
Stryktips

Resurser
Aktivi-
teter

Presta-
tioner Utfall

Kort-
siktiga
samhälls
effekter

Lång-
siktiga
samhälls
effekter

Ökad produktion från förnybara källor X X x X

Ökad förädling av bioråvara till material och energi X X X X
Teknikutveckling (x)
Ändrat användningsmönster X X X

Öka internationella forsknings- och innovationssamarbeten X
Vinnväxt X X X X X X
Stärkt innovationskraft X
Mer hållbar livsmedelsproduktion X X
Minskat utanförskap X X
Bättre infrastruktur (X) (X) (X)
Utveckla ett hållbart resande X

Göra konst och kultur tillgängligt för så många som möjligt X
Verksamhetsutveckling X

Öka tillgängligheten till natur, rekreation och friluftsliv X

Bilda en klusterorganisation X

Beviljade medel till filmproduktion X
Reglabs årskonferens X
Spetskompetenser X X X

Stark forskning inom bioteknik X X X



FoU-
aktiviteter
- bygga upp en tydlig gemensam TH strategi/agenda
- genomföra forskningsprogram/bygga upp f-centra
- mobilisera hela den potentiella forskar/studentbasen
- omprioritera forskningsresurserna mot profilområdet
- öka professionaliseringen av ansökningskapaciteten
- rekrytera ”speciella” forskare
- öka attraktiviteten i forskningsmiljön
- inför affärsdriven metodik för forskningen
- skapa arenor, både sociala och fysiska

Aktiviteter för utveckling, förnyelse effekivisering av företag
- finansiering: såddkapital, VC mm 
- scouting, såväl på högskola som i företag
- nyföretagarstöd, inkubering mm
-mäklari; teknik o affärer 
- ordna utbildningar inom entreprenörskap, affärsutveckl
Aktiviteter för paketering av resultat för förnyelse
- erbjud IPR-kompetens
- omvärldsanalys/business intelligence
- etablera fysiska arenor; teknikparker mm
- uppgradering av produktionsprocessor
- testbäddar
-främja internationalisering (export??)
-

Aktiviteter som stärker FoI-
miljön/infrastrukturen/innovasys:
Utveckling av styrelsens arbete
Utveckling av processledningens roll
Utveckling av politikernas roll
Utveckling av kommunikationsaktiviteter

Resultat FoU:
Tillgång på FoU-baserad 
kunskap
Tillgång till FoU-nätverk

Effektindikatorer:
- ökad f-finansiering i HS till profilomr.
- ökad mottagarkapacitet i företagen 
(ökat antal civ ing + disputerade)
- ökat deltagande i (inter)nationella 
FoU-samarbeten
- ökat antal FoU-projekt mellan HS o 
ftg
- attraktionsmått på FoU (inflyttning av 
företag o forskare
- sampubliceringsmönster
-Mångfaldsmått

Effektmål FoU:
Ökad tillgång till FoU-
kunskap inom tillväxtom-
rådet på två sätt:
- förstärkning/profilering av 
regionens egen FoU-
kapacitet
- internationell och/eller 
nationell FoU-kapacitet 
görs tillgänglig och nyttjad

Resultat kommersialisering:
Framtagna produktidéer från 
Högskola/Näringsliv/Uppfinnare
Professionell inkubering, IPR, 
VC, etc.

Effektindikatorer kommersialisering:
-antal nystartade
- företag
- antal nya arbetstillfällen (bevarande), 
alternativt endast vissa grupper
- nya produkter o processer
- licensiering, in och ut
- exportökning
- förädlingsvärde
- nya marknader
- nya affärsmodeller/logik

Effektmål 
kommersialisering

Förnyat/uppgraderat 
näringsliv med ökat 
förädlingsvärde i 
FoUbaserade produkter

Resultat FoI-miljön:
Beslut om prioriteringar med 
tillhörande resurser hos 
aktörerna
Förlängd/utökad medverkan 
isatsningen.
Förändrade mönster för 
samarbeten mellan aktörer
(Er)känd (inter)nationell nod 
inom sitt område 

Effektindikatorer FoI-miljön:
Attraktivitet för:
Människor
Företag
Pengar

Effektmål FoI-miljön:
Stark/Internationellt 
konkurrenskraftig F&I-miljö

Målet för VINNVÄXT är hållbar tillväxt genom att utveckla internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika profilområden.





LAYER 1
VINNVÄXT 
+ Regional 
financing

LAYER 2
Additional 
funding 
directly to the 
initiative 

LAYER 3
Funding of
projects
where the 
initiative have
been
supportive
and other
actors get

LAYER 4
Key events in the 
region within the 
initiative's area of 
strength. 
Investments, 
establishments, new 
educational
programmes, 
development of
infrastructur., etc. 

Investments and dynamics –
a model to capture system impact



64 + 64 million SEK

126 million SEK

VINNOVA

Industry

Structural 
Funds

Public sector

Other national funding

Membership fees

Universites

Research 
institutes

FP7/H202
0

FUNDING SOURCES
Approx. 600 million 

SEK

RECEIVERS of FUNDING

Development of
infrastructure

for test & demo

Investments in 
the industry

Foreign
companies

establishment in 
Swedish regions

New vocational
training

Cross sectorial
cooperation

Impact on 
regional and 

national policy

Strategic priorities
at universities and 

in research 
agendas

Strengthening 
the innovation 
support system

Programme level
example of results 2014




	Stryktips
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Investments and dynamics –               a model to capture system impact 
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6

