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Årsberättelse 
BioInnovation – en mötesplats för 
biobaserad innovation 
 
 
Bakgrund 
Det strategiska 
innovationsprogrammet 
BioInnovation har varit operativt 
verksamt sedan augusti 2014. 
Programmet baseras på visionen 
att Sverige till 2050 har ställt om 
till en biobaserad ekonomi. Vår 
målsättning (mission) är att bidra 
till att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för denna 
övergång genom att öka 
förädlingsvärdet i den svenska 
biobaserade sektorn. Budgeten är 
planerad till 100 MSEK/år. Initialt 
finansieras satsningen av 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, 
institut och offentlig sektor som deltar. 
 
Intresset för biobaserade alternativ och ökad användning av förnybara råvaror har ökat 
explosionsartat som en konsekvens av världens länders överenskommelse att ställa sig 
bakom Agenda 2030 och klimatöverenskommelsen i Paris. Oväntat många frågor och 
förväntningar kanaliseras därmed till BioInnovation.  
 
Vad behövs då för att vi ska lyckas nå vår vision? Våra möjligheter att lyckas är beroende av 
att de aktörer som medverkar i programmet förstärks i sin förmåga att omsätta 
forskningsresultat och kunskap till biobaserade hållbara lösningar. För att det ska bli möjligt 
behöver nya former av partnerskap att formas – ett partnerskap som sträcker sig över sektor- 
och branschgränser och kan utvecklas i det såväl fysiska som digitala rummet.  
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Genomfört de två första åren 
Efter omröstning av Generalförsamlingen och beslut i Programstyrelsen har sekretariatet 
initierat och genomfört ett stort antal aktiviteter. 
 
 
Aktivitetsprojekt: 

 
Innovation Race: En metod som använts på företagsnivå har 
testats på gemensamhetsnivå (avslutat) 
 
Här hittar du slutrapporten för Innovation Race 
 
 
 
 
 
 
 
 

MarkPoll: En 
metodik för att 
undersöka och beskriva 
marknadsmässiga och 
politiska förutsättningar 
har prövats (avslutat) 
 
Se resultaten i 
slutrapporten för 
MARKPOLL 
 
Funktionella mötesplatser: Ett vetenskapligt grundat projekt för att utveckla nya 
modeller för samverkan mellan företag och forskare (avslutat) 
 
BioProcesskartan: Samverkan mellan intressenter inom bioprocessområdet har 
utvecklats vidare och resulterat i förslag till organisatorisk samverkan (avslutat) 
 
Lärande organisation: Implementering av en lärande organisation för ett 
systematiskt lärande och tillvaratagande av kunskaper och erfarenheter inom programmet. 
Uppföljning av funktionella mötesplatser med hänsyn till vunna erfarenheter från aktivitets- 
och innovationsprojekt (under uppstart) 
 
 
 
 

http://www.bioinnovation.se/wp-content/uploads/2015/10/InnovationRace_Slutrapport.pdf
http://www.bioinnovation.se/wp-content/uploads/2015/10/Markpoll_SLUTRAPPORT.pdf
http://www.bioinnovation.se/wp-content/uploads/2015/10/Markpoll_SLUTRAPPORT.pdf
http://www.bioinnovation.se/wp-content/uploads/2015/10/Markpoll_SLUTRAPPORT.pdf
http://www.bioinnovation.se/wp-content/uploads/2015/10/Markpoll_SLUTRAPPORT.pdf
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Innovationsprojekt: 

 
Etablera närodlad textil i 
Sverige: startat projekt med 45,4 miljoner 
kronor i budget, planerat slut 2017  
 
Läs mer om projektet 
 

Framtidens biobaserade 
byggande och boende: startat 
projekt med 55,4 miljoner kronor i budget. 
planerat slut 2017  
 
Läs mer om projektet 
       

 
Lignin: projekt under start med 47 miljoner 
kronor i budget, planerat slut 2018.  
 
 
 
 

Planering 2017: Process för nya innovationsprojekt med en planerad volym om 100 
miljoner kr, initierad med målsättning att projekten ska starta aug 2017.  
 
 
Utlysningar:  

 
Hypotesprövningsprojekt: 23 projekt 
beviljade med en total budget om 7,2 miljoner 
kronor 2016 och under avrapportering. Resultaten 
finns samlade på 
http://www.bioinnovation.se/hypotesresultat-
2016/. 
 
Biobaserad innovation med 
offentlig sektor som behovsägare: 
Sju projekt är beviljade med en volym om 21 
miljoner kronor med projektstart juni 2017. 
 
Läs mer om projekten 

http://www.bioinnovation.se/projekt/narodlad-textil-i-sverige/
http://www.bioinnovation.se/projekt/framtidens-biobaserade-byggande-och-boende/
http://www.bioinnovation.se/hypotesresultat-2016/
http://www.bioinnovation.se/hypotesresultat-2016/
http://www.bioinnovation.se/nyheter/beviljade-projekt-utlysning-kring-offentligt-finansierad-verksamhet/
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Övrigt: 
 
Avtalsfrågor: IP-avtal för tre olika samarbetsformer framtagna för användning i 
innovationsprojekten (engelska och svenska varianter), samt kurser i avtalens användning.  
 
Kommunikation och mötesplatser: 
Hemsida, nyhetsbrev, Twitter, logotype, grafisk manual, presentationer, filmer, årskonferens. 
Våra nya filmer hittar ni här. 
 
Organisatoriskt: 
− Ett (geografiskt distribuerat) sekretariat med programchef och tre Expert Team 

ordförandena har etablerats 
− Från 2016 har sekretariatet kompletterats med en kommunikatör, en chefsstrateg och en 

senior rådgivare 
− Rekrytering av en projekt- och processledare med ansvar för det systematiska lärandet 

och för att utveckla nya samarbetsformer pågår 
 

http://www.bioinnovation.se/projekt/
http://www.bioinnovation.se/
https://twitter.com/bioinnovation1
http://www.bioinnovation.se/om-oss/om-bioinnovation/
http://www.bioinnovation.se/nyheter/se-filmen-fran-arskonferensen-vagen-till-biobaserade-affarer/
http://www.bioinnovation.se/nyheter/nya-filmer-om-bioinnovation/

