
Hur gör vi Sverige till en 
världsledande batterination?
Nu dras olika satsningar igång för att 
bygga Sveriges batteriekosystem.  
Investeringar har redan påbörjats, 
men vad mer behöver göras? 
Välkommen på workshop med företag, 
offentliga aktörer och akademi för 
att diskutera och identifiera hur vi 
stärker den svenska utvecklingen inom 
batterivärdekedjan.

Batterier är en kritisk komponent i ett elektrifierat 

samhälle. En ny industri håller på att byggas upp 

runtom i världen och Sverige har utomordentliga 

förutsättningar att bli en av de ledande 

batterinationerna.  

 

För att lyckas behöver vi bygga upp ett stabilt 

och hållbart ekosystem där små och stora 

företag, investerare samt offentliga aktörer är 

engagerade. Ett ekosystem som stärker företagens 

förutsättningar längs hela värdekedjan och möter de 

behov omställning och konkurrenskraft kräver. 

Vi anordnar fyra workshops 
Som ett steg på vägen bjuder vi in till fyra 

workshoppar på olika orter: 

• Skellefteå 21 mars 

• Stockholm 22 mars 

• Västerås 23 mars 

• Göteborg 28 mars

Syftet med workshopparna är att tillsammans 

diskutera och identifiera hur vi stödjer och skyndar 

på utvecklingen inom batteriområdet. Vi pratar om 

både möjligheter och utmaningar såväl regionalt 

som nationellt. Det är ett ypperligt tillfälle att knyta 

kontakter och bygga nätverk med personer som är 

verksamma inom batterier. Alla med målet att bidra 

till en framgångsrik batteriindustri.

ANMÄLAN

Klicka här för att anmäla dig på event-
sidan,eller använd nedanstående QR-kod.

Eventet är kostnadsfritt. En no-show 
avgift på 500 kr debiteras om du uteblir.

Antalet platser är begränsade. 

Vi har reserverat ett antal platser per 
workshop för olika slags aktörer. Detta 
för att genom skilda perspektiv uppnå 
dynamiska och givande diskussioner.

https://www.ri.se/sv/nyheter/kalendarium/hur-skapar-vi-en-varldsledande-batteriindustri-i-sverige


Hur gör vi Sverige till en 
världsledande batterination?

Hur accelererar vi framväxten av ett svenskt och nordiskt 

ekosystem inom batteriområdet? Idag driver fordonsin-

dustrins behov utvecklingen, men andra områden är också 

viktiga, vilket bekräftats i  flera myndighetsrapporter. Vid 

sidan av de batterifabriker som håller på att byggas finns ett 

behov att stärka utvecklingen av andra industrigrenar och 

underleverantörskedjor.

Hur tar vi det vidare? 

Vi bjuder in till en workshop på fyra orter för att diskutera hur 

vi tillsammans kan stärka och accelerera utvecklingen i hela 

ekosystemet. Vi diskuterar allt från gruva till återvinning, kompe-

tens, elförsörjning och produktion, såväl regionalt som nationellt.

Men vad driver vad? Hur kan vi identifiera kritiska områden som 

ger dominoeffekt? Vilka projekt behöver startas? Är det inom 

forskning, policy eller omställningsåtgärder vi behöver satsa? 

Eller krävs fler fabriker för att driva utvecklingen? Vilka behov 

har de mindre företagen för att kunna ställa om och bli en del av 

den nya “batteriekonomin”?

Energimyndighetens avsnitt: En nationell arena 
Energimyndigheten bjuder in till dialog kring en unik, ny arena 

där du kan utveckla din kunskap, samarbeta med andra och 

bidra till att stärka det svenska ekosystemet av företag inom en 

konkurrenskraftig batterivärdekedja. Utforska hur din organisa-

tion kan bidra till omställningen och bli en del av en ny industri, 

både i Sverige och internationellt. En industri där partnerskap, 

innovation och samverkan är nyckeln till framgång!

Utöka ditt nätverk 
Workshoppen är ett utmärkt tillfälle att träffa personer från 

företag, offentlig verksamhet och akademi som tillsammans vill 

bygga Sveriges framtid inom elektrifiering och batterier.  

PROGRAM
09.00 Inledning & incheckning
10.00 Workshop del 1
12.00 Mingellunch
13.00 Energimyndigheten
14.00 Workshop del 2
15.30 Eftersnack

ANMÄLAN
Välj ort på eventsidan
Skellefteå 21 mars
Stockholm 22 mars 
Västerås 23 mars 
Göteborg 28 mars

Vid anmälan får du en länk 
till kollaborationsverktyget 
Hives, där du kan påbörja 
diskussionen redan innan 
workshoppen.

KOSTNAD
Eventet är kostnadsfritt. 
En no-show avgift på 500 kr 
debiteras om du uteblir.

FACILITATOR 
Fredrik Heghammar är en känd 
facilitator med lång erfaren-
het inom innovation, digital 
kommunikation och utbildning.

Energimyndigheten tillsam-
mans med Sopra Steria kommer 
att hålla ett avsnitt av 
workshoppen kopplat till en 
nationell arena för en håll-
bar batterivärdekedja. 

https://www.ri.se/sv/nyheter/kalendarium/hur-skapar-vi-en-varldsledande-batteriindustri-i-sverige
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