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Denna sammanfattning bygger vidare på RISE rapport ”Sverige i halvledarvärlden” eftersom 

kommissionens förslag till European Chips Act (8 feb) innebär nya möjligheter för EU:s 

medlemsländer och europeiska aktörer som är verksamma inom halvledarsektorn. Ett aktivt 

deltagande i de europeiska initiativ som ryms inom Chips Act kan stärka Sveriges samlade 

förmåga att bli innovationsledande inom området. Därmed är det viktigt att Sverige, och aktörer 

i det svenska innovationssystemet, tidigt positionerar sig till de kommande europeiska FoU-

investeringar för halvledare.  

European Chips Act 

Den 8 februari presenterade kommissionen European Chips Act – ett förslag till ett paket med 

åtgärder och initiativ som på olika sätt ska leda till det övergripande målet om ökad europeisk 

innovations- och produktionskapacitet av halvledare.  Utöver kommissionens kommunikation 

”A chips Act for Europe” och (1) förslaget till förordning för European Chips Act presenterades 

även (2) förslag till upprättandet av Chips Joint Undertaking och (3) en rekommendation till 

medlemsländerna om en gemensam unionsverktygslåda för att på både kort och lång sikt åtgärda 

bristen på halvledare; 

Kommissionens förslag (1)(2) ska behandlas i det ordinarie lagstiftningsförfarandet, d.v.s. 

diskuteras och beslutas med medlemsländerna i Europeiska rådet och Europaparlamentet. Under 

tiden förslagen behandlas uppmanar kommissionen medlemsländer att med omedelbar verkan 

möjliggöra samordnande europeiska åtgärder för att råda bot på den nuvarande bristen av 

halvledare. Detta genom att inrätta en samordningsmekanism för att besluta om att vidta 

proportionella krisåtgärder. Med andra ord kan vi förvänta oss åtgärder som främjar EU:s 

halvledarbas redan innan European Chips Act antas av rådet och europaparlamentet, vilket är 

bakgrunden till de åtgärder som föreslås i (3) kommissionens rekommendation; 

 

- Kommissionens rekommendation 

För genomförandet av rekommendationen har kommissionen inrättat en europeisk expertgrupp 

för halvledare som ska fungera som en plattform för samordning mellan medlemsstaterna. 

Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att bl.a;  

https://www.ri.se/sites/default/files/2022-01/Sverige-i-halvledarvarlden.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
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• Begära information från näringsliv/tillverkare av halvledare; de uppgifter som enligt 

kommissionen bör samlas in är bl.a. produktionsmöjligheter och produktionskapacitet 

• Applicera nödvändiga krisåtgärder; t.ex. inleda dialog med tillverkare som är etablerade 

i unionen och prioritera avtal med företag som leverera produkter till kritiska sektorer 

• Överväga att ge kommissionen i uppdrag att köpa in vissa produkter för deras räkning 

• Bedöma om EU bör utöva tillsyn över viss export för att trygga försörjningen av den 

inre marknaden.  

Rekommendationen till medlemsländerna kan således utläsas som kommissionens ambition att 

på europeisk nivå kunna agera snabbt för att stävja rådande och framtida leveranskriser. 

Reflektion; Sverige är ett av de medlemsländer som i regel har förespråkat en marknadsliberal 

europeisk ekonomisk politik, mindre angeläget till statlig/europeisk intervention för att 

komplettera det marknaden inte har prioriterat. Något som kanske har spelat roll för Sveriges 

agerande att t.ex. inte signera ”joint declaration on processors and semiconductor technologies” 

(december 2020) där 22 av EU:s medlemsländer bl.a. påkallade att EU bör etablera en 

industriallians för halvledare. Att kommissionen nu uppmuntrar medlemsländerna till kraftig 

intervention inom en specifik sektor visar en helt ny typ av ambition till kraftsamling för att 

uppnå ”strategisk autonomi”. Vad som är rimligt, och vilket genomslag rekommendationen 

kommer att få, kan bli en kontroversiell fråga som också sätter ljus på vilken typ av aktiv 

industripolitik den europeiska nivån kan bedriva. Därmed skiljer sig rekommendationen i 

innehåll från de övriga förslagen till European Chips Act som har ett övergripande fokus på 

Europas förmåga till forskning, innovation och produktion inom unionen;  

 

- Kommissionens förslag: European Chips Act 

Inom ramen för Chips Act presenterar kommissionen ”the European strategy for chips” 

(strategin) som bygger på fem strategiska målsättningar; 

 

• Stärka Europas forskningskapacitet och teknologiska ledarskap  

• Öka innovationskapaciteten för avancerad tillverkning/design/kapsling av energisnåla 

och säkra chip (med riktning mot produktion) 

• Upprätta ett europeiskt ramverk med syfte att radikalt öka produktionskapaciteten till 

2030 

• Åtgärda rådande kompetensbrist 

• Fördjupa kunskapen, och anpassa navigeringen, i det globala halvledarsystemet.  

För att lyckas uppnå strategins målsättningar kommer flera nya initiativ och finansiella verktyg 

integreras till EU:s fond- och investeringslandskap. Den totala nivån på s.k. policydrivna 

investeringar (kan utläsas som investeringar som understödjer den politiska visionen om 

halvledares strategiska autonomi) beräknas av kommissionen till 43 miljarder €.  

 

Chips for Europe initiative – Chips Joint Undertaking - € 11 miljarder (FoU) 
EU Chips Fund – Startup/Scale up - € 2 miljarder (riskkapital) 
Privata investeringar – € 5 miljarder (riskkapital)  
Utökat halvledarfokus i befintliga EU program – € 12,5 miljarder (FoU)  
Nationell finansiering (inkl IPCEI) – € 12,5 miljarder  
 
- Chips for Europe initiative  
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Det nya initiativet ”Chips for Europe” syftar till att förstärka EU:s halvledarteknik och 

innovationskapacitet. De € 11 miljarder som planers till initiativet ska finansiera tekniskt 

ledarskap inom forsknings- design- och tillverkningskapacitet fram till 2030. Med EU:s 

ambition om tekniskt ledarskap är därmed initiativet (och hela European Chips Act) till mycket 

en europeisk akt för att främja Europas forskning och innovationsspets för halvledarteknik.   

De € 11 miljarder som beräknas till initiativet kommer i stor utsträckning integreras till rådande 

europeiska finansieringsstrukturer och program, inte minst till Horisont Europa och Digitala 

Europa som sedan tidigare har prioriteringar för utveckling i nästa generations nanoteknik. Den 

absolut största delen av dessa FoU investeringar kommer implementeras genom det europeiska 

partnerskapet ”Chips Joint Undertaking” (Horisont Europa) som är en fortsättning på det 

existerande partnerskapet ”Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)”. Med andra 

ord kommer KDT JU omorienteras och förstärkas mot målsättningarna i initiativet och på köpet 

få ett nytt namn som indikerar att partnerskapet är ”the lighthouse of the Union’s efforts in 

semiconductors”. 

Joint undertakings (JU) utgör en partnerskapsmodell mellan privat och offentlig sektor. EU 

(kommissionen), medlemsländer och industripartners finansierar partnerskapet och beviljar 

huvudsakligen finansiering med öppna utlysningar. Signifikativt för partnerskap mellan 

kommissionen och industriparter är fokuset på industriell forskning och förmågan att överföra 

forskning till produktion (marknadsintroduktion) 

 

- Initiativfokus: Europeiska teknikinfrastrukturer för halvledare 

En tydlig prioritering för ”Chips for Europe” och de FoU-investeringar som väntas inom Chips 

JU speglar ambitionen om en markant förbättring inom Europa att lyckas med överföringen från 

forskning till marknadsintroduktion. Därmed ska ambitionen om tekniskt ledarskap stimulera 

utökad europeisk produktion av nästa generations halvledare. Produktutveckling av chips är 

förenat med en stor kapitalrisk eftersom investeringar i teknikinfrastrukturer (test-, demo- och 

pilotanläggningar) som behövs är kostsamma. Kommissionen beskriver dock att olika typer av 

teknikinfrastrukturer är fundamental för näringslivet förmåga att utöka Europas kunskap och 

kapacitet för att överbrygga innovationsklyftan från forskning till kommersiellt finansierad 

tillverkning; vilket kan öka efterfrågan och produktionen i Europa till 2030.  

 

- EU Chips fund  

Kommissionens avser att underlätta tillgången till finansiering för start-up/scale-up aktiviteter 

för utvecklingen av Europas halvledarekosystem genom EU Chips fund som innehåller två typer 

av finansiella verktyg;  

 

• Facilitet under InvestEU som tillhandahåller kapital, särskilt genom riskkapital, för att 

stödja uppskalningar och SMF:s marknadsexpansion.  

• Europeiska innovationsrådet (EIC, Horisont Europa) kommer genom EIC Accelerator 

öronmärka investeringsmöjligheter genom bidrag och lån med syfte att stötta innovativa 

SMF (inklusive start-ups).  

- Utökat halvledarfokus i befintliga EU program och nationella investeringar  
 
Befintliga EU-program, både sektorsprogrammen och strukturfonder, förväntas få ett utökat 
halvledarfokus. Horisont Europa (särksilt pelare 2, kluster 4 – samt kompletterande 
partnerskap till Chips JU) förväntas kunna poola FoU kapital till teknikutveckling för 
mikroelektronik och nanokomponenter. Quantum Technologies Flagship under Horisont 
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Europa kommer bl.a. stötta kvantforskning (€ 1 miljard) vilket beräknas kunna bygga på den 
samlade europeiska kompetensen för kvantchips. Kommissionen beskriver även att Digital 
Europas omfattning kommer utvidgas med anledning av initiativets ambition om tekniskt 
ledarskap för halvledare. Medlemsländerna har utrymme att stödja ”Chips for Europe” 
initiativet genom att inkludera mikroelektronik i den nationella återhämtningsplanen (inom 
faciliteten för återhämtning och resiliens). Nationella och regionala fonder (t.ex. ERUF) kan 
dessutom användas till insatser för kapacitetsuppbyggnad inom området som enligt 
kommissionen kan komplettera initiativets stöd till etablering och uppgradering av storskaliga 
test- och tillverkningsfaciliteter.  
 
Medlemsstaterna förväntas ge ytterligare stöd till industriell forskning och innovation genom 
IPCEI – Important Projects of Common European Interest. IPCEI är ett instrument som gör det 
möjligt för enskilda stater att med EU:s godkännande stötta uppbyggnad av infrastruktur eller 
göra andra investeringar som bedöms som nödvändiga för att uppnå målsättningar om utökad 
europeisk kapacitet inom utvalda området; däribland halvledare. En andra IPCEI-omgång för 
mikroelektronik förbereds i skrivande stund och förväntas involvera över 100 deltagare från 
cirka 20 medlemsländer. Allt större marknadssegment behandlas för den andra omgången 
IPCEI microelectronics med särskild tonvikt på innovation inom området som AI-processorer, 
edge, mobilitet, säkerhet och energieffektivitet. IPCEI projekt kommer på olika sätt kunna bidra 
till utveckling/involvera försörjningskedjan för halvledare och är enligt kommissionen ett 
viktigt verktyg för medlemsstaternas möjlighet att investera i nödvändig infrastruktur.  
 

Reflektion: vad kan European Chips Act innebära för Sverige?  

 

European Chips Act ska på kort sikt; förutse, samordna och förbereda Europa inför framtida 
chipsskriser för att säkerställa snabba insatser vid störningar i leveranskedjor – på medellång 
sikt; stärka utformnings- och tillverkningskapaciteten i Europa – på lång sikt; Upprätthålla 
Europas tekniska ledarskap genom överföring av kunskap från FoU till produktion.  
 
Initativen och åtgärderna som ryms inom akten är en enorm kraftsamling till målet om EU:s 
”strategiska autonomi” för halvledare (bl.a. att Europa ska öka sin marknadsandel från dagens 
10% till 20% år 2030), men de olika delarna i akten speglar olika typer åtgärder. Kommissionens 
rekommendation till medlemsländerna ställer frågor om hur den europeiska verktygslådan kan 
utformas för att säkerställa snabba insatser vid leveranskriser. RISE sammanfattning berör dock 
främst aktens målsättning på medellång och lång sikt – där utökad forskning och 
innovationskapacitet ska leda till utökad europeisk produktion – och härvid kan akten och i 
synnerhet ”Chips for Europe Initiative” addera kraft till ett redan starkt svenskt nationellt 
innovationssystem;  
 
Initiativets fokus på forskning- och teknikinfrastrukturer (pilot lines, test and experimentaiton 
facilities) kan möjliggöra nödvändiga investeringar till svenska innovationsmiljöers 
internationella konkurrenskraft, som i sin tur är nödvändigt för att det svenska landskapet ska 
kunna verka som innovationsledande inom halvledarteknik. Ytterligare en möjlighet för Sverige 
är att följa upp kommissionens ambition om att stödja inrättandet av kompetenscentrum i 
varje medlemsland, ett förslag inom initiativet som syftar till att ta itu med kompetensbrister 
inom EU.  
 
Gällande teknikinfrastrukturer och anslutande kompetenscentrum ser kommissionen att 
tillgången till offentligt finansierad teknikinfrastruktur/kompetenscentrum ska vara öppen för 
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ett brett spektrum av användare. De menar att stora företags nyttjande av teknikinfrastruktur 
bör beviljas på marknadsvillkor, medan små- och medelstora företags tillgång till 
innovationsmiljöer på olika sätt kan underlättas genom offentliga initiativ (som reducerar 
kostnaden för användandet av teknikinfrastruktur). Den teknikutveckling som sker, och 
förväntas ske i Europa, kommer således kräva att EU:s landskap för teknikinfrastrukturer 
erbjuder toppmodern service för framtidens chips – att en bred skara aktörer väljer att 
investera i utvecklingsinsatser inom Europa. Härvid har RISE förhoppningar om att det svenska 
innovationslandskapet i stor utsträckning ska kunna bidra till det övergripande europeiska 
målsättningen om Europeiskt teknikledarskap för halvledare.   
 
RISE rapport ”Sverige i halvledarvärlden” visar att även om Sverige saknar stor 
högvolymtillverkning av digitala halvledare finns det många innovativa företag i 
högspecialiserade segment som kraftelektronik, högfrekvenselektronik, fotonik, MEMS och 
sensorer. Därtill har Sverige en betydande roll inom designdelen av värdekedjan, som står för 
en allt större del av halvledarkomponenternas värde. Med rätt investeringar och organisation 
finns en möjlighet för Sverige att bygga vidare på dessa styrkor och bli mer synliga och aktiva i 
Europas halvledarekosystem. Därmed stärker kommissionens förslag till European Chips Act 
(dess FoU investeringsmöjligheter) incitamenten till en svensk färdplan som bör sikta på att 
implementera en nationell strategi för nanoteknik och halvledare (se kapitel 6; Sverige i 
halvledarvärlden)  
 
 

Källor:  

European Chips Act | European Commission (europa.eu) 

- A European Chips Act Communication 

- Chips Act: Regulation establishing a framework of measures for strenghtening Europe´s 

semiconductor ecosystem  

- Commission Recommendation to Member States on a Common Union toolbox to address 

the semiconductor shortage crisis and an EU mechanism for monitoring the 

semiconductor ecosystem  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ri.se/sites/default/files/2022-01/Sverige-i-halvledarvarlden.pdf
https://www.ri.se/sites/default/files/2022-01/Sverige-i-halvledarvarlden.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en

