
Tack!



Sverige har gjort något unikt…



..hur ser omvärlden på 

detta?



Första generationen –

”Den osynliga handen”

Andra generationen -

Innovationssystem

Tredje generationen –

Innovation för 

systemförändring

Innovationspolitikens utveckling…..





Riktning för 

systemförändring

KraftsamlingPrioritering av områden

Finansiering

• Vinnovas program

• Andra 

finansierande 

myndigheter och 

stiftelser

Lagstiftning och 

reglering
• Innovationsfrämjande 

reglering

• Incitament för innovations-

upphandling

Offentlig sektor som 

förändringsagent

• Reglerande och 

upphandlande 

myndigheter

• Kommuner och 

regioner

Innovationsrådet

Samverkansgrupper



Samverkansprogrammen rör HELA 

Vinnovas verksamhet

2017 2018 2019 2020

Mkr



Utgå från prioriteringar 

från regeringens 

samverkansprogram

Arbeta via de etablerade 

innovationsprogrammen  

(SIPar)

Öppenhet, transparens, 

kvalitetssäkring

Vad vi har och förhålla oss till…



• December – matchmaking mellan SVP prio och SIP

• Februari prioritering av inkomna förslag samt en ny 

omgång samverkansmöten

• Mars återkoppling vilka förslag som går vidare

• April ansökningar tas emot

• Maj- Juni Formella beslut

Vår process..



BioInnovation inbjuden att skicka in 

ansökan ”Treesearch”

”TREESEARCH vill vi skapa en 

världsledande nationell forskningsplattform 

för nya material och specialkemikalier med 

skogen som råvara.”



SIP 2016-2017

Vad har hänt under 2016?

Framåtblick 2017



Strategiska innovationsagendor

En satsning som pågick mellan 2012-2016 och som 

generade 153 agendor

Sweco har fått ett uppdrag att summera och sammanställa 

satsningen under våren 2017



SweLifeInnovair

LättviktGruv- och Metallutvinning

MedTech4Health

Smartare  

Elektroniksystem

Metalliska Material Produktion2030 Processindustriell IT & 

Automation

Grafen Internet of Things

INFRA Sweden 2030 Re:SourceAutomatiserade 

Transporter

Smart Built

Environment
Smarta hållbara 

städer

Strategiska 

Innovations-

program

BioInnovation



Genomförande av ett framgångsrikt program
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Projekt med 1200 

aktörer  

1,44 miljarder i 

bidrag 

1,37 miljarder i 

egenbidrag

Vad har hänt so far…



Aktörsuppdelning
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Högskolor och universitet

Forskningsinstitut

Privata företag

Ideella föreningar, stiftelser, fysiska personer mm

Offentligt ägda företag

Offentlig förvaltning

Ospecificerad

Andra offentliga organisationer

Miljontal

Beviljat Egenfinans.



Första utvärderingen hösten 2016

Produktion2030
Processindustriell IT 

och Automation (PiiA)

Gruv- och metall-
utvinning (STRIM)

Lättvikt

Metalliska material



De första fem Strategiska innovationsprogrammen 

har lyckats etablera aktörsdrivna aktiviteter och 

kraftsamlingar inom innovationsområden som är 

strategiskt viktiga för Sverige. 

Summering av 

utvärderingsrapport 2016



Positiva resultat

• Fem väletablerade program

• Förnyelse av aktörsdrivna program

• Nationell mobilisering – kraftsamling, stort engagemang

• Väl fungerande programstruktur

• Nytänkande, innovativa processer och verktyg



För programmen att förbättra

• Visa önskvärda och uppnådda effekter tydligare

• Fokus vs bredd

• Internationellt arbete

• Kommunikation – nå ännu mer utanför sin grupp

• Stöd till projekten



..mina förväntningar!!



Tack


