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Nya idéer / Innovation?

VAD?

En innovation - En något originell och principiellt ny lösning (tjänst, produkt, 

process, kunskap) av betydelse - inom vilket område som helst (vindkraft) -

som vinner insteg i ett system (energisystemet).

VEM?

Ett teknologiskt innovationssystem (TIS) kan definieras som ”... 

en uppsättning nätverk av aktörer och institutioner som 

tillsammans samverkar inom ett specifikt teknikområde och 

bidrar till utveckling, spridning och utnyttjande av varianter av 

nya lösningar”



Innovation - Från idé till verkan

Lösningsförslag
Tjänst, produkt, process, 

kunskap

Lösningen används
Tjänst, produkt, process, 

kunskap används i en 

betydande skala i systemet

Lösningen är 

tillgänglig 
Tjänst, produkt, process, 

kunskap finns tillgängligt/redo 

för att användas i systemet / 

på ”marknaden”

Forskning, Utveckling, 

Företagsutveckling

Informations, Lagar, 

Styrmedel, Utbildning

Marknadsinsatser

UoH, forskningsinstitut,

storföretag, SMF, startup
Storföretag, SMF, startup Samhälle



Energimyndigheten – med enheter



Energimyndighetens stöd till F&U&I projekt inom vindkraft

VindEL

2017 – 2021 - 133 Mkr

Vindval

2018 – 2021 - 30 Mkr

Nätverket för vindbruk

tom 2019- 15 Mkr per år

SWPTC

2014 – 2018. 96 Mkr (32 Mkr 

från EM)

Vindlov, Vindbrukskollen

Affärsutveckling och 

kommersialisering för SMF

150 Mkr per år

Pilot och demonstration

Projekt > 10 Mkr

IEA Wind

1,3 Mkr per år (ingår i VindEL)

Lösningsförslag
Tjänst, produkt, process, 

kunskap

Lösningen används
Tjänst, produkt, process, 

kunskap används i en 

betydande skala i systemet

Lösningen är 

tillgänglig 
Tjänst, produkt, process, 

kunskap finns tillgängligt/redo 

för att användas i systemet / 

på ”marknaden”

Forskning, Utveckling, 

Företagsutveckling

Informations, Lagar, 

Styrmedel, Utbildning

Marknadsinsatser

UoH, forskningsinstitut,

storföretag, SMF, startup
Storföretag, SMF, startup Samhälle

Affärsutveckling och 

kommersialisering för SMF

150 Mkr per år



Forskning och Utveckling Demonstration
Mogen 

teknik

Marknads

introduktion

TRL 1
Basic principles

observed

TRL 2
Technology

concept

formulated

TRL 3
Experimental 

proof of concept

TRL 4
Technology

validated in lab

TRL 5
Technology

validated in 

industrial relevant 

environement

TRL 6
Technology

demonstrated in 

industrial relevant 

environement

TRL 7
System prototype

demonstration in 

operation 

environment

TRL 8
System complete

and qualified

TRL 9
Actual system 

proven in 

operational

environement / 

Competitve

manufacturing

Förstudie  

Marknadspotential        

Affu – Konceptutveckling
Affu – Marknadslansering

Max 1 mkr/st 

Affu – Verifiering med kund

< 2 Mkr

Affu - Ind verifiering och kommersialisering 

Liten beredning 2 - 10mkr

Affu - Ind. verifiering och kommersialisering  

Stor beredning > 10mkr

Affu – Internationalisering

FoI – Temaprogram < 10 Mkr

FoI – PoD > 10 Mkr

FoI / VR – Energiinriktad 

grundforskning

Stöderbjudande för utveckling av teknisk lösning 



Behovsområden

Vindkraftens 
plats i samhället 

och miljön Integration i 
elsystemet

➢ Tillstånd, planering och avvägningar

➢ Positiva och negativa miljöeffekter

➢ Vindkraftens samhällseffekter

➢ Planering

➢ Resurseffektiv utbyggnad  

➢ Resurseffektiv drift

➢ Återbruk och återvinning

➢ Hållbar och effektiv anslutning

➢ Hög andel variabel elproduktion 

➢ Vindkraften bidrar med nätnytta

Resurseffektiv 
vindkraft  i 
svenska 

förhållanden

Näringslivsutveckling
➢ Innovationer

➢ Lokal nytta från vindkraft

➢ Tillväxt

Kunskapsspridning och kompetens

➢ Implementering av resultat

➢ Starka kunskapsmiljöer och 

kompetensbärare

➢ Samverkan och kunskapsöverföring

Vindstrategi - Specifikt teknikområde



TACK!


