
Anpassa informationen i 

sidfoten: 

1. Klicka på knappen 

”Sidhuvud/Sidfot” på fliken 

”Infoga”. 

2. Kryssa i de olika delarna 

du vill ha i presentationen.  

 

Notera skillnaden mellan 

”Uppdatera automatiskt” 

och ”Uppdatera inte” för 

datum i sidfoten. Det förra 

innebär att dagens datum 

alltid visas i 

presentationen. I fältet 

”Sidfot” kan du med fördel 

ange titeln på föredraget 

eller mötet. 

 

Observera att sidfoten, 

sidnumret och datum bara 

syns i utskrift eller i 

redigeringsläge, inte i 

presentationsläge.  

Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

VINNOVA –  

Sveriges innovationsmyndighet 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Snabbfakta 

• Statlig myndighet under 
Näringsdepartementet 

• Anslaget för forskning  
och utveckling är 2 376 miljoner 
kronor 2013 

• Nationell kontaktmyndighet för 
Horisont 2020 EU:s ramprogram 
för forskning och innovation 

• Drygt 200 personer på kontoren i 
Stockholm och Bryssel 

• Generaldirektör är Charlotte 
Brogren 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Ändra  bakgrunds-

bilden brytbilden:  

1. Klicka på bildikonen i 

mitten och infoga en bild 

(obs! bilden måste vara 

4:3 med bra upplösning).  

 

 

 

2. Klicka på textrutan och 

klicka på figurfyllning på 

fliken Ritverktyg.  

 

 

 

Varför innovationspolitik? 
Stärka Sveriges konkurrenskraft i 

den globala kunskapsekonomin 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Vi ser till att forskning kommer till nytta 

och är relevant för samhället 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Svensk forskning och 

innovation i siffror 

118 

Total svensk 

FoU1 

32,9 

Total statlig 

FoU2 

2,4 

VINNOVAs 

medel till 

FoI3 

3,4% 
av BNP motsvarar de årliga  

FoU-investeringarna i Sverige 
Källor: 1SCB (referensår 2011) 2SCB (referensår 2014) 
3VINNOVA (2013) 4SCB (referensår 2011) 

Motsvarande 3,4 % av 

Sveriges BNP 2011 

investerades i FoU.4 

BNP 

Innovation Union 

Scoreboard 2014 

World Bank Economy 

Index 2012 

1. Sverige 1. Sverige 

2. Danmark 2. Finland 

3. Tyskland 3. Danmark 

4. Finland 4. Nederländerna 

5. Luxemburg 5. Norge 

6. Nederländerna 6. Nya Zealand 

7. Belgien 7. Kanada 

8. Storbritannien 8. Tyskland 

9. Irland 9. Australien 

10. Österrike 10. Schweiz 

(mdkr) 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Koppla 

 

Katalysera 

Stimulera 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Vad gör VINNOVA 

Investeringar i forskning 

och innovation 

Nationell 

EU-nod 

Expert- 

myndighet 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Innovationsförmåga hos 

specifika målgrupper 
Strategiskt viktiga 

områden 

VINNOVA – stärker Sveriges 

Innovationskraft för hållbar 

tillväxt och samhällsnytta! 

Gränsöverskridande 

samverkan 

Investeringar i forskning & 

innovation 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Innovationsförmåga hos 

specifika målgrupper 

Offentlig 

sektor 

Universitet 

och högskolor 

Små- och 

medelstora företag 

Regioner 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Våra riktade SMF erbjudanden.. 

Eureka / Eurostars 

Internationella projekt 

Idéutveckling/utvärdering 

”Innovationscheckar” 

Tidiga utvecklingsprojekt 

unga företag 
Tidiga utvecklingsprojekt 

alla SMF 

Upp till 100 000 SEK, 

helfinansiering 

Via förmedlare (IK, 

Inkubatorer, ALMI, UIC) 

Upp till 500 000 SEK, 

helfinansiering 

Unga bolag (< 6år) 

Upp till 5 MSEK, 50% 

medfinansiering 

För alla SMF 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Uppdrag att föreslå modell för att fördela 

del av UoHs basanslag efter kvalitet i 

samverkan 

Målbild: Stärka förutsättningar för moderna och 

konkurrenskraftiga universitet och högskolor 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Innovationsförmåga hos 

specifika målgrupper 
Strategiskt viktiga 

områden 

VINNOVA – stärker Sveriges 

Innovationskraft för hållbar 

tillväxt och samhällsnytta! 

Gränsöverskridande 

samverkan 

Investeringar i forskning & 

innovation 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Strategiskt viktiga områden 

Hälsa 

Transport och miljö 

Produktion och arbetsliv 

Tjänster och IKT 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Innovationsförmåga hos 

specifika målgrupper 
Strategiskt viktiga 

områden 

VINNOVA – stärker Sveriges 

Innovationskraft för hållbar 

tillväxt och samhällsnytta! 

Gränsöverskridande 

samverkan 

Investeringar i forskning & 

innovation 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Samverkansprogram 

För att stärka internationell 

konkurrenskraft och skapa förutsättningar 

för hållbara lösningar på globala 

samhällsutmaningar krävs kraftsamling, 

förnyelse och gränsöverskridande 

samverkan. 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Bild 16 

Alla samarbeten är inte samverkan! 

• Näringslivet beställer 

• Akademin utför 

• Näringslivet betalar 

• Akademin bestämmer 

inriktning 

• Näringslivet ”inbjuds” 

• Akademin utför  

• Staten betalar 

• Akademi och näringsliv 

bestämmer agendan 

• Akademi och näringsliv 

utför 

• Staten och näringsliv 

betalar 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Samverkansprogram 

 

Internationella samarbeten 

Kina, Brasilien, Indien mm 

Utmaningsdriven innovation 
Utvecklingsprojekt för samhällsnytta + affärsnytta 

FFI 
Samverkan mellan staten, Scania, 

Volvo Cars, Volvo AB och FKG 

Strategiska 

Innovationsprogram 
Nationell kraftsamling runt 15 

områden 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=agenda&source=images&cd=&docid=fOb9eoP0vM6_pM&tbnid=QXnZRvOamhjwvM:&ved=0CAUQjRw&url=https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/around-world/world&ei=L5YiUaWwEYzFswa21YHYBQ&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNGWUrkN1x5RPDyfztCBmHUojz7kBQ&ust=1361307525721882


Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Utmaningsdriven  

innovation 

Clear 

movement 

towards 

utilization 

Steg 1 

0.5 MSEK 

100% 

Steg 2 

5 MSEK 

50% 

Steg 3 

20 MSEK 

30% 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Portfölj, ca 350 projekt 800MSEK 

Framtidens hälsa och
sjukvård

Hållbara attraktiva
städer

Informationssamhället
3.0

Konkurrenskraftig
produktion

…..ca 70% har en grön profil! 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Samverkansprogram 

 

Internationella samarbeten 

Kina, Brasilien, Indien mm 

Utmaningsdriven innovation 
Utvecklingsprojekt för samhällsnytta + affärsnytta 

FFI 
Samverkan mellan staten, Scania, 

Volvo Cars, Volvo AB och FKG 

Strategiska 

innovationsområden 
Nationell kraftsamling runt 15 

områden 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=agenda&source=images&cd=&docid=fOb9eoP0vM6_pM&tbnid=QXnZRvOamhjwvM:&ved=0CAUQjRw&url=https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/around-world/world&ei=L5YiUaWwEYzFswa21YHYBQ&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNGWUrkN1x5RPDyfztCBmHUojz7kBQ&ust=1361307525721882


Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Strategiska 

innovationsprogram 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Näringsliv, offentlig sektor 

och akademi kraftsamlar för 

gemensamma investeringar 

i forskning, utveckling och 

innovation. 

 

 
 
 

 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

2015-03-31 23 

Förnyelse 

Gemensam 

vision och mål 

Aktörsdrivet  

Gräns- 

överskridande 

Öppet för alla 

Forskning och 

innovation 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

11Strategiska 

innovationsprogram 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

LIGHTer (lättvikt) 

• Mål: 75 procent av all 
lättviktsteknik som 
utvecklas inom 
programmet ska nå 
industriell tillämpning 

 

Kontakt: Stefan Gustavsson-
Ledell, Swerea, 
Stefan.Gustafsson-
Ledell@swerea.se 

  
 

 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Metalliska material 

• Mål: att till 2025 skapa en 

världsunik miljö för nya 

metalliska material och 

skapa de bästa 

förutsättningarna i världen 

för förbättrade funktioner i 

nya material.   

 
Kontakt: Gert Nilson, Jernkontoret, 

gert.nilsson@jernkontroet.se 

 

 

 

 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Gruv- och metallutvinning 

• Mål: att stärka 
konkurrenskraften för den 
svenska gruvnäringen. 
Programmet ska bidra till att 
koldioxidutsläppen, 
energiförbrukningen och 
resursanvändningen 
minskar med 30 procent till 
år 2030.  

 

Kontakt: Pär Weihed, Luleå Tekniska 
universitet, par.weihed@ltu.se 

 

 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Produktion2030 

• Mål: att öka konkurrenskraften 

för den svenska tillverknings-

industrin. 2030 är Sverige det 

främsta valet för globala 

tillverkningsindustrin att 

investera i utveckling och 

tillverkning av avancerade varor 

och tjänster.  

 

Kontakt: Cecilia Warrol-Ersson, 

Teknikföretagen, 
cecilia.warrolerssson@teknikforetagen.se 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

PiiA (Processindustriell IT 

och automation) 

• Mål: att Sverige år 2022 
ska vara erkänt som 
världsledande för 
utveckling och 
användning av innovativa 
och konkurrenskraftiga 
lösningar inom området.  

 

Kontakt: Anders OE Johansson,  

SICS Swedish ICT, 
anders.oe.johansson@sip-piia.se 

  

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Innovair (flyg) 

• Mål: att långsiktigt öka 

omsättningen för svensk 

flygindustri med 100 procent 

från dagens dryga 20 

miljarder, med en samtidig 

ökning av exportandelen 

från 70 till 90 procent.  

 

Kontakt: Anders Blom, FOI, 

anders.blom@foi.se 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

GRAFEN 

• Mål: att Sverige ska bli ett av 

världens tio främsta länder 

på att utnyttja materialet 

grafen för att säkerställa 

industriellt ledarskap.  

 

Kontakt: Helena Theander, Chalmers 

helena.theander@cit.chalmers.se 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

 

IKT elektroniska 

komponenter och system 

(ICT ECS) 

• Mål: att Sverige år 2025 är ett 

världsledande industriland 

inom de områden där vi är 

beroende av informations- 

och kommunikationsteknik 

för elektroniska komponenter 

och system. 

 

Kontakt: Leif Ljungqvist, Acreo Swedish 

ICT, leif.ljungqvist@acreo.se 

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Sakernas Internet  

(Internet of things) 

 

• Mål: Sverige ska öka sin 
användning av Sakernas 
Internet så att den globala 
konkurrenskraften ökar samt 
bli en ledande nation inom 
vissa områden som  t ex 
hälsa och sport. 

  

 

Kontakt: Östen Frånberg, Uppsala 
universitet, osten.franberg@it.uu.se 

Sakernas Internet innebär att t ex maskiner, fordon, 

kläder och andra saker, förses med små inbyggda 

sensorer och datorer.  



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

BioInnovation 

 

• Mål: att Sverige ska ha slutfört 

övergången till en biobaserad 

ekonomi under den första 

halvan av det tjugoförsta 

århundradet. 

 

Kontakt: Susanna Winzenburg, 

Skogsindustrierna, 

Susanna.Winzenburg@bioinnovation.se  

 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Folksjukdomar 

• Mål: att Sverige år 2020 är  

ett av världens ledande 

ekosystem för life science 

med dynamiska nätverk av 

starka akademiska 

forskningsmiljöer, små 

företag, global life science-

industri och hälso- och 

sjukvården. 
 
Kontakt: Erik Renström, Lunds 

universitet, erik.renstrom@med.lu.se 



Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Att hitta bland VINNOVAs alla 

erbjudanden 



www.VINNOVA.se 

Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar 

tillväxt och samhällsnytta 

Sveriges innovationsmyndighet 

 


