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VINNOVA utvecklar 

Sveriges innovations-

kraft för hållbar tillväxt



Major

Challenges
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Sourced from The Economist: the Print Version - 19 November 2009 

The World is Spiky!



Svensk innovationskraft

 Bra läge – Stora framtidsutmaningar 

 Sverige har en bra position om man mäter input-

faktorer för innovation men en svagare position 

om man mäter outputfaktorer

 Fallande världsmarknadsandelar i exporten

 En åldrande befolkning samtidigt som många står 

utanför arbetsmarknaden

 Sverige satsar mindre på SMF än många av våra 

konkurrentländer



Nationella innovationsstrategier

UK mars 2008 Tyskland 2006 Finland 2008
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VINNOVAs roll

Koppla och katalysera



Bättre lagspel mellan aktörer

Universitet & Högskolor

Forskningsinstitut

Näringsliv

Forskningsfinansiärer

Riskkapital

Statliga och regionala aktörer

etc



Policyinstrument för 

Innovationskraft
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Vägen framåt som 

Innovationsmyndighet

från till mer av
Stora företag

Produkt- & teknik-

fokus

Universitet  & Högskolor Samhälle & Entreprenörer

Tjänster, design, 

process- och affärsutveckling

Små och mellanstora företag

Nationella sammanhang Internationell uppkoppling

Push Pull
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Skapa fler testmiljöer och 

innovationsslussar



Utnyttja ”nya” instrument som t ex

Offentlig Innovationsupphandling

Varför?

1% av 600 Miljarder /år = 

3ggr VINNOVAS budget

Många goda historiska 

exempel

ASEA. Ericsson, etc

Icke innovativ 

upphandling = 

cementering Används dagligen 

inom näringslivet

Regelverken  är

INTE hindrande

Implementeras

av flera EU 

länder

Förhållandevis

billigt



Tillsammans med lärosätena 

utveckla kunskapstriangeln

Göra akademisk 

forskning mer tillgänglig 

Nya samverkansformer 

med näringslivet

Öka insatser för 

verifiering

Engagera studenter 



Strategiprocess

VINNOVA 2011



Varför ”ny” strategi
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 Sverige i världen 

• Svenska storföretag växer primärt utanför 

Sverige

• BRIC länderna investerar stort i forskning & 

innovation

• För få SMF växer

 VINNOVA i Sverige

• Många nya aktörer – ”laget” är oklart

• Från 50 till < 10% av extern FoU finansiering 

vid teknisk fakultet

 Internt VINNOVA

• Fragmenterade insatser

• Ökade krav på resultat



Internationell
Konkurrenskraft och Attraktionskraft

 Internationella marknader, konkurrenskraft och 

attraktionskraft fokus från start

Tydligare och konsekventare fokus i VINNOVA-program

• Centrum- och klustersatsningar

• SMF-satsningar

• Sektoriella satsningar

• Internationaliseringssatsningar

Demonstratorer – Starka FoI-miljöer

Globala länkar – Internationella värdekedjor

2011-04-03

Bild 15



Utmaningsdriven Innovation

OECD Innovation Strategy



Samhällsutmaningar som drivkraft för 

innovation och tillväxt

 VINNOVAs insatser inriktas på lösningar som kombinerar 

samhällsproblem och tillväxtpotential

 Fokus på attraktivitet, konkurrenskraft och 

hållbar tillväxt i Sverige blir mer långsiktig

 Kräver ökat samspel mellan politik, akademi och näringsliv 

 VINNOVA kan driva på nödvändig förnyelse av samhällsbehov som 

motiverar tydligare statlig styrning och delat risktagande



Utgångspunkter för utmaningarna

Utgår från samhällsbehov och efterfrågan – driver 

innovation och tillväxt nationellt och globalt. 

Är gränsöverskridande över flera områden (forskning, 

bransch, politik).  

 Insatser utifrån utmaningar ska uppmuntra bransch- och 

sektorsövergripande samverkan mellan olika aktörer. 



Utmaningar som 

drivkraft för 

innovation och hållbar 

tillväxt

Framtidens hälsa och 

sjukvård

Hållbara attraktiva städer

 Informationssamhället 3.0

Konkurrenskraftig 

produktion
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Utmaningar som drivkraft för 

innovation  och hållbar tillväxt



Informationssamhället 3.0
Användare resp. samhället i fokus
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Möjliggörande
Samverkan, teknik, policy, kunskap, testmarknader …

Kunskap & 

Utbildning

Underhållning

Social

Interaktion

Service & 

Information

Handel

Rättigheter & 

Demokrati

Resurs

effektivitet

Innovations

miljö

Kunskap & 

Utbildning

Säkerhet, 

Rättigheter & 

Demokrati 

Information & 

Data

Infrastruktur



Informations-

samhället 3.0

Hållbara 

attraktiva

städer

Konkurrens-

kraftig 

Produktion Trafiksäkerhet

Grön hälsa och vård 

– klimatsmart och   

miljöfaktorer

Innovativa 
behandlings-

metoder

Vardags-
innovationer

för hälsa
Äldre

Prevention –
hälsa och 

välbefinnande

Organisation/-
arbetsprocesser

IT för hälsa och 
vård

Testbädd hälsa
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Framtidens hälsa och sjukvård 
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Produkt- och 
produktionsinnovationer

Produktions- processer och system, lokal 
produktion, värdekedjor, affärsmodeller 
system, tjänsteutveckling, innovations-
förmåga

Innovationer ur nya 
och traditionella 
naturresurser

Nya råvaror gamla produkter, nya pro-
dukter ur traditionella
råvaror, nya råvaror

och nya produkter

Framtidens 
produktionsarbete

Kunskapsarbete, beslutsfattande, 
organisationsformer, förmåga att 
vidareutvecklas 

Miljödriven 
konkurrenskraft

Miljöanpassning, hållbar produktions-
teknik, substitution, återanvändning 
(material, komponenter, produktions-
system), nya material

Konkurrenskraftig 
produktion

- Industrisamhället 2.0 -
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Konkurrenskraftig produktion



Stadsutveckling och 
attraktivitet

Kommunikation och 
Transporter

Energi, vatten               
och avlopp

Bygg- och 
anläggningsverksamhet

Hållbara 

attraktiva      

städer

Tjänster, 

entreprenörskap, 

affärsmodeller, 

Transdisciplinärt 

kunskapsbyggande 

Plattformar för 

export

Katalysera 

samverkan, t.ex. 

upphandling, 

finansiering, kluster

2011-04-03

Bild 24

Hållbara 

attraktiva 

städer



VINNOVAs

Regionala Strategi
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Fokusområden

Bidra till och tillvarata synergier mellan nationella 

och regionala prioriteringar

Prioritera för att utveckla innovativa kluster och 

starka forsknings- och innovationsmiljöer

Förstärkt utveckling av globala länkar som stärker 

svensk attraktionskraft och innovationskraft
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VINNOVAs regionala 

strategi syftar till nationell 

kraftsamling där regionala 

styrkeområden utvecklas 

och växer samtidigt som 

de tillsammans skapar 

internationell 

konkurrenskraft för 

Sverige 
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Små och stora miljöer 

samspelar nationellt och 

internationellt för att bygga 

konkurrenskraft för 

Sverige





Hur kan vi?
Åstadkomma synergier mellan nationella och regionala 

prioriteringar

Utveckla innovativa kluster och starka forsknings- och 

innovationsmiljöer

Uveckla globala länkar och positioner i internationella 

värdekedjor

Som stärker svensk attraktionskraft och innovationskraft
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Tack!
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Innovationsinvesteringar

Ekonomiskt 
värde

Innovation & Värdeskapande

Affärsförnyelse
Teknik &
Kompetensförnyelse

Göran Marklund

Vetenskapsförnyelse

Värdeskapande processer
Osäkerhet & Risk

Affärsmöjligheter - Incitament
Risk-Avkastningsförhållanden

Forskning & Utveckling

Förnyelseprocesser

Marknadsförnyelse



Innovationsinvesteringar

Ekonomiskt 
värde

Innovation & Värdeskapande

Affärsförnyelse
Teknik &
Kompetensförnyelse

Göran Marklund

Vetenskapsförnyelse

Värdeskapande processer
Osäkerhet & Risk

Affärsmöjligheter - Incitament
Risk-Avkastningsförhållanden

Forskning & Utveckling

Förnyelseprocesser

Marknadsförnyelse

Incitament för
Marknadsförnyelse
Innovationsupphandling
Demonstratorer & testmiljöer

Regleringar & standardiseringar
Generella marknadsvillkor

Incitament för
Affärsförnyelse

Innovationsincitament för SMF
Stora företags innovationsincitament
Incitament i företagsstödsstrukturer

Generella företagsvillkor

Incitament för
Kompetensförnyelse
FoU-incitament för SMF

FoU-incitament för Stora företag
Näringsliv-Forskningsklustring

Generella FoU-villkor

Incitament för
Vetenskapsförnyelse

Forskningsfinansieringsvillkor
Forskningsprioriteringar
Forskningssystemslänkar

Generella forskningsvillkor
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Innovations-

kraft
Högskolor och 

universitet

Effektiv 

samverkan

Statliga aktörer

Näringsliv

Forsknings-

institut

Intermediärer

Policyutveckling

Omvärldsanalys

Katalyserande 

mötesplatser
Strategi-

processer

Global 

uppkoppling

Bilaterala FoI-

samarbeten

Svenskt 

deltagande i 

EU:s FoU-

program

Verifiering

FoI-projekt
Test- och 

demositer

Coaching

FoI-projekt för 

ökad tillväxt

Deltagande i 

internationella 

samarbeten

Investering i FoI Innovations-

kapacitet

i SMF
Nyttiggörande

Starka FoI-

miljöer


