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Om R2B
De värden och den kunskap som kan utvinnas ur forskning och innovation är avgörande för en hållbar utveckling i den 
globala konkurrenssituationen. 

Forskningen har en nyckelroll i att rusta Sverige för exempelvis digitaliseringen och det snabba teknikskifte som påverkar 
vårt samhälle i grunden. Därför satsar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) på Research2Business med långsiktigt 
för att främja samverkan kring forskning och näringsliv som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett globalt och hållbart 
perspektiv. 

Research2Business etablerar nya mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten och nya större 
kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet. 

IVA är initiativtagare till Research2Business som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet 
och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet. R2B Summit är 
projektets årligen återkommande mötesplats med start den 20 mars 2019 på IVA. 

Läs mer om projektet: www.iva.se/projekt/research2business/

http://www.iva.se/projekt/research2business/


IVA driver Research2Business med målet 
att forskning ska nå ut mer från lärosätena 
och stärka Sveriges konkurrenskraft.
ü 33 universitet är inbjudna 
ü Universitetens innovationskontor och holdingbolag medverkar 
ü Teknikföretagen, PRV och KK-stiftelsen är med 
ü …



R2B har tre verksamhetsområden 



Kommunikation som 
lyfter fram Sverige 
som ledande 
forskningsnation 
i samverkan 
med företag. 



Mentorverksamhet för 
forskare



IVA 100 år av innovation
IVAs100-LISTA 
100 potentiella innovationer som 
näringslivet borde satsa på! 



Research2Business Summit den 20 mars 2019

R2B Summit - where science and business creates innovations



Styrgruppen för Research2Business

• Marianne Dicander Alexandersson, Sahlgrenska Science Park. 
• Anna Holmberg, Chalmers och Sahlgrenska entreprenörsskolor.
• Anna Nilsson Ehle, Vinnova och Lindholmen Science Park.
• Malin Persson, Accuracy AB. 
• Mikolaj Norek, Forum for Innovation Management. 
• Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Group. 
• Tuula Teeri, IVA. 



Varför IVA & R2B 
• Mötesplats för ökad samverkan
• Positiv attitydförändring kring samarbete mellan näringsliv och 

akademisk forskning
• Ökad samverkan mellan lärosäten
• Öka den akademiska forskningens insikter om 

företagens behov
• Existerande företag inkluderar forskningens resultat i nya produkter och 

affärer
• Aktiviteter som bygger nya relationer och ökar kontakter och 

samverkan mellan forskning och näringsliv  
• Kunskapsöverföring
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