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Presenter
Presentation Notes
Tack så mycket för introduktionen och inbjudan Tack också till Espen och Chriustian för att vi får komma och prata om:- Innovasjon Norge, våra prioriteringar och några av de möjligheter vi ser....Vi (Tina och jag) finns på Stockholms kontoret Detta är viIN’s övergripande 3 mål…få til fler….Flere gode gründereFlere vekstbedrifterMer innovative næringsmiljøerRegjeringens og regionenes verktøy før å utløse bærekraftig innovasjon og næringsutvikling i hele Norge.



Norway is on a mission...
Regjeringen  

tydeligere retning for 
vårt eksport- og 

internasjonaliserings-
arbeid

Mulighets- og satsingsområder

Presenter
Presentation Notes
För oss på IN är detta spännande tid som vi är inne i.Då dels Norge är i omställning och…… Norge fick ett abrupt uppvaknande i 2014 när oljepriset rasade och det blev tydligt att man var tvungen att ställa om...Det blev helt uppenbart att Norge behövde ställa om sitt näringsliv och få fler ben att stå på.....Världen har kommit med ny beställning……. Bla så har FN presenterat17 globala utmaningar för framtiden Världen och Norge är i omställning. Norge fick förra året (2017) en. Den ger en tydlig riktning för Innovasjon Norges export och internationaliseringsarbete.Export strategiVi har som land identifierat och pekat ut 6 prioriterade områden där man ser möjligheter för Norge och som man borde fokusera på.Inom många av dessa områden har dessutom Norge mycket att erbjuda MEN man har historiskt kanske inte så strukturerat sett på dessa samhällsutmaninagr som nya markedsmuligheter, och det är en av de skiftena som Norge nu har gått igenom



Sustainable urbanisation
Developing and managing cities that are good 
for people, the economy and the environment

Clear.focus

Presenter
Presentation Notes
Så nu har Norge fått ett tydligt fokus och prioriteringar inför framtidenMen det är ju igentligen nu som den igentliga resan verkligen börjarMen det handlar inte bara om att ha ett fokus utan också effektiva arbetsprocesser som gör att man snabbt kan ta en position på världmarknaden inom de områden som identifierats



We are present all over the world…

Europe
(14 Offices)

Asia
(9 Offices)

Africa/Middle East
(4 Offices)

America
(7 offices)

Presenter
Presentation Notes
Många av er kommer naturligt nog mest i kontakt med våra kontor i Norge, vi finns ju i Norges alla fylken.Men IN har 35 kontor i 29 länder runt om i hela världen, vi finns i alla världsdelar …Kontor som jobbar med….BYT SLIDE



«We give local ideas global 
opportunities!»

Brand Norway

Visit
Norway

Export
Norway

Invest in
Norway

Presenter
Presentation Notes
För oss på ute kontoren så är vårt övergripande mål att ge “lokala ideer Globala möjligheter” ….Det gör vi genom att fokusera på “3 områden” Export Norway: Det handlar om att stimulera och matcha norska företag med växtpotensial att nyttja dom möjligheter som finns utanför landets gränser.Visit Norway: Profilera Norge som resmål och skapa ett ökat hållbart resande till Norge.Invest in Norway: Arbeta för att få utländska investeringar och etableringar till Norge.och stötta detta via gemensam branding. Allt detta tillsammans bidrar till Merkevaren Norge.



Sweden the market 
next door…

A good place to practice and 
find a partner for collaboration and 

expansion

10,2
million

2,7% 
growth

No. 1
Start 

market

SWEDEN
THE MOST 

IMPORTANT
TRADE PARTNER

TO NORWAY Stable 
market

Presenter
Presentation Notes
För norska bedrifter som ska gå internationellt har historiskt Sverige varit den största och första startmarknaden.Detta för att. ->   Gå igenom bollarna –Stabil och relativt stor marknad (dubbelt så stor som Norge) som haft en god tillväxt.Sveriges är Norges viktigaste handelspartner utanför oljeindustrin 10,2 % av Norsk fastlandsexport går till Sverige och 11,9 % av Import (utenom skip, oljeplattformer og råolje) kommer från Sverige.Norge är det land som kontrollerar flest bolag i Sverige (2 267 stycken 2017) Stabil marknad många likheter med Norge men också  viktiga skillnader i industristruktur som är bra och viktigt att förstå….BYT SLIDE!Affärskultur som man måste känna till om man ska hit. Detta ska jag återkomma till lite senareNär vi pratar om Sverige o Norden så brukar vi stressa att man inte enbart ska se det som en viktig exportmarknad utan också en marknad för samarbete  både på innovationssidan men också kopplat till gemensamma Nordiska satsningar på den internationella marknadenSverige har kompletterande industristruktur och kompetens som passar väl för industriellt samarbete. Länderna har många gemensamma utmaningar och prioriterade satsningsområden som passar ypperligt för gemensam innovation.�Småföretag är basen i båda ländernas näringsliv.  Dessa bolag är ofta för små för att vara relevanta mot större slutkunder, Man behöver formera bredare tjänstelösningar, som har större kapitalbas. Här borde näringslivet samverka mera för att skapa allianser som kan få till skalbar expansion mot viktiga ännu mer konkurrensutsatta exportmarknader. 



Kilde: Harvard Economic Complexity Index.

Norway Sweden

Presenter
Presentation Notes
Norge och Sverige har många likheter men också olikheter...När man ser på båda ländernas ekonomi så blir det tydligt att Sverige har en mycket mer diversifierad ekonomi än Norge.Sverige har historiskt varit igenom ett antal omställningar, man har haft varvskris, bilkris etc. Alla dessa omställningar har medfört att man är duktig på att utveckla sitt näringsliv via innovation.Norges andel av Världsekonomin har stadigt gått nedåt sedan 1998 och speciellt i jämförelse med våra Nordiska grannländer.  Norge må utvikle flere eksportnæringer og mindre ensidig økonomiNorsk næringer må internasjonaliseres og Norge må tiltrekke seg flere investeringNorge må styrke konkurransekraften



Our areas of focus

Health Care:
• Connected Care
• Assisted Living
• Personalized medicin

Smart Society:
• E-Mobility
• Smart Buildings

AI as an Enabler:
• Automation/Drones
• Fintech
• Industry 4.0 

Bioeconomy:
• Forestry / Wood Housing
• Biobased Tech for Fashion & Food 

Presenter
Presentation Notes
Det är intressant att olikheter till trots så har våra länder delvis valt samma strategiska satsningsområden framåt.Detta gör att den svenska marknaden är intressant inte bara som export marknad utan kanske i större grad som samarbetspartner kopplat till innovativ utvecklingVårt jobb handlar mycket om att identifiera möjligheter för NorgeVi har 3 områden som vi arbetar proaktivt medVissa länge andra nya. Byggt upp kunskap och nätverk.Helse länge digiatlisering slår utBioekonomi skogen som möjliggörare för nya produkter	Träbyggande , Precions jordbruk, Framtidens proteiner	Foodtech o FashiontechMen nu väldigt mycket kopplat till AI som möjliggörare



Presenter
Presentation Notes
AI stort i SverigeVinnova kartläggningNationell strategi styrkor o möjlighetsområden o plan för fokuserade satsningSedan har vi på väldigt svenskt sätt kraftsamlatWallenberg stiftelsen större satsning på FOU o utvecklingWinnova dedikerade sastsning inom prioriterade områdenaSen har näringslivet  o speciellt de stora multinationella svenska företagen som volvo, Astra Zeneca, Scania, Ericsson, Stena  Autoliv mfl gått med i breda satsningar på Utvecklingsarenor för AILindholmens Science park blir hem för nationellt innovation arena och Data factory för möjliggöra innovation – små och stora + internationella aktörer. Mycket framtiden mobilitet Karolinska har center för att snabba upp AI impl inom Vården IN har speciell rapport inom AI



Collaboration is key, in Sweden

#STHLMTHINGS
THINGS® is a 2000 m2 co-working down-town 
Stockholm for selected start-ups with 
hardware as part of their solution and global 
ambitions

Presenter
Presentation Notes
Innovations politiken i Sverige är väldigt tydlig. Den sker ofta genom breda samarbetsprogram som finansieras av tex Vinnova. Man har riktade utlysningar kopplat tillprioriterade områden. AI inom Helse texDessa utlysning ofta är öppna för internationella parter och vi ser detta som en viktig väg in för Norska bolag. Men även utanför dessa program sker väldigt mycket utveckling i samverkan. De stora bolagen har många egna accelerator / Incubator program. Stena, abb och ericsson e av mångaMan dessa bolag är ofta också med som strategiska partners i gemensamma Innovations o Innovations lab som Lindholmen Ai Lab & data Factory Där volvo Scania Astra Zeneca och stena  och i stockholm runt  edge o 5g infrastrukturStockholm Ericsson, TeliaDessa lab är också naturliga ingångspunkter för innovativa bolag och man kan säga att dessa nätverk ofta har Internationell samverkan som en prioriterad del. 



Bioeconomy is fast moving towards smarter solutions 

 High relevance of AI in various subsectors, as Foodtech, 
Agtech and Smart forestry

 Strong national collaboration, between network, 
universities, startups and the industrial sector

 Precise farming technologies and food waste management is 
booming

 Drones and IoT solutions important enablers (DaS, DDaS)

Bioeconomy

https://www.icagruppen.se/globalassets/3.-investerare/5.-rapporter/arkiv---finansiellt/engelska/2017/06.-capital-markets-day-2017/5-cmd-2017-digitalization.pdf
https://agfo.se/agfo-insight/


Presenter
Presentation Notes
Så dags för en liten djupdykning inom BioekonomySom vi sagt så är ai rapporten en ögonblicksbild. Massa inititiativ pågår några kommer med härEtt av de områden som kommer högst inom Agtech är Presitionsjordbruk. Det finns massa samarbetsarenor och bolag inom detta område som vi hänvisar till i rapporten.15 november 2018 så annonserades en kraftfull nationell satsning på Ai inom lantbruksidan. o kopplat till JordbruksteknikProjektet Agtech 2030. Östergötland har gjort en gemensam ansökan och får nu 200 milj bla av Vinnova. �Ledande miljöer kopplat till Agtech Vreta kluster är med och de är delaktiga i de flesta Svenska initiativen. Man jobbar  också med att koordinera forskning (FORMAS och MIStRA) och med Vinnova fundingLinköping är också hub i WASP satsningen och har edge på Bildanalys som är vitalt inom presicionsjordbrukMan ansvara också för den nationella satsningen på Drönare som har en testbedd i västervik som är europas största testbedd. Amn kan gå högre än på andra ställenSamtidigt kom ut att Vinnova som en del av de nationella testbedds satsningen finansierar en dedikerad testbed för digitaliserad jordbruk i Uppsala.Men lika viktigt som att jobba med teknisk utveckling, pågår ett intressant arbete med att identifiera och utveckla nya affärsmodeller som möjliggör nya affärslösningar där också bolag kan samverka för att lyckas



Presenter
Presentation Notes
Som jag sa så satsas det en massa på teknisk utveckling  men det görs också väldigt mycket på kompetensutveckling. Management utbildning för lantbrukare >Eran BI det finns också incubationsmiljöer som hjälper bolag inom denna sektor



Presenter
Presentation Notes
Men även de större bolagen är väldigt aktiva Lantmännen har ett incubatorprogram för Lantbrukare och om vi nu går över mer till FoodTech så ser vi att de stora svenska lokomoteven i olika delar av värdekedjan engagerar sig. Elextrolux har samarbete med startups här ett exempel kopplat till Matsvinn.ICAX har en hel enhet som bara jobbar med nya digitala lösningar och samarbete med startups
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Presentation Notes
Är vi nu pratar om Mat så ser vi att det också finns dedikerade satsningar för att öka exporten av Kött. Tyvärr har man knutet ett bilateralt samarbete med Finland inom detta område. Vi ser att Vinnova mycket använder internationella samarbete för att få hävstång på sina satsningar. Detta är något som kanske IN/Norge skulle kunna fundera påMan har också tagit fram en strategi för sin livsmedelssektor och identifierat område för växt tex FermenteringMen man tittar också väldigt fokuserat på sensorik och hur det påverkar värdekedjan allt från pruduktutveckling, kvalitetskontroll för konsumentsinsikter, logistk och marknadsföring.



Presenter
Presentation Notes
Från 1 jan 2019 så invigs också ett nationellt initiativ för livsmedelssektorn väldigt mycket AI 



Cooperation.now

Presenter
Presentation Notes
Så för att sammanfatta så tror jag att vi nu ser ett nytt Norge tona fram. Ett Norge som har en tydlig prioritering för framtiden via sina utpekade 6 möjlighetsområdenEtt Norge som  ser nationellt samarbete som en nyckelfaktor för innovation & växt Ett Norge som ser internationella samarbeten som en viktig pusselbitInnovation i Sverige sker ofta genom breda samarbetsprogram som ofta är öppna för internationella parter………..AI genomsyrar allt.Precions jordbruk…Framtidens proteiner…Foodtech..Fashiontech..Helse – uppkopplad  vård…



Act.now

Presenter
Presentation Notes
Så för att sammanfatta så tror jag att vi nu ser en massa möjligheter för Norge framöver. Mycket kopplat till Avancerad teknologi men också tex inom säkerhet etiska frågeställningar Sverige har en tydlig prioritering för framtiden via sina utpekade möjlighetsområden- matchar med NorgesSverige ser Samarbete som en nyckelfaktor för innovation & växtSverige ser internationella samarbeten som  en viktig pusselbit – och här är Norge en intressant partner inom vissa områdenVI hoppas få till mer samarbeten här och kan här se oss som en brygga med nätverk och kommersiell förståelse 



EAT-Lancet rapporten

”Livsmedelsföretagen välkomnar rapporten, som vi ser 
som ett seriöst, ambitiöst och tankeväckande bidrag till 
det viktiga och redan pågående arbetet med att minska 
livsmedelskedjans miljö- och klimatpåverkan och att 
förbättra folkhälsan.”

”Framtiden tillhör de företag som medvetet väljer att producera allt mer hållbara produkter, 
detta gäller även kött. Det är både en förutsättning för planetens överlevnad, men det finns 
också stor ekonomisk potential för svensk industri. Baserat på den unika produktion som 
finns i Sverige, gör vi miljön en tjänst om både svenska och internationella konsumenter 
växlar över sin konsumtion till mer hållbart producerat svenskt kött i världsklass.” Det menar 
VD:arna i några av Sveriges största köttproducerande företag.

Presenter
Presentation Notes
Rapportens utgångspunkt är i korthet att vårt sätt att producera mat förstör miljön och klimatet och att vårt sätt att äta är dåligt för vår hälsa. Enligt de 37 forskarna måste vi göra en radikal, global omställning av dagens livsmedelssystem. Rapporten är som sagt väldigt ambitiös, såväl i sina vetenskapliga anspråk som i sina långtgående och på vissa områden radikala rekommendationer. Detta innebär att det kommer behövas mer tid för att på ett rättvisande sätt gå igenom och kunna bedöma rapporten i sin helhet. Omställningen av jordbruket som efterlyses i rapporten är redan i gång, i alla fall i Sverige. Det svenska lantbruket är ett av världens bästa utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Dvs det finns mycket att vinna om vi kan exportera vårt sätt att producera mat till resten av världen.Svenska kostråd tar hänsyn till hälsa och miljöLivsmedelsverkets kostråd från 2015 tar hänsyn till både hälsan och miljön. I stora drag stödjer rapporten Livsmedelsverkets arbete, men till exempel när det gäller mängden kött finns det skillnader. Kommentar till EAT Lancet-rapportenVetenskapsjournalisten Henrik Ennart på SVD har lyft ett antal frågor kopplade till den hyllade EAT Lancet-rapporten. Rapporten som publicerades i den brittiska tidskriften The Lancet är en omfattande vetenskaplig sammanställning över hur vi ska äta för att främja vår egen och planetens hälsa.�En av synpunkterna Henrik Ennart lyfter fram i sin artikel är att rapporten har ett ensidigt fokus på energiintag samt på fett, kolhydrater och protein. ”För närvarande produceras nästan dubbelt så många kalorier på jorden som vi behöver. Problemet i dag är att vi äter för mycket, men fel, kalorier. Och att maten inte fördelas rättvist.”Att äta mindre kött måste bli global trend om övergödningen ska påverkas EAT Lancet-rapporten bekräftar att vi alla behöver konsumera färre animaliska produkter, som nötkött, för att bland annat klara klimatet och världens matbehov. Men om ändrade kostvanor ska få positiva konsekvenser för Östersjöns miljö måste skiftet ske globalt.



”För att Sverige ska fortsätta att vara ett land som ligger i framkant 
krävs det att vi tar till vara på utvecklingspotentialen i hela Sverige. 
Det förutsätter att människor kan bo, arbeta, driva företag i hela 
landet. Men det förutsätter också en aktiv politik. Trots det hade vi 
länge en situation i Sverige när de här frågorna hade en allt för låg 
prioritet. Den utvecklingen bröts under förra mandatperioden. Dels 
genom en rad aktiva politiska beslut, där man kan nämns 
livsmedelsstrategin som kanske ett av de tydligaste exemplen. Men 
också genom landsbygdskommittens arbete och det 
inriktningsbeslut som fattades sedermera i riksdagen.”

Ny landsbygdsminister - Jennie Nilsson (S) 
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Presentation Notes




TAKK! 
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