Sten Minör, T&R Software

Sigrun in Short
Sten Minör
2010-10-21

1

Swedsoft artikel: “Vassare it-utveckling en ödesfråga”
Ny Teknik 28 April 2010
”I Sveriges mest FoU-intensiva storföretag
utgör mjukvara 60 procent av de totala
investeringarna i produktutveckling”
” …halkar Sverige ned från plats 4 till plats 9
när det gäller FoU och från plats 12 till plats
16 på listan över kompetensutveckling inom
IT”
”Om högskolorna i högre utsträckning än
idag samverkar med näringslivet regionalt
och får förutsättningar för samverkan i
nationella nätverk genom t.ex. forskarskolor
kan mjukvarukompetensen i Sverige som
helhet stärkas”
”I viktiga konkurrentländer inom
mjukvaruutveckling, som Indien och Kina,
koordineras insatser mellan olika företag
och mellan universitet och näringsliv, med
målet att lyfta hela landets kompetens inom
området. Sverige måste skaffa sig
mekanismer som skapar incitament för
företag att stödja och nyttiggöra
mjukvaruforskning.”

Christer Bengtsson Director Swedsoft
Anne-Marie Fransson Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Anders Narvinger VD Teknikföretagen
Ulf Bengtsson Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Peter Bergh VD Föreningen Svensk Programvaruindustri
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Ny Teknik October 21, 2009

”Vi behöver komplettera forskningsatsningarna med medel för demonstration”
Jan-Eric Sundgren, Volvo
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Dagens Industri, September 2010
“Den Svenska institutsektorn
skapar fruktbara
samarbeten mellan
näringsliv och lärosäten.
Men för att öka graden av
kommersialisering måste vi
investera mer I den
nyttoorienterade
forskningen. Först då kan
Sverige få ut fler
innovationer på
marknaden”
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IVA-Aktuellt 5/2010
“Samarbetet mellan högskola och
Industri måste bli bättre”
“Det skrivs många vetenskapliga
rapporter men de blir sällan lästa I
industrin”
“Det är ett högaktuellt ämne men få
gör något åt problemen”

Bernt Ericson
fd forskningsdirektör, Ericsson
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In a Nutshell: A New Link Between Academy and Industry
Sigrun will boost productivity and competitive advantage of software-intensive
industry and organisations by making research results and innovations used in
practice
Sigrun
 Started April 1st, 2010
 Will try out research results in common projects with product companies, consultant
companies, public organisations, and universities
 Use novel business models to get a wide adoption of research results
 Will promote collaboration in open innovation and open source software
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Sigrun activities

1.

Run strategic workshops with partner
companies, organisations, and universities

2.

Maintaining forums for openly sharing
•
•
•

3.

Development practices and experience
Software and tools
Business models and services

Form Innovation Projects
•
•

4.

Innovation scouting&brokering
Forming and running innovation projects

Facilitate networking and job rotation
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Sigrun partners
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Want more info?
sten.minor@sigrun.se
www.sigrun.se
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