
   
 

    
   

 

      
      

 

   
  

    
     
    

   
   

     
    

  
 

   
    

     
   

  

               

Bild 1 

Gruv- och mineralforskning och 
innovation 

 
då, nu och i framtiden  

Margareta Groth 
VINNOVA  

   
   

     
      

  

    
    

          
   

    
      

      
      

       
    



               

Bild 2 

Då:  
Strategiskt 
gruvforskningsprogram 
- effekter?  
 



               

   
FoU med 

internationell 
konkurrenskraft 

Resultat av programmet 

Bild 3 

Gruvindustri med 
internationell 

konkurrenskraft 
Överträffar 

förväntningarna 



               

Måluppfyllelse 
Goda resultat … men…  

Bild 4 

1 2 3 4

Bidra till svenskt deltagande i 
internationella FoU-samarbeten (även 

utanför EU)

Stärka svensk gruvindustris teknikledande 
position och internationella 

konkurrenskraft

Skapa starka utbildnings-, forsknings- och 
innovationsmiljöer



               

Världen förändras  



               

Världen 1987 

• Berlinmuren orubblig 
• CCCP krigar i Afghanistan 
• IBM är ett hårdvaruföretag 
• Telefonen är en plats 
• Big Brother är en person i en bok 
• Hilton är ett Hotell 
• Kriminellt att driva bemanningsföretag i Sverige 



               

För 10 år sedan fanns inte 

Bild 7 
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Bild 8 

Kunde vi förutse detta för 
fem år sedan? 



               

Nu? 



               

Låg- eller 
högkonjunktur?  

Fred eller 
instabilitet?  

Globala samhälls-
utmaningar!  



               

… och stora framsteg  



               

Framtiden:  
Vilka vägar kan vi ta?  

Göra samma sak som 
förut?  

Göra något nytt men 
vad?  



               

Vad kan vi göra? 

• Många i världen 
funderar på samma 
saker 
• I Sverige med 

propositioner och 
nationella strategier 

• EU – strategier för 
industriellt ledarskap 
och excellens  

• Globalt, ex USA och 
Tyskland satsar stort 
inom industriella 
områden 
 

• Forsknings- och 
innovationspropositionen 
• Strategiska 

innovationsområden  - 
uppdrag till flera 
forskningsfinansiärer 

• Den svenska 
mineralstrategin 
• Kopplar till forsknings- och 

innovationspropositionen 
• H2020 och andra 

europeiska satsningar 
• KIC Raw materials 
• European innovation 

partnership on Raw 
materials, EIP RM  



               

Innovationsförmåga 
hos specifika 
målgrupper 

Strategiskt viktiga 
områden 

VINNOVA – stärker Sveriges 
Innovationskraft för hållbar 
tillväxt och samhällsnytta! 

Gränsöverskridande 
samverkan 

Vad gör VINNOVA?  



               

VINNOVAs 
satsningar 

Gränsöverskridande samverkan  
• Utmaningsdriven innovation  
• Samverkansprogram 
• Internationella program  

 

Innovationsförmåga hos specifika målgrupper  
• Innovationskraft i offentlig verksamhet  
• Innovativa små- och medelstora företag  
• Kunskapstriangeln 
• Individer och innovationsmiljöer  

 

Strategiskt viktiga områden/tematiska satsningar 
• Hälsa  
• Produktion och Arbetsliv  
• Tjänster och IKT 
• Transport och Miljö  

Slide 15 

Kunskapsutveckling inom 
strategiska områden  

Stimulera 
innovationskapacitet och 
förmåga hos nyckelgrupper  

Katalysera 
gränsöverskridande 
samverkan  



               

Samverkan:  
 - Det finns många former av samverkan…. 

Bild 16 

Industridrivet Forskardrivet 

Partnerskap 



               

Gränsöverskridande samverkan 
• Samverkansprogram  

• FFI 
• Bygginnovationen 
 

• Strategiska innovationsområden, 
SIO 
• Produktion 2030 
• Lighter 
• Metalliska material 
• Processindustriell automation 
• Gruv och metallutvinning 
• Flyg  
• Grafen  
• Bioinnovation 
• Folksjukdomar 
• Sakernas internet  
• Elektroniska komponenter och system 

• Utmaningsdriven innovation 
• Framtidens hälsa och sjukvård 

• Hållbara, attraktiva städer  

• Konkurrenskraftig produktion 

• Informationssamhället 3.0 

 

• Internationella program 
• Samarbeten med bla Kina, 

Brasilien och Schweiz  



 
Sverige måste 

kraftsamla för att möta 
global konkurrens och 

bidra till att lösa  
samhällsutmaningar. 

Varför satsar Sverige på strategiska 
innovationsområden? 



Strategiska innovationsområden 

• För att möta global konkurrens och 
samhällsutmaningar 

• Gränsöverskridande samverkan för 
förnyelse av svenska styrkeområden 

• Aktörerna sätter agendan utifrån 
sina behov 

• Långsiktig satsning  
• Kraftsamling av resurser och 

kompetens 
• Öppet för alla  
 
 

 
 
 
 
 

 



Nationell 
kraftsamling 

Stärkt samordning 
och samverkan 
mellan: 
• Myndigheternas 

satsningar inom forskning 
och innovation 

• Företagens forskning och 
innovation 

• Forsknings- och 
innovationsmiljöer 

• EU-satsningar 



               

Framtiden?  
– ett delsvar 

Strategiska 
innovations-
program som 
skapar resultat  

Med 
internationell 
koppling 

Som tar höjd för 
det okända och 
det vi inte vet  
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Framtiden:  
- Vad bidrar du med?  



               

Bild 23 

VINNOVA utvecklar 
Sveriges innovations-
kraft för hållbar tillväxt 
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