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Villkor gällande nyttiggörande med hjälp av medel från SSF 

Fastställd: 2018-10-03. 

 

I denna bilaga till avtal mellan Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Projektledare och Förvaltande 
organisation beskrivs vad SSF:s innehållna medel till nyttiggörande kan användas till och hur de 
betalas ut. 

I enlighet med vad som beskrivs i kontraktsbilaga 1 så är det projektledaren som ytterst ansvarar för 
nyttiggörande genom att aktivt verka för att forskningsresultat kommer till användning och får ett 
positivt genomslag i samhället. Planen för nyttiggörande ska inges redan vid ansökningstillfället och 
kontinuerligt vidareutvecklas under hela bidragsperioden. 

Som incitament för nyttiggörandeinsatser innehåller SSF 3 % av bidraget för dessa ändamål. 

Medel för nyttiggörande ska användas för en specifik nyttiggörandeinsats som, i normalfallet, utförs av 
en extern tredje part. Anhållan om dessa medel görs via SSF:s ansökningsportal. Projektledaren 
laddar ner en blankett, som efter ifyllande och undertecknande på papper sänds till ansvarig 
handläggare vid SSF. Om anhållan godkänns ersätts utgifter mot faktura från förvaltande 
organisation/lärosäte eller från lärosätets holdingbolag med fakturor från eventuell tredje part 
(konsultföretag eller motsvarande) som underlag. Nyttiggörande är ofta sådana, för projektet, specifika 
insatser som inte kan klassas som myndighetsutövning. Det innebär att lärosätenas påslag för 
indirekta kostnader inte är tillämpliga, men däremot kan moms komma att påföras av utförande tredje 
part. Fakturan kan även gå via holdingbolag vid annat lärosäte. På fakturan anges projektets 
diarienummer samt texten ”Nyttiggörande”. Det är viktigt att projektledaren kommer överens med 
fakturerande part, innan anhållan insänds till SSF. 

De insatser som kan åberopas inom ramen för de innehållna medlen är:  

 ”Proof-of-principle” forskning,  
 bedömning av kommersialiseringspotential (max 150 000 kr för varje forskningsidé),  
 kostnader gällande patentering (max 150 000 kr för varje forskningsidé), 
 övriga former för nyttiggörande. 

 
Övriga former enligt ovan kan t ex vara utveckling av intellektuella tillgångar från projektet i form av 
datamängder, modeller, metoder, programvara, designer, konstruktioner och även nya 
behandlingsformer. Publicering av material i form av ”open source”, ”creative commons”, ”toolkits” 
samt sådana delar av klinisk prövning som inte avser forskning kan också klassificeras som övrig form 
av nyttiggörande.  

I normalfallet bör en nyttiggörandeinsats utformas så att en part som är fristående från den förvaltande 
organisationen utför en väl specificerad nyttiggörandetjänst åt det av SSF finansierade projektet. Om 
tredje part är innovationskontor eller annat bolag inom förvaltande organisations regi, ska det röra sig 
om kostnader för aktiviteter utöver det som innovationskontoren/bolagen redan gör för universitetets 
grupperingar (så att det inte blir ”dolda overheadkostnader”). Tredje part kan även vara ett forskarägt 
IP-bolag.  

SSF:s nyttiggörandemedel kan inte användas till ren kommersialisering eller marknadsföring, men kan 
ge bidrag för stegen som föregår det. SSF:s nyttiggörandemedel betalas ej ut till företag som själva 
avser att kommersialisera forskningsidén. För alla förberedelser till kommersialisering av 
forskningsresultat gäller att ansträngningarna under de första tre åren, i första hand, ska vara riktade 
mot avnämare verksamma i Sverige.  
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Om föreslagen insats för nyttiggörande är tillämplig för finansiering med SSF-medlen eller inte avgörs 
av SSF från fall till fall. För alla insatser gäller att de ska vara direkt hänförbara till det 
forskningsprojekt som finansieras av SSF, och vidare att de måste genomföras inom den tidsperiod 
under vilket finansierat projekt löper.  

Insatser för att sprida information om projektet värderas också av SSF, vilket anges i Kontraktsbilaga 
1. De kvalificerar dock inte som godkända nyttiggörandekostnader. 

SSF förutsätter att fakturerande part tillser att alla etiska och alla övriga interna och externa regelverk 
efterföljs. SSF ansvarar inte för eventuella skattemässiga konsekvenser av forskar(grupp)ens 
aktiviteter för nyttiggörande när sådant bidrag lyfts från SSF.  

Medel för nyttiggörande som innehållits men inte utnyttjats under bidragsperioden återgår till SSF. 

Nyttiggörandemedel ska redovisas i projektets slutrapportering – inte i den ekonomiska 

årsrapporteringen, till SSF. 

Nedan ges exempel på vad SSF anser vara godkända kostnader för nyttiggörande samt 
exempel på utförare (utan någon inbördes prioritering).  

Godkända kostnader Exempel på tredje part  

Undersöka ”freedom to operate”, IP-hinder (max 
150 000 kr per idé) 

Patentkonsultföretag / Forskarägt IP-bolag. 

Patentkostnader (max 150 000 kr per idé) Patentkonsultföretag / Forskarägt IP-bolag. 

Klinisk prövning (delar som inte är att betrakta 
som forskning) 

Konsultföretag 

Utveckling av ny behandlingsform Vårdinstans/konsultföretag 

Utveckling av mjukvara Konsultföretag 

Varumärkesregistrering (max 150 000 kr per idé) Patentkonsultföretag 

Kostnader för mönsterskydd (max 150 000 kr per 
idé) 

Patentkonsultföretag 

”Proof of principle” forskning Forskningsinstitut/företag 

Möjlighetsprövning  Innovationskontor/forskningsinstitut 

Forskningsnära verifiering av 
exploateringspotential (max 150 000 kr per idé) 

Innovationskontor/forskningsinstitut 

Undersökning av uppskalningsmöjligheter Forskningsinstitut 

Marknadsanalys (max 150 000 kr per idé) Konsultföretag 

Framtagning av affärsmodell/affärsplan (max 
150 000 kr per idé) 

Konsultföretag 

Inventering av intellektuella tillgångar Innovationskontor/konsultföretag 

Nätverksinsatser mot potentiella avnämare Innovationskontor 

Framtagning av demonstrator Innovationskontor/forskningsinstitut 
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Nedan ges exempel på vad SSF inte anser vara godkända kostnader för nyttiggörande.  

Forskning 

Tillämpad forskning 

Information om forskning 

Forskning i samverkan med industri/näringsliv 

Skydd och överklagande av beviljade patent 

Kostnad för pantsättning av patent 

Ren produktutveckling 

Kostnader när kommersialisering påbörjats 

Utbildning i nyttiggörande 

Kursverksamhet i nyttiggörande 

Utveckling av webbsida om nyttiggörande 

Konferenser om nyttiggörande 

Marknadsföring 

Kostnader för kommersialisering 

Publicering i tidskrifter 

Deltagande i annonsbilagor 

Registrering och löner/drift av eget/annans bolag 

Finansiering av holdingbolag eller tjänst därinom 

 


