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1 Erbjudandet i korthet 
 
Denna utlysning omfattar forskning om finansiella marknader i avsikt att öka 
insikter för att möta utmaningar avseende utvecklingen inom den finansiella 
sektorn.  
 
Projektansökningarna kan utgöra utökning av forskning associerat till beviljat 
projekt inom den föregående utlysningen ’Finansiell transformation’ våren 2021. 
Detta är dock inte ett krav. 
 
Den totala finansieringen från Vinnova beräknas uppgå till totalt 75 miljoner 
kronor, för projekt med en projektlöptid på maximalt fyra år. Forskningsprojekt 
som beviljas av Vinnova ska ha även medfinansiering från privat(a) finansiär(er) 
med minst motsvarande Vinnovas bidrag.  
 
Ett beviljat forskningsprojekt skulle kunna utgöra en fas i ett flerårigt 
doktorandprojekt. Finansieringen från Vinnova per forskningsprojekt beräknas 
uppgå till maximalt 5 miljoner kronor för en projektlöptid av mindre än fyra år.  
 
Utlysningen har två stängningsdatum under 2022, en stängning i februari och en 
stängning i maj. Projektavslut för beviljade projekt är senast november 2025.  
 
I denna utlysning kan endast universitet, högskolor och/eller forskningsinstitut 
finansieras av Vinnova. Övriga parter som deltar i projektet finansieras inte av 
Vinnova. 
 
Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. Uppdaterad information finns på 
www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum 11 november 2021                                                    
 
Första stängning: 
Sista ansökningsdag 16 februari 2022, kl. 14:00                      
Senaste beslutsdatum 11 mars 2022          
Projektet startar tidigast den 11 mars 2022                     
Projektet startar senast den 23 mars 2022 
Projekt slutrapporterar senast 25 november 2025 
 
 

http://www.vinnova.se/
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Andra stängning: 
Sista ansökningsdag 11 maj 2022, kl. 14:00                     
Senaste beslutsdatum 1 juni 2022            
Projektet startar tidigast den 1 juni 2022 
Projektet startar senast den 15 juni 2022 
Projekt slutrapporterar senast 25 november 2025 
  
  
Kontaktpersoner för utlysningen: 
 
Ulf Öhlander, programansvarig  
08-473 30 08  
ulf.ohlander@vinnova.se 
 
Emma Bäcke, handläggare 
08-473 30 14 
emma.backe@vinnova.se  
 
Administrativa frågor: 
Sussi Trankell, programassistent  
08-473 31 58 
sussi.trankell@vinnova.se 
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om Intressentportalen 
08-473 32 99  
helpdesk@vinnova.se 
 
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns 
på www.vinnova.se. 
  
 
2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 

 Bakgrund för utlysningen 
 
Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utföra extra insatser inom det 
befintliga finansmarknadsforskningsprogrammet1. Som komplement till de 
nyligen finansierade 10-åriga forskningscentrumen ’Swedish House of Finance’ 
och ’Sustainable Finance Lab’ gör Vinnova en insats för ytterligare 
forskningsprojekt som möter utmaningar avseende den aktuella utvecklingen 

 
1 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (regeringen.se) 

mailto:ulf.ohlander@vinnova.se
mailto:emma.backe@vinnova.se
mailto:sussi.trankell@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf
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inom sektorn. Genom ökad förståelse för denna utveckling kan nya verktyg 
utvecklas och sättas in till stöd för riksdagens mål för det finansiella systemet att 
stödja hållbar utveckling.2 
 
Syftet med denna utlysning ’Forskning om finansiella marknader’ är att stimulera 
och finansiera forskningsprojekt med medfinansiering från privata aktörer vilka 
har intresse för forskning inom finansmarknader.  
 

 Teman för utlysningen 
 
Denna utlysning är tematiskt bred inom finansmarknadsforskning. Det är av vikt 
att ansökan kan specificera på vilket sätt privata eller offentliga 
finansmarknadsaktörer kan komma att ha nytta av forskningen. Vinnova ser gärna 
att ansökan avser ett forskningsprojekt som avser att öka insikter för att möta en 
stor utmaning för det finansiella systemet eller för dess aktörer på de finansiella 
marknaderna. 
 
Utlysningens syfte är att skapa en portfölj av privat medfinansierade 
forskningsprojekt som: 
 

• Har hög relevans för finansmarknadsaktörer 
• Innefattar tvärvetenskapliga samarbetsprojekt mellan olika akademiska 

discipliner 
• Innefattar samarbetsprojekt mellan akademi och bransch 
• Utför nydanande forskning med internationell konkurrenskraft inom 

finansmarknadsområdet 
• Skapar kopplingar mellan forskare internationellt 
• Skapar faktabaserat beslutsunderlag för privata och offentliga 

finansmarknadsaktörer i Sverige 
• Förbättrar förståelsen för de nya utmaningar på finansmarknadsområdet 

som väntar i ekonomin framöver 
• Utvecklar mer effektiva och träffsäkra verktyg för finansmarknader 

 
  

Målen för insatsen är att uppnå nya och förbättrade: 
  
• Nätverk mellan olika akademiska discipliner 
• Nätverk mellan akademi och industri 

 
2 Uppdrag till Vinnova om finansmarknadsforskning - Regeringen.se 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/uppdrag-till-vinnova-om-finansmarknadsforskning/
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• Internationellt konkurrenskraftiga publikationer inom 
finansmarknadsforskning 

• Kopplingar och nätverk mellan svenska och internationella forskare 
• Beslutsunderlag för privata och offentliga finansmarknadsaktörer i 

Sverige, grundade på fakta och data  
• Insikter om nya utmaningar på finansmarknaderna 
• Verktyg för finansmarknaderna 
 
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 
förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker 
kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra 
insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.3   

En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på 
ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.4  En 
annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns 
köns- och/eller genusaspekter som är relevanta inom forskningens problemområde 
och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och 
återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. Kön och/eller genusaspekterna 
kommer att utvärderas enligt kriteriet genomförbarhet, se avsnitt 7.1 nedan. 

Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad 
möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska 
bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering 
ska ske med öppen tillgång. 

 
3 Vem riktar sig utlysningen till? 
Vinnova riktar denna utlysning främst 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, andra företag, myndigheter, etc.  
  
Sökande och bidragsmottagare av forskningsmedel ska vara universitet, högskola 
eller forskningsinstitut. 
  
Projektdeltagarnas aktiva deltagande ska beskrivas såväl ekonomiskt som 
avseende kompetens.  

 
3 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 
4 Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss: 
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/ 

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/


 UTLYSNING 7 (11)   
Datum Diarienummer   

2021-11-11 
 
Reviderad 
2022-01-26 

 

2021-04618  

 
 
 
 

 

 
Forskare med hemvist utanför Sveriges gränser får ingå i forskningsprojekten. Det 
kan i många fall stärka svensk finansmarknadsforskning att samarbeta forskare från 
utländska lärosäten. 
 
 
4 Vad finansierar vi? 
Vinnova finansierar i denna utlysning konkurrenskraftig forskning inom 
finansmarknadsområdet.  
 

 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.5 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. 
 
I denna utlysning finansieras endast universitet, högskolor och/eller 
forskningsinstitut på grundval av "icke-statligt stöd" (i enlighet med förordning 
SFS 2009:1101). Övriga berörda parter finansieras inte 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”.  
 
  
5 Hur stort bidrag ger vi? 
 

 
5 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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Den totala finansieringen från Vinnova för beviljade forskningsprojekt beräknas 
uppgå till totalt 75 miljoner kronor för en projektlöptid mindre än fyra år, från och 
med mars (efter första stängning i februari) eller juni (efter andra stängning i maj) 
2022, till och med november 2025.  
 
Vinnovas bidrag i kräver medfinansiering av projektet från privat(a) finansiär(er) 
med minst motsvarande Vinnovas bidrag. Medfinansieringen kan vara kontant, in 
natura eller en kombination. Ett beviljat projekt skulle kunna utgöra en fas inom 
ett flerårigt doktorandprojekt.  
 
 
6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 
• Huvudsökande är det universitet, högskola eller forskningsinstitut där det 

aktuella projektet kommer att genomföras. 
• Projektparter är juridiska personer. 
• Ansökan är utformad i enlighet med riktlinjerna i avsnitt 9 nedan. 
 
 
7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
Finansieringsbeslut fattas på grundval av en övergripande bedömning av 
kriterierna potential, aktörer och genomförbarhet, så som beskrivet i ansökan, med 
delkriterier som följer: 
 
Potential  
 

• Tematisk passform. Hur väl de forskningsteman som avses av den sökande 
överensstämmer med de riktlinjer och mål som beskrivs i ovanstående 
avsnitt 2 

• Vetenskaplig kvalitet.  Hur väl den föreslagna forskningen relaterar 
tematiskt och metodologiskt till den vetenskapliga fronten 

• Vetenskaplig innovation. Hur väl den föreslagna forskningen omfattar 
olika akademiska discipliner, där det är relevant, för ökad förståelse och 
relevans för samhället   
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• Kunskapsutbyte mellan olika typer av aktörer. Hur väl den föreslagna 
forskningen innehåller kunskap från finansmarknadsaktörer eller andra 
aktörer, där så är relevant, för ökad förståelse och relevans för samhället   

 
Aktörer  
 

• Förmåga att leverera.  Hur forskningsledaren för det ansökta projektet har 
bevisad förmåga att leda och övervaka forskningsprojekt samt inleda och 
delta i dialoger med finansmarknadsaktörer 

• Tillgång till nätverk. Hur väl den föreslagna forskningen visar tillgång till 
relevanta nätverk inom akademi, politik, offentlig sektor eller näringsliv  

• Tillgång till internationella kontakter. Hur väl den föreslagna forskningen 
visar tillgång till relevanta internationella kontakter 

 
 
Genomförbarhet  
 

• Tydlig och trovärdig plan. Tydliga och trovärdiga beskrivningar av syftet, 
målen och planerna för den planerade verksamheten 

• Spridning av kunskap. Tydlig och trovärdig plan för spridning av den 
kunskap som genereras i den föreslagna forskningen utanför den egna 
miljön  

• Vetenskaplig metodik. Tydlig och trovärdig beskrivning av vetenskapligt 
baserad metodik relevant för forskning inom finansmarknader  

• Köns- och genusaspekter. Hur väl könsaspekter, om relevanta, har 
integrerats i projektplanen 
 

 Hur bedömer vi?  
Ansökningarna bedöms av en grupp av särskilt utsedda expertbedömare av 
internationella forskare och representanter från offentliga och privata 
finansmarknadsaktörer. Alla bedömare utses av Vinnova.  
 
Vi rekommenderar att ansökan skrivs på engelska eftersom bedömarna av 
ansökningar är internationella experter.  
 
Baserat på en övergripande rekommendation från bedömarna fattar Vinnova det 
formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till alla sökande. 
Bedömningen av ansökningarna görs i konkurrens mellan inkomna ansökningar. 
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8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag 
kommer beviljas som ’icke-statsstöd’. Stödgrunden framgår av beslutet och styr 
även vilka kostnader som är stödberättigande. 
 
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.6 Villkoren innehåller 
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 
rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med 
öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. 
 
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.  
 
 
9 Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas 
Intressentportal, som nås via www.vinnova.se. Där laddar ni även upp följande 
bilagor7: 
 

Obligatoriska bilagor och Vinnova-mallar för dessa 
 
Du måste ladda upp projektbeskrivningen och CV enligt Vinnovas mallar.  
 
Obligatoriska mallar för projektbeskrivning och CV hittar ni här:  
Forskning om finansmarknader 2022-2024 | Vinnova 
 

 
6 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/ 
7 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: Forskning om finansmarknader 2022-2024 | 
Vinnova 

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/e/forskning-om-finansmarknader/forskning-om-finansmarknader-2022-2024/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/e/forskning-om-finansmarknader/forskning-om-finansmarknader-2022-2024/
https://www.vinnova.se/e/forskning-om-finansmarknader/forskning-om-finansmarknader-2022-2024/
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1. Projektbeskrivning, Eng (rekommenderas då bedömarna är internationella) 
2. CV, Eng (rekommenderas då bedömarna är internationella) 
3. Projektbeskrivning, Sve 
4. CV, Sve 
 
Endast dessa bilagor kommer att beaktas när du ansöker. Bifogade filer ska laddas 
upp i PDF-format.  
 
Vi rekommenderar att du använder mallarna på engelska (Eng) och att ansökan är 
skriven på engelska. Detta eftersom bedömare av ansökningar är internationella 
experter. Formellt får du välja svenska mallar och svenska språket. I det senare 
fallet, som inte rekommenderas av Vinnova, kommer Vinnova att översätta den 
svenska texten till engelsk text för bedömning. 
 
Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och 
fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni 
kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök-
ningsdag.  
 
Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  
 
När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf-
telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och 
firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten. 
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från Vinnova. 
 
 
10 Vem kan läsa ansökan? 
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut 
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 
röjs.  
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