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Ett ramverk för världens största beställning!  



Källa: OECD, 2015



Sveriges innovationsmyndighet

Uppdrag: Hållbar tillväxt 

• Vi förbättrar förutsättningarna för innovation

• Agenda 2030 förutsätter och driver innovation

• Vi bidrar till målen i Agenda 2030 – tillsammans med våra projekt!



Vi utvecklar Sveriges 

styrkor mot Agenda 2030

• Stärker aktörer och innovationsförmåga

• Stimulerar och främjar samverkan

• Ser till att forskning nyttiggörs



Vinnovas Agenda 2030-relation (2017)
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Alla våra projekt anger nu sitt bidrag till målen i 

Agenda 2030 i sin första rapport



Projektklassningen hjälper oss att analysera vår 

projektportfölj
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Genom successiv integrering kommer  

Agenda 2030 påverka hela kärnverksamheten

När vi utformar 
insatser

När vi genomför och 
kommunicerar 

insatser

När vi bedömer 
ansökningar och 
fördelar bidrag

När vi vårdar 
våra projekt-
investeringar 

När vi följer upp 
och lär av 
resultat

När vi utvecklar strategier och väljer insatser

När vi formulerar interna mål



Pilot: Vinnväxt

Internationellt 
konkurrenskraftiga 
forsknings- och 
innovationsmiljöer



Pilot: Utmaningsdriven innovation

Internationell lyskraft Påverkan på systemnivå Jämställdhet en 

ledstjärna

Utgår från 

samhällsutmaningar
Behovsdrivna innovationer Gränsöverskridande 

samverkan



Vi har lagt grunden för en enhetlig kommunikation



Balansen mellan 

analys och action

Beroenden – både 

mellan mål och 

processer

Styrning mot målen 

i praktiken

Det här tycker vi är svårt



Hur har ni gjort för att göra 

Agenda 2030 till er egen?

• Vad har den inneburit för er? 

• Hur har ni tagit er an uppgiften?

• Vad upplever ni är svårt? 

• Vad har varit viktigt för att komma framåt?


