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Rapportering av Uppdrag att genomföra insatser som 
en del av regeringens samverkansprogram för 
innovation 

 
Vinnova fick i samband med lanseringen av regeringens fem 
samverkansprogram ett uppdrag att genomföra insatser som skulle stödja 
innovation och nyttiggörande genom samverkan. 
 
I uppdragstexten anges att de 40 miljoner kronor som avsätts ska ”bygga 
vidare på eller komplettera pågående kraftsamlingar inom forskning och 
innovation i regeringens samverkansprogram”. Då huvuddelen av Vinnovas 
satsningar finansierar projekt inom de av regeringen utpekade områdena och 
givet uppdragets förhållandevis korta tid för genomförande har Vinnova valt 
att huvudsakligen använda medlen för att förstärka pågående 
programsatsningar. Enda undantaget var att Vinnova valde att använda cirka 
2 miljoner kronor för att stärka en ny utlysning inom området Cirkulär 
ekonomi, som genomfördes som en del av ett särskilt Regeringsuppdrag att 
stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och industriell symbios.1 
 
Medlen har använts för att stödja följande program 
 
Program Medel från uppdraget MSEK 
Utmaningsdriven innovation 20  
Öppen innovation 3,5 
Testbäddar inom miljöteknik 12 
Cirkulär ekonomi 2 
Strategiskt projekt Uppkopplad 
industri och nya material 

2,5 

Totalt 40 
 
Totalt har 38 projekt erhållit stöd från de medel som avsattes i uppdraget. 
Många av projekten adresserar utmaningar och utvecklar lösningar som 
bidrar till flera av regeringens samverkansprogram. I tabellen nedan har vi 
dock gjort en klassificering där varje projekt placerats i det samverkans-
program som bedömts mest relevant för projekt. 

                                                 
1 Diarienr N2016/04958/IF 
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 Antal projekt Beviljat stöd 
Nästa generations resor 
och transporter 

2 12 510 000 

Smarta städer 10 8 689 000 
Cirkulär och 
biobaserad ekonomi 

12 5 515 000 

Life Science 9 6 386 000 
Uppkopplad industri 
och nya material 

5 6 900 000 

Totalt 38 40 000 000 
 
I uppdraget anges att de projekt som finansieras ska ta tillvara 
”digitaliseringens möjligheter”. Vinnova kan konstatera att ungefär hälften av 
de beviljade projekten har som explicit mål att använda digitala lösningar för 
att lösa utmaningarna i respektive samverkansprogram. Som exempel kan 
nämnas att det projekt som erhållit det största bidraget handlar om att bygga 
upp trafikledningssystem för självkörande bilar. I portföljen ingår också flera 
projekt som bidrar till omställningen till ett fossilfritt Sverige som också är 
ett uttalat mål i uppdraget. Flera projekt har en sådan profil och här kan 
projektet ”Förnyelsebara plastmaterial från vetegluten” nämnas som ett 
exempel. 
 
Vid genomförandet av uppdraget skulle även jämställdhetsaspekter beaktas. 
Här kan nämnas att i programmet Utmaningsdriven innovation som 
finansierade över hälften av projekten inom uppdraget så utgör 
jämställdhetsaspekter en tungt vägande del av bedömningen. I bedömningen 
ställs inte bara krav på balans mellan könen hos de som deltar i projekten, 
utan projekten ska även aktivt arbeta för att de resultat som projekten 
genererar ska bidra till ökad jämställdhet.2 Det kvantitativa utfallet är att 20 
av projekten har kvinnliga projektledare och 17 manliga. 
 
Avslutningsvis så har processerna för att besluta om vilka program som 
slutligen skulle stödjas med de medel som avsattes för uppdraget genomförts 
i nära dialog med regeringens Life Science samordnare och projektledarna 
för övriga samverkansprogram på Regeringskansliet. Löpande avstämningar 
har gjorts under de regelbundna möten som genomförs mellan Vinnova och 
projektledarna inom ramen för det regeringsuppdrag som Vinnova har att 
bistå Regeringen i arbetet med samverkansprogrammen.3 

                                                 
2 Utdrag ur utlysningstext: 

 Att både kvinnor och män får samma förutsättningar att ta del av bidraget 
 Att både kvinnor och män medverkar som aktörer i de stödbeviljade projektens 

genomförande och som målgrupp 

 Att utfallet av den bidragsfinansierade verksamheten, dvs. projektresultaten, bidrar 
till ökad jämställdhet. 

3 N2016/03122/IF 
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Då det i uppdraget specifikt anges att insatserna ska bygga vidare på och 
komplettera pågående insatser har Vinnova inte kunnat hänföra några 
programanknutna kostnader som varit specifika för detta uppdrags 
genomförande och följaktligen har inga medel tagits i anspråk för 
programanknutna kostnader. 
 
 
I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Avdelningschef 
Joakim Appelquist har varit föredragande.  
 
 
Charlotte Brogren 
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