


Resultat som kommer 
till nytta!
Emma Gretzer, Formas



Vår vision

Kunskap bygger en hållbar värld



FN:s hållbarhetsmål



Formas uppdrag

• Finanserna forskning och innovation

• Följa upp, utvärdera och ta fram strategier 

• Nyttiggöra forskningsresultat
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Resultat som kommer till nytta!
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Nödvändigt med internationellt 
perspektiv
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Forskning utanför Sverige

~ 97–99%
Världsomfattande system för kvalitetssäkring av kunskap

Svensk 

forskning

~ 1–3%



Olika perspektiv på resultat
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Forskning 

och innovation

Produkter

Policy

Metoder

Samhällets

kunskapsnivå

Banbrytande

kunskap

Utbildning





Nationella forskningsprogrammet 
för hållbart samhällsbyggande



Strategiska
innovationsprogram
Samarbete för hållbar innovation



Strategiska innovationsprogram

Nationell kraftsamling inom viktiga 
områden för Sverige.

Hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.

Ökad internationell konkurrenskraft.
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17 strategiska innovationsprogram
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Offentlig finansiering 2013-2029
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8 miljarder



Total finansiering 2013-2029
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16 miljarder



Mer än 1100 projekt
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Samverkan mellan: 

• Näringsliv

• Akademi

• Forskningsinstitut

• Offentlig verksamhet
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Bred samverkan



• Utlysningar 

• Stöd till demoanläggningar

• Konferenser

• Rådgivning

• …och mycket mera
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Vad gör programmen?
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Många medverkande

1640 organisationer



Löpande utvärdering 
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Start 3 år 6 år 9 år 12 år

•Ledarskap

•Etablering av aktiviteter 

och insatser som anges

i effektlogiken

•Ledarskap

•Attraktionskraft

•Resultat av startade 

aktiviteter och insatser

•Ledarskap

•Attraktionskraft

•Resultat av startade och 

avslutade aktiviteter/insatser

•Policypåverkan

Utvärderas externt vart 3:e år med syftet:

• Utveckling av programform

• Utveckling av enskilda program

• Beslut om fortsatt finansiering



Effekter
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Aktiviteter 
och insatser

Verksamhet som 
Strategiska 
innovationsprogram 
finansierar och genomför

Resultat

Från finansierade aktiviteter 
inom projekttiden

● Prototyp, produkt, tjänst

● Publikationer 

● Kunskap

● Nya eller utökade nätverk

● Disputerade

Kortsiktiga 
effekter

Direkt nytta av resultaten 
för projektdeltagare. Kan 
uppstå efter projektslut

● Förmågehöjning

● Kunskapsspridning

● Följdinvesteringar

● Marknadslansering

Långsiktiga 
effekter

För organisationer och 
samhället, uppstår relativt 
lång tid efter projektslut

● Hållbar tillväxt

● Konkurrenskraft 

● Samhällsutmaningar 



Utvärdering 

22



Smart Built Environment - styrkor!
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• En etablerad kraftsamling inom en dynamisk del av en trögrörlig 

bransch.

• Bra programledning med ambition att inkludera bredden av de 

intressenter som behövs för att åstadkomma avsedda effekter.

• Öppna och transparenta processer kring utlysningar och andra 

aktiviteter.

• En väl genomtänkt effektlogik, som används på ett bra sätt i 

planering och uppföljning av verksamheten.

• Ambitiös och väl genomförd kommunikation inklusive en bra 

webbsida som ger god överblick över verksamheten och en 

lättillgänglig plattform för projektstöd.
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Bidra till utvecklingen

Alla som vill och kan

bidra är välkomna!



vinnova.se/sip

Twitter: #sipnytt
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Mer information


