
NIA Flyg 2016
Den svenska innovationsagendan för flyg

Inbjudan till samverkansmöte 17 februari

Två trendsättande agendor …
Innovationsområdet för flygteknik har 
de senaste åren skrivit två uppmärksam-
made innovationsagendor: NRA Flyg 
2010 och NRIA Flyg 2013. Den första 
agendan blev normgivande för Vinno-
vas, Energimyndighetens och Formas 
satsning på strategiska innovationsagen-
dor, inom vilken i dagsläget ungefär 90 
innovationsagendor har skrivits av lika 
många innovationsområden. Den andra 
agendan togs fram inom ramen för det-
ta program och bidrog till att flygteknik
området tilldelades ett av Sveriges 16 
strategiska innovations program (SIP) 
med namnet Innovair.

… och en tredje på gång!
Men låt oss inte vara nöjda med detta. 
Mycket händer i vår globaliserade 
omvärld som påverkar det svenska flyg-
tekniska innovationsområdet i högsta 
grad. Trots att vi har två genomtänkta, 
samlande och stilbildande agendor i 

bagaget håller vi därför just nu på att 
formulera 2016 års agenda: NIA Flyg 
2016. Arbetsgruppen består av represen-
tanter från Innovair, GKN Aerospace, 
Saab Group, Swerea, KTH, Chalmers, 
Försvarsmakten, FMV och SMF-världen. 
Det finns också en referensgrupp med 
bredare representation i bakgrunden.

Två syften, två målgrupper
Syftet med agendan är att staka ut en 
lämplig väg för framtiden, för att Sve-
rige ska ha så goda förutsättningar som 
möjligt att skapa innovation och natio
nell konkurrenskraft på det flygtekniska 
området. Syftet är tvådelat med varsin 
målgrupp:
• Dels samlar dokumentet innovations-

områdets aktörer och utgör ett styrdo-
kument för innovationsinriktningen 
på området, vilket skapar samsyn och 
förväntas ge synergier;

• Dels kommunicerar dokumentet 
denna nationella kraftsamling och 

effektivitetshöjning till politiker och 
beslutsfattare och öppnar för möjlig-
heter till offentliga satsningar som 
på både kort och lång sikt kan gynna 
innovationen inom området.

Viktigast: samverkan!
Eftersom samverkan på olika plan – 
inom innovationsområdet, mellan 
innovationsområdet och offentlig 
sektor, mellan olika innovationsområ-
den – är den allra viktigaste parametern 
för effektiv innovation bjuder vi nu in 
till möte i den samverkansgrupp vi vill 
skapa för att garantera bästa förutsätt-
ningar för synergier och samsyn. Vår 
ambition är att fylla samverkansgrup-
pen med representanter från alla orga-
nisationer som påverkar och påverkas 
av det flygtekniska innovationsområdet, 
organisationer som gör liknande saker 
inom andra tillämpningsområden, rele-
vanta strategiska innovationsprogram, 
myndigheter och departement.

Så: härmed bjuds du och din organisation in till vårt samverkansmöte som hålls 
kl. 13.00 – 16.00 den 17 februari 2016 i Nobelsalen på Vinnova i Stockholm.

Anmäl ditt deltagande här: www.niaflyg.se/jagkommer
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