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1 Erbjudandet i korthet 
Med programmet Genus och mångfald för innovation vill vi stärka det svenska 
innovationssystemets förmåga att arbeta med jämställdhet och jämlikhet (Mål 5 & 
10 i Agenda 20301) som drivkraft för innovation och hållbar utveckling.  
 
För att driva på samhällsutvecklingen krävs det föregångare som tar det första 
steget framåt. Normkritisk innovation handlar om att utmana normer för att skapa 
nya idéer och lösningar.  
Denna utlysningen riktar sig till organisationer från alla sektorer som på ett 
innovativt sätt vill arbeta med ett normkritiskt perspektiv2 för att utveckla nya 
lösningar som kan bidra till en inkluderande samhällsutveckling och nya 
affärsmöjligheter. 
 
Utlysningen består av två erbjudanden;  

1. Instegsprojekt; Identifiera normkritisk innovationspotential.  
Erbjudandet riktar sig till organisationer som inte tidigare har arbetat med 
normkritisk innovation men vill undersöka hur ett normkritiskt angreppsätt kan 
stärka innovationsförmågan i den egna organisationen och leda till nya 
normkreativa lösningar. Finansiering ges för att genomföra en normkritisk analys 
av en bransch, organisation, produkt/process/tjänst för att identifiera utmaningar 
och innovationspotential kopplat till jämställdhet och/eller jämlikhet. Projekt ska 
resultera i en tydligt identifierad innovationspotential i den egna verksamheten, 
till exempel någon typ av normkritisk konceptidé som kan vidareutvecklas i nästa 
steg. 
   

2. Innovationsprojekt; Utveckla, testa och utvärdera lösningar.  
Erbjudandet riktar sig till konstellationer med erfarenhet av normkritisk 
innovation. Medel kan sökas för att omsätta resultat från tidigare genomförda 
normkritiska analyser i en normkreativ innovationsprocess för att utveckla testa 
och utvärdera nya lösningar. Projektet skall ha fokus på innovation och resultera i 
lösningar som på sikt ska implementeras hos behovsägaren. 

 
Erbjudande 2 är öppet att söka även för de som inte har genomfört ett 
instegsprojekt men förutsätter att projektet har en tydlig normkritisk 
problemformulering och idéer som kan utvecklas och testas. 
Sista ansökningsdag: 2018-03-15, kl. 14.00. 
 
Aktuell information om erbjudandet och länk till vår ansökningstjänst 
(Intressentportalen) finns på www.vinnova.se.  
 
                                                 
1 Vinnovas verksamhet skall bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer på 
www.globalamålen.se. 
2 Det normkritiska perspektivet ska ha koppling till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 

http://www.vinnova.se/
http://www.globalam%C3%A5len.se/
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2 Vad menar vi med normkritisk och normkreativ 
innovation? 

 
Normkritisk innovation handlar om att identifiera, ifrågasätta och utmana 
omedvetna eller förgivet tagna normer för att skapa inkluderande, hållbara 
lösningar. Normkritisk innovation kräver ett kritiskt analytiskt arbete för att 
undersöka människors situation, villkor och behov och samtidigt ett kreativt 
arbete för att omsätta de normkritiska analyserna i nya normkreativa lösningar3. 
Normkreativa lösningar är med andra ord innovationer som bygger på 
tillämpningen av en normkritisk analys, omsatt i nya lösningar vars syfte är att 
bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle.  
 
Vilka normer som är relevanta att utforska och utmana kan variera beroende på 
verksamhet och bransch. Flera normer kan dessutom vara relevanta samtidigt. 
Inom ramen för utlysningen ska det normkritiska perspektivet dock ha koppling 
till jämställdhet eller jämlikhet4.  
 
 
 
3 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?  
 
Innovationsförmåga är en nyckelfaktor för att utveckla innovation som möter 
dessa mål men samtidigt visar forskning visar dock att förmågan till innovation 
ofta hämmas av omedvetna normer och en snäv föreställning av människors 
behov. Det kan handla om normer i det sociala samspelet mellan människor, men 
också produkter, tjänster, tekniska lösningar och byggda miljöer som inte är 
anpassade efter människors varierande behov och förutsättningar. Det kan 
dessutom finnas en motsättning mellan olika typer av behov. Om insikt kring 
detta saknas begränsas innovationsförmågan och möjligheten att bidra till hållbar 
samhällsutveckling. 
 
Syftet med utlysningen är att: 
 

• Stimulera utveckling och användning av metoder, verktyg och processer 
för normkritisk och normkreativ innovation. 

                                                 
3 Inom programmet har Vinnova i samarbete med forskare utvecklat NOVA – Verktyg och metoder 
för normkreativ innovation. Ladda ner smakprov och läs mer om normkritisk innovation här! 
 
4 Jämställdhet avser kvinnors och mäns lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämlikhet 
avser alla människors lika värde oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För mer 
information; http://www.do.se/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna 
 

https://www.vinnova.se/publikationer/nova---verktyg-och-metoder-for-normkreativ-innovation/
http://www.do.se/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna
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• Nyttiggöra och sprida kunskap om normkritisk och normkreativ 
innovation till fler aktörer.  

• Bidra till hållbar utveckling genom nya lösningar på samhällsutmaningar 
kopplade till jämställdhet och jämlikhet. 

 
 
4  Vem riktar vi oss till? 
 
Utlysningen riktar sig till organisationer inom alla sektorer och branscher som vill 
arbeta med jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation.  
 
Erbjudande 1: Instegsprojekt, riktar sig primärt till organisationer som inte 
tidigare har arbetat med normkritisk innovation men som vill undersöka hur ett 
normkritiskt angreppsätt kan stärka innovationsförmågan i den egna 
organisationen och leda till nya normkreativa lösningar.  
 
Erbjudande 2: Innovationsprojekt, riktar sig till aktörskonstellationer med 
tidigare erfarenhet av normkritisk innovation som vill omsätta resultat från 
tidigare genomförda normkritiska analyser i en normkreativ innovationsprocess 
för att utveckla, testa och utvärdera nya lösningar. Projektet ska ha fokus på 
innovation och resultera i lösningar som på sikt kan implementeras hos 
behovsägaren.  
 
I båda erbjudandena ser vi positivt på samverkansprojekt mellan verksamheter, 
forskare och/eller processledare där befintlig kunskap inom området normkritisk 
och normkreativ innovation nyttiggörs. 
  
 
5 Vad finansierar vi? 
 
Genom utlysningen finansieras; 
 
1. Instegsprojekt; Identifiera normkritisk innovationspotential.  

 
I instegsprojekt ska en normkritisk analys av en bransch, organisation, 
produkt/process/tjänst genomföras för att identifiera utmaningar och 
innovationspotential kopplat till jämställdhet och/eller jämlikhet.  
Projektet ska resultera i en tydligt identifierad innovationspotential i den egna 
verksamheten, t.ex. någon typ av normkritisk konceptidé som kan vidareutvecklas 
i nästa steg. 
Aktiviteter kan variera men projekt kan behöva: 
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• Genomföra grundliga behovs- och marknadsanalyser från ett normkritiskt 
perspektiv. 

• Utarbeta normkritiska gestaltningar som kan bidra till ökad förståelse av 
problem/behov och potentiella lösningar. 

• Utarbeta plan för hur verksamheten kan arbeta med normkritik inom olika 
verksamhetsområden. 

• Knyta an relevanta aktörer till projektet och engagera resurser som behövs 
i nästa steg. 

  
2. Innovationsprojekt; Utveckla, testa och utvärdera lösningar.   
 
Erbjudande 2 är öppet att söka även för de som inte har genomfört ett 
instegsprojekt men förutsätter att projektet har en tydlig normkritisk 
problemformulering och idéer som kan utvecklas och testas. 

 I detta erbjudande ska resultat från en normkritisk analys omsättas i en 
normkreativ innovationsprocess för att utveckla, testa och utvärdera lösningar som 
bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet. Projektet skall ha fokus på innovation 
och resultera i lösningar som på sikt kan implementeras hos behovsägaren. 
Aktiviteter kan variera men projekt kan behöva: 

 
• Fördjupa normkritisk analys; i begränsad omfattning uppdatera, 

komplettera och fördjupa analysen som genomförts tidigare. 
• Idégenerera & utveckla normkreativa prototyper och lösningar. 
• Utföra tester: i s.k. verklighetslabb eller i en begränsad och kontrollerad 

testmiljö med ett begränsat antal användare.  
• Implementera resultat i ordinarie verksamhet. 

 

 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet begränsas av regler om statligt stöd.5 Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom 
bidrag.  
 
 
 
 
 

                                                 
5 Se regler om statligt stöd och stödberättigande kostnader på https://www.vinnova.se/sok-
finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 
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6 Hur stort bidrag kan vi ge? 
 
Erbjudande 1 - Instegsprojekt; Identifiera normkritisk innovationspotential   
Bidrag kan beviljas med upp till 400 000 kronor per projekt.  Projekttid maximalt 
8 månader.   
Forskningsorganisationer som deltar i sin icke ekonomiska verksamhet kan få 
bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader. 
Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kommer att beviljas bidrag 
med upp till 100 procent av de totala stödberättigande kostnaderna, i enlighet med 
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. 
Intyg om försumbart stöd ska bifogas ansökan6. 

 
Erbjudande 2 - Innovationsprojekt; Testa, utveckla och implementera 
lösningar.   
Bidrag kan beviljas med upp till 2 miljoner kronor per projekt. Projekttid 
maximalt 2 år.  
Forskningsorganisationer som deltar i sin icke ekonomiska verksamhet kan 
erhålla bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader. 
Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kommer att beviljas bidrag i 
enlighet med Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt 
innovation (SFS 2015:208) med maximalt 75 procent eller den nivå som 
statsstödsreglerna tillåter[1]. Bidrag kan också ges i enlighet med Kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Intyg om försumbart 
stöd ska bifogas ansökan.  
Andra organisationer som deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet kan erhålla 
bidrag med upp till 75 procent stödnivå. 
  
För en bättre förståelse för vilket stöd som din organisation eller ditt projekt kan 
motta, läs mer om reglerna för statligt stöd under ”Regler och villkor” på 
vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Regler-och-villkor. 
 
 
 
7 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 

1. Ansökan är beskriven i enlighet med vad som beskrivs i punkt 10 
nedan. 

2. Projektparter ska vara juridiska personer. 
                                                 
6 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 
[1] Stödnivån, dvs hur stor del som VINNOVA finansierar uttryckt i procent, bestäms per 
bidragsmottagare, där olika regler gäller för olika typer av organisationer och projekt.  
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3. När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast 
ske på begäran från oss. 

 
 
8 Bedömningsprocessen  

 Bedömningsprocessen 
 
Ansökningar som uppfyller kraven bedöms av en bedömningsgrupp bestående av 
särskilt förordnade experter inom utlysningens område. 
 
Ansökningar bedöms enligt bedömningskriterierna angivna nedan och 
bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Om fördelningen 
mellan olika områden och branscher blir ojämn kan detta komma att få betydelse 
för prioriteringen.  
 
Beslut om finansiering fattas av Vinnova baserat på rekommendationer från 
bedömningsgruppen.  
 
Intervjuer kommer att genomföras för sökande i erbjudande 2 baserat på 
bedömningsgruppens rekommendationer. Dessa sker på Vinnova under perioden 
2018-04-24 till 2018-05-04. Projekt som valts ut till intervju kommer att meddelas 
separat. 
 
Följande tider gäller för utlysningen: 
 
Öppningsdatum: 2017-12-15 
Sista ansökningsdag: 2018-03-15, kl. 14.00 
Intervjuer (Steg 2): 2018-04-23 till 2018-05-04  
Preliminärt datum för beslut Steg 1: 2018-05-02  
Preliminärt datum för beslut Steg 2: 2018-05-14 
Tidigaste datum för projektstart Steg 1: 2018-05-02 (senast datum för projektstart 2018-
06-02) 
Tidigaste datum för projektstart Steg 2: 2018-05-14 (senast datum för projektstart 2018-
06-14) 
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 Bedömningskriterier  
 

 
 
 
 
9 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Har bidrag 
beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli 
återbetalningsskyldig. 

 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid 
beslutsdatumet.7 Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, 
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av 
resultat. I tillägg till de allmänna villkoren gäller följande. Projektet ska vara 
representerat av minst en Projektpart vid de programseminarier och -konferenser 

                                                 
7 Länk till aktuella allmänna villkor på vinnova.se 

 Potential  Aktörer Genomförbarhet 
Erbjudande 1 - 
Instegsprojekt 

• Den potentiella nyttan av 
normkritisk innovation för 
berörda organisationer, 
målgrupper och 
slutanvändare. 

• Potentialen för att 
instegsprojektets normkritiska 
analys på sikt kan leda till nya 
lösningar. 

 

• Aktörernas kompetens att 
genomföra en normkritisk 
analys och bedriva en 
innovationsprocess. 

 
 

• Realismen i den plan 
och budget som 
redovisats. 

• Angreppssätt för att 
genomföra projektets 
olika delar relativt 
projektets mål och 
innehåll. 

 

Erbjudande 2 - 
Innovationsprojekt 

• Graden av 
normkritisk/normkreativ 
innovationshöjd, dvs. graden 
av nytänkande och 
originalitet. 

• Graden av normkritiskt 
perspektiv i 
problemformulering och 
process. 

• Potential att bidra till ökad 
jämställd- och jämlikhet. 

• Lösningens potential att 
nyttiggöras och bidra till 
hållbar tillväxt. 

• Aktörernas förmåga att driva 
projektet och implementera 
resultaten. 

• tillgången till kompetens och 
erfarenheter som behövs 
relativt de aktiviteter som ska 
genomföras, t.ex. den 
normkritiska kompetensen 
samt innovationskompetensen. 

 

• Realismen i den plan 
och budget som 
redovisats. 

• Angreppssätt för att 
genomföra projektets 
olika delar relativt 
projektets mål och 
innehåll. 
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som Vinnova anordnar under projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är 
stödberättigande. 
 
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
 
 
10 Så här ansöker ni  

 
Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på Vinnovas 
Intressentportal. Denna nås genom www.Vinnova.se.   
 
För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos 
Vinnova. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du 
redan ett användarkonto hos Vinnova kan du använda detta. Den som skickar in 
ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är 
organisationen som blir sökande. 
 
Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl 14.00 sista 
ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre 
att skicka in en ansökan till Vinnova. Då kan inga kompletteringar göras av 
ansökan såvida inte Vinnova begär in dem. 
 
Tänk på att det kan ta tid att fylla i ansökan. Påbörja därför arbetet med att fylla i 
ansökan i god tid. Intyg om försumbart stöd ska bifogas ansökan för de parter där 
detta är relevant. 
 
I ansökningsmallen finns möjlighet att lägga upp en länk och lösenord till en 
videopitch (maximalt 2 min) som beskriver projektet.  
  
 
11 Vem kan läsa ansökan? 
 
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men enligt lag får vi 
inte lämna ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar 
och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider ekonomisk skada 
om uppgifterna offentliggörs.  
I praktiken innebär det att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar 
dem men att vi sekretessbelägger information som bedöms kunna vara till skada 
för den enskilde om den lämnas ut. Mer information om sekretessregler finns på 
vår webbplats.8 
                                                 
8 Information om sekretessregler finns på https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-
innovationsmyndighet/regler-som-styr-var-verksamhet/allmanna-handlingar-och-sekretess/ 
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