
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REGIONAL TILLVÄXT 

När: Tisdagen den 21 april 2015, kl. 12.30-16.00

Var: Sal E 203, Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2, 
Trollhättan

Talare: Ulrika Lundh Snis & Tomas Lindroth, Högskolan Väst
Kristina Nyström, KTH i Stockholm
Mikaela Backman, Högskolan i Jönköping
Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen

Moderator:     Anders Palmqvist, Högskolan Väst

Seminariet hålls på svenska. Anmälan sker genom registrering här senast 14 april, 2015. 
Kostnad för seminariet inkl. lunch och kaffe är 450 kr inkl. moms.

Mångfald, samarbete och innovation
I jakt på extern kunskap blir samarbeten mellan företag, kunder, leverantörer etc. allt 
viktigare för att företag ska kunna vara innovativa. Forskning visar att deltagande i 
olika typer av kunskapsnätverk är en viktig del i innovationsprocessen. Detta beror på 
att företagens interna kunskapsresurser ofta inte är tillräckliga för att nå framgång i 
innovationsarbetet. Mångfald i arbetskraftens sammansättning, både i termer av 
utbildning, yrkesinriktning, nationell bakgrund och ålder, stärker emellertid 
företagens egna kompetenser. Detta bidrar positivt till innovation och förnyelse. 

Mikaela Backman, doktor i nationalekonomi, Jönköpings Internationella 
Handelshögskola. Efter nedläggning - Vad händer med de anställda?

Presentationen handlar om vilka regionala skillnader det finns när 
det gäller hur många som drabbas av företagsnedläggningar. Vad 
händer med de anställda som drabbas av en företagsnedläggning? 
Vilka regionala skillnader finns det när det gäller hur snabbt de som 
drabbas har ett jobb igen?

Kristina Nyström, docent i nationalekonomi, Kungliga Tekniska 
Högskolan. 

Dörrar och trösklar till mobila tjänster och mobila betalningar - om 
forskning och samverkan inom IT-innovation
Presentationen tar utgångspunkt i ett projekt inom mobil handel där IT 
innovation och adoption av nya mobila tjänster skett i samverkan med 
slutanvändare, konsulter, forskare och studenter. Vi tar upp både den 
aktuella forskningsfronten för området samt en tillbakablick på konkreta 
lärdomar i projektet.

Ulrika Lundh Snis, doktor i informatik & Tomas Lindroth, doktorand i 
informatik, Högskolan Väst.

Högskolan Väst arrangerar ett regionalt tillväxtseminarium för att delge intresserade 
aktörer på den lokala och regionala kartan några av de senaste forskningsresultaten 
inom regional utveckling och tillväxt. Presentationerna är resultat från de senast 
genomförda Uddevalla Symposierna*. Arrangemanget blir även en mötesplats för 
dig som vill lära mer om regional utveckling, innovation och tillväxt.

* Startade 1998 i Uddevalla och är en årlig internationell forskningskonferens inom regionalvetenskap och entreprenörskap med inriktning på drivkrafter för hållbar lokal och regional utveckling anordnad av Högskolan Väst . För mer information www.symposium.hv.se

Regionens utvecklingspolitik – resultat från Västsvenskt regionalt seminarium vid Uddevalla 
Symposiet i juni 2014
Här presenteras resultaten från seminarium där sex världsledande forskare diskuterade de 
utmaningar Västsverige står inför idag.

Tomas Ekberg, chefsanalytiker, Västra Götalandsregionen

http://www.hv.se/sv/institutionen-for-ekonomi-och-it/forskning/anmalan-till-seminarium-om-regional-tillvaxt
http://www.symposium.hv.se/

