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Strategiska Innovationsprogram

• Stärka Sveriges 
konkurrenskraft

• Lösningar på 
samhällsutmaningar

• Samverkan 
näringsliv, 
akademi 
offentlig sektor 



SIP-Security
SIP Security - Strategiskt 
Innovationsprogram Säkerhet, 
Ideskiss 2014/2015

Syfte/Vision
Skapa ett effektivt innovationssystem för nya 
lösningar som stärker samhällets säkerhet och 
skapar en internationellt konkurrenskraftig svensk 
industri.

Omfattning: 112 MSEK / 3år,
VINNOVA 50%

Bakgrund:
• Nationell forsknings och Innovationsagenda 

NRIA Säkerhet, 2011 
• Strategisk forsknings och Innovationsagenda 

Säkerhet, 2013 
• Strategiskt Innovationsområde 

Säkerhet , SIO Security, ansökan 2014
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SIP- Security

• 4 teknikområden 

• Behovsområden

• Aktörer

• Aktiviteter
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Innovations skapande  

- Starka teknik- och kompetensområden

- Identifierade behov, visionära användare

- Finansiering

Behov

Finans.

Teknik

Marknad

Innovationsforum med
industri, akademi och slutanvändare.
skapa nätverk och en  gemensam 
lägesbild av behov och möjligheter.

Forskning Utveckling

Framtagning av utlysningar för  
forskningsprogram och 
innovationsstimulerande 
åtgärder

Utveckla marknaden
standardisering /certifiering.
påverka krav och policys.

Stimulera rörlighet och 
kunskapsspridning 
mellan industri, akademi 
och slutanvändare.



Utmaningar

Motiv för industri och användare att investera tid 
och resurser

• Skall sammanfalla med egna strategier
– Stora företag, nya koncept, FoU

– SME, produktutveckling, FoU

• ROI
– Tillgång till attraktiv marknad

• IPR

• Medverkande konkurrenter



Security market…
The EU Communication COM(2012) 417 “Security Industrial Policy” highlighted:

(1) It is a highly fragmented market divided along national or even regional 
boundaries. 

Security, being one of the most sensitive policy fields, is one of the areas where 
Member States are hesitant to give up their national prerogatives.

(2) It is an institutional market. 

In large parts the security market is still an institutional market, i.e. the buyers are 
public authorities. Even in areas where it is a commercial market, the security 
requirements are still largely framed through legislation.

(3) It has a strong societal dimension. 

Whilst security is one of the most essential human needs, it is also a highly sensitive 
area. Security measures and technologies can have an impact on fundamental rights 
and often provoke fear of a possible undermining of privacy.



Security market…

“When performing R&D on new technologies, it is often very difficult for the 
EU based security industry to predict whether there will be in the end a market 
uptake, or even to get some sort of reassurance that there will be a market at 
all. While this is a widespread problem which can also be found across many 
industrial sectors, it is particularly pertinent for the security industry, which is 
mostly faced with an institutional market.”

“These points support the need for a well founded top-down
approach to linking fundamental technology, solution creation
and market pull to accelerate innovation that targets priority
outcomes and stimulates effective ‘innovation chains’.”

Källa: The EU Communication COM(2012) 417 “Security Industrial Policy”



Tydlig marknad

Utan tydlig marknad inget incitament att driva 
produktutveckling.

• Svenska marknaden liten

• EU + USA marknaden präglas av nationell 
protektionism och nationella säkerhetsintressen.

• Övriga marknader begränsas av exportregler.



Sammanfattning

• Traditionella forskningsprogram ger Technology Push

• Samhällssäkerhetsområdet  behöver Market Pull för 
att utvecklas

• Liten och fragmenterad svensk marknad hämmar 
tillväxten 

• Internationella marknaden begränsas av exportregler.

Behoven finns men marknaden saknas..



Koppling till försvars-FoU

• Liknande behov inom försvar och säkerhet på de fyra 
aktuella teknikområdena.

• Potential för koordinering av FoU insatser
• Men:

– Tydlig uppdelning i civil respektive militär FoU hos 
finansierande och stödjande myndigheter.

– Statens ambition att stärka försvarsindustrin och öka 
exporten ?

– Försvarstillämpning riskerar att hindra export till civila 
säkerhetsmarknaden (dual use…) 

Ådalenkomplex även inom FoU-världen ?



Tack.


