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Tillväxtverkets svar på inbjudan att komma med synpunkter på 
regeringens forskningspolitik 
 
Vå r omvå rld medfo r nyå fo rutså ttningår och utmåningår fo r svensk tillvå xt. Den o kåde 
globåliseringen och integråtionen åv mårknåder innebå r fo rå ndråde fo rutså ttningår fo r 
genomslåg åv nåtionell politik. Globåliseringen medfo r ått den nåtionellå och 
internåtionellå nivå n knyts såmmån i o msesidigå beroendefo rhå llånden. Regioner och 
fo retåg i Sverige konkurrerår och såmårbetår med åndrå regioner bå de inom och 
utånfo r låndets grå nser. En o kåd fo rå ndringståkt och komplexitet i nå ringsliv och 
årbetsliv leder till o kåde kråv på  fo rnyåd och utvecklåd kompetens. Behoven åv 
speciålisering och kråv på  spetskunskåp o kår. Det livslå ngå lå råndet blir no dvå ndigt. 
Allt dettå på verkår Sveriges forsknings- och innovåtionspolitik. 
 
Historiskt sett å r Sverige blånd de lå nder som investerår mest i forskning men det å r en 
liten åndel som leder till kommersiålisering. Och om forskning skå ledå till innovåtion 
och kommersiålisering å r det viktigt ått beåktå den o kåde komplexiteten och 
globåliseringen. Den på verkår svenskå fo retåg i ållå brånscher, storlekår och i ållå delår 
åv låndet. Den fo rå ndrår å ven politiken och den offentligå sektorns roll.  
 
 

Megatrender 
 
Såmhå llsutvecklingen på verkås åv megåtrender, det vill så gå trender på  en 
o vergripånde såmhå llsnivå  som å r stårkå, globålå och driver utvecklingen o ver lå ngre 
tid. De megåtrender som visås nedån hår stor på verkån på  tillvå xten i Sverige. De å r 
drivkråfter i sig sjå lvå men fo rstå rker också  våråndrå. Vi beho ver hå kunskåp och 
fo rstå else fo r desså nå r vi utvecklår vå rt årbete. 
 
Fo r ått vi skå uppnå  utvecklingskråft i helå låndet bedo mer Tillvå xtverket ått fo ljånde 
megåtrender1 hår stor betydelse relåteråt till forskning och innovåtion: 
 

 Demogråfiskå fo rå ndringår innebå rånde en å ldrånde befolkning och 
urbånisering 

 

 Teknologiskå fo rå ndringår innebå rånde digitålisering, åutomåtisering såmt åt t 
fysiskå digitålå och biologiskå system flå tås såmmån  

 

 Globåliseringen innebå rånde ett o kånde och oftå o msesidigt beroende mellån 
plåtser, ålltifrå n lå nder till regioner, stå der och tå torter  

 
 Miljo må ssigå fo rå ndringår innebå rånde tilltågånde resursbrist och 

klimåtfo rå ndringår 
 
 

                                                                 
1 Frå n råpporten Utvecklingskråft i helå Sverige 2030 – Kunskåp om regionålå 
fo rutså ttningår fo r tillvå xt, Tillvå xtverket såmt I tåkt med tiden - en ånålys åv 
omvå rldsutvecklingens betydelse fo r Tillvå xtverkets årbete 

Godkänd av Tim Brooks

https://tillvaxtverket.se/download/18.374b7aa169d8df331819f7f/1554282123234/I%20takt%20med%20tiden%20-%20en%20analys%20av%20omv%C3%A4rldsutvecklingens%20betydelse%20f%C3%B6r%20Tillv%C3%A4xtverkets%20arbete%20slutgiltig%2020190301.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.374b7aa169d8df331819f7f/1554282123234/I%20takt%20med%20tiden%20-%20en%20analys%20av%20omv%C3%A4rldsutvecklingens%20betydelse%20f%C3%B6r%20Tillv%C3%A4xtverkets%20arbete%20slutgiltig%2020190301.pdf
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Desså megåtrender leder till en råd utvecklingsbehov;  
 

 årbetskråften beho ver konstånt utvecklå sin kompetens  
 fo retågen beho ver bli mer innovåtivå och resurseffektivå fo r ått kunnå mo tå 

miljo kråv och internåtionell konkurrens  
 tillgå ngligheten beho ver fo rbå ttrås genom om/utbyggd digitål- och 

trånsportinfråstruktur som å r mer koldioxidsnå l, energieffektiv och miljo vå nlig  

 nåturresursånvå ndningen beho ver bli effektivåre och hå llbår  
 
 
Desså nyå utmåningår och utvecklingsbehov stå ller o kåde kråv på  såmverkån och 
såmårbete, globålisering, o kåd digitålisering och fo rbå ttråd kompetensfo rso rjning såmt 
forskning inom klimåt och miljo .  
 
Forskning och innovåtion må ste i ållt ho gre gråd må ste utformås, testås och 
implementerås i såmverkån mellån privåtå fo retåg och offentligå institutioner. Ingen 
enskild åkto r, kån lo så utmåningårnå på  egen hånd, eftersom de å r så  komplexå . Hinder 
fo r en inkluderånde och exploråtiv såmverkån mellån desså sektorer beho ver 
identifierås och tås bort. 
 
 
 

Forskning och innovation för framtida tillväxt 
 
Om forskning skå ledå till produkter och tjå nster å r det viktigt ått vi ser till 
utvecklingsbehov på  lå ng sikt såmt få r med regionernås och fo retågens perspektiv. 
Forskningspolitiken må ste bli mer efterfrå gedriven fo r ått i fråmtiden skåpå nyttå på  
mårknåden och i såmhå llet. Då rfo r beho ver vi också  lyssnå på  regioner och fo retåg så  
ått vi tillgodoser derås behov och då rmed mo jliggo r kommersiålisering i ho gre gråd.   
 
Tillväxtverket i innovationssystemet 
Tillvå xtverket finånsierår idåg forskning och forskningssåmårbeten blånd ånnåt inom 
råmen fo r Europeiskå regionålå utvecklingsfonden (ERUF). Vi årbetår också  med 
nåtionellå progråm inom råmen fo r smårt industri, åffå rsutveckling, nystårtåde fo retåg, 
digitålisering, robotisering med flerå progråm. Vi årbetår oftå genom regioner och 
regioners fo rmå gå ått frå mjå fo retågens utveckling.  
 
ERUF syftår till ått stå rkå regionål konkurrenskråft och bidrå till hå llbår tillvå xt i helå 
Europå. Dettå sker blånd ånnåt genom ått finånsierå projekt som skå stå rkå forskning, 
teknisk utveckling och innovåtion. Dennå typ åv insåtser å r i huvudsåk koncentreråde 
till temåtiskt må l 1; Att stå rkå forskning, teknisk utveckling och innovåtion, men 
å terfinns å ven i temåtiskt må l 4; Att sto djå o vergå ngen till en koldioxidsnå l ekonomi.  
 
Inom temåtiskt må l 1 finånsierås projekt fo r 4,5 mdkr inklusive nåtionell 
medfinånsiering under å ren 2014-2020. Angå ende forskning fråmhå ller EU-
kommissionen ått regionålfonden skå finånsierå projekt med tillå mpåd nyttå, snåråre 
å n i enbårt åkådemiskå syften. Progråmmen å r å ven inriktåde på  regionål utveckling, 
inte så llån ur ett nå ringslivsperspektiv. Inom temåtiskt må l 1 å r universitet och 
ho gskolor i ho g utstrå ckning genomfo råre åv projekt.  
 
I nå stå progråmperiod fo reslå r EU-kommissionen ått Sverige i regionålfonden fokuserår 
helt på  politiskt områ de 1 (vi gå r frå n 11 temåtiskå må l till 5 politiskå); Ett smårtåre 
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Europå genom innovåtiv och smårt ekonomisk omvåndling. I och med dettå blir det å n 
viktigåre med en tydlighet kring vilken typ åv forskning som å r mo jlig i regionålfonden.  
 
Tillvå xtverket tår en åktiv roll i plåneringen åv nå stå progråmperiod genom ått hå en 
kontinuerlig diålog med såmtligå regioner och åndrå myndigheter som må ste såmverkå 
ytterligåre fo r ått bå ttre mo tå kråven info r nå stå progråmperiod. Vi hår också  sedån 
2015 sto ttåt regionernå i derås årbete med smårt speciålisering vilket innebå r ått de å r 
vå l fo rbereddå info r nå stå progråmperiod (se mer om smårt speciålisering nedån).  
 
Att få  fo retågen ått tå del åv och ånvå ndå forskningsresultåt sker inte åv sig sjå lv utån 
det må ste till gedignå insåtser och kånåler fo r ått dettå skå ske. Då rfo r å r det viktigt ått 
det finns ett fungerånde innovåtionssto dssystem och ått vi vå rnår om regionernås roll i 
ått sto ttå fo retågen. Tillvå xtverket årbetår med ått spridå kunskåp som å r no dvå ndig fo r 
ått svenskå fo retåg skå vårå konkurrenskråftigå å ven i fråmtiden, och intensifierår gå rnå 
dettå årbete.  
 
  
Tillväxtverkets förslag: 
 
Använd smart specialisering för att tydliggöra spetskompetenser och förenkla 
samarbete 
Smårt speciålisering å r ett begrepp som introducerådes åv EU-kommissionen. Det kån 
beskrivås som ett årbetsså tt fo r ått kråftsåmlå fo r innovåtion och tillvå xt inom de 
områ den då r det finns sto rst potentiål. Info r progråmperioden 2014-2020 krå vde EU ått 
de regionålå skrivningårnå skulle vårå i linje med smårt speciålisering fo r ått erhå llå 
medel i regionålfonden. Allt tyder på  ått i nå stå progråmperiod kommer dettå kråv vårå 
å nnu tydligåre. 
 
Sveriges regioner hår genom smårt speciålisering prioriteråt vilkå områ den de hår 
potentiål ått bli internåtionellt konkurrenskråftigå inom. Då rfo r kån vi också  se vilken 
typ åv spetskompetens i form åv sektorer eller temåtiskå områ den som finns i olikå 
regioner i Sverige. I Vå rmlånd såtsår mån blånd ånnåt på  bioekonomi och dettå grundår 
sig på  ått det bå de finns forskning, fo retåg, miljo er och en potentiål fo r fråmtidå 
innovåtion och tillvå xt. I Norrbotten såtsår mån blånd ånnåt på  mineråltillgå ngår och 
skogbruksresurser såmt en unik energiinfråstruktur, som å r den ekonomiskå ryggråden 
i regionen.  
 
Idåg hår 13 svenskå regioner en uttålåd smårt speciåliseringsstråtegi, 5 regioner hår en 
stråtegi som å r under utveckling och 3 hår en årbetsstråtegi eller go r på  ånnåt så tt.  
Dettå ger ett brå underlåg och tydliggo rånde info r etåblering åv såmårbeten mellån 
eller inom sektorer, temåtiskå områ den och vå rdekedjor så vå l nåtionellt som 
internåtionellt.2 
 
Stimulera samverkan mellan sektorer och regioner/nationer 
Fo r ått få  forskning och innovåtion ått ledå till ekonomisk tillvå xt må ste vi såmverkå 
mer bå de mellån sektorer, geogråfiskå grå nser och olikå politikområ den.3 Vi må ste 
undvikå ått årbetå i ”stupro r” och i stå llet drå nyttå åv våråndrå och bidrå till våråndrås 
utveckling. Idåg hår vi 21 regioner i Sverige och fo r ått vi skå bli konkurrenskråftigå 

                                                                 
2 Se mer på  Tillvå xtverkets hemsidå om smårt speciålisering 
https://tillvåxtverket.se/åmnesområden/regionål-kåpåcitet/smårt-speciålisering.html 
3 Se En nåtionell stråtegi fo r hå llbår tillvå xt och åttråktionskråft. 
https://www.regeringen.se/contentåssets/98919å0cå0f1427491å3eef22å7d177c/en -nåtionell-
stråtegi-for-hållbår-regionål-tillvåxt-och-åttråktionskråft-20152020.pdf 



 

4(7)  
 

 

(och inte fo r små ) må ste vi såmårbetå o ver regiongrå nser och å ven med åndrå lå nder 
fo r ått kompletterå vå rå såtsningår med vå rdefull kunskåp. Då rfo r beho ver vi utvecklå 
de årenor då r olikå politikområ den och åkto rer frå n olikå brånscher och sektorer kån 
mo tås och såmverkå. Vi kån också  frå mjå progråm som stimulerår såmverkån mellån 
innovåtionsmiljo er och regioner.4 
 
Ge småföretagen tillgång till innovationsmiljöer 
Stårkå innovåtionsmiljo er å r viktigå fo r tillvå xt och konkurrenskråft i helå låndet.  
I innovåtionsmiljo er mo ts teori och pråktik. Fo r ått forskningsresultåt skå bli 
innovåtioner som sedån nå r mårknåden krå vs fo retåg och derås kunskåp om hur 
mårknåden fungerår. Omvå nt så  beho ver fo retågen forskningen fo r kunnå liggå i 
fråmkånt och vårå konkurrenskråftigå å ven i fråmtiden.  
 
Ett exempel på  innovåtionsmiljo er å r kluster då r åkto rer inom ett geogråfiskt områ de 
såmverkår kring en gemensåm sektor, två rsektor eller temåtiskt områ de. Andrå 
exempel å r science pårks och testbå ddår. Fo r ått fo retågen skå kunnå nyttiggo rå sig 
kunskåp som skåpår grunden fo r innovåtioner å r det viktig ått innovåtionsmiljo ernå å r 
skrå ddårsyddå fo r fo retågens behov. 
 
Öka stödet för digitalisering och kompetensförsörjning i företagen 
Det o vergripånde må let fo r digitåliseringspolitiken å r ått Sverige skå vårå bå st i vå rlden 
på  ått ånvå ndå digitåliseringsmo jligheter5 och ett hå llbårt digitåliseråt Sverige ger 
fo rutså ttningår fo r entrepreno rer ått stårtå och utvecklå fo retåg. Dettå o vergripånde 
må l hår brutits ned i flerå delmå l och stråtegier som hår bå ring på  Tillvå xtverkets 
resultåtområ den. 
 
Med må let ått stå llå om svensk industri till ått vårå ruståd så vå l tekniskt som 
kompetensmå ssigt bo r ståten genomfo rå ytterligåre lå ngsiktigå och såmmånhå llnå 
offentligå såtsningår. Omstå llningen åv svensk industri å r omfåttånde, komplex och 
snåbb. Teknikutvecklingen sker exceptionellt snåbbt såmtidigt som frå gor så som 
vå rderingår, åttråktivitet och kunskåp å r betydligt lå ngsåmmåre fåktorer som på verkår 
kompetensfo rso rjning, investeringår och produktivitet.  
 
I Regeringens nyindustriåliseringsstråtegi6 frå n 2016 pekår mån på  fo retågens 
omstå llningsbehov fo r ått mo tå de mer komplexå kråven frå n vå r omvå rld. Mån pekår 
på  fyrå utmåningår: digitålisering, hå llbårhet, kompetens och innovåtionskråft. Dettå å r 
i ho gstå gråd fortfårånde åktuellt. Och i OECDs genomlysning åv Sveriges 
digitåliseringspolitik 2019 pekår mån blånd ånnåt på  kompetensfo rso rjning frå mjå 
innovåtion kopplåt till digitålisering.7 
 
Digitålisering och kompetensfo rso rjning å r viktigå mo jliggo råre fo r ått 
forskningsresultåt skå ledå till produkter och tjå nster.  En snåbb teknikutveckling, ett 
kunskåpsintensivt såmhå lle såmt o kåd globålisering innebå r ått kompetens och 
digitålisering å r fo retågens viktigåste bestå ndsdelår fo r ått kunnå vårå 

                                                                 
4 Exempel Nåtionellå regionålfondsprogråmmet Temåtisk må l 1b: stimulerå grå nso verskridånde 
såmverkån, bå de regionålt, trånsnåtionellt och mellån sektorer kring områ den som utgo r svenskå 
styrkeområ den. 
5 https://www.regeringen.se/informåtionsmåteriål/2017/05/for -ett-hållbårt-digitåliseråt-
sverige---en-digitåliseringsstråtegi/ 
6https://www.regeringen.se/48f359/contentåssets/869c75f458fc4585åb4ec8c13b250å07/informåti
onsmåteriål-smårt-industri---en-nyindustriåliseringsstråtegi-for-sverige 
7 http://www.oecd.org/sweden/oecd-reviews-of-digitål-trånsformåtion-going-digitål-in-sweden-
9789264302259-en.htm 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/


 

5(7)  
 

 

konkurrenskråftigå i fråmtiden. I OECD:s o versyn åv Sveriges digitålå trånsformåtion8 
konståterås ått bristen på  digitålå speciålister och digitål spetskompetens å r en 
flåskhåls fo r innovåtion och tillvå xt i Sverige och behovet fo rutspå s o kå under 
kommånde å r. En utmåning å r då rfo r ått så kerstå llå kompetensfo rso rjningen åv digital 
spetskompetens. Fo rstå rkningår åv forskning inom digitålå spetsområ den å r en 
fo rutså ttning fo r ått utbudet inom grundutbildningår åv spetsutbildningår inom det 
digitålå områ det åv ho g kvålitet kån o kå och då rmed mo tå en ho g och fo r Sverige viktig 
efterfrå gån på  kompetens. Tillsåmmåns med Universitetskånslerså mbetet kommer 
Tillvå xtverket ått ånålyserå och ge fo rslåg på  hur kompetensfo rso rjningen åv digitål 
spetskompetens kån utvecklås bå de kort- och lå ngsiktigt. 
 
Den digitålå utvecklingen skåpår helt nyå fo rutså ttningår fo r industrifo retåg ått fo rnyå 
sin produktion och sinå åffå rsmodeller. Nå grå konkretå vinster med digitålisering kån 
vårå o kåd produktivitet, flexibilitet, kundnyttå, kontroll med merå. Må ngå små  
industrifo retåg beho ver stå rkå greppen om sin stråtegiskå kompetensfo rso rjning. Med 
rå tt kompetens o kår mo jligheternå till konkurrenskråft och lo nsåmhet i industrifo retåg.  
 
Det krävs moderna metoder för att designa regler och policy som främjar 
innovation 
Fo r ått forskning skå ledå till tillvå xt beho ver vi såtså på  nyå modernå metoder och låbb 
i fysiskå och digitålå miljo er, då r vi såmlår relevåntå åkto rer och kompetenser fo r ått 
utformå konkurrenskråftigå regler och policy som go r dettå mo jligt. Fo renklingsdesign 
och fo renklingslåbb å r Tillvå xtverkets benå mningår på  pilottester som vi genomfo rt 
inom metod och forum (policylåbb) fo r såmskåpånde insåtser som kån genomfo rås 
såmlåt i helå kedjån frå n regler, regeltillå mpning, tillstå ndsprocesser och tillsyn, till 
digitålå tjå nster. I grunden ligger metoder (t.ex. tjå nstedesign och policylåbb) fo r 
ånvå ndårcentreråd och utmåningsdriven utveckling.  
 
Tillvå xtverket hår blånd ånnåt teståt årbetsså ttet inom livsmedelsområ det med godå 
resultåt. Uto ver egnå erfårenheter frå n tidigåre insåtser hår Tillvå xtverket utgå tt frå n 
årbetsså tt som lyfts fråm åv blånd åndrå e-Såm, ESV, Expertgruppen fo r digitålå 
investeringår (SOU 2018:72), Kommitte n fo r teknologisk innovåtion och etik (KOMET), 
Innovåtionsguiden (SKL), Tillitsdelegåtionen (SOU 2018:47) och Vinnovå. Vi fo ljer å ven 
utvecklingen inom det hå r områ det i åndrå lå nder inom blånd ånnåt ”regulåtoriskå 
såndboxes”, o kåd fo rmå gå ått testå ”betåregler” och utformå regler som frå mjår 
innovåtion och digitålisering. Må lså ttningen å r ått hittå nyå lo sningår fo r hur 
myndighetsverige kån stå rkå sin fo rmå gå ått mo tå fråmtidens utmåningår och o kåd 
fo rå ndringståkt 
 
Forskning inom klimat och miljö ska nå företagen 
Riksdågen hår 2017 slågit fåst ått Sverige senåst å r 2045 inte skå hå nå grå nettoutslå pp 
åv vå xthusgåser till åtmosfå ren, fo r ått då refter uppnå  negåtivå utslå pp.  
Sveriges fo retåg, storå som små , stå r info r en omstå llning till fossilsnå lå och hå llbårå 
åffå rsmodeller fo r ått bibehå llå konkurrenskråft och tillvå xtpotentiål. 
Omstå llningen krå ver ett betydligt o kåt fokus på  forskning och innovåtion så som blånd 
ånnåt slå s fåst i EU-kommissionens fo rslåg till en lå ngsiktig klimåtstråtegi fo r EU9.  
 
Tillvå xtverket understryker vikten åv ått relevånt forskning inkluderår små  och 
medelstorå fo retåg fo r ått omstå llningen skå kunnå ske på  ett så tt som bibehå ller och 
stå rker fo retågens konkurrenskråft. I dågslå get såknår må ngå mindre fo retåg resurser 

                                                                 
8 Ibid. 
9 COM/2018/773 En europeisk stråtegisk lå ngsiktig vision fo r en stårk, modern, 
konkurrenskråftig och klimåtneutrål ekonomi. 
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och kunskåper fo r dettå och å r i behov åv sto d. 
 
Forskning och innovåtion innebå r oftåst storå kostnåder fo r fo retågen. Fo r ått vå gå fåttå 
beslut om investering i forskning/ innovåtion kån utformningen åv riskdelning mellån 
fo retåg och såmhå llets institutioner beho vå fo rtydligås, inte minst nå r det gå ller 
lo sningår som hår fokus på  såmhå llsutmåningårnå. 
 
Ökad satsning till livsmedelssektorn10 
Det finns en stor potentiål i den svenskå livsmedelssektorn. Fo retågen å r i ett 
internåtionellt perspektiv bå de miljo - och klimåteffektivå. Det å r en stor mo jlighet fo r 
de svenskå fo retågen ått skåpå hå llbårå mervå rden som konsumenter å r bereddå ått 
betålå fo r, bå de nåtionellt och internåtionellt.   
 
Konkurrenskråften i livsmedelskedjån hår dock fo rså mråts mellån 2011 och 2016 och 
då  fråmfo rållt inom primå rproduktion och livsmedelsindustri. Fo r ått vå ndå dennå 
utveckling krå vs storå och fråmå tsyftånde såtsningår inom kunskåp och innovåtion.  
I forskningspropositionen bo r en åvsevå rd såtsning då rfo r ånvisås till 
livsmedelssektorn i enlighet med de fo rslåg som Tillvå xtverket  och Jordbruksverket 
lå mnåde till regeringen i juni 2019.11 
 
Förtydliga universitetens och institutens roll för företagen  
Forskning beho ver tillgå ngliggo rås fo r små  och medelstorå fo retåg om den skå ledå till 
kommersiålisering. 
 
Lå roså tenå beho ver fokuserå ytterligåre på  ått såmmånstå llå och spridå 
forskningsresultåt som kån vårå till nyttå fo r såmhå llet och fo retågen. På  så  så tt kån 
också  lå roså tenå få ngå upp det behov åv forskning som efterfrå gås. Fo r ått det skå 
lyckås å r ledårskåp och såmverkån med fo retågen och regionen åv stor betydelse. 
 
Incitåmentsstrukturen hos universiteten hår inte ålltid fokus på  fo retågen vilket 
då remot å r institutens roll. Fo r ått mo tå fo retågens kråv kån en stårkåre institutssektor 

i Sverige vårå en lo sning. Instituten hår sto rre mo jlighet ått behå llå kompetens på  
lå ng sikt, till skillnåd frå n universiteten som kån vårå beroende åv doktorånder vårs 
tjå nster å r tidsbegrå nsåde och /eller forskningsånslåg på  kortåre sikt. Att mer 
kontinuerligt tillgå ngliggo rå kompetens ger en trygghet fo r fo retågen och å r ett så tt 
ått få  bå ttre spridning på  forskningsresultåt. 
 
Tydligare koppling krävs mellan sammanhållningspolitiken och ramprogrammen 
Tydligåre synergier krå vs mellån såmmånhå llningspolitiken och Horisont Europå fo r ått 
progråmmen och medlen skå ge sto rstå nyttå. Genom ått smårt speciålisering tydliggo r 
spetskompetenser i olikå regioner kån det också  vårå ett sto d och ge en o verblick fo r  
hur mån o nskår ått medlen frå n de olikå progråmmen fo rdelås och hånterås.  
 
Horisont Europå fo rvå ntås bli vå rldens sto rstå finånsiå r åv forskning och innovåtion. 
Fo r ått underlå ttå fo r svenskå åkto rer ått få  del åv medlen bo r nåtionellå såtsningår 
formulerås/riggås så  ått de påssår ihop med råmprogråmmet. Det kån till exempel 
innebå rå ått mån ånpåssår terminologin i svenskå såtsningår beroende på  hur 
urvålskriteriernå i Horisont Europå formulerås. 
 

                                                                 
10 Se Nåtionellå livsmedelsstråtegin https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-
livsmedelsstråtegi-for-jobb-och-hållbår-tillvåxt-i-helå-låndet/ 
11Slutråpport frå n Tillvå xtverket och Jordbruksverket- Uppdråg ått fo reslå  å tgå rder till 
håndlingsplån fo r årbetet med livsmedelsstråtegin 2020-2022(N2018/03649/JM) 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
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Seål of excellence12 å r ett kvålitetsintyg fo r projekt som inte kån tå emot sto d i Horisont. 
Med intyget fo ljer en uppmåning ått so kå sto d frå n åndrå progråm. Inom ERUF bo r mån 
kompletterå forskningspolitiken genom ått se o ver mo jligheten ett erbjudå fo retåg som 
so kt och rånkåts ho gt i Horisont nå gon form åv utvecklingssto d.  
 
Medfinånsiering ger en viktig indikåtion och speglår till viss del regionernås 
prioriteringår såmt gå r i linje med upprå ttåde innovåtions och utvecklingsstråtegier. 
Dettå innebå r ått olikå progråm som Horisont, ERUF, nåtionellå progråm med flerå 
konkurrerår om dennå no dvå ndigå finånsiering. Då rfo r å r medfinånsieringen en viktig 
informåtion som beho ver beåktås.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
12 https://ec.europå.eu/info/reseårch-ånd-innovåtion/funding/funding-opportunities/seål-
excellence_en 


