
Utmaningsdriven innovation 
– Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som 

drivkraft för innovation! 
www.vinnova.se/UDI



• Om Vinnova och Agenda 2030

• Om vårt erbjudande Utmaningsdriven innovation
• Vad är UDI
• Vad kan man söka finansiering för 
• Vem kan söka finansiering
• Vilken typ av projekt finansierar vi

• Om upphandling i innovationsprojekt 

• Frågor och svar 

Program





Snabba fakta:

Statlig myndighet under Näringsdepartementet•

Drygt • 200 personer på kontoren i Stockholm, Bryssel, Tel 
Aviv och Silicon Valley

Generaldirektör är • Darja Isaksson

Satsar drygt • 3 miljarder kr per år på forskning  och 
innovation

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

Vi är också regeringens expertmyndighet inom det •
innovationspolitiska området.

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet
Vår vision är att Sverige ska vara ett ledande land inom forskning och innovation



Vad kännetecknar ett Vinnova-finansierat projekt? 

Innovativt Tidig utvecklingsfas 
och hög risk

Bidrar till hållbar 
tillväxt och 

samhällsnytta



Vinnovas arbete med Agenda 2030



Ett ramverk för världens största beställning!

• Universella
• Integrerade
• Odelbara



Källa: OECD, 2015



Sveriges innovationsmyndighet
Uppdrag: Hållbar tillväxt 

Vi förbättrar förutsättningarna för innovation•
Agenda • 2030 förutsätter och driver innovation
Vi bidrar till målen i Agenda • 2030 – tillsammans med våra projekt!



Vi utvecklar Sveriges 
styrkor mot Agenda 2030

• Stärker aktörer och innovationsförmåga
• Stimulerar och främjar samverkan
• Ser till att forskning nyttiggörs



Nuläge Sverige och Agenda 2030 (1) 

1.   Avskaffa fattigdom
• Ökande inkomstskillnader
• Utanförskap för utrikesfödda
• Inkomstskillnader mellan män och kvinnor

2.   Ingen hunger
• Livsmedelskonsumtionens negativ

klimatpåverkan
• Ohälsosamma matvanor
• Jordbrukets klimataspekter

3. Hälsa och välbefinnande
• Ökande psykisk ohälsa
• Livsstilsrelaterade riskfaktorer och sjukdomar
• Ökad antibiotikaresistens

4. God utbildning för alla
• Bristande likvärdighet mellan skolor
• Unga som varken arbetar eller studerar
• Lärarbrist

5.   Jämställdhet
• Mäns våld mot kvinnor
• Hälsoskillnader mellan kvinnor och män
• Kunskapsskillnader mellan pojkar och flickor

6.   Rent vatten och sanitet
• Skydd av ekosystem och vattentäkter
• Föroreningar
• Sjunkande och bitvis mycket låga grundvattennivåer

7.   Hållbar energi för alla
• Omställning av energisektorn till förnybar energi
• Arbete med fossilfri transportsektor
• Fortsatt energieffektivisering

8.   Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt
• Behov av välfärdsmått som kompletterar BNP
• Otrygga anställningsförhållanden
• Brist på arbetskraft i vissa sektorer



Nuläge Sverige och Agenda 2030 (2)

9.      Hållbar industri, innovationer & infrastruktur
Tillvarata• digitaliserings möjligheter
Cirkulär• och biobaserad ekonomi
Ökad• resurseffektivitet och miljöhänsyn i produktionen

10.   Minskad ojämlikhet
Bostads• - och arbetsmarknadssegregation
Diskriminering• i samhället
Likvärdig• offentlig service mellan kommuner

11.   Hållbara städer och samhällen
Bostadsbrist•
Långsiktighet• i stadsplanering
Städers• klimat- och miljöpåverkan

12.   Hållbar konsumtion och produktion
Omställning• från linjär till circular ekonomi
Höga• konsumtionsbaserade utsläpp
Utfasning• av farliga kemikalier

13.   Bekämpa klimatförändringen
Växthusgaser• p.g.a. svensk konsumtion
Klimatpåverkan• på ekosystem
Klimatförändringens• påverkan på konflikter och
migration

14.   Hav och marina resurser
Uppvärmning• av hav
Stor• mängd marint skräp och plast
Ohållbart• fiske

15.   Ekosystem och biologisk mångfald
Bioekonomi• och hållbart skogsbruk
Biologisk• mångfald
Återställande• av våtmarker

16.   Fredliga och inkluderande samhällen
Korruption•
Ökad• upplevd otrygghet
Våldsbejakande extremism och organiserad •
brottslighet

17.   Partnerskap
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Samverkan och innovation är viktiga 
förutsättningar för att nå målen i Agenda 2030  



Utmaningsdriven innovation, UDI, är en av Vinnovas 
satsningar på projekt som ska bidra till att nå de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Visionen är att programmet ska bli ett kraftfullt verktyg för 
att utveckla nya hållbara lösningar, med internationell 
lyskraft, som möter viktiga samhällsutmaningar. 



Vi vill finansiera projekt där

Er lösning
• möter samhällsutmaningar som tydligt utgår från och bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030
• är nyskapande och behovsdriven
• har potential att skapa tillväxt och har internationell lyskraft
• utformas med hänsyn tagen till ett jämställdhetsperspektiv

Er aktörskonstellation
• bygger på aktiv samverkan och innehåller alla de aktörer som behöver vara med för att ert projekt ska bli 

framgångsrikt
• har ett projektteam sammansatt med hänsyn tagen till könsfördelning och till fördelning av makt och 

inflytande mellan kvinnor och män 

Ert projektarbete
• har en systemansats, alltså ser till helheten av de olika delar som behövs för att lösa samhällsutmaningen
• inbegriper arbete med att identifiera och undanröja hinder för nyttiggörande, tex  påverkans- och policyarbete
• engagerar och involverar de som direkt berörs av er lösning, till exempel kunder eller användare
• bygger på en projektplan och en effektlogik som beskriver önskade resultat och långsiktiga effekter
• genomförs på ett jämställt sätt



Hur går det till? 

Samhällsutmaning!



1. Initiering   
Vidareutveckla idé samt 
plan för genomförande och 
utökning av konstellation

2. Samverkan 
Fördjupa samverkan mellan 
aktörerna och utveckla och 
testa lösningar

3. Implementering 
Fullskaliga tester och demos 
i verklig miljö, införande och 
spridning av resultat 

Finansiering i tre steg

< 500tkr
< 80%
9 månader

< 10mkr
< 50%
2 år

< 20mkr
< 40%
2 år



Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 

Sista ansökningsdag den 6 september kl 14:00



Från 2011 till idag



UDIs nuvarande portfölj 112 projekt –spännande projekt 
och aktörer





Några projektexempel – precis påbörjade steg 1 projekt 

ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige
Projektet ska skapa en plan för utveckling och nyttiggörande av elektriska flygplan i Sverige. Projektet är ett •
samarbete mellan Chalmers, RISE Viktoria, QRTECH och Luftfartsverket

Hållbar AI - AI Ethics and Sustainability
Projektet ska identifiera de oavsiktliga negativa konsekvenserna av AI• och kommer skapa ett center för Hållbar AI 
(etiskt, socialt, samhällsekonomiskt och rättsligt perspektiv). Målet är att skapa en standard eller certifiering för 
etisk hantering av data och AI i organisationer och myndigheter. Projektet består av bl.a. Ericsson, KI, Lunds 
universitet och andra aktörer inom akademin och näringsliv.

Utvecklad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer
Idag är ett öppet och tryggt samhälle hotat • iom ökade risker för terrorattacker, vilket kan skapa otrygghet i 
offentliga miljöer. Projektet kommer i stationsmiljöer och genom kombination av konst och ny teknik hitta nya 
lösningar för att adressera denna utmaning. Projektet består bl.a. av Trafikverket, SJ, Sveriges Tågoperatörer, SL, 
Jernhusen och Stanford d.school. 



Aktiviteter det går att söka finansiering för 

I Steg 1 vill vi finansiera aktiviteter som syftar till att formera ett större projekt där de 
sökande är redo att genomföra konkreta utvecklings- och testaktiviteter i Steg 2.

Aktiviteter i Steg 1 kan variera, men projekt behöver ofta lägga tid på att: 

• undersöka de mest lovande spåren för en viss idé

• genomföra grundliga behovs- och marknadsanalyser 

• öka förståelsen för strukturella faktorer som lagar, policyer, standarder etc

• planera hur nya lösningar ska utvecklas, spridas, införas och förvaltas 

• knyta relevanta aktörer till projektet och engagera resurser för nästa steg  

• och ta fram ett utkast för avtal som reglerar immateriella rättigheter och säkerställer att 

resultaten på sikt kan implementeras 



Exempel på aktiviteter och projekt vi inte finansierar 
inom UDI Steg 1: 

• enbart nätverk eller samarbeten som inte utvecklar en lösning

• enbart forskning 

• projekt med fokus på Agenda 2030 och inte lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen

• projekt som inte har en lösning på en tydlig samhällsutmaning 

• lösningar på internationella utmaningar utan koppling till Sverige 

• projekt med förslag på en lösning som en enskild aktör kan ta fram



Ansökan 

När? Steg 1 öppnade 22 maj och stänger 6 september kl 14
Vem kan söka? Konstellationer av minst tre projektparter. 
De som fått medel i steg 1 kan söka till nästa steg.
Hur bedöms ansökan? Bedömning görs under sekretess av 
Vinnovas handläggare och externa bedömare



Alla kan bidra till de globala målen

Ansök nu!
www.vinnova.se/udi



Upphandling i 
innovationsprojekt 

2018-06-18



I korthet...

- Jobbar ni med samverkans-
satsningar?

- …där offentlig sektor och möjliga 
leverantörer ingår..?

- … och det krävs offentliga affärer 
för att projektlösningarna ska 
komma till användning?



Då är det bra att tänka 
på upphandling



” I det UDI 2-projekt jag är involverad i som 
processledare ser jag otroligt stor nytta i att 

privata, offentliga och akademi jobbar i jämlikt 
partnerskap […] 

Men jag har i nuläget svårt att se hur steg 3 skulle 
kunna genomföras gemensamt utan att offentliga 

och privata skulle komma för nära varandra”

Stefan Persson, Innovation Skåne:



Företag kan få orättvisa 
fördelar som hindar 
spridning/ användning

Offentliga affärer kräver 
konkurrensutsättning

Förenklat handlar det om ”road to market” 
eller användning. Fallgropar…



Man kan upphandla 
partners för gemensam 
utveckling

Kommersialisering 
”byggs in” i projektet

… men också möjligheter



Vill ni veta mer?

• Kontakta mig: 
nina.widmark@vinnova.se

• Lathund från Region Skåne



Första innovationshjälpen i Region Skåne

Lathund för utveckling och 
införande av innovativa 
tjänster och produkter i 
samverkan med externa 
aktörer

• Specifikt gjord för hälso- och 
sjukvård, men användbar även för 
andra offentliga verksamheter

http://www.innovationskane.com/wp-content/uploads/2016/01/InnovationSkåne_lathund.pdf    
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