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1 Erbjudandet i korthet 
Detta är den sjunde utlysningen inom programmet Finansmarknadsforskning. 
Denna utlysning omfattar alla temaområden inom programmet för 
finansmarknadsforskning. Dessa områden är makroekonomisk 
finansmarknadsforskning, mikroekonomisk finansmarknadsforskning, kunskap 
om kriser och krishantering, kapitalförsörjning för konkurrenskraftigt näringsliv, 
forskning om branschaktörer, finansiella innovationer och synteser och 
systemförståelse. Temat finansforskning för hållbarhet har lagts till. För mer 
information om utlysningens teman, se kapitel 3 sid. 5. 
 
Ansökningarna ska vara knutna till något av dessa temaområden. Det är också 
viktigt att ansökan kan specificera på vilket sätt som privata eller offentliga 
finansmarknadsaktörer kommer ha nytta av forskningen. Vi ser gärna att ansökan 
tar avstamp i en stor utmaning för det finansiella systemet eller för aktörer på de 
finansiella marknaderna. 
 
Utlysningen riktas till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut i 
samverkan med privata finansmarknadsaktörer. Bidraget uppgår till maximalt 3 
MSEK per projekt. Beviljade projekt ska samfinansieras av privata 
finansmarknadsaktörer med minst samma belopp som det som är sökt hos Vinnova. 
 
Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum  25 juni 2019 
Sista ansökningsdag  30 september 2019, klockan 14:00 (CET) 
Senaste beslutsdatum  13 november 2019 
Projektstart tidigast  14 november 2019 
Projektstart senast  10 december 2019 
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  
Erik Sundström, utlysningsansvarig 
08-473 30 57 
erik.sundstrom@vinnova.se 
 
Administrativa frågor: 
Göran Persson, Vinnova 
08-473 31 32 
goran.persson@vinnova.se 
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om Intressentportalen 
Tel: 08-473 32 99  

http://www.vinnova.se/
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helpdesk@vinnova.se 
 
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns 
på www.vinnova.se. 
  
 
2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
På basis av Vinnovas erfarenhet av att dels utveckla och driva större program för 
forskning och innovation, dels arbeta brett med olika aktörer fick Vinnova 2009 
ett regeringsuppdrag att ansvara för ett forskningsprogram med syfte att forska om 
betingelserna för effektiva finansmarknader. Utlysningen syften är att: 
 

• Initiera forskningsprojekt med hög relevans för finansmarknadsaktörer. 
Därför uppmuntras samarbetsprojekt mellan akademi och bransch. 

• Stimulera nydanande forskning med internationell konkurrenskraft inom 
området för utlysningen. 

• Skapa kopplingar forskare emellan samt mellan forskare och 
finansmarknadsaktörer i Sverige. 

• På lång sikt skapa mer faktabaserat beslutsunderlag för privata och 
offentliga finansmarknadsaktörer i Sverige. 
 

Dess mål är att: 
 

• Öka kunskapsbasen om finansiella marknader  
• Öka förutsättningarna för mer effektiv samverkan mellan akademi och 

finansmarknadsaktörer genom att skapa nätverk mellan dessa. 
• Öka möjligheten till nyttiggörande av forskningsresultaten på både kort 

och lång sikt. Offentliga och privata branschaktörer kan använda sig av 
forskningsresultaten för att t.ex. 

o Utveckla nya tjänster 
o Förbättra regelverken 
o Skapa en bättre förståelse för det finansiella systemet 

 
Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen 
finns på utlysningens webbsida på www.VINNOVA.se under ”Aktuella 
erbjudanden”. 
 
OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden 
och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar 
kommer dock att göras under de två sista veckorna innan respektive deadline. 
Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta 
aktuell information på utlysningens webbsida. 

mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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3 Utlysningens teman - riktning och innehåll 
Forskningens inriktning inom programmet Finansmarknadsforskning ligger inom 
ramen för de områden som lyftes fram i den forsknings- och innovationspolitiska 
propositionen från 2008. Som tillägg välkomnar Vinnova ansökningar inom 
området hållbarhet och finansiering. Nedan återfinns en beskrivning av dessa 
områden. 
 
 

 
 
Makroekonomisk finansmarknadsforskning. I ljuset av de internationella 
finanskriser som drabbat de globala finansmarknaderna under de senaste 15 åren 
är behovet att förstå marknadernas funktionssätt större än någonsin. Vilka är 
mekanismerna som gör att kristendenser kan sprida sig mycket snabbt över 
världen? Vilka effekter sprids och vilka förblir mer lokala? Vilka nationer och 
aktörer kan drabbas, hur mycket och när? Kan risker i internationella finanssystem 
mätas och förutses? Fördjupad kunskap, förfinade modeller och metoder för att 
analysera samt nya taxonomier för att förstå de globala finansmarknadernas 
funktionssätt och utvecklingsmönster är ett centralt forskningsfält inom 
programmet för finansmarknadsforskning. För att nå sådan kunskap välkomnas 
komparativa studier mellan exempelvis nationer, branscher och aktörer. Forskning 
som fokuserar på att utveckla modeller och analytiska verktyg som identifierar, 
mäter, uppskattar och predikterar systemrisker samt dessa riskers inverkan på 
ekonomin är också av stort intresse, liksom analyser som syftar till att utveckla 
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och utvärdera instrument och åtgärder som har för avsikt att stärka 
systemstabiliteten. 
 
Mikroekonomisk finansmarknadsforskning. Forskning om formering, funktion 
och utveckling av olika typer av marknader för finansiella produkter och tjänster 
är givetvis av central vikt. Detsamma gäller kunskap och teorier om aktörers 
beteende. Av särskilt intresse är forskning som ifrågasätter dominerande modeller 
och som bidrar till att utveckla förklaringsmodeller som bättre tar hänsyn till 
empiriskt observerbara beteenden. Exempel på sådana kan vara beteenden 
kopplade till begränsad tillgång till och förmåga att hantera stora mängder 
komplex information samt ”flockbeteenden” på finansiella marknader. Olika 
aktörers reaktioner på formella och informella institutioner, såsom regleringar, 
prissignaler, kulturer och etik inom olika företag och marknadssegment samt vid 
olika konjunkturlägen är andra exempel på relevanta områden. Frågor som rör 
tillgångsprissättning och olika aktörers riskhantering kan också ingå. Även studier 
av hushållens finansiella beteenden och hur finansmarknadernas funktionssätt 
påverkar hushållens välfärd välkomnas. Förutsättningarna att bedriva 
mikrobaserad finansmarknadsforskning i Sverige får anses som mycket goda med 
tanke på den stora tillgången på heltäckande, longitudinella registerdata.  
 
Kunskap om kriser och krishantering. Ett viktigt delområde av både den 
makroekonomiska och mikroekonomiska finansmarknadsforskningen är att förstå 
finansiella krisers uppkomst, förlopp och orsaker. Kopplat till krishantering är det 
dessutom viktigt att analysera vilken roll regleringar kan ha för att bidra till 
uppkomst av finansiella kriser, hur de kan bidra till att hantera dem samt i vilken 
mån de kan användas för att förhindra eller mildra framtida krisers effekter på de 
finansiella marknaderna och/eller på den reala ekonomin. Exempel på 
frågeställningar av intresse kopplade till krishantering inkluderar: Vad menas med 
effektiva regleringar? Vad är kontextbestämt utifrån branschstruktur, kultur etc. 
och vad kan sägas vara generellt gällande incitamentsstrukturer? Vilken roll spelar 
nationella respektive internationella regleringar? Kunskap om tidigare finansiella 
krisers förlopp, orsaker och effekter på den reala ekonomin är av stort värde i 
detta sammanhang.  
 
Kapitalförsörjning för konkurrenskraftigt näringsliv. Finansiering i olika skeden 
av företags utveckling och i olika skeden av innovationsprocesser är av stor 
betydelse för förnyelse, konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. Här är det 
betydelsefullt att skilja på tidiga utvecklingsfaser, expansionsfaser och mer mogna 
faser i företagsutveckling och innovationsprocesser. Inte minst är det viktigt att 
skapa djupare förståelse för kapitalförsörjningens betydelse, förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter i tidiga utvecklingsskeden. För förståelsen av 
kapitalförsörjningens relationer till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt 
näringsliv är det viktigt att klarlägga centrala institutionella förutsättningar och 
incitamentsstrukturer. I det sammanhanget är analyser av viktiga drivkrafter och 
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motkrafter för en kapitalförsörjning som stimulerar och stödjer en 
konkurrenskraftig näringslivsutveckling av stor betydelse.  
 
Finansiella innovationer. Ett av motiven till satsningen på 
finansmarknadsforskning är att stimulera produktivitet och värdeskapande i den 
finansiella sektorn. Precis som i alla andra delar av ekonomin är utveckling och 
introduktion av nya innovationer centralt för att generera framtida värdeskapande 
och lönsamhet. Genom banbrytande forskning med hög relevans är det sannolikt 
att programmet kommer att generera resultat som kan utgöra bas för nya, 
produkter, tjänster och arbetssätt. Mot bakgrund av att införandet av nya 
komplexa finansiella instrument var en viktig orsak till den nu pågående 
finanskrisen så är det emellertid minst lika viktigt att forskningen kring finansiella 
innovationer även ägnas åt att öka förståelsen för hur finansiella innovationer kan 
riskera att bidra till oönskade effekter på mikro- och makronivån. Då programmet 
även syftar till att utveckla stöd till offentliga finansmarknadsaktörer är det 
avslutningsvis viktigt att understryka betydelsen av forskning som kan bidra till 
innovativ och effektiv reglering av finansmarknaderna. 
 
Forskning om branschaktörer är centralt för att utveckla och öka effektiviteten i 
den svenska finanssektorn. Forskning av denna typ kan sträcka sig från studier av 
organisationen av enskilda funktioner hos olika finansmarknadsinstitut, som 
exempelvis banker, försäkringsbolag, fondbolag etc, till mer grundläggande 
frågeställningar som exempelvis teorier kring produktivitet i bankverksamhet. 
Forskning inom området corporate governance med koppling till 
finansmarknadernas aktörer är också av intresse i detta sammanhang. 
Förutsättningarna för nyskapande akademisk forskning med hög relevans måste 
anses mycket goda i och med den höga grad av interaktion mellan akademi och 
bransch som utgör programmets grundidé. 
 
Synteser och systemförståelse. Akademisk forskning präglas ofta av en djup 
kunskap av avgränsade fenomen. För att säkerställa att den forskning som bedrivs 
har hög relevans och kommuniceras på ett sådant sätt att privata och offentliga 
finansmarknadsaktörer kan tillgodogöra sig den är det viktigt att de sökande 
miljöerna har kompetens att generera synteser som lyfter fram och belyser 
centrala aspekter av mer specialiserad forskning samt förklarar hur olika fenomen 
hänger samman. Finansmarknadens karaktär som ”blodomlopp” för den reala 
ekonomins utveckling innebär dessutom att de sökande måste uppvisa kompetens 
att analysera och kommunicera hur de finansiella marknaderna och den reala 
ekonomin hänger samman och påverkar varandra i olika kontexter och 
konjunkturer. 
 
Finansforskning för hållbarhet. Som tillägg till programmets temaområden 
inkluderar vi forskning som skapar förutsättningar för hållbarhet, och i synnerhet 
miljörelaterad hållbarhet. Det finns två anledningar till detta tillägg. För det första 
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har vår kunskap om orsaker, mål och tidsramar för att klara att begränsa den 
globala uppvärmningen ökat. Den 4 november 2016 trädde den globala 
klimatöverenskommelsen, Parisavtalet, i kraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska 
utsläppen av växthusgaser, med målet att hålla den globala uppvärmningen under 
två grader, men helst under 1,5 grader. IPCC: s rapport från 2018 stramar åt 
skrivningen. Om vi vill begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader ställs 
det extremt höga krav för en omställning av hela samhället under de kommande 
årtiondena. För det andra har finansmarknaderna och sektorn en mycket viktig 
uppgift att bidra till denna oöverträffade systemtransformation. Finansiella flöden 
har kraften att möjliggöra storskalig omvandling med effekter för stabiliteten av 
jordens klimat. Men finns viljan? Och hur aktiverar man denna kraft? 
 
Det bör dessutom understrykas att de olika områden som beskrivits ovan inte bör 
ses som isolerade forskningsområden, utan nyskapande sätt att göra kopplingar 
mellan de olika perspektiven uppmuntras. Samarbeten mellan akademiska 
discipliner som traditionellt sett inte sysslat med finansmarknadsforskning 
välkomnas så länge målet är att generera internationellt konkurrenskraftig 
forskning med hög relevans. 
 
 
4 Vem riktar sig utlysningen till? 
Vinnova riktar denna utlysning till svenska universitet, högskolor och 
forskningsinstitut i samverkan med privata och/eller offentliga 
finansmarknadsaktörer. Med ”finansmarknadsaktörer” menas privata och offentliga 
aktörer vars verksamhet relaterar till finansiella marknader, såsom banker, 
försäkringsbolag, myndigheter, etc.  
 
Sökande och bidragsmottagare av forskningsmedel ska vara universitet, högskola 
eller forskningsinstitut. 
 
Forskare med hemvist utanför Sveriges gränser får ingå i forskningsprojekten. Det 
kan i många fall stärka svensk finansmarknadsforskning att samarbeta forskare från 
utländska lärosäten. 
 
5 Vad finansierar vi? 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 
I denna utlysning finansieras följande: 

• excellent forskning på internationell nivå 
• forskning kopplad till och tydligt relevant för en social utmaning eller ett 

operativt krav 
• initiativ för att skapa resultat som är utvecklade för användning 
• initiativ för att sprida och utnyttja projektresultaten 
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 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.1 Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag. Samtliga kostnader ska vara reviderbara. Kostnader som är uppkommit 
innan Vinnovas beslutsdatum godtas inte. 
 
I enlighet med regeringsuppdragets intentioner om att finansmarknadens aktörer 
ska tillhandahålla medel motsvarande offentliga investeringar ställer Vinnova 
krav på att den sökande kan uppvisa medfinansiering från privata 
finansmarknadsaktörer motsvarande minst beloppet som söks av Vinnova. 
 
Medfinansieringen kan bestå av kontanter, eget arbete eller andra naturainsatser. 
Med eget arbete avses arbete i projektet som utförs av egen personal. 
Personalkostnaderna hos projektpart kan högst uppgå till en genomsnittlig kostnad 
om 800 kr per timme, se vidare ”Guide till Vinnovas villkor om stödberättande 
kostnader” enligt länk i fotnot 1. 
 
6 Bidragets storlek 
Vinnova avser finansiera projekt med upp till 3 000 000 kronor.  
 
Vinnovas stöd kommer högst att uppgå till 50 procent av projektets kostnader. 
Med det menas att beviljade projekt ska samfinansieras av privata 
finansmarknadsaktörer med minst samma belopp som det som är sökt hos 
Vinnova (se kap. 5.2). Budgeten för hela utlysningen är ca 19 000 000 kronor.  
 
7 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 

• Sökande (koordinator) ska vara universitet, högskola eller 
forskningsinstitut. Sökande ska vara den organisation där 
forskningsprojektet utförs till största del. 

• Det ska finnas minst två parter engagerade i en ansökan, varav en 
finansmarknadsaktör. 

• Ansökan om finansiering ska innehålla en beskrivning av projektet som 
ligger i linje med utlysningens syfte och mål, som framgår ovan, och 

                                                 
1 Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till 
villkoren om stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/allmanna-villkor/ 
 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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tydligt visa hur den sökande avser att svara mot dessa syften och att nå 
dessa mål. 

• Ansökan ska beskriva hur det föreslagna projektet är tänkt att utveckla 
kunskapsläget inom det aktuella fältet samt hur forskningen är tänkt att 
användas av berörda finansmarknadsaktörer. 

• Forskningsprojektet som ansökan avser ska relateras till något av angivna 
forskningsteman. 

• Ansökan ska skrivas på engelska 
 
8 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
Följande kriterier kommer att tillämpas av Vinnova vid bedömning av ansökningarna: 
 
1) Potential (dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas)  

a) Vetenskaplig höjd, förnyelsepotential och förmåga att bidra till den 
vetenskapliga utvecklingen inom utlysningens identifierade områden.  

b) Potential att bidra till utvecklingen av de deltagande organisationernas 
prestationsförmåga.  

c) Projektresultatens betydelse för och potential att bidra till utveckling i andra 
organisationer än de som ingår i projektet.  
 

2) Aktörer (dvs. vilka aktörer som involveras och hur samarbetet dem emellan 
organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultat- och effektmål) 
a) Kompetens, förmåga och engagemang hos aktörskonstellationen i förhållande 

till projektmål och genomförande.  
b) Hur väl projektet är förankrat och förberett i medverkande organisationer 

samt hur väl det är länkat till deras interna strategi-, och utvecklingsprocesser. 
c) Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda projektet.  
d) Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 

könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 
män. 

 
3) Genomförbarhet (dvs. hur projektet har utformats för att nå dess resultat och 

effektmål) 
a) Realism och trovärdighet hos projektplan och budget.  
b) Angreppsätt, metodik och interaktion mellan forskare och organisationer i 

projektet. 
c) Strategi och plan för att sprida och nyttiggöra resultaten inom och bortom 

projekttiden. Detta inkluderar olika typer av kontakter, intermediärer och 
nätverk som används för att underlätta spridning och nyttiggörande.  
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 Hur bedömer vi?  
Ansökningarna bedöms av en extern bedömningsgrupp bestående av internationella 
forskare samt representanter från offentliga och privata finansmarknadsaktörer. 
Vinnova fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta 
beslut till samtliga sökande. Bedömningen av ansökningar sker i konkurrens 
mellan inkomna ansökningar. 
 
9 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.2 Villkoren innehåller 
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 
rapportering och nyttiggörande av resultat. 
 
För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda 
villkor: 
 

• Sökande samt övriga parter i en ansökan som beviljas medel ska delta i 
genomförande av uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser både 
under den tid projektet har finansiering från Vinnova och efter det att 
Vinnovas finansiering har avslutats. 

 
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
 
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 
om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  
 
10 Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas 
Intressentportal, som nås via www.vinnova.se. För att kunna lämna in en ansökan 
måste sökande först skapa ett användarkonto hos Vinnova. Med hjälp av detta kan 
sökande sedan logga in på ansökningstjänsten. Har sökande redan ett 
användarkonto hos Vinnova kan detta användas. Till ansökan ska bifogas en 
                                                 
2 Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla 
villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 
 

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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projektbeskrivning och en personalbilaga vilka ni laddar upp i Intressentportalen. 
Ansökan ska även innehålla intyg från medfinansiär. Endast dessa bilagor 
kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format.3: 
 
Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 10 A4-sidor med 12 punkters text. 
Ansökan ska relatera till forskningsfronten i ämnet och även tydliggöra nyttan för 
finansmarknadsaktörerna i projektet. Ansökan ska skrivas på engelska, eftersom 
urvalsprocessen kommer att involvera utländska forskare och 
finansmarknadsaktörer. Ansökan ska omfattas av följande: 
 

• Projekttitel på svenska och engelska 
• Sammanfattning 
• Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte 
• Projektets mål kopplat till utlysningens mål 
• Projektets förväntade resultat och nytta för de olika deltagarna på kort 

och på lång sikt  
• Beskrivning av projektets förhållande till forskningsfronten  
• Beskrivning av hur kunskapsöverföring ska ske till medfinansierande 

finansmarknadsaktör (-er) och andra eventuella intressenter. 
• Genomförandeplan för projektet inkl tids- och aktivitetsplan, resursplan, 

budget m.m.  
• Redogörelse för projektets finansiering inklusive beskrivning av 

karaktären på begärd medfinansiering 
• Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet 

 
Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledare och andra 
nyckelpersoner för projektets genomförande. Personalbilagan ska vara på totalt 
maximalt 5 A4-sidor med 12 punkters text. 
 
Intyg från medfinansiär ska innehålla kontaktuppgifter till medfinansiärens 
kontaktperson. 
 
Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl 14.00 (CET) sista 
ansökningsdag, den 30 september 2019. Efter denna tidpunkt får inga 
kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. När 
ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran 
från oss. 
  

                                                 
3 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: [Länk till ansökningsomgångssidan] 
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11 Bilaga 1 Programmets bakgrund 
Vinnova fick i december 2009 regeringens uppdrag att utforma ett 
forskningsprogram för finansmarknadsforskning. Regeringens motiv och 
målsättningar för satsningen anges i forsknings- och innovationspropositionen 
från oktober 2008 och i Vinnovas regeringsuppdrag.4 
 
Det finns flera tillväxtmotiv för satsningen. 

• För det första är finansmarknaderna av stor betydelse för ekonomisk 
tillväxt. I det sammanhanget är förståelse för olika tillväxtmekanismer 
kopplade till finansmarknadernas effekter på företags 
expansionsinvesteringar och innovationsinvesteringar respektive på 
hushållens konsumtionsmönster viktig för tillväxtpolitiken. 

• För det andra spelar finansmarknaderna en central roll i de ekonomiska 
konjunkturernas utveckling. Det är således betydelsefullt för den 
ekonomiska politiken att förstå hur och genom vilka mekanismer 
finansmarknadernas utveckling påverkar konjunkturcyklerna och den 
ekonomiska stabiliteten. 

• För det tredje representerar finansmarknadsaktörerna branscher som i sig 
själva har uppvisat stor tillväxt och som har stor framtida tillväxtpotential. 
Kunskap och kompetens som kan stärka tillväxt och innovation i den 
finansiella sektorns olika delar är därför av stor betydelse för Sveriges 
tillväxt. 

• För det fjärde har finansmarknaderna globaliserats och fortsätter att 
globaliseras mycket snabbt, vilket innebär att gränsöverskridande 
finansiella flöden och beroenden har fått avgörande inflytande på 
finansmarknadernas utveckling. Förståelsen för denna globalisering har 
blivit central för både politiken och för finansmarknadsaktörerna själva. 

 
I relation till dessa tillväxtmotiv finns ett antal motiv kopplade till 
forskningssystemet för finansmarknadsforskning: 

• Stort kunskapsbehov hos finansmarknads- och policyaktörer kopplade till 
finansmarknadernas globalisering, tillväxt och stabilitet samt relationerna 
dem emellan. 

• Kompetensförsörjningsbehov från forskarutbildade till studenter med 
relevant kunskap om finansmarknadernas funktionssätt för 
affärsutveckling och policyutveckling. 

• Kraftsamling för kritisk massa i finansmarknadsforskning som stärker 
Sverige som finansiellt centrum och attraktivitet för internationellt ledande 
kompetens. 

                                                 
4 Ett lyft för forskning och innovation (Prop.2008/09:50) s. 180-181och Regeringsbeslut 2009-12-
21 (II 17) Uppdrag till Verket för innovationssystem att genomföra ett program för 
finansmarknadsforskning  
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• Långsiktig och kraftfull forskningsfinansiering som främjar strategiska 
satsningar, innovativ forskning och ett välutvecklat kunskapsutbyte mellan 
forskare och användare. 

 
Syftet med programmet för finansmarknadsforskning är att stärka den svenska 
finansmarknadsforskningens internationella konkurrenskraft och dess relevans för 
både privata och offentliga aktörer inom den finansiella sektorn.  
 
Målen med programmet är att  

• Etablera internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, som förmår 
attrahera världsledande kompetens och som kan utgöra nationella 
kompetenscentra. 

• Stärka interaktionen mellan forskare och privata och offentliga 
finansmarknadsaktörer så att det främjar tillväxt och policyutveckling 
inom området. 

• Främja finanssektorns försörjning av kvalificerad kompetens såväl 
kvalitativt som kvantitativt 
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