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Som Sveriges innovationsmyndighet 
finansierar vi forsknings- och 
innovationsprojekt och bidrar med nätverk, 
möten och analyser. Vi är kontaktmyndighet 
för EU:s program för forskning och 
innovation. 

Våra program har olika inriktningar och 
spänner över flera samhällsområden 
och näringsgrenar. Oftast förutsätter 
vi samverkan mellan organisationer 
och medfinansiering från de sökande. 
Projekten ska bidra till hållbar tillväxt och 
samhällsnytta.

Kort om oss

Ideella föreningar  
och stiftelser  4%

 

* Källa: VINNOVAs årsredovisning 2013

Offentligt ägda  
företag 3%

Övrigt 1%
Forsknings- 
institut 15%

Högskolor och  
universitet 44%

Offentlig  
förvaltning 5%

Privata  
företag 28%

Så fördelas pengarna

Vi riktar oss till aktörer i samhället som 
är viktiga för Sveriges innovationskraft – 
till exempel kunskapsintensiva företag, 
universitet och högskolor, forskningsinstitut 
och offentlig verksamhet. 

Vad vi erbjuder

Vad vi 
investerar i 

Vilka 
målgrupper vi 
arbetar med

Vi investerar 

2,7 
MILJARDER KRONOR 

varje år i runt 

2400 
FORSKNINGS- OCH 
INNOVATIONSPROJEKT.

 
Genom vårt krav på med-
finansiering från projekt-
deltagarna växlas pengarna 
upp till mer än det dubbla.
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”Innovation handlar om nya eller 
bättre sätt att skapa värden för 
samhälle, företag och individer. 
Genom innovationer kan vi göra 
mer med samma resurser. Så 
stärks den långsiktiga tillväxten. 
Dessutom behövs innovationer för 
att lösa nationella och globala 
samhällsutmaningar.”

Innovation bygger 
Sveriges välstånd

Charlotte Brogren,  
Generaldirektör
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Ny kunskap och kompetens är en förutsättning för framtidens innovationer. Därför driver vi 
program för utveckling av kunskap som kommer till nytta i samhället. För närvarande sker det 
inom områdena:

Hälsa Transport Miljö

Tjänster Informations- och 
kommunikationsteknik

Företaget Exeger har tagit fram en 
ny teknik för att tillverka solceller. 
En pilotfabrik för masstillverkning 
har satts upp i Sverige.

Ett forskningsprojekt vid Skaraborgs 
sjukhus har lett till drastiskt 
minskade akutbesök genom 
utvecklingen av mobila sjukvårdsteam 
i vården av multisjuka äldre.

Produktion och  
arbetsliv  

Stor efterfrågan 
på miljövänliga 

lösningar

Ny kunskap och kompetens
Va
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Forskning  
gav färre 

akutbesök
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Stärkt innovationsförmåga
I ett innovativt Sverige behöver människor ha förmåga att skapa, tillvarata och omsätta ny 
värdefull kunskap och nya idéer. Vi gör därför insatser som stärker innovationsförmågan hos 
särskilt viktiga målgrupper. 

 

Forsknings- och innovationsmiljöer i världsklass 
Vi stödjer långsiktig uppbyggnad av 
forsknings- och innovationsmiljöer i nära 
samverkan mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor.

Yubico är ett företag som har tagit fram 
nästa generations inloggningstjänst. Den 
används nu av några av världens största 
internetbolag, inklusive Google och 
Facebook, och säljs i 120 länder.

En mer innovativ offentlig sektor 
Våra insatser bidrar till att offentlig sektor 
blir en drivkraft för både utveckling och 
använding av innovationer 

Enklare och säkrare 
inloggning

Möjligheter för Sveriges innovativa småföretag
Vi stärker innovationsförmågan hos 
små och medelstora företag genom 
exempelvis stöd till forsknings- och 
innovationsprojekt. 
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Handske ger ökad 
livskvalitet

Robotdalen är en forsknings- och 
innovationsmiljö som sätter svensk 
robotteknik på världskartan. Ett av 
företagen, Bioservo technologies, 
har utvecklat ett hjälpmedel för 
personer med svag handstyrka eller 
nedsatt handfunktion. 
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Gränsöverskridande samverkan
Det är i mötet mellan olika perspektiv och kompetenser som framtidens lösningar utvecklas. 
I mötet mellan olika människor, branscher och sektorer. Vi gör därför insatser som knyter ihop 
innovativa aktörer inom olika sektorer och kunskapsområden.

 

Miljardsatsning på Sveriges framtidsområden 
Genom satsningen Strategiska 
innovationsområden samverkar 
näringsliv, offentlig sektor och universitet 
och högskolor för gemensamma 
prioriteringar av investeringar i forskning 
och innovation.

Ett framgångsrikt projekt som drivs 
av Lunds universitet och Region 
Skåne utvecklar IT-stöd för avancerad 
cancersjukvård i hemmet. Resultaten 
används i sjukvården med stor 
uppskattning från både vårdgivare 
och vårdtagare. 

Stora möjligheter i EU
Vi har regeringens uppdrag att främja det 
svenska deltagandet i Horisont 2020 - EU:s 
forsknings- och innovationsprogram.

Bättre cancervård  
i hemmet

Samhällsnytta och affärsnytta i ett
Genom programmet Utmaningsdriven 
innovation stödjer vi innovativa lösningar 
på globala samhällsutmaningar som även 
kan ge ekonomisk tillväxt.
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Utlysning och bedömning 
Finansiering söks i konkurrens via utlysningar. 
Beslut om finansiering fattas med hjälp av 
internationella och nationella experter.

 
Uppföljning
Alla insatser följs upp och utvärderas. Tiden 
mellan satsningar på forskning och innovation 
och den samhällsekonomiska nyttan kan ofta 
vara lång. För att dra lärdom av de långsiktiga 
effekterna av våra satsningar genomförs 
regelbundet effektanalyser.

Omprövning
Vi ser regelbundet över och förändrar våra 
insatser för att de ska möta dagens och 
framtidens utmaningar i en föränderlig värld. 
 
 

Samverkan
Vi har en nära samverkan med andra 
forskningsfinansiärer och innovationsfrämjande 
organisationer, bland andra Vetenskapsrådet, 
Energimyndigheten, Trafikverket, Almi och 
Tillväxtverket.

 

Så jobbar vi

VINNOVA är en statlig myndighet 
under Näringsdepartementet

Generaldirektör: Charlotte Brogren

Antal anställda: cirka 200

Kontor: Stockholm och Bryssel

Hållbar tillväxt
Målsättningen är att minst 80 procent 
av våra satsningar ska bidra till ett grönt 
och/eller socialt hållbart samhälle.
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Vision

Vår vision är att Sverige ska vara 
ett globalt ledande forsknings- och 
innovationsland som är attraktivt att 
bedriva verksamhet och investera i.
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post: VINNOVA se-101 58 Stockholm   besök: Mäster Samuelsgatan 56
+46 (0)8 473 3000    vinnova@vinnova.se    vinnova.se
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