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genom  

behovsmotiverad forskning                          
och                                                  
utveckling av effektiva innovationssystem

VINNOVA arbetar för hållbar tillväxt



VINNOVAs uppgift och systemsyn fodrar 
en helhetssyn på FoU inkl en effektiv 
kommersialisering av FoU-resultat

• Främja hållbar tillväxt
• Främja tillkomsten av kunskapsintensiva 

och/eller forskningsbaserade innovationer
• Bidra till att investeringar i behovsmotiverad 

forskning i Sverige nyttiggörs effektivare
• Effektivisera innovationssystem



Kompetenscentrumprogrammet
- 10 års erfarenhet av att utveckla starka 
forskningsmiljöer i nära samspel med 
industrin

• 28 centrum med budget av 3 * 6 Mkr/år under10 år
• Multidisciplinär behovsmotiverad forskning
• Omfattande internationella utvärderingar:

- industriellt relevant forskning kan drivas med 
högsta vetenskapliga kvalitet
- dokumenterad industriell nytta
- VINNOVA har erfarenhet hur uppnå förnyelse, 
företagsengagemang och bra fungerande miljöer



Nytt 10 årigt program: VINN Excellence
centers 
Start 2005 - 2006

• 20 st centrum för behovsmotiverad 
forskning i prioriterade forsknings- och 
innovationsmiljöer

• 3 * 7 Mkr/år,centrum. 



Nyckelktörsprogrammet
Långsiktigt mål

Att bidra till utveckling av kompetens, 
metoder/processer och strukturer för att göra 
nyckelaktörer i det svenska innovationssystemet 
mer professionella i sina roller – vad avser

samverkan mellan forskningsaktörer, företag och 
andra aktörer i samhället
nyttiggörande av kunskaper och 
kommersialisering av forskningsresultat

Programmet har fokus på universitet och högskolor 
men inkluderar också forskningsinstitut och företag
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Strategi

• Programmet ska ge utrymme för 
experimenterande och högskolespecifika 
lösningar

• Fokus på ”goda exempel” och nätverk för 
lärande 

• Aktiviteter för lärande och erfarenhetsutbyte
• Långsiktighet - 8 år



Kommersialiseringen av FoU drivs 
av företag, offentlig verksamhet 
och forskare

Kommersialiserbara 
forskningsresultat

Kommersialiserbara 
forskningsresultat

FöretagsdrivenFöretagsdriven

Etablerade företag deltar 
aktivt i utformningen och 
genomförandet av 
forskningen, är delägare i 
resultaten samt 
kommersialiserar dem

ForskarinitieradForskarinitierad

Forskarna äger 
forskningsresultaten 
och vill att de 
exploateras. Sker 
genom 
nyföretagande, 
licensiering till 
befintliga företag, etc

Drivet av offentlig 
verksamhet

Drivet av offentlig 
verksamhet

Offentlig verksamhet agerar 
riskvillig kund och utmanande 
kravställare i utformning av 
forskningen och i exploateringen 
av forskningsresultaten. 



De satsningar som görs inom programmet 
ska karakteriseras av:

• en tydlig koppling till respektive högskolas 
forsknings- och innovationsstrategier

• nyttiggörandet av kunskap och forskning som en 
integrerad del av högskolans verksamhet – inte 
isolerad till uppgiften att samverka med näringsliv 
och det omgivande samhället 

• ett uttalat engagemang för frågan på ledningsnivå 
inom högskolan 
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1 Blekinge Institute of Tech.
• University of Kalmar
• University of Växjö

1
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2 Chalmers University of Tech.
3 Göteborg University

13 Royal Institute of Tech.
12 Mälardalen University

5 Jönköping University
4 Halmstad University

7 Karolinska Instituet
6 Karlstad University

9 Luleå University of Tech.
• Umeå University

10 Lund University
• Malmö University

8 Linköping University

15 Swedish University of 
Agricultural Sciences

14 Stockholm University

16 Södertörn University College

11 Mid Sweden University

17 University of Gävle
• Royal Institute of Tech.

18 University West
19 Uppsala University

Applicants

Overview
20 applications
23 univ. represented

Applied for 707 MSEK
Available 200 MSEK
Yield ~28 %

Average application
4,4 MSEK/year

Corresponds to 
5 approved applications



Självutvärdering & ”Peer Review” –
avseende samverkan för nyttiggörande av 
forskningsresultat

• Resultat ägs av högskolan
• Stöd för egna högskolans utveckling samt 

ömsesidigt lärande i programmet 
• Grund för högskolan vid framtagning av mål, 

strategi och utvecklingsplan – det är sedan dessa 
dokument VINNOVA bedömer vid ansökan

• Belyser såväl kvalitativa som kvantitativa faktorer
• Identifiering av goda exempel nationellt och 

internationellt samt respektive högskolas 
förbättringspotential



Aktiviteter och funktioner som 
medel kan sökas för 1:
• Utveckling av en entreprenöriell kultur vid högskolan
• Nya samverkansmodeller mellan högskolor och befintligt 

näringsliv och samhälle - även inkluderande institut
• Samspels- och samverkansmodeller för att forskningen bättre 

ska möta behov från näringsliv och samhälle.
• Ökad strategisk internationell samverkan
• Uppsökande verksamhet inriktat på forskargrupper och 

enskilda forskare, för ett ökat utbyte av idéer för nyttiggörande 
och kommersialisering av forskningsresultat.



Aktiviteter och funktioner som 
medel kan sökas för 2:

• Struktur och former för verifiering av forskningsresultat.
• Utvecklade former för IP-hantering vid högskolan (inkl. 

etablering av nätverk mellan högskolor)
• Utvecklade strategier och arbetsformer för licensiering, samt 

utvecklade strategier och arbetsformer för skapande av nya 
företag med sitt ursprung i högskoleforskning. 

• Ökad kontaktyta mot aktörer med affärs- eller marknadskunskap 
inom olika sektorer, t ex riskkapitalister, marknadsansvariga och 
affärsutvecklare inom näringslivet.

• Utvecklade indikatorer på samverkansuppgiften avseende 
tillväxtskapande insatser.


	Nyckelaktörsprogram
	�
	VINNOVAs uppgift och systemsyn fodrar en helhetssyn på FoU inkl en effektiv kommersialisering av FoU-resultat
	Kompetenscentrumprogrammet�- 10 års erfarenhet av att utveckla starka forskningsmiljöer i nära samspel med industrin
	Nytt 10 årigt program: VINN Excellence centers �Start 2005 - 2006
	Nyckelktörsprogrammet Långsiktigt mål
	Slide 7
	Strategi
	Kommersialiseringen av FoU drivs av företag, offentlig verksamhet och forskare
	De satsningar som görs inom programmet ska karakteriseras av:
	Slide 11
	Självutvärdering & ﬂPeer Reviewﬂ Œ �avseende samverkan för nyttiggörande av forskningsresultat
	Aktiviteter och funktioner som medel kan sökas för 1:
	Aktiviteter och funktioner som medel kan sökas för 2:�

