett mer konkurrenskraftigt Sverige AB. 
 
Ska vi lyckas behöver hela Sverige driva innovation.
Privat såväl som offentlig sektor, stora och små
företag, storstäder såväl som landsbygd. Får vi med
alla, så går Sverige en ljus framtid till mötes.
 
Något vi ska vara extra stolta över?
Det är när vi gör saker tillsammans vi ska vara som
mest stolta. Tillsammans är viktigare än var och en
för sig. Tillsammans är nyckeln till framtiden.

"Det är när vi gör saker
tillsammans vi ska vara som
mest stolta. Tillsammans är
viktigare än var och en för sig.
Tillsammans är nyckeln till
framtiden."

LENA MIRANDA
STYRELSEORDFÖRANDE
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SISP - EN MÖTESPLATS
OCH SAMVERKANSARENA

Inkubatorer och Science Parks är plattformar för samarbeten och
gemenskap mellan individer och företag. Genom att bygga och
vårda våra commynity´s skapar vi förutsättningar för nya hållbara
idéer att födas, fler kontakter, jobbmöjligheter och affärer kan
utvecklas. För vi tror på att när människor möts, interagerar och
inspireras av varandra uppstår magi!
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Startup Team Entrepreneurship Program (STEP) 
Startup Team Entrepreneurship Program (STEP) har varit del av SISP sedan 2019 och har på kort tid utvecklats till att
bli ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för startups för att hjälpa dem att arbeta med beteendevetenskap, HR-
frågor och självledarskap. STEP-konceptet används i dag av närmare 450entreprenörer i fler än 90 olika team. STEP
utvecklades hos vår medlem Create Business Incubator och är numera en del av SISP. 31 av våra medlemmar har
bara under 2021 använt STEP. 
 
SISPs lärandeprogram
Inom ramen för Swedish Innovation Arena har vi utvecklat ett, vad vi kallar för, lärandeprogram som grundar sig i ett
förtroendefullt samarbetet mellan inkubatorer, Science Parks andra innovationsaktörer.  
 
Utvecklingen av lärandeprogrammet har skett genom nationella, kontinuerliga erfarenhetsutbyten och peer reviews
som tillsammans blivit grundstenar för en vad man skulle kunna kalla för kunskapskartläggning. Ett program som
medför ett viktigt inslag för innovationssverige i stort då det bidrar med en kunskap om innovationsaktörerna i Sverige
som, om det inte fanns, inte heller skulle komma till ytan. 

Samtidigt som både erfarenhetsutbyten och peer reviews bidrar med ett direkt lärande skapas, genom de lärande-
aktiviteter som görs varje år, också en helhetsbild över kunskapsnivån hos Sveriges inkubatorer och science parks.
Det här gör att vi i nästa steg har getts möjlighet att sätta in utbildningar och insatser där vi ser att det behövs. Vi kan
också lättare använda oss av varandra genom att låta individer som vi ser är kunniga på vissa områden dela med sig
av sin kunskap.

Med utgångspunkt i SISP lärandeprogram arbetar vi strategiskt framåt med långsiktighet som fokus.

Under 2021 haft vi engagerat hela 591 deltagare vid 12 tematiska ERFA-möten och 5 nätverksträffar. 
 
Att ha möten utan att nationella finansiärer är närvarande, mer än vid avgränsade programpunkter, har skapat tillit och
stimulerat en öppen dialog kring såväl fram- som motgång. Det är en stor styrka i att samarbetet har ökat i sådan
omfattning som det faktiskt gjort under de senaste åren - det borgar för fortsatt positiv utveckling för bättre och mer
träffsäkert stöd till våra små- och medelstora bolag ute i Sverige. 
 
Innovationscheckar 
Tillsammans med inte mindre än 38 av våra medlemmar bildade vi under 2021 ett starkt konsortie som ansökte om
att få förtroendet att under 2022 erbjuda landets små och medelstora bolag finansiellt stöd. Med anledning av detta
gav innovationsmyndigheten Vinnova SISP den ärofyllda möjligheten att under 2022 nå ut till startups och scaleups
med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar sammanlagt 44 miljoner kronor i medel till små- och
medelstora företag och checkarna söks hos respektive regions science park/inkubator som är medlemmar i SISP.
Alla, enligt kriterierna uppfyllda, små- och medelstora företag i Sverige kan söka Innovationscheckarna. 
 
Ignite 
Under året har vi utvecklat vår modell för behovsanalys, och ytterligare jobbat för att engagerahållbarhetsansvariga
inom näringsliv och offentlig sektor för att kunna matcha startups med lösningar för dessa behov. Att ha med
Hållbarhet/Agenda 2030 som en självklar del i behovsanalysen har markant ökat antal möten för startups med den
typen av lösningar. även om det mestadels handlar om behov kopplad till miljömässig hållbarhet, så finns andra
aspekter på hållbarhet också med – som social hållbarhet. Exempelvis har Systembolaget inlett ett samarbete med en
startup som har utvecklat en hjälp för barn som upplever våld i hemmet, och Rinkeby-Kista har genomfört en pilot med
en startup inom semantisk AI för att identifiera olika typer av språksvårigheter hos förskolebarn för att snabbt kunna
sätta in rätt hjälp för att höja svenskakunskapen inför skolstart.

NÅGRA AV 2021 ÅRS
AKTIVITETER KOPPLAT TILL:
MEDLEMSSTÖD
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Strategiska Memorandum of Understanding, MoUs: Under hösten 2021 har internationaliseringsgruppen
arbetat med strategiska MoUs med bland annat Indien och Brasilien. MoUerna syftar till strategiska
samarbeten med operativa och konkreta aktiviteter för att bland annat stärka respektive lands
innovationsekosystem. 

SISPs internationaliseringstrategi 
Under hösten 2021 genomfördes en gedigen behovsinvetering tillsammans med medlemmarna på hur SISP ska
arbeta med internationaliseringsfrågor. Målet var att identifiera en internationell strategi att samlas kring för att
tillsammans jobba metodiskt och operativt. Alla medlemmar i SISP tillfrågades att ge input och med över 85%
svarsfrekvens kunde den utsedda arbetsgruppen genomföra 19 djupintervjuer. Materialet har bearbetats och
presenterats i mitten av februari 2022. 
 

 
Test & Demo med affären i centrum  
Under hela 2021 har vi, tillsammans med åtta av våra medlemmar, jobbat hårt för att sjösätta arbetet med Test &
Demo med affären i centrum. De personella resurserna till projektet kommer alltså till största del från våra
medlemmar, också för att lärandet ska ske hos medlemmarna. Projektet grundar sig i utmaningen med att små
och medelstora företag (SMF) har ett identifierat stort digitaliseringsbehov. Genom att öppna upp SMF som
partner och kunder till svenska statups genom affärsnära samprojekt kan vi skapa en kraftig tillväxtmöjlighet för
båda parter. Projektet syftar till att skapa en modell för att kunna guida startups, scaleups och befintlig SMF in
till rätt Test- och Demomiljö (ToD) oavsett var i landet de befinner sig. Modellen ska också innefatta
affärsutvecklande stöd, t.ex. hjälp till en etablerad SMF att förstå hur de genom digitalisering kan utveckla en
mer konkurrenskraftig affär. Detta görs genom att engagera befintlig affärsutvecklande kompetens från Science
Parks och Inkubatorer, tillsammans med teknisk spetsexpertis från ToD (i många fall RISE men även t.ex.
testbäddar i AI Swedens regi samt nya industriledda digitaliseringsprogrammet). Projektet är finansierat genom
Vinnova, från utvecklingsbudgeten inom regeringens strategiska samverkansprogram och resultat samt
lärdomar kommer att återrapporteras till näringsdepartementet. 
 
Swedish Innovation Arena (SIA) 
SIA:s övergripande vision är att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation genom att stärka
kopplingar och synergieffekter mellan företag och forskning samt övriga aktörer. Insatser görs för att särskilt
främja investering i produkt- och tjänsteutveckling, miljöinnovation, offentliga tillämpningar och
klusterutveckling, genom användning av den regionala smarta specialiseringen. Ett operativt mål med SIA är att
stödja det regionala innovations- och hållbarhetsarbetet inom privat och offentlig sektor genom
gränsöverskridande samarbetsformer som etablerar effektiva och långsiktiga strukturer. Därutöver ska
främjandeaktörer från olika regioner kunna utbyta erfarenheter, utveckla nationella styrkeområden och skapa
multipla samverkansmodeller utifrån globala förutsättningar och behov. 
 
Resultat från befintliga och kommande projekt inom ramen för SIA tas tillvara för att öka SISP:s resurskapital
och stärka infrastrukturen kring det stöd vi erbjuder våra medlemmar. 
 
4Smart Growth 
Det internationella projektet 4SmartGrowth slutfördes under 2021 och har arbetat för att hjälpa aktörer i Sverige,
Finland och Estland att närma sig Chile och Kina som marknader. En omstrukturering av projektet skedde 2020,
och det bedrevs lyckat under 2021 i ren digital form som en anpassning till covid-19. 

NÅGRA AV 2021 ÅRS
AKTIVITETER KOPPLAT TILL:
BRANSCHUTVECKLING
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Sveriges Innovationsriksdag (SIR) 
År 2021 var första gången vi arrangerade SIR digitalt och hade intet mindre 250 deltagare. Den årliga konferensen
samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och
samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i
aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft,
cirkulär ekonomi och digital transformation. 
 
Sweden Innovation Days 
 
Sweden Innovation Days 2021 var en digital 4-dagars konferens arrangerad av Vinnova,  
Ignite/SISP, AI Sweden & Energimyndigheten. Under konferensen genomfördes en digital matchmaking mellan 79
corporates & 248 impact startups från 10 länder. Sweden Innovation Days budskap var ”We need to innovate how we
innovate to reach global goals” med målet att inspirera till att bidra till de globala hållbarhetsmålen. 
 
Totalt deltog omkring 5000 människor från 97 länder med totalt 250+ talare. TIllsammans med våra medlemmar
samt internationella partners genomförde vi kanske världens största Impact-matchmaking. Under Matchmakingen
som hölls i 6 olika delar deltog 79 storbolag och 248 startups detta ledde till en total på 498 skräddarsydda möten. I
Matchmakingen deltog totalt 23 nationella och internationella innovationsmiljöer från 10 länder. Totalt insamlade
behov från storbolagen är över 410 behov. 
 
SISP Community 
 
Under hösten 2021 drog vårt medlemsnätverk SISP Community igång! 
 
"Inkubatorer och Science Parks är plattformar för samarbeten och gemenskap mellan individer och företag. Genom att
bygga och vårda våra commynity´s skapar vi förutsättningar för nya hållbara idéer att födas, fler kontakter,
jobbmöjligheter och affärer kan utvecklas. För vi tror på att när människor möts, interagerar och inspireras av varandra
uppstår magi!" 
 
SISP Community drivas av Anna Broeders, ansvarig för talangattraktion och community-building vid Linköping
Science Park & Linda Pålsson, affärsutvecklare och ansvarig för community, Jönköping Science Park. 

NÅGRA AV 2021 ÅRS
AKTIVITETER KOPPLAT TILL:
PÅVERKAN/SAMVERKAN
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SISP har som strategi att kunna agera plattform för medlemsinitiativ - när någon eldsjäl hos
våra medlemmar brinner för ett ämne eller yrkesroll och vill nå ut till andra i SISP-nätverket
med samma intresse så premierar vi det. Det vi bistår med är upparbetad struktur, kanaler

och erfarenhet. En eller ett par medlemmar engagerar sig som community managers i "sitt"
nätverk. Detta tänk fick vi upp på banan 2018–2019 och Det har resulterat i flera nya

medlemsnätverk med mycket driv och engagemang! 



SWEDISH
INCUBATORS AND
SCIENCE PARKS

Hur kan vi designa vårt innovationsstödsystem så att våra bolag får
det bästa möjliga stödet på deras utvecklingsresor? Vi jobbar mot
Sveriges framgång och höjer blicken för Sveriges företag. 

Genom att arbeta mot ett mer resurseffektivt
innovationsstödsystem där Sveriges bolag får samma stöd oavsett
geografiskt läge, ett stödsystem där regionala förmågor och
kompetenser kommer hela landet till gagn, gör vi en insats för ett
rundare innovationssverige.
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SWEDISH
INNOVATION
ARENA (SIA)

SIA: På senare år har SISP utvecklats till att bli en
viktig central nod i det svenska
innovationsstödsystemet med en unik möjlighet att
på ett systematiskt och effektivt sätt nå ut till stora
delar av det svenska innovationssystemet. SISP har
genom sin upparbetade position och roll skapat
förtroende för att ta ett utökat ansvar och kunna
agera för ett smartare och mer sammanhållet
innovationsstödssystem. Ett rundare
innovationsstödsystem. 
 
Swedish Innovation Arena syftar till att
samtliga inkubatorer och science parks ska
få samma förutsättningar och tillgång till samma
verktyg, för att kunna ge innovativa, akademinära
företag över hela landet ett likvärdigt erbjudande.
Projektet har också en ambition att bidra till att
resurser nyttjas smartare och mer effektivt över hela
det innovationsstödjande systemet genom en ökad
samverkan och utbyte mellan de
innovationsstödjande aktörerna. 
Tillväxtverket motiverar sitt godkännande av
projektet bl a med: 
 
"...Projektet bidrar till regionalfondens syfte, att ändra
strukturer för att ge bättre förutsättningar för små och
medelstora företag.” … ”Om projektet lyckas i sitt
uppdrag kan effekterna för företagen i Sverige bli
mycket positiva där ökad konkurrenskraft och ökad
export är några av de potentiella effekterna." 

(Källa: Tillväxtverket ärendeID: 20203513) 
 
Genom lång erfarenhet såväl som dialog och
samverkan med övriga aktörer i
innovationsstödsystemet kan vi se att det finns
outnyttjad potential i innovationsstödsystemet.
Potential som kan tas tillvara genom utvecklad
samordning mellan främjandeaktörerna.
Tillsammans med detta i kombination med en ökad
specialisering har man under 2021 bland annat
analyserat en översyn av samarbetet och
gränssnitten mellan lärosäten, innovationskontor,
kluster, inkubatorer och science parks med det
övergripande målet att hitta vägar för att öka
innovationskraften i Sverige. 

Utbyte och utveckling av konkreta arbetssätt och
metoder för att skapa fler hållbara bolag och
hållbara innovationer för ett hållbart samhälle. Vi
har, tillsammans med medlemmarna, arrangerat
ett stort antal ERFA-möten och engagerat oss i
kartläggningsprojekt kring
affärsutvecklingsverktyg för hållbara bolag och
metoder för att mäta mognad och progress i
bolagens hållbarhetsarbete. 

Nationellt samarbete och tillgängliggörande av
lokala/regionala förmågor och resurser; dels
genom Ignite Sweden (26 aktiva medlemmar 2021)
och STEP (19 aktiva medlemmar 2021), men också
genom att understödja medlemmarnas nationella
branschsamverkan genom peer review-metodiken,
och att engagera oss i arbetet med att belysa
operativa utmaningar kopplat till lagstiftning och
finansieringsstrukturer för att kunna stötta bolag
sömnlöst över landet. 

Ett målmedvetet arbete med att skapa
förutsättningar för ett rundare innovations-Sverige.
Ett samlat stödsystem med de innovativa bolagen,
entreprenörerna och idébärarnas möjlighet till ett
så sömnlöst stöd som möjligt genom sin
utvecklingsresa. Vi har på olika vis arbetat för att
skapa ett ökat förtroende och ömsesidig
kännedom mellan människor, organisationer,
organiseringar och sektorer. Vi har bjudit in till
dialog och breddat erfarenhetsutbyte och inte
minst genom flera projekt gemensamt utforskat
gränssnitten emellan. 

Genom SIA har vi även rullat ut vad vi kallar för en
nationell verktygslåda. Denna möjliggör för
medlemmarna i SISP att enkelt kunna ta del av gediget
framarbetade stödprocesser för att öka
innovationskraften och erbjudande gentemot bolagen.
Två av dessa är Ignite och STEP. 

I övrigt har man i SISP med utgångspunkt i SIA
arbetat med särskilt fokus kring: 
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TITTA NÄRMRE PÅ NÅGRA AV VÅRA PROJEKT:



STEP + IGNITE

För att arbeta mot ett mer resurseffektivt
innovationsstödsystem där Sveriges bolag ges möjlighet
till samma stöd oavsett geografiskt läge har vi skapat ett
möjliggörande för kunskapsspridning som kan ses som
en verktygslåda för innovationsstödsystemet.
Verktygslådan grundar sig i vetskapen om att det finns
fantastiska initiativ inom innovationsstödsystemet som
idag av regelmässiga skäl inte når ut på nationell nivå.
 
Ignite: On a mission - mer affärer för startups 
 
Ignite Sweden är ett initiativ som syftar till att främja
innovation och påskynda kommersialiseringen hos små-
och medelstora företag genom att koppla startups till
stora företag och offentliga organisationer. 
 
Sedan starten, våren 2017, har Ignite kopplat samman
761 startups med 243 företag, vilket resulterat i 4087
möten och viktigast av allt över 230 kommersiella
samarbeten. Ignite Sweden är sedan 2021 en del av SISP
– Swedish Incubators & Science Parks och har, inom
ramen för Internationella Inkubatorprogrammet,
utvecklats och etablerats av inkubatorerna Minc, LEAD,
Sting, Things och Uminova Innovation – samtliga
medlemmar i SISP. Kista Science City och Sahlgrenska
Science Park har också nyligen gått in som ledande
inkubatorer. Ignite Sweden samfinansieras av Vinnova –
Sveriges innovationsmyndighet och Energimyndigheten –
Energimyndigheten. Under hösten 2021 har vi inom
ramen för Ignite riktat oss mer mot offentliga
organisationer och då genomfört ett experimentellt
projekt tillsammans med Avfall Sverige. Syftet med
projektet var att bidra till ökad återanvändning av
hushållens grovavfall genom att matcha startups mot
utmaningen att öka återanvändningen. Bakom projektet
stod Avfall Sverige tillsammans med Södertälje kommun,
Telge Återvinning, Södertälje Science Park, Business
Region Göteborg, Göteborg Kretslopp och Vatten, Sörab
och VafabMiljö. 
 
Ignite Sweden var projektpart och Ignites metod för att
matcha startups med behovsägare användes i en process
om 3 matchningar/workshops vid 3 separata tillfällen där
20 utvalda startups fick träffa samtliga
projektparter/behovsägare för att utforska potentiella
piloter. 

Redan innan projekttidens slut hade en av de
deltagande kommunerna initierat 2 kommersiella
piloter och ytterligare en tredje är under diskussion. 
Avfall Sverige och de övriga projektägarna var mycket
nöjda med projektet och menar att enbart det faktum
att ha träffat så många startups med olika lösningar
nu ger dem helt andra förutsättningar att ställa andra
krav vid upphandlingar som rör exempelvis rivningar
och liknande, ett av de områden där de nu sett att det
finns lösningar på marknaden som kan öka
återbruket. 
 
En viktig lärdom vi drar från projektet är denna: att
affärslogiken som driver dagens hantering av avfall
inte är offentlig resulterar i att de startups som idag
jobbar med återbruk till mångt och mycket utgår ifrån
sin egen upplevelse som privatperson och inte från de
volymer och den industriella skala som egentligen
behövs till för att Sverige ska ta klivet från återvinning
till återbruk. 
 
Effekten av den här typen av matchning för startups är
att de genom den här typen av närhet till de verkliga
experterna/miljöerna får en möjlighet att ta in den
verkliga omfattningen så att de kan lyfta blicken och
designa morgondagens cirkulära lösningar. 
Projektet har körts mellan september 2021-februari
2022, och delfinansierades av Avfall Sverige. 
 
Var 6:e startup som får möten via Ignite inleder ett
samarbete. 
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ERBJUDANDE TILL VÅRA MEDLEMMAR - EN NATIONELL VERKTYGSLÅDA

"Avfall Sverige och de övriga
projektägarna var mycket
nöjda med projektet...enbart
det faktum att ha träffat så
många startups med olika
lösningar nu ger dem helt
andra förutsättningar..."



Swedish Incubators and Science Parks 

Teamutveckling ÄR affärsutveckling.  
Kvalitetssäkrar företagens tillväxt.  
Gör företaget mer attraktivt för såväl investerare som för kunder.  
Är utvecklat för startups & scaleups och bygger på forskning.  
Satsning på teamfrågan ger mer lönsamma bolag enligt studier.  
Team som gått STEP bygger större och mer högpresterande team på
kortare tid.  

STEP teamutvecklingsprogram - avgörande för framgångsrika
startups & scaleups  

Att arbeta med teamfrågan har visat sig vara enormt effektivt. Genom
samarbete med forskare i den största forskningsstudien kring
entreprenöriella team på 20 år har teamutvecklingsprogrammet STEP
tagits fram.
 
Varför satsa på teamutveckling i startups & scaleups? Det tar ju bara tid
och kostar pengar, tycker vissa. Men har vi egentligen råd att avstå?  
 
Studier visar att teamet är helt avgörande för om företaget kommer att
lyckas eller inte. Det är i samspelet mellan människor som de bästa
idéerna uppstår, de skarpaste planerna blir till och det mest framgångsrika
affärerna görs.

Så varför använda STEP?  

  
Studier talar sitt tydliga språk. Bolag med högpresterande och
välfungerande team har visat sig ha i snitt 3,5 gånger högre omsättning, 2
gånger vinstmarginalen och överträffar marknaden i 80% av fallen.   
   
Hittills har startups erbjudits affärsutveckling inom teknik, ekonomi och
marknadsföring, fokus på affärsplanen, men inte kring teamfrågan. Ett
fungerande team är en av de viktigaste delarna i frågan om att lyckas eller
inte, och utifrån ett investerarperspektiv är teamet helt avgörande för om
företaget kommer att lyckas.   
   
Fram till 2022 har fler än 400 entreprenörer i över 100 startups och
scaleups använt STEP-konceptet för att bygga välfungerande team.
Konceptutvecklingen har skett och kommer att fortsätta ske i nära
samarbete med startupteamen, affärsutvecklare på inkubatorer och
science parks, samt i samverkan med ett internationellt forskarteam inom
entreprenörskap och psykologi.   
  
STEP teamutvecklingsprogram startade sin utbildning av STEP superusers
2020 och har sedan dess utbildat över 35 personer hos 19 av SISPs
medlemmar. Genom utbildningen får affärsutvecklare/affärscoacher lära
sig att identifiera utmaningar hos teamen och sedan använda STEPs
verktyg för att lösa dessa.   
   
Allt syftar till att skapa förutsättningar för välfungerande,
högpresterande och lönsamma startups och scaleups.   
   
Under 2021 har STEP även efterfrågats hos privata storbolag. Det ger oss
ett kvitto på att STEP är ett verktyg som behövs och som ger oss
uppmärksamhet även utanför SISPs community. 
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Under slutet på 2021 gav
Innovationsmyndigheten Vinnova  SISP
(Swedish Incubators & Science Parks)

förtroendet att under 2022 erbjuda
startups och scaleups så kallade

innovationscheckar. Den unika
satsningen omfattar sammanlagt 44

miljoner kronor. 

44 MKR
Under 2021 hade vi sammanlagt 591

deltagare vid 12 tematiska ERFA-möten
och 5 nätverksträffar

591

N Å G R A  S I F F R O R  V I  Ä R  E X T R A  S T O L T A  Ö V E R

Under 2021 uppnådde vi hela 61
medlemmar utspridda från norr  till

söder i Sverige. Detta innebär att
Swedish Incubators and Science Parks

med dess medlemmar når ut till
samtliga, av EU indelade, 

NUTS-regioner.

61
Under 2021 genomfördes i projektet

Ignite hela 787 möten mellan startups
och offentliga/privata verksamheter.

Mötena var fördelade på 557 startups
varav 328 var nya för året.  

787
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SÅ MÅNGA MEDARBETARE
HAR SISPS MEDLEMMAR
SAMMANLAGT. 

Tillsammans sätter vi
kulturen i det svenska
innovationsstödsystemet
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600+
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