
2017-06-12

1

Sveriges innovationsmyndighet

Ebba Lindegren

Avdelning för Samhällsutveckling- Miljö, Transport och Regioner Om Vinnova

• 200 anställda

• Stockholm, Bryssel och Silicon Valley

• Myndighet under Näringsdepartementet

Tre roller

Investeringar i 
forskning och 

innovation
Nationell EU-nod Expertmyndighet

Innovationer uppstår ofta i samverkan 

– vi ger förutsättningarna 

Vi ger möjligheten att våga testa 

nytt innan det blir lönsamt

Vinnovas arbetssätt

Våga experimentera Lita på aktörerna
Stimulera 

internationell 
uppkoppling

Uppmuntra 
samverkan

Anta 
samhällsutmaningar
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Källa: Årsredovisning 2016, valuta: kronor 

2,9 miljarder 
investerade Vinnova i forskning och 

innovation 2016
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Mottagare av medel

Källa: Årsredovisning 2016

2984
finansierade projekt

Källa: Årsredovisning 2016

3,3%
av Sveriges BNP går till 

forskning och utveckling

Källa: SCB

Sammanlagt

136,6 
miljarder

34,4 
miljarder

offentligt

finansierad

forskning och

utveckling

Svensk forskning och utveckling

Källa: SCB 

Offentligt 
finansierad 
forskning och 
utveckling 
(34,4 miljarder)
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Några satsningar … Nästa generations 
resor och transporter

Smarta städer

Cirkulär och 
biobaserad ekonomi

Life Science

Uppkopplad industri 
och nya material

Vi stödjer regeringens fem 
samverkansprogram

Strategiska innovationsprogram

Samverkan inom områden som är viktiga för Sverige 

skapar förutsättningar för hållbara lösningar på globala 

samhällsutmaningar och en ökad internationell 

konkurrenskraft. Alla som kan bidra är välkomna att söka 

finansiering i programmen. 

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

SWElife Medtech4Health Innovair
Smartare 

elektroniksystem
Gruv- och metallutvinning 

(STRIM)

Lättvikt InfraSweden2030 Processindustriell IT och 
Automation (PiiA) Produktion2030

Metalliska 
material

IoT Sverige SIO Grafen
Smart Built

Environment
RE:Source Drive Sweden

BioInnovation
Smarta och 

hållbara städer

Utmaningsdriven innovation
Globala samhällsutmaningar hotar vår framtid, 

samtidigt skapas efterfrågan på innovativa

lösningar. 

Projekten inom Utmaningsdriven innovation 

hittar lösningar på problemen och skapar 

hållbar tillväxt.

Fyra samhällsutmaningar där 

Sverige har goda förutsättningar för 

globalt konkurrenskraftiga lösningar

UTMANING

Framtidens hälsa 

och sjukvård

UTMANING

Hållbara attraktiva 

städer

UTMANING

Informations-

samhället

UTMANING

Hållbar industriell 

utveckling
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Sustainable open solutions for 

the smart home

IT-infrastructure is not shared in buildings and homes, which 

generates substantial costs for society

An open ICT-based platform tested on safety alarms in real 

estate environments where service providers collaborate and 

share infrastructure and data 

Real estate companies, municipalities, trade associations for 

public housing, companies, distributors and research institutes

CHALLENGE 2015-2017

Information

Society

STAGE

Attract

Attractive and sustainable cities in cold climate

Test solutions on various levels, e.g. disposal of snow, passive 

houses in subarctic climates and city planning tools

Housing corporations, construction companies, consultancy 

firms, municipalities and university

CHALLENGE 2015-2017

Sustainable Attractive 

Cities

STAGE

Green Urban System Solutions

Increased use of paved surfaces leads to flooding, less water 

filtration, declining city trees

Create system solutions that improve the relation between 

grey (hard) and green (vegetation) surfaces

Research institute, academia, municipalities, 

consultancy firms, suppliers (grey and green surfaces)

CHALLENGE 2015-2017

Sustainable Attractive

Cities

STAGE

Cirka 760 
pågående 

projekt 

Inspel till 
handlings-

plan för 
digitali-

sering av 
industrin

10 
piloter

Produktion 2030, 

IoT Sverige, 

Process-industriell IT och 
Automation

Smartare 
elektroniksystem

Drive Sweden

FFI

Utmanings-

driven 

innovation

Digitalisering av svensk industri

Pilotprojekt som 

främjar digitalisering 

av svensk industri

Uppkopplad energi
Det mobila 

kontrollrummet
Transparenta 

transportsystem 
Lärande maskiner

Gamification i 
industrin

Digitaliserat 
produktionsflöde

Småskalig 
läkemedelsproduktion

Trimmad och 
kundanpassad 

produktion

PIMM – Mobil 
kommunikation för 

gruvindustrin

5GEM – Industriell 
tillverkning baserad 

på 5G

Social innovation!!

All Aboard och All Ashore
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Vinnovas utlysningar 
vinnova.se

(2013: 6527)

Följ oss på
– @vinnovase @vinnovaintl @GDvinnova

– LinkedIn.com/company/vinnova

– facebook.com/vinnovase 

– blogg.vinnova.se

– youtube.com/user/vinnovase

www.vinnova.se

Sveriges innovationsmyndighet


