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Uppdrag till Sylvia Schwaag Serger  

Bakgrund 
Samarbetet med Kina står inför en ny fas. Inför högnivåbesöket i Kina juni 
2017 tog Sverige initiativ till ett innovationspartnerskap för hållbar 
utveckling mellan Sverige och Kina, där statsminister Stefan Löfven och 
premiärminister Li Keqiang enades i förhoppningen om att ett avtal ska 
kunna undertecknas inom en nära framtid.   

På forskningsområdet finns det sedan tidigare ett avtal mellan Kina och 
Sverige, inom vilket ett samarbete för gemensamma utlysningar inleddes 
förra året mellan kinesiska Ministry of Science and Technology of China 
(MOST) och Verket för innovationssystem (Vinnova). Under 2017 har ett 
samförståndsavtal om högre utbildning tecknats. Inom EU har färdplaner 
tagits fram för forsknings- och innovationssamarbete med viktiga länder 
utanför Europa, bland annat Kina.  

För ett framgångsrikt operativt samarbete inom och främjande av 
innovation, forskning och högre utbildning krävs dock ett ökat strategiskt 
arbete. Det är också en förutsättning för att framgångsrikt förverkliga 
innovations- och forskningskontoren i utlandets uppdrag att bedriva 
långsiktigt och strategiskt främjande av innovation, forskning och högre 
utbildning inom områden av betydelse för Sverige som kunskapsnation. Ett 
strategiskt arbete är även av vikt för att effektivisera samordningen mellan 
aktörerna inom Team Sweden Kina. 

Nyckelaktörer i innovationssystemet och svenska aktörer som arbetar 
gentemot Kina, bland andra Sweden China Trade Council och Sweden 
China Greentech Alliance, har också efterfrågat en tydligare strategisk 
inriktning för arbetet med Kina.  
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Uppdraget 
Professorn Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet, ska bistå 
Regeringskansliet genom Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, 
Miljö- och energidepartementet samt Utrikesdepartementet med att ta fram 
ett kunskapsunderlag som ska bidra med ökad kunskap till regeringens 
arbete för ökade och strategiskt inriktade svensk-kinesiska samarbeten inom 
och främjande av innovation, forskning och högre utbildning i Kina. 

Avstämningar under uppdragets gång sker med en särskilt tillsatt intern 
referensgrupp i Regeringskansliet där relevanta sakenheter inom 
Näringsdepartementet samt Utrikesdepartementet/ASO	och	FH,		
Utbildningsdepartementet/UH	och	F	samt	Miljö-	och	
energidepartementet/EE,	KL	och	I är representerade.  

Arbetet ska utgå från befintliga bilaterala avtal med Kina inom innovation, 
forskning och högre utbildning, regeringens prioriteringar i aktuella 
propositioner och strategier, den pågående utredningen om 
internationalisering av högskolan, Agenda 2030 samt inriktningen i 
uppdraget för innovations- och forskningskontoren i utlandet. Vidare bör 
arbetet tillvara kunskap och analyser från tidigare insatser, exempelvis 
internationella miljötekniksekretariatet (IMT) och Centec.  

En central del i uppdraget är att tillvarata synpunkter och behov från 
nyckelaktörer i innovationssystemet, till exempel lärosäten, institut och andra 
berörda myndigheter, företrädare för samverkansprogrammen, Team 
Sweden Kina och representanter för näringslivet. Detta kan till exempel ske 
genom en extern referensgrupp, rundabordssamtal, seminarier och 
workshops.  

Uppdraget ska slutredovisas i form av en rapport till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet med kopior till Utbildningsdepartementet, Miljö- och 
energidepartementet samt Utrikesdepartementet) samt en muntlig 
presentation av arbetets resultat för samtliga berörda departement och 
nyckelaktörer i innovationssystemet. Uppdraget ska slutrapporteras senast 
den 1 maj 2018.  


