Information, inspiration och diskussion
om modern IT och digitala innovationer
- Välkommen till CiiR:s höstmöte 19 oktober!
Vi har glädjen att bjuda in dig och din organisation till en spännande seminariedag med spänstiga
föreläsare och interaktiva diskussioner. Kalle Lyytinen, professor på Case Western Reserve University USA
samt adjungerad professor på Jyväskylä universitetet i Finland och Sara Öhrvall R&D chef på Bonnier
inspirerar.
När: onsdag 19 oktober kl. 13.00-16.00
Var: Hörsal C, Samhällsvetarhuset Umeå universitet samt länksändningar till Lapplands lärcentra i Kiruna,
Luleå tekniska universitet, Umeå universitet i Lycksele samt Universitetet i Tromsö.
Anmälan: till robert.sorensson@cerum.umu.se senast måndag 17 oktober. Ange namn, organisation och
kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon).

Program:
13.00-13.15
13.15–13.45
13.45–14.15
14.14–14.30
14.30–16.00

Välkomna, kort presentation av CiiR och eftermiddagens program samt inledningstal av
vice rektor Agneta Marell ansvarig för samverkansfrågor.
Keynote av professor Kalle Lyytinen, ”Digital Innnovation-Challeges and Opportunities”.
Keynote av Bonniers FoU-chef Sara Öhrvall ”A Journey in a Fast Changing Digital Media
Landscape”.
Fika och mingel
Workshop med Policy Makers och tillväxtaktörer - gemensam workshop där vi diskuterar
policies och nyckelaktiviteter på den regionala tillväxt- och innovationsagendan.

Workshop inleds med korta inlägg av:
- Per Levén, ProcessIT ”Regional kraftsamling för global positionering”
- Nils-Gustav Lundgren, CERUM ”Regionala attityder till företagande, innovation och
omvärldspåverkan”
Frågor
•
•
•
•

och svar samt diskussion kring:
Vilka är hindren och möjligheterna för en mer innovativ och entreprenöriell region?
Vilka nya kunskaper behöver vi?
Vad håller regionen tillbaka?
Ytterligare frågor från workshop deltagare.

Du får inbjudan för att du och dina medarbetare till hör någon av CiiR:s två huvudmålgrupper:
-

Policymakers på olika nivåer, kommunal, regional, nationell och överstatlig nivå, som i sitt arbete har
inflytande över villkoren för innovativ utveckling i företag och regioner
- Stora och små produkt- och tjänstebaserade företag lokaliserade till regioner utanför landets
storstadsområden och som utgör nyckelaktörer vid etablering och utveckling av regionala
innovationsssytem.
Vi hoppas att du och dina medarbertare har möjlighet att delta, och gärna i programmets workshop där vi är
intresserade av just era önskemål och idéer.

Keynote speakers
Kalle Lyytinen, professor på Case Western Reserve University USA samt adjungerad professor på Jyväskylä
universitetet, är en internationellt ledande forskare inom informationssystem med fokus på
informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Bland hans uppmärksammade
arbeten finns studier av hur IT-användning inom arkitektbranschen leder till nya designlösningar, samt hur IT
kan leda till radikala innovationsprocesser inom traditionell basindustri. Hans arbeten har präglat den
samhällsvetenskapliga forskningen inom IT-området. Sedan 2008 är han hedersdoktor vid den
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
Sara Öhrvall är chef för Bonnier R&D och engagerad i frågor rörande innovationer och entreprenörskap.
Hon är född i Boden och utbildad vid Umeå universitet (Internationell ekonomi) och rekryterades till Bonnier
2008 med ett tydligt förändringsuppdrag. Hon byggde upp en central forsknings- och utvecklingsavdelning
inom Bonnier för att möta det generationsskifte som digitaliseringen har inneburit för mediebranschen och
skapa förståelse för de nya beteendemönstren hos läsare, tittare och användare. Mer information via
http://www.medievarlden.se/mediefolk/personer/sara-ohrvall.

Om CiiR
Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har tillsammans etablerat ett nytt nationellt kompetenscenter
för forskning om innovationssystem. Det nya centret Centre for Interorganizational Innovation Research
(CiiR) är ett partnerskap mellan flera forskningsämnen och centrumbildningar vid landets båda nordligaste
universitet och fokuserar på hur modern IT och digitala innovationer öppnar för nya arbetsformer och
produkter.

CiiR är finansierad av följande organisationer och myndigheter:

Inbjudan har gått ut till följande organisationer:
Innovationsbron
Norrlandsfonden
Inlandsinnovation
ALMI Föoretagspartner
Entreprenörcentrum
Uminova Innovation
Uminova Invest
S-mind AB
Region Väasterbotten
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Norrbotten
Landstinget i Västerbotten
Landstinget i Norrbotten
Umeå kommun
Örnsköldsvik kommun
Tillväxtverket (i Luleå)
Tillväxtverket Sverige
Handelskammaren i Västerbotten
Handelskammaren i Norrbotten
Företagarna i Västerbotten
Företagarna i Norrbotten
Skogstekniska klustret
Processum Biorefinery Initiative AB
Umeå universitet i Lycksele
Akademi Norr
IGIS
Tillväxtkontoret
Umeå universitet i Kiruna
Lapplands kommunalförbund
Hägskoleförbundet Östra Norrbotten
Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet
Kommunförbundet i Norrbotten
Partner Invest Norr
Vattenfall Inlandskraft
Entreprenörskapsforum

North Sweden
Coompanion
CONNECT Norr
Tillväxtanalys
Vinnova
CENTEK
Solander Science Park
InternetBay
Svenskt Näringsliv
IUC Luleå
IUC Bothnia
Electropolis
Aurorum Business Incubator
CIRCLE
CESIS
ESBRI
Exportrådet
Sollefteå kommun
Kramfors kommun
Länsstyrelsen i Jämtland
Marknadsföreningen i Umeå
ITS, Umeå universitet
Innovationssluss Västerbotten
Kiruna kommun
Progressum
Företagarna i Kiruna
Kiruna Lappland Ekonomisk förening
IRF Institutet för rymdfysik
SSC Esrange Space Center (Rymdbolaget)
Rymdstyrelsen
Radiotjänst i Kiruna AB
LKAB
Icehotel

