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Formas - forskningsrådet för 
hållbar utveckling 

Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, 
näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle

Öppen utlysning

Utlysning Hållbar samhällsbyggnad

Utlysning Skogsråvara och biomassa

Internationella satsningar/utlysningar

Strategiska innovationsprogram



Strategiska innovationsområden
Hitta hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar och möta global 
konkurrens 

Gränsöverskridande samverkan för 
förnyelse av svenska styrkeområden

Aktörerna sätter agendan utifrån sina 
behov

Kraftsamling av resurser och 
kompetens

Långsiktig satsning 

Öppet för alla



Innehåll

• Strategiska innovationsprogram – ledning 
och styrelse

• Etableringsfasen
• Beslut om program
• Budget inom program
• Förutsättningar för insatser
• Verktyg
• Utlysningar



Ett strategiskt innovationsprogram …

• beviljas till områdets aktörer baserat på 
ett gemensamt åtagande att bidra till 
programmets och den strategiska 
agendans mål

• drivs i förtroende och nära samverkan 
med myndigheterna



Ett strategiskt innovationsprogram …

• ger områdets aktörer det strategiska 
initiativet
– för att stärka Sverige och svenska aktörers 

konkurrenskraft inom området 
• ger områdets aktörer mandat och 

resurser 
– för att aktivt arbeta med att skapa drivkraft för 

att uppnå gemensamma mål 



Strategiska innovationsprogrammets 
uppdrag är att ...

• Arbeta mot agendans och programmets mål
• Upprätthålla en dialog med innovationsområdets 

aktörer kring mål, vision och strategi 
• skapa förutsättningar för de projekt som löper inom 

Strategiska innovationsprogrammet att bli 
framgångsrika

• skapa mötesplatser som kopplar ihop aktörer med 
gemensamma intressen och behov 

• tydliggöra finansiering som finns nationellt och 
internationellt

• utveckla kompletterande insatser, t ex initiera 
utlysningar, där det saknas idag 

• följa upp mål och resultat av insatser



Styrelsens åtagande
• Säkerställa att programmet har en effektiv organisation och ledning.

• Säkerställa att de aktiviteter som initieras är i linje med agendan samt 
att de bidrar till att programmets övergripande mål uppnås.

• Verka för att det skapas en bred nationell forsknings- och 
innovationssamverkan

• Agera utifrån en helhetssyn och säkerställa att programmet är 
sammanlänkande och kompletterande till övriga insatser inom det 
strategiska innovationsområdet.

• Säkerställa att programmets mål och planen för dess genomförande 
med jämna perioder ses över och uppdateras. 

• Känna till de krav på rapportering och styrdokument som det strategiska 
innovationsprogrammet enligt finansieringsbeslut från myndigheterna ska 
tillhandahålla.



Styrelsearbetet: 
Vi vill att det finns:

– en öppen struktur och beskrivning av hur styrelsen tillsätts 
och förnyas, 

– samt hur styrelsen hanterar mångfald/jämställdhet, jäv mm

Vi vill att styrelsen följer upp och arbetar med: 
– Effektlogik – att styrelsen borgar för att den är rätt
– Uppföljning på årlig basis, villkoren för finansiering kontinuerligt
– Utvärdering var tredje år
– Öppenhet och transparens

Programmet och styrelsen kommer att följas upp efter 3, 6 och 9 
år – viktigt att styrelsen kontinuerligt följer upp mot målen 



Genomförande av Strategiska 
program

Etableringsfas

Program löper med utvärdering vart 3:e år 
upp till maximalt 12 år



Etableringsfasen/uppstartsfas

Syftet är främst att:
– Få organisationen på plats
– Justera insats- och aktivitetsplanen utifrån 

givna budgetförutsättningar 
– Tydliggöra programmets kortsiktiga och 

långsiktiga mål



Beslut av strategiskt 
innovationsprogram i två steg:
• Brev om reserverad budget för 

programmet
• Beviljande av projekt för koordinering av 

det strategiska innovationsprogrammet 
under etableringsfasen (till 2016-01)



Reserverad budget

-Visa vilken budget programmet maximalt 
har tillgängligt under perioden 2015-2018
-Fördelning mellan myndigheter 
-Att programmets aktörer, behovsägare, 
bidrar med minst lika mycket som 
myndigheternas gemensamma budget



Projekt för att genomföra 
etableringsfasen 

• Projektledning (koordinering) för det strategiska 
innovationsprogrammet.

• Ska täcka in löner och andra omkostnader för 
det strategiska innovationsprogrammets 
organisation

• Ingår som en del av den totala reserverade 
budgeten för programmet



Rapportering efter etableringsfas

Beslut om medel för koordinering avseende perioden 
2016-2018 kommer att beslutas efter att följande 
dokument tagits fram och rapporterats till ansvarig 
myndighet senast den 1 december 2015:

• En reviderad strategi och programplan 
för 2016-2018 anpassad till 
avsiktsförklaringens reviderade budget.

• Effektlogik för genomförande av det 
strategiska innovationsprogrammet



Koordinering för 2016-2018

När organisation är på plats och 
efterfrågade dokument inrapporterats kan 
beslut om koordineringsmedel för 2016-
2018 tas.



Ytterligare förväntade resultat 
under etableringsfasen
• Kommunikationsplan för programmet
• WWW-plattform



Programmens reserverade budget

• Går till: insatser och aktiviteter inom 
programmet samt koordinring av 
programmet

• Programmen föreslår insatser och 
aktiviteter

• Alla projekt och aktiviteter beslutas 
projektvis via myndigheter 



Arbeta med budget inom program

• Reserverad budget per år men projekt är 
ofta fleråriga.

• Det ska gå att arbeta med treåriga projekt 
inom programmen



Förutsättningar för insatser



Förutsättningar

• Programmen styr inriktning och format

• Projekt beslutas av myndighet 

• Öppet och transparent



Verktyg för insatser

• Kompetensförsörjning
– Öka intresset
– Utbildningar (grundskola – doktorander)
– Industri

• Mobilitet
– Industridoktorander
– Praktik för universitetsforskare

• Strategisk utveckling
– Analys



Verktyg, forts.

• Industriutveckling
– SMF tex, samverkansprojekt, IPR-rådgivning
– Storföretag tex, Samverkansprojekt

• Testbäddar/demonstrationsanläggningar
• Internationellt

– Omvärldsbevakning
– Internationellt forskningsutbyte

• Innovationstävlingar



Arbetsprocess

Utforma 
insatser

Utlysning/
Aktivitet

Projekt-
uppföljningBedömning Beslut

- från beslut om insats till uppföljning



Utforma insatser

• Verktyg och insatsens inriktning väljs utifrån 
programmets effektlogik

• Programmet realiseras genom olika typer av 
insatser
– Insatser riktas mot identifierade målgrupper. Det 

kan vara utlysningar men även andra verktyg

• Beslut om insatser fattas av Strategiska 
innovationsprogrammets styrelse i samråd 
med Myndigheterna



Utlysning

• Styrelsen tilldelar en budget för utlysningen

• Programmet tar fram ett underlag till utlysningstext

• Myndigheterna utgår från det överenskomna underlaget och 
färdigställer utlysningstexten
– kvalitetssäkrar avseende legala aspekter, tex, sekretess, stasstöd etc.

• Plan för marknadsföring av utlysning

• Externa bedömare föreslås av programmet
- beslutas och förordnas av Myndigheterna

• Utlysningen öppnas och annonseras på Strategiska 
innovationsprogrammets och Myndigheternas hemsida



• Programchef har god insyn i processen
• Programmet informerar bedömarna om utlysningens syfte 

• Myndigheterna – kollar formells krav
• Bedömningar görs av externa bedömare
• Bedömningsmöte genomförs

– ett förslag till rangordningslista tas fram tillsammans med 
rekommendation för beslut 

– förslag till bedömningsutlåtanden tas fram
• Strategiska innovationsprogrammet kan lämna ett utlåtande 

över rangordningslista

Bedömning av ansökningar



• Myndigheterna fattar beslut, baserat på 
bedömningsgruppens förslag

• Beviljanden
– rapporteringskrav och särskilda villkor 
– motiveringar

• Besluten kommuniceras av Myndigheterna och 
Strategiska innovationsprogrammets ledning 
(webb, pressrelease etc.)

Beslut



• Programledning för Strategiska 
innovationsprogram
– kontakt med projekten
– stöd till projekten tex. nya kontakter och expertutlåtanden
– stöttar projekten att sprida kunskap om dess resultat
– skapar mötesplatser för kunskapsutbyte
– återkoppling av projektens arbete till Myndigheterna 
– bedömmer hur projekten bidrar till portföljen 

• Myndigheterna
– hanterar rapporter, lägesrapporter, slutrapporter
– betalar ut medel till projekten
– kopplar, när så är möjligt och relevant, till andra satsningar 

Projektuppföljning



Underlag 
till utlysning

Utlysning öppen Bedömning

753 4 6Mån 1 2

Utlysningen 
stänger

Inriktning och budget 
för utlysningen

Utlysningen 
öppnar

Ta fram utlysning - utlysningstext

Tidplan för utlysning

8

Beslut



Två sätt att arbeta

• Utlysningar
– Processen kan skilja mellan myndigheter

• Enskilda projekt
– Enskild ansökan hos respektive myndighet
– Programkontoret har ett tydligt resultatansvar 

för enskilda projekt



Enskilda projekt
• Gynnar det strategiska innovationsområdet 

som helhet
• Gynnar många aktörer inom området 
• Stärka innovationsinfrastruktur snarare än 

specifika företag
• Stort antal aktörer involverade i projektet
• Programkontoret tar aktiv roll i uppföljning 

och att säkerställa resultatets spridning
• Transparent och öppenhet
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Varmt välkomna till SIP-familjen!
Ni kan göra skillnad!

Vi ser fram mot att jobba med er! 



Smart Built Environment teamet 
på Formas 

Hanna Riedefelt – ansvarig handläggare 
(SIO programledning)

Sandro Caruso 
(SIO programledning)

Karla Anaya-Carlsson 
(Utvärdering/analys/uppgföljning)

Sofia Rickberg 
(Kommunktion)

Emma Gretzer
(SIO Styrgrupp)
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