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VI ÖKAR INNOVATIONSTAKTEN INOM SYSTEM, PLATSER & FÖRETAG

SKELLEFTEÅ SCIENCE
CITY FIRAR 5 ÅR!
I sommar är det 5 år sedan Skellefteå Science City
startade sin verksamhet. Mycket har hänt sedan starten
och under nästa år kommer vi ha den stora äran att vara
värd för Sveriges viktigaste innovationskonferens –
Innovationsriksdagen 2021. Under 3 dagar kommer
Skellefteå att visa upp sitt innovationssystem på nationell
nivå!
Skellefteå Science City är sedan årsskiftet ett helägt
dotterbolag till Skellefteå Stadshus AB med uppdraget
att;
Utveckla ett hållbart och internationellt
konkurrenskraftigt innovationssystem
Utveckla innovativa platser och miljöer för innovation
Bidra till ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft
hos företag.
Skellefteå Science City är under ständig utveckling och i
år kan det spännande samarbetet med InnoEnergy, kring
ekosystem för energirelaterade innovationer och arbetet
med att möjliggöra en långsiktig och hållbar satsning på AI
genom samarbete med AI Innovation of Sweden nämnas
särskilt. Skellefteå Science City kommer också att ta en
fortsatt viktig roll i utvecklingen av Campus Skellefteå.
På följande sidor kan du läsa om våra projekt och
satsningar.
Det här är Skellefteå Science City 2020!
Johnny Högberg
VD, Skellefteå Science City

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
VI SKAPAR PLATSER, SYSTEM OCH MÖJLIGHETER FÖR INNOVATION
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VI UTVECKLAR
INNOVATIONSSYSTEMET
RISKKAPITAL TILL NORRA SVERIGE
Som en del av en större strategi för att få mer riskkapital till norra Sverige, har Skellefteå
Science City initierat projektet The Great Northern Capital Connect (TGNCC). Skellefteå
Science City har uppdraget att öppna kanalerna mellan norrländska startups och nationella
riskkapitalbolag och affärsänglar, och där utgör TGNCC en del.

SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG
#SIR21
Hur kan vi gemensamt bidra till den Nya industrins växtplats?
Den frågan ställer vi oss under nästa Sveriges Innovationsriksdag.

SKELLEFTEÅ BLIR NOD FÖR
AI INNOVATION OF SWEDEN
Initiativet ska genom samverkan och colocation accelerera innovation och forskning
inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens
- AI.

Efter två års påtryckningar och pitchande är vi glada att äntligen
få Sveriges största innovationskonferens hit! Skellefteå har de
senaste åren gjort stort avtryck på det regionala, nationella och
InnoEnergy
internationella innovationslandskapet.
InnoEnergy är innovationsmotorn för hållbar energi i
Sveriges Innovationsriksdag arrangeras av SISP och
Europa och stöds av EIT, European institute of
Skellefteå Science City och är en årligt återkommande
innovation and technology. De har sju lokalkontor i
mötesplats för politiker, beslutsfattare och medarbetare i
Europa. Nu öppnar de det åttonde i Skellefteå!
inkubatorer och science parks. SIR lockar ca 400
personer från hela landet.
De har som målsättning att bli den accelerator för
kompetensutveckling och kompetensförsörjning som behövs för
Northvoltetableringen
och den ”nyindustrialisering” som följer med
Skellefteå Science City är
den enorma etableringen. En viktig pusselbit i den klustersatsning på
medlemmar i Swedish
energi som vi arbetar med.
Incubators & Parks (SISP)
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VI UTVECKLAR PLATSER
FÖR INNOVATION
Platsen spelar roll. Areas of innovation är platser utformade och drivna för att attrahera kompetenta företag och
entreprenörer, nya talanger och investeringar. Hur gör man det då? Jo, bland annat genom att koppla samman,
och utveckla, vetenskapliga, tekniska, pedagogiska och sociala resurser på en plats. Det i sin tur leder till ökad
hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt för samhället.

THE GREAT NORTHERN

ETT HUS FÖR SPEL

Vår första Area of innovation, The Great Northern
(TGN), har nu varit i drift i tre år! Vi vågar påstå att TGN
har utvecklats till norra Sveriges mest innovativa
mötesplats där idéer och människor, vars vägar i normala
fall inte korsas, möts.
Genom att samla viktiga resurser hjälper vi både startups och
etablerade företag att utvecklas och lyckas på lokala, nationella
och internationella arenor.

Under 2019 öppnades dörrarna upp för spelföretag
på Campus Skellefteå. Vi ser att ett community
inom spel är avgörande för en växande spelbransch.
Nu finns en kreativ plats där spelstudios och
studenter kan skapa nästa stora spelsuccé!

ETT NYTT CAMPUS
Vi vill ta Campus Skellefteå in i framtiden.
Tillsammans med bland annat kommunen analyserar
vi behovet av ytterligare utbildningsaktörer, som
till exempel internationella universitet, för att
möta kommande utmaningar.
Genom att skapa mötesplatser och en science
parkliknande miljö, arbetar vi också för att
intressera fler teknik-och spelbolag att flytta
in på Campus.

GREAT PARNERNS &
FRIENDS
The Great Northern arbetar tillsammans med några noggrant
utvalda Great Partners, Friends och Creators. Dess expertis
är viktiga inspirationskällor och kunskapstillgångar för våra
medlemmar, samtidigt som partnerskapet främjar hela
startupscenen i Skellefteå.
>> Aspia, Balanserad, Boliden, Norran, Nordea, Luleå
Tekniska Universitet och Zacco <<
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VI DRIVER INNOVATION
I ETABLERADE FÖRETAG
Förmågan att innovera har blivit en kritisk framgångsfaktor.
Skellefteå Science City erbjuder därför etablerade företag
möjlighet att arbeta strukturerat med innovation- och
utvecklingsarbete. I dagsläget tillhandahåller vi föreläsningar,
seminarier och workshops via projektet Intersective Innovation
och mötesplatsen Innovators Club men ambitionen är att
under 2020 bredda projektportföljen ytterligare.

INTERSECTIVE INNOVATION

Intersective betyder skärningspunkt. Det är i
skärningspunkten mellan olika branscher och
områden som de mest innovativa idéerna
uppkommer. Projektet Intersective Innovation
är ett samverkansprojekt tillsammans med Piteå
Science Park och RISE där vi testar olika
metoder för öppen innovation.
Andra aktiviteter som genomförts
inom projektet Intersective Innovation är:
Innovationskonferensen MishMash
Seminarieserien Tänk Nytt
Nätverket Business Lab

Inom ramarna för projektet har vi bland annat
haft en Co-Creation workshop tillsammans med
Skellefteå kommun stöd och service. Deltagarna
arbetade fram underlag för ett digital stöd
lämpat för personer med nedsatt kognitiv
förmåga. Underlaget låg sedan till grund för en
innovationsvänlig funktionsupphandling och
finns idag på marknaden under namnet
Todej.

900

...deltagare har projektet nått
genom sina aktiviteter.

INNOVATORS' CLUB
Med inspiration och vägledning från några av de
främsta inom sina respektive fält, skapar vi
exklusiva möten för förnyelse och utveckling.
Vi har startat Innovators’ Club för att etablerade
och traditionella företag ska kunna utveckla sin
innovationsförmåga och få tillgång till nya
metoder och ny forskning.
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VI UTVECKLAR SKELLEFTEÅS
NYA ENERGIKLUSTER
Just nu byggs ett helt nytt ekosystem kopplat till Europas
största industrisatsning i Skellefteå - Europas första
storskaliga fabrik för Litiumjonbatterier. Satsningen medför
både utmaningar och möjligheter, där olika samhällsaktörer
behöver samverka på bästa sätt för att bygga ett starkt och
livskraftigt näringslivsklimat.
Skellefteå Science city arbetar tillsammans med EIT
InnoEnergy (The European Institute of Innovation and
Technology) med att skapa ett industriellt ekosystem för
batteriproduktion i Europa.

ENERGY CONFUSION

- mötesplatsen för en hållbar framtid!
Världen är i behov av nya, smarta och hållbara lösningar
för framtidens energisystem.
För andra året i rad samlar vi viktiga aktörer från hela världen i
Skellefteå för att diskutera och inspireras inom nya frågor som
energilagring, elektrifiering och smarta energilösningar.
Energy ConFusion arrangeras av North Sweden Cleantech.

NORTH SWEDEN CLEANTECH
Science City driver tillsammans med Umeå och
Örnsköldsvik innovations- och exportplattformen
North Sweden cleantech. Tillsammans med
energibolagen och inkubatorerna i regionen driver
vi flera innovationsprojekt för att stödja den starka
cleantech- branschen i norra Sverige.
Genom att öka intresset för regionen som
innovationsplats kan vi göra det enklare för
medverkande företag att utveckla nya produkter,
lösningar och idéer och göra dem tillgängliga
regionalt, nationellt och internationellt.

Arrangerar affärsbesök genom den nationella
plattformen Smart City Sweden
Driver Sveriges största mötesplats för ren
energi - Energy ConFusion
Driver ett samverkansprojekt med finska
energikluster
Driver regionala mötesplatser som samlar och
utvecklar branschen lokalt.
I partnerskap med InnoEnergy - driver vi på
utvecklingen av ett batterikluster i Skellefteå
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NORRA EUROPAS SNABBAST
VÄXANDE SPELKLUSTER
ARCTIC GAME LAB
Sedan 2016 pågår en regional satsning på spelbranschen i norra Sverige, där
kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Boden ingår. Skellefteå
Science City har uppdraget att driva den satsningen, med finansiellt stöd
från kommunerna, regionerna och EU-projektet Innovation Game 2.0.

INNOVATION GAME 2.0
Innovation Game 2.0 startade sommaren 2019. Projektmålet är att stärka
spelbranschen i regionen genom att bidra till en mer diversifierad arbetsmarknad
som är attraktiv och inkluderande. En bransch som bidrar till utveckling
av innovationskraften i andra branscher, lockar till inflyttning
och bildande av företag samt minskar flykten av kompetens.
Ökad synlighet
Ökad spelkompetens inom
innovations- och utbildningssystemet
Fler spelinnovationer
Fler investeringar
Fler mötesplatser

19,2
MILJARDER

Så mycket omsätter
Svenska spelutvecklare
under 2018. Det är en
tredubbling på fem år!

Källa: Spelutvecklarindex

ARCTIC GAME WEEK

Arctic Game Week är en årligt återkommande vecka med
spelrelaterade event för som de som arbetar inom
spelindustrin, de som vill bli en del av industrin och för
slutkonsumenter av spel och spelrelaterad kultur. Det är en
vecka då den internationella och regionala spelindustrin träffas
och då investerare och publishers besöker norra Sverige.
Arctic Game Week äger rum i samband med den stora
spelfestivalen Nordsken.
arcticgameweek.com

DET HÄR ÄR
SKELLEFTEÅ SCIENCE CITY!
VI ÖKAR INNOVATIONSTAKTEN - INOM SYSTEM, PLATSER & FÖRETAG
Skellefteå Science City utvecklar innovationssystemet i Skellefteå. I det arbetet ingår att locka nya aktörer till
Skellefteå, såsom etablerade institutioner och innovationsstödjare, i form av till exempel inkubatorer och investerare.
Vi ser också till att skapa och öppna upp kanaler för samarbeten med andra regioner, nationellt och internationellt.
Dessutom arbetar vi aktivt för att öka samarbetet mellan olika aktörer inom systemet. Ta kontakt med oss så kan vi
berätta mer!

JOHNNY HÖGBERG
JOSEFIN LUNDBERG
EMINA KOVACEVIC
PERNILLA LINDMARK
CEO
COO/TGN-Manager
Innovation Manager
TGN Communications & Service Manager
+46 (0) 72 712 90 53
+46 (0) 76 800 45 42
+46 (0) 70 274 55 43
+46 (0) 70 298 77 80
johnny@skellefteasciencecity.se josefin@skellefteasciencecity.se emina@skellefteasciencecity.se
pernilla@skellefteasciencecity.se

PETER SUNDBERG
SANNA ORELLANO
DANIEL WILÉN
Energy Cluster Manager
Energy Cluster Marketing Manager Game Cluster Manager
+46 (0) 76 146 50 01
+46 (0) 70 302 93 22
+46 (0) 70 692 10 79
peter@skellefteasciencecity.se sanna@skellefteasciencecity.se daniel.wilen@arcticgamelab.com

HÄR FINNS VI
THERESE MOSSBERG
Communication Manager
+46 (0) 73 095 98 70
therese@skellefteasciencecity.se

LINDA LUNDGREN
Project Economist
+46 (0) 70 296 13 77
linda@skellefteasciencecity.se

Vi sitter i innovationshuset
The Great Northern på Storgatan 53
i Skellefteå. Titta gärna förbi!
www.skellefteasciencecity.se

