
Utmaningsdriven innovation



Vad karaktäriserar en 
samhällsutmaning?

• Tydligt internationella
• Skär genom 

sektoriella och 
disciplinära gränser

• Finns högst upp på 
politiska agendor 
världen över

• Allt starkare drivkraft 
för nya lösningar, 
affärsmöjligheter

• Kräver effektiv 
samverkan
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Programmets vision
… Projekt som finansieras har 

internationell lyskraft och 
utvecklar hållbara lösningar som 

möter viktiga 
samhällsutmaningar…



Programmet bygger på en 
trestegsprocess

Initiering
Idéutveckling och 

konstellationsbyggande 
eller teknisk förstudie

(ca 8-9 mån)

Samverkan
Utveckling 

och integration
(ca 2,5 år)

Följdinvestering
Testning, 

implementering
och nyttiggörande

(2 år)

Tydlig rörelse 
mot 
nyttiggörande



Vi har lärt oss så mycket under resans 
gång som vi inte såg från början!



Steg 3 – Följdinvestering – Experimentell utveckling



Syftet är att stödja de samverkansprojekt som har störst potential att 
ta ett reellt steg mot nyttiggörande av lösningar på 

samhällsutmaningar.



Förutsättningar för finansiering
• Genomförandetid 2 år

• Bidrag från Vinnova 5-20 MSEK

• Bidraget utgör max 25-40% av projektets totala kostnader

• Regler för statligt stöd – experimentell utveckling
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Utlysnings- och programmets 
effektlogik
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Nya affärsmöjligheter/marknadssegment 
skapas eller radikala 
kostnadsbesparingar

realiseras, dvs. varor, tjänster, processer 
eller andra lösningar har implementerats

Har identifierat nya vägar och 
möjligheter för att markant stärka svensk 

konkurrenskraft och förmågan att hitta 
lösningar på samhällsutmaningar

Effektmål 
(uppnådda 3-5 år efter projektavslut)

Resultatmål 
(uppnådda vid projektavslut)

Finansierade 
projekt

Projekt 1

Projekt n

Projektparterna har börjat nyttiggöra 
resultaten till förmån för svensk tillväxt 

och hållbarhet 

Utvecklade koncept/lösningar har nått 
pre-kommersiell stadium och är attraktiva 

på internationella marknader
Projektparter har identifierat, fördjupat 
och utvecklat kontakter som stärker 

förmågan att utveckla innovativa 
lösningar 

Projektparter har erhållit finansiering från 
andra internationella eller nationella 

satsningar som en direkt följd av eller 
koppling till genomfört projekt

Lösningarna bidrar till grön och socialt 
hållbar tillväxt

Lösningarna säljs på en internationell 
marknad

Sverige stärker sin attraktivitet som 
forsknings- och innovationsland, t.ex. 

genom att attrahera utländska 
investeringar

Ökat svenskt deltagande i EUs 
forskningsprogram för ökad 

konkurrenskraft (t.ex. Horizon 2020) eller 
andra internationella satsningar



Att rigga för steg 3
• Övergripande risker: 

• Att resultaten inte kan paketeras och spridas vidare efter att steg 3 är klart 

• Gräver djupare på samma ställe, ej rörelse framåt

• Potential

• Fortsätta med hela konceptet? Fortsätta med mest lovande spåret? Tillägg? Generaliserbarhet?

• Hur säkerställa att ett reellt steg tas mot nyttiggörande? Vad kan vi testa och gå vidare med respektive måste 
utvecklas i andra projekt/sammanhang?

• Aktörer

• Förändring av konstellation/koordinator/projektledare?

• Krävs nya parter? Ska existerande parter ”avpolletteras”?

• Hur påverkas förändringar möjligheterna att skriva projektavtal?

Genomförbarhet

• Hur påvisa framsteg, affärs- och samhällsnytta?



Viktigt att tänka på?

I UDI 3 blir allt mycket större och komplexare. I UDI 2 arbetade alla mera självständigt i olika ”öar”. I UDI 3 är det mera ett 
samarbete mot ett gemensamt mål. Man närmar sig de normala utvecklingsprocesserna. Detta innebär att projektledaren i UDI 3 
får ett mycket vidare fält att arbeta inom. För oss var UDI 2 mera analys och forskning och UDI 3 handlar nu mera om 
implementering av resultat.

Största utmaning? 

Den största utmaningen blir att hantera det mycket bredare ”scopet” och de nya projektdeltagarna som tillkommit i UDI 3. Men 
behöver ”få ihop pusslet”. Varje deltagare representerar sin lilla del i projektet. En del ser helheten medan andra enbart kan 
fokusera på sin del.  Personlighetsgalleriet blir bredare i UDI 3 med flera olika synsätt. Att hantera det är den största utmaningen 
för projektet.

Mitt bästa råd?

När det gäller komplexa och kontroversiella frågor; Lyssna på de andras åsikter. Visa att du förstått och fatta sedan dina egna 
beslut.

Ledning och ledarskap av steg 3 – erfarenheter?

Följ upp hela tiden; tro inte att saker och ting bara görs ändå. Alla har mycket att göra och prioriterar ständigt!

Projektledarens reflektion: från S2 - S3



Projektledarens reflektion: från S2 – S3

• Viktigt att tänka på?

- Fokusera, gå inte vidare med allt.

- Använd TRL (gör din egen).

• Största utmaning? 

- Vi säljer inte en produkt

- Vad är nyttan och för vem

- Affärsnytta-samhällsnytta

- Affärsmodeller

• Mitt bästa råd?

- Kommunicera internt och externt

- Förankring

- Ta stöd, använd Vinnova

- Samma målbild

• Ledning och ledarskap av steg 3 –
erfarenheter?

- Ställ krav på ingående parter

- Samverkan är svårt men om vi lyckas så når 
vi resultat vi inte kunna nå själva



Beslutsmotivering:

• Ansökan beskriver ett angeläget projekt som möter de komplexa och svårlösta utmaningar som finns inom
stadsbyggnadsprocessen, såsom krav på högre byggtakt i kombination med behoven av att skapa en mer inkluderande och
effektivare process, vilket kräver en systemförändrande ansats. Projektet utgör en tydlig fortsättning på steg 2, där
betydande framsteg gjorts, och bedöms ha god potential att ta reella steg mot nyttiggörande genom de många
stadsutvecklingsprojekt som ingår i arbetet. Nyttiggörandet handlar främst om förändrade arbetssätt genom en ny form av
styrning, kultur, samarbete och inkludering och att sedan fler kommuner kan ta del av detta. Det är svårt att åstadkomma
denna typ av förändring men det finns en relevant ansats på så sätt att nyttiggörandet skapas genom att City lab Action tar del
av utvecklade tjänster. Strategi och plan för nyttiggörandet är som helhet bra, men det finns förbättringspotential, t.ex.
handlar planen för internationalisering främst om informationsspridning vilket gör att denna del är svagare än andra delar
av projektet. Däremot finns goda sammanhang för spridning av metoderna och modellerna.

• Den tvärdisciplinära konstellationen bedöms bygga på en intressant och relevant sammansättning av kompetenser med
aktörer som tycks vara välförankrade i innovations- och utvecklingsprocesser. Jämställdhetsanalysen som inkluderades i
skissförfarandet anses vara en av de starkare som Vinnova hitintills sett och kan som sådan spridas som ett gott exempel i en
rad olika sammanhang, speciellt om den omsätts i praktiken under steg 3. Det bör även poängteras att ansatsen är positiv
på så sätt att projektet ämnar ta sig an glesbygdsperspektivet och har med en mindre ort i konstellationen.

• Som helhet är det en stark ansökan som bör ha goda möjligheter att utveckla innovationer som genererar såväl
samhälls- som affärsnytta.

Vinnovas förväntningar



• Förväntningar ökar i varje steg

• Projektet tar reella steg framåt (mot implementering, nyttiggörande, 
kommersialisering) men beror på projekt och samhällsutmaning

• Att resultaten lever vidare och vidareutvecklas även efter steg 3 
(breddinförande)

• Att projektet kan påvisa att de gjort skillnad, samt vikten av 
externkommunikation

• En gemensam och tydlig målbild mellan parterna

• Att alla parter är engagerade i olika nätverk och projekt. Alla projektens 
perspektiv behövs. Både internt och externt

Vinnovas förväntningar



• Önskemål från Vinnova

- Ta kontakt där ni ser behov och kopplingar (ex. Samverkansprogrammen, 
Plattformen mfl.)

• Vinnovas roll

Vår roll är att koppla och katalysera! Men... 

…det kan vi bara göra med de aktörer som är intresserade av att involveras!

Önskemål och roll



Andra projekt som beviljades i höstas



Decode
– Community Design for Conflicting Desires

Säkerställa att stadsbyggnadsprocesser är inkluderande och 
effektiva
Tjänster och verktyg kring stadsutveckling som utgår från 
lokala förutsättningar
Kommuner, akademi, myndigheter, arkitekt- och 
utvecklingsbolag samt ideell förening

UTMANING 2017-2018
Hållbara attraktiva 
städer
STEG



UTMANING 2016-2018
Hållbara attraktiva 
städer
STEG

Stadsbruk
Stadsytor som höjer livskvaliteten och skapar nya arbeten
Vägar till försörjning och gemenskap för människor i 
utanförskap samt förser staden med närodlad mat
Intresseorganisationer, sociala entreprenörer, arkitektbolag, 
fastighets- miljö- och gatukontor, akademi och kommuner



Digitala fysiska lekmiljöer
Öka välbefinnande och hälsa för barn och ungdomar, göra 
städer mer tillgängliga för barn
Göra barn och ungas fysiska utomhusmiljöer mer 
tillgängliga och engagerande
Kommun, barn och ungdomar, akademi, 
teknikleverantör, byggbolag, landskapsarkitektur 
och lekredskapstillverkare

UTMANING 2016-2018
Hållbara attraktiva 
städer
STEG



www.vinnova.se

Vi stärker Sveriges innovationskraft för 
hållbar tillväxt och samhällsnytta

Sveriges innovationsmyndighet
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