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Villkor för SSF:s nyttiggörandemedel  
 

Fastställd: 2021-02-25. 
 
 

I denna bilaga till avtal mellan Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Projektledare och Förvaltande 
organisation anges villkoren för SSF:s medel för nyttiggörande av projekts forskningsresultat. 

 
 
Bakgrund och regler 

 
SSF:s stadgar fastslår bland annat:  
 
Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med 
betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. 
 
Utmärkande för stiftelsens verksamhet ska vara: 

 samverkan mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet å den andra när 
forskning inom områden som är särskilt intressanta för näringslivet kommer i fråga 

 forskarrörlighet internationellt och mellan universitet/högskolor, institut och företag. 
 

Det är projektledaren som ytterst ansvarar för att SSF-projektet uppnår ovanstående genom att aktivt 
verka för att forskningsresultat nyttiggörs och får ett positivt genomslag i samhället. SSF förväntar sig att 
förvaltande organisation uppmuntrar till projektledarens nyttiggörandeaktiviteter i de kontrakterade projekten. 
Planen för nyttiggörande ska anges redan vid ansökningstillfället och kontinuerligt vidareutvecklas under 
hela bidragsperioden.  
 
Som incitament för ökat nyttiggörande av stora (bidrag över fem milj. kr) finansierade forskningsprojekt 
tillhandahåller SSF nyttiggörandemedel med följande egenskaper: 
 

 SSF reserverar 3 procent av erhållet projektbidrag för nyttiggörande 
 

 Nyttiggörandemedel kan enbart användas för att nyttiggöra projektets forskningsresultat på sätt 
som beskrivs i denna avtalsbilaga 

 
 Nyttiggörandemedel kan enbart erhållas efter att anhållan skickats in till och godkänts av SSF 

 
 Ej utnyttjade nyttiggörandemedel återgår till SSF 

 
 Nyttiggörandemedel kan användas för följande insatser: 

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

Dessa insatser beskrivs i mer detalj nedan i denna avtalsbilaga 
 

 Nyttiggörandemedel kan inte användas till ren kommersialisering eller marknadsföring utan 
enbart för insatser som föregår detta. 

 
Forskningsidéer enligt ovan omfattar inom projektet av varandra separata forskningsresultat som 
nyttiggörs oberoende av varandra. Ett projekt kan därmed generera flera idéer, vardera med sina 
maxbelopp. Att idéerna verkligen är oberoende av varandra ska trovärdigt visas i anhållan om 
nyttiggörande.  
 
Övriga former enligt ovan kan till exempel vara utveckling av intellektuella tillgångar från projektet i form 
av datamängder, modeller, metoder, programvara, designer, konstruktioner och även nya behandlings-
former. Publicering av material i form av ”open source”, ”creative commons”, ”toolkits” samt sådana delar 
av klinisk prövning som inte avser forskning klassificeras också som övrig form av nyttiggörande. 
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Aktörer 
 
I normalfallet utformas en nyttiggörandeinsats så att en tredje 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 så ska 
nyttiggörandeinsatserna omfatta kostnader för aktiviteter utöver det som innovationskontoren/-bolagen 
redan utför för den förvaltande organisationens grupperingar. 
 
Tredje part kan vara ett företag där sökande/medsökande själv är involverad, till exempel som ägare, 
beslutsfattare, anställd eller i övrigt närstående. Ett sådant företag kan dock totalt erhålla max 150 000 kr av 
nyttiggörandemedlen och då enbart för lönekostnader i samband med nyttiggörandet. 
 
Nyttiggörandeinsatserna bör utföras av aktörer verksamma i Sverige. Eventuella undantag ska trovärdigt 
förklaras i anhållan om nyttiggörandemedel varför utländsk aktör väljs och hur det är strategiskt för Sverige. 
 

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 nyttiggörandeaktiviteterna.  
 

 

Process 
 

För att kunna erhålla SSF nyttiggörandemedel ska följande vara uppfyllt: 
 

• Projektledaren anhåller först om nyttiggörandemedel via SSF:s ansökningsportal där BankID 
används som personidentifiering 
 

• Projektledaren intygar i anhållan att behörig företrädare för fakturerande part (lärosäte eller 
dess holdingbolag) är införstådd med villkor för att inkomma med faktura enligt dessa villkor 

  
• Anhållan ska ha inkommit till SSF innan projekts slutdatum 

 
• Av SSF godkända nyttiggörandeinsatser ska faktureras SSF senast 6 månader efter projekts 

slutdatum 
 

• Nyttiggörandemedel får användas enbart för godkända kostnader uppkomna efter godkänd 
anhållan. Inga tidigare uppkomna kostnader godkänns 

 
• Om anhållan omfattar flera forskningsidéer ska dessa visas vara oberoende av varandra 

 
• SSF beslutar om anhållan ska bifallas eller ej. 

 
 
Om anhållan godkänns av SSF ersätts utgifter mot faktura enligt: 
 

• Fakturan ska komma från förvaltande organisation/lärosäte eller från eget eller annat 
lärosätes holdingbolag 
 

• På fakturan ska anges projektets diarienummer, anhållans löpnummer (se portal) samt 
texten ”Nyttiggörande” 

 
• Eventuella fakturor från tredje part (konsultföretag etc.) bifogas som underlag 

 
• Lärosätes påslag för indirekta kostnader godkänns inte 

 
• Eventuell tredje parts momskostnader godkänns. 

 
Nyttiggörandemedel ska endast och i sammanfattad form redovisas i projekts slutrapportering. 
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Exempel på kostnader 
 
Nedan ges exempel på vad SSF anser vara godkända kostnader för nyttiggörande samt exempel på 
utförare (utan någon inbördes prioritering). 
 
 

Godkända kostnader Exempel på utförande tredje part 

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

Patentkonsultföretag / Forskarägt IP-bolag. 

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

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

Vårdinstans/Konsultföretag 

Utveckling av ny behandlingsform Vårdinstans/konsultföretag 

Utveckling av mjukvara Konsultföretag 

Varumärkesregistrering  
(max 150 000 kr per forskningsidé) 

Patentkonsultföretag 

Kostnader för mönsterskydd  
(max 150 000 kr per forskningsidé) 

Patentkonsultföretag 

”Proof of principle” forskning tillsammans med tredje part Forskningsinstitut/företag 

Möjlighetsprövning Innovationskontor/forskningsinstitut 

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

Innovationskontor/forskningsinstitut 

Undersökning av uppskalningsmöjligheter Forskningsinstitut 

Marknadsanalys (max 150 000 kr per forskningsidé) Konsultföretag 

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

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 anser vara icke 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 

 


