
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 

Charlotte Brogren 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

A long tradition of innovation 

Image: © Nobel Media AB 2015. Photo: Alexander Mahmoud 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

A country of multinationals 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

A world-class start-up scene 

Image: Henrik Trygg/VisitStockholm 

Unicorns produced  
per capita 

 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

A top nation for innovation 
•  Global Innovation Index 
•  European Innovation Scoreboard 
•  Global Competitiveness Report 

 

Image: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

0,13% 

Image: John Manly 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

Encouraging creativity… 

Images: Ny Times, SVT, Hans-Olof Utsi, Spotify, Wiki(Minecraft) 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

Tech savvy early adopters 

Image: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se 



Du hittar de 13 sidmallar som 
finns att välja bland när du klickar 
på Ny bild på startfliken. 

…the ability to collaborate!! 

Image: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se 



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

..så varför 
Innovationsråd? 

Innovationsminister? 
Innovationsmyndighet? 



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

Av världens 500 
största företag är en 
tredjedel borta på 10 
år 

Bild 11 



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

Globala utmaningar 

Urbanisering 



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

Innovation berör alla… 



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

Första generationen – 
”Den osynliga handen” 

Andra generationen - 
Innovationssystem 

Tredje generationen – 
Innovation för 
systemförändring 

Innovationspolitikens utveckling 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. 

Regeringens strategiska samverkansprogram 



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

Riktning för 
systemförändring 

Kraftsamling Prioritering av områden 

Finansiering 
•  Vinnovas program, tex 

•  Strategiska 
innovationsprogram 

•  Utmaningsdriven 
innovation 

•  Andra finansierande 
myndigheter och 
stiftelser 

Lagstiftning och 
reglering 
•  Innovationsfrämjande 

reglering 
•  Incitament för 

innovations-
upphandling 

Offentlig sektor som 
förändringsagent 
•  Reglerande och 

upphandlande 
myndigheter 

•  Kommuner och 
regioner 

 

Innovationsrådet 

Samverkansgrupper 



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

    
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

OM VINNOVA 

Om Vinnova 
•  200 anställda 
•  Stockholm, Bryssel och Silicon Valley 
•  Myndighet under Näringsdepartementet 



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

Statlig FoU-finansiering år 2016  

  

Universitet 
och 

högskolor 
 50% 

 VR 
 17,6% 

Rymdstyrelsen 
 2,6% 

FORTE 
 1,5% 

FORMAS 
 3,5% 

STEM  
3,8% 

Vinnova 
 7,7% 

Forskningsinst. 
1,7% 

Sida 
2,3% 

Försvar 
3,5% Övr. civil FoU 

Statlig FoU-
finansiering 
uppgår år 2016 
till 34,4 miljarder 
kronor.   

Källa: SCB ”Statliga anslag till forskning och 
utveckling 2016” 



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

Tre roller 

Investeringar i 
forskning och 

innovation 
Nationell EU-nod Expertmyndighet 



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

Vi finansierar forskning som kommer till 
nytta och är relevant för samhället 



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

 
 
Vi ger möjligheten att våga testa 
nytt innan det blir lönsamt 



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

 
 
Innovationer uppstår ofta i samverkan  
– vi ger förutsättningarna  



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

    
 
 
 
 
 
 
 

2400 projekt 
6000 MSEK 

10 000 parter 
 



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

Några programsatsningar... 



SweLife Innovair 

Lättvikt Gruv- och Metallutvinning  

MedTech4Health 

Smartare  
Elektroniksystem 

Metalliska Material Produktion2030 Processindustriell IT & 
Automation 

Grafen Internet of Things 

INFRA Sweden 2030 Re:Source Automatiserade 
Transporter 

Smart Built 
Environment 

 

Smarta hållbara 
städer  

Strategiska 
Innovations-
program 

BioInnovation  



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

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.  

Forskning, innovation och utveckling med 
fokus på klimat & miljö samt trafiksäkerhet 

Minska  
vägtransporternas  

miljöpåverkan 

Minska  
antalet skadade och  

dödade i trafiken 

Stärka fordons- 
industrins 

internationella 
konkurrenskraft 



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

    
 
 
 
 
 
 
 

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. 



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

Offentlig verksamhet  
– en självklar innovationsmiljö 
Vi arbetar för att landsting, kommuner, regioner, 
myndigheter och andra offentligt finansierade 
organisationer ska bli en drivkraft för både utveckling 
och användning av innovationer. 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. 

Universitet och högskolors 
strategiska samverkan 
 
 
 
 

Stöd till utveckling av lärosätenas samverkan.. 



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

Innovativa små och medelstora företag 
Vi stärker forskning och utveckling genom att finansiera 
innovation i tidiga skeden och främjar nya samarbeten.  



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

social innovation- impact first! 



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

•  Jämställdhet 
•  Samhällsnytta 

•  Innovation 
•  Marknad 

Normkritisk 
Innovation 

Normkritisk / kreativ Innovation 



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

EU och internationellt samarbete 
Vår internationella verksamhet utvecklar och stärker svenska 
innovationsaktörers internationella samarbeten för att öka 
deras konkurrenskraft och Sveriges attraktionskraft. Detta gör 
vi genom medverkan i Horisont 2020, EUREKA, COST samt 
flertalet bilaterala samarbeten.  



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

Vinnovas utlysningar 
vinnova.se 



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

GU i Vinnovas portfölj 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. UoH: 10 största bidragsmottagarna 2001-2016 i 

Vinnovas portfölj 
Andel av totala anslag till UoH (nettobeviljade medel per part) 



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

Göteborgs Universitet 
 Beviljade medel från Vinnova under 2011-2016 

 
206 380 893 SEK 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. 

•  183 ansökningar 

•  68 beviljade 

•  Beviljandegrad med avseende på antal ansökningar 37% (44%) 

•  Beviljandegrad avseende sökta medel för kvinnor 25% (46%)  

•  Beviljandegrad avseende sökta medel för män 52% (46%)  

•  Andel av medel till kvinnliga koordinatorer: 27% (33%) 

 

 
Ansökningar där Göteborgs Universitet 
är koordinator i ansökan 

Siffror inom parentes medelvärde för alla UoH i Vinnovas portfölj 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. 

Inom vilka behovsområden är Göteborgs 
Universitet koordinator? 
 

Fördelning av behovsområde avser beviljade medel till huvudsökande/ Koordinator 
inom projekt med startår 2011- 2016 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. Vilka aktörstyper samarbetar Göteborgs 

Universitet med i Vinnova finansierade projekt? 

Aktörsfördelning (antal organisationer) i pågående och avslutade projekt i Vinnovas portfölj 
2011- 2016 



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

H2020 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. 

Topp 5 svenska universitet inom Horisont 2020 
Beviljade medel 

Lunds universitet på plats 35 av alla organisationer i hela Horisont 2020 



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

Om din rubrik är längre än 
1 rad – välj sidlayouten 
”Innehåll  + 2 rubrikrader”. 

Göteborgs Universitet i Horisont 2020 
Deltagandeprofil  



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

Göteborgs Universitet i Horisont 2020 
Samarbeten 

 Göteborgs Universitets främsta samarbetsorganisationer 
inom Horisont 2020S 

Antal projekt 

LUNDS UNIVERSITET	 4	
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO	 3	
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE 
MEDICALE	 3	

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY	 3	
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	 3	

HELSINGIN YLIOPISTO	 2	

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH	 2	
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH	 2	

TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI	 2	

NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL	 2	
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEIDEN 
MILIEU*NATIONAL INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND THE 
ENVIRONMENT	 2	
STICHTING VU	 2	
MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM	 2	

STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK	 2	
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV	 2	

Avseende beviljade medel 



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

Tack!! 


