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PRESSMEDDELANDE  

Svensk Värdepappersmarknad stödjer och ger bidrag till Swedish House of 

Finance  

Svensk Värdepappersmarknad har genom en förvaltad stiftelse beslutat om ett bidrag om 

500 000 kronor till Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm vilket läggs 

till ett tidigare bidrag om 1 miljon kronor. Målet är att under en 10-årsperiod stödja Swedish 

House of Finance med totalt 5 miljoner kronor.  

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad har genom en anknuten stiftelse beviljat ett bidrag 
om 500 000 kr till Swedish House of Finance (SHoF) vilket läggs till tidigare beviljade bidrag om 1 

miljon kr. I samband med att bidraget beviljades noterades att intentionen är att under en 

period om 10 år bevilja bidrag inklusive redan beviljade bidrag om totalt 5 mkr till SHoF.  

Swedish House of Finance är ett center som initierades 2011 av svenska staten genom Vinnova, 

Handelshögskolan i Stockholm, och den privata finanssektorn i Sverige med målet att skapa ett 

nationellt centrum för finansforskning som är konkurrenskraftigt på högsta internationella nivå. 

Efter snart 10 år räknas centret som ett av de absolut ledande i sitt slag i Europa.  

Anders Anderson, Director på Swedish House of Finance, kommenterar:  

- Vi är mycket glada över det stöd vi får från Svensk Värdepappersmarknad, såväl ekonomiskt 
som genom dess aktiva engagemang i verksamheten inom Swedish House of Finance. För oss är 

det ett kvitto på hur viktig finansforskningen är för att bibehålla en stark finansmarknad, och att 

vår verksamhet är både relevant och ligger i dess framkant.  

Urban Funered, VD för Svensk Värdepappersmarknad, som sedan våren 2020 är medlem i 

styrelsen för Swedish House of Finance och nyligen har tagit plats i dess Advisory Board 

kommenterar:  

- Swedish House of Finance är ett nationellt centrum för finansforskning som under den senaste 

10-årsperioden har etablerat sig som ett av de ledande i sitt slag i Europa. Föreningen har på 

olika sätt bidragit till SHoF alltsedan dess bildande och det är naturligt för oss att fortsätta stödja 
centrets arbete då man nu söker ny långsiktig finansiering. Vi ser fram mot ett fortsatt mycket 

gott samarbete med såväl centret som övriga statliga och privata aktörer som nu sluter upp 

bakom och stödjer Swedish House of Finance.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Anders Anderson, Föreståndare för Swedish House of Finance 

Anders.anderson@hhs.se 

+46 70 863 63 44 
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Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm är ett nationellt forskningscentrum i 

finansiell ekonomi. Centret samarbetar med internationellt framstående forskare och rankas som 

ett av världens ledande forskningsinstitut på området. Centret fungerar som en oberoende 

plattform där akademin, den privata och den offentliga finansiella sektorn kan utbyta kunskap, 

ta fram nya idéer, och få tillgång till ett globalt nätverk av de mest framstående forskarna inom 

finans. Swedish House of Finance finansieras till lika delar av akademin, den privata och den 

offentliga sektorn. Det är en icke-vinstdrivande och opartisk organisation. På centret finns omkring 

40 forskare bestående av professorer, internationella och nationella externt anknutna forskare, 

samt 30 doktorander. Mer information på www.houseoffinance.se. 

 

 


