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Samarbete för hållbar innovation



Strategiska innovationsprogram

Nationell kraftsamling inom viktiga 
områden för Sverige.

Hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.

Ökad internationell konkurrenskraft.
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Bakgrund till programmen

Aktörerna inom varje program har 
tillsammans tagit fram en 
innovationsagenda med vision 
och mål för området.
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17 strategiska innovationsprogram
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Över 2000 beviljade projekt, 
fler än 4 500 aktörer
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Offentlig finansiering 2013-2029
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8 miljarder



Total finansiering 2013-2029
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16 miljarder



Programmets organisation

General Assembly 

Program board
Financing agencies
Vinnova, Energy 
Agency, Formas

Reference 
groups

Expert evaluator 
group

Strategic projects Open call 
ProjektProjectProjektProject

Open call 
ProjektProject

Program office/program director  



Effekter

Aktiviteter 
och insatser

Verksamhet som 
Strategiska 
innovationsprogram 
finansierar och genomför

Resultat

Från finansierade aktiviteter 
inom projekttiden

● Prototyp, produkt, tjänst
● Publikationer 
● Kunskap
● Nya eller utökade nätverk
● Disputerade

Kortsiktiga 
effekter

Direkt nytta av resultaten 
för projektdeltagare. Kan 
uppstå efter projektslut

● Förmågehöjning
● Kunskapsspridning
● Följdinvesteringar
● Marknadslansering

Långsiktiga 
effekter

För organisationer och 
samhället, uppstår relativt 
lång tid efter projektslut

● Hållbar tillväxt
● Konkurrenskraft 
● Samhällsutmaningar 



Löpande utvärdering
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Start 3 år 6 år 9 år 12 år

•Ledarskap
•Etablering av aktiviteter 
och insatser som anges
i effektlogiken

•Ledarskap
•Attraktionskraft
•Resultat av startade 
aktiviteter och insatser

•Ledarskap
•Attraktionskraft
•Resultat av startade och 
avslutade aktiviteter/insatser

•Policypåverkan

Programmen utvärderas vart 3:e år med syftet att:
• Utveckla programformen
• Utveckla enskilda program
• Besluta om programmens fortsatta finansiering



Rapporterna finns på Vinnovas hemsida

+Metautvärdering

SIO Grafen Swelife Smartare 
Elektroniksystem

BioInnovation IoT Sverige Innovair



Strategiska innovationsprogram 2.0



Regeringens proposition 
2020/21:60 
Forskning, frihet, framtid 
– kunskap och innovation för Sverige



Vad behöver Sverige för att lösa 
morgondagens behov



Vad gör vi nu
Lärdomar från strategiska innovationsprogram

Lärdomar från omvärlden

Vilka frågor tycker vi är viktiga



Viktiga komponenter
 Kraftsamling och aktörsmobilisering
 Hållbar omställning av strategiskt viktiga område
 Adressera områden med bred samhällsrelevans
 Omställning till hållbart samhälle
 Ökad internationalisering
 Missionsdriven målsättning



Vad kommer hända framåt inom Strategiska 
innovationsprogram 2.0

 Ramar och förväntningar från oss finansiärer

 Dialoger och möten

 Kraftsamling från aktörer



Frågor och Reflektioner?
Vad är er förväntan?



TACK!

/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se
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