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Vad menas med internationalisering?

• Varför…

– Exportfrämjande?

– Erfarenhetsutbyte?

– Stärka spetskompetens?

– Täcka luckor

• Inom vilka temaområden…

– Informationsinfrastruktur

– Nya affärsmodeller

– Kunskaper och kompetens

– Nya tillämpningar

• Samarbetspartners? 

• Målgrupper? 



Mentimeterfråga 2: 

TRL av produkter och tjänster inom ditt projekt?

…en snabb självuppskattning som hjälper 

oss att identifiera prioriteringar

…det projektet vidareutvecklar eller 

utnyttjar



Programmets resurser

• Internationaliseringsansvarig

• Hjälp att ansöka om flera resurser

• Externt råd 

• ”internationaliseringsgruppen” 

• Samarbete med parter och projektledare

• Sveriges representation utomlands

• Nätverk

• Exportfrämjande program

• Myndigheterna och verk

• ”Kraftsamlingar”



Exempel på aktiviteterna hittills och på gång

• Påverkansplattformen och enkät till alla parter

• Informell internationaliseringsgrupp

• Mer material på engelska 

• Samarbete med andra SIP, med flera 

• Kontakt med exportfrämjande program

• Internationella evenemang och kontakter



Brett intresse bland parterna – vilken prioriterar du?
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Intresse av områden för EU-samverkan

BIM

Uppkopplad byggplats

LCA, LCC

Nya material

Energieffektivisering

Nybyggnad

Renovering

Hållbar stadsutveckling

Standardisering

Brand

Annat www.menti.com 

Kod: 17 67 69



Mentimeterfråga 4: viktigaste länder?



Bikupor

• Varför samverka?

– Exportfrämjande

– Erfarenhetsutbyte

– Stärka spetskompetens

– Täcka luckor

• Inom vilka temaområden…

• Samarbetspartners? 

• Målgrupper? (SME/innovationsföretag, offentliga aktörer, forskare…)

• Möjliga insatser och aktiviteter inom ex. exportfrämjande, 

kompetensförstärkning och kapacitetsutveckling

• Tips om resurser, nätverk, konferenser med mera



Mentimeter 5: Hur borde programmet använda sina 

resurser? (rösta för upp till tre)

• Deltagande i internationella konferenser/stöd till projektdeltagande i 

internationella konferenser

• Coachning om internationella ansökningar ex. EU (Horizon 2020, Horizon

Europe)

• Erbjuda/planera studieresor utomlands

• Koppla projekten till resurser/program för exportfrämjande 

• Info om konferenser, ansökningstillfällen, besökande delegationer mm

• Stöd till gästprofessorer och gästforskare

• Påverkansarbete (ex. Horizon Europe)

• Övrigt 


