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Företagsforskarskolans utlysning av 

doktorandresurser 
 

Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för 

forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt 

finansierade doktorandprojekt. Samverkan kan beskrivas som ”olika organisationer som med 

respektive syften och drivkrafter arbetar gemensamt och uppnår bättre resultat och 

därigenom stärker varandra”. Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning 

arbetar en doktorand under 4 år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för 

framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalité och ambitionen är att de ska vara 

samhällsnyttiggörande vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av 

verksamheter. 

 

Villkor för doktorandresursen 
Resursen från universitetet motsvarar 50 % doktorandlön under 48 månader och 100% 

praktiklön för doktoranden under 3 månader hos en extern part. För beviljning krävs att 

resterande 50 % av doktorandlönen erhålles från den externa parten, tex från näringsliv, 

stiftelse eller offentlig sektor. Det förutsätter en etablerad kontakt mellan sökande forskare 

och tilltänkt extern part samt ett stödbrev från den externa parten som bilaga. I årets utlysning 

finns det en möjlighet för sökande med icke vinstdrivande externa parter att ansöka om 

ytterligare 25 % doktorandlön från universitetet. För det krävs det en särskild bilaga som 

motiverar till den ytterligare finansieringen inklusive anledningen till att den externa parten 

inte kan finansiera 50 % doktorandlön. 

 

Vem är behörig att söka? 

Forskare som är anställd vid Umeå universitet och har rätt att vara huvudhandledare för en 

forskarstuderande kan söka en doktorandresurs. Ansökningar från samtliga ämnesområden är 

välkomna. Reglerna för forskarhandledning finner du i ”Antagningsordning för utbildning på 

forskarnivå som gäller vid Umeå universitet”. Den sökande får inte ha ett direkt eller indirekt 

ägande i den externa organisationen och inte heller ha ett annat engagemang i den externa 

organisationen som kan påverka forskaren i dennes roll som doktorandens handledare. Det är 

endast tillåtet att skicka in en ansökan per handledare. Två forskare kan skicka in 

ansökningar med samma externa partner förutsatt att projekten är olika. 

Medsökande  

En person vid den externa parten ska vara inkluderad som medsökande till ansökan och 

förväntas vara engagerad i samverkansprojektet under projekttiden och som mentor till 

doktoranden.  

Kostnader och resursbelopp 

Företagsforskarskolan finansierar 50 % av doktorandlönen (i särskilda fall kan 75 % 

förekomma) i det sökta projektet under 48 månader, kostnader vid kurser som ges av 

Företagsforskarskolan samt full lön för 3 månaders praktik för doktoranden hos den externa 
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parten. Den externa parten ska stå för 50 % av doktorandlönen (i särskilda fall kan 25 % 

förekomma) med full kostnadstäckning under 48 månader inklusive sedvanlig löneökning 

enligt doktorandtrappan. Övriga kostnader som berör doktoranden, t.ex. drift- och 

resekostnader, ska den sökande säkerställa medel för.     

Förvaltning/drift av projektet 

Doktoranden som ingår i Företagsforskarskolan kommer att vara antagen vid en institution 

vid Umeå universitet. Ersättningen till institutionen görs efter fakturering från berörd 

institution till Företagsforskarskolan.  

Vad ska ansökan innehålla? 
Sökande forskare ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att 

ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att all efterfrågad 

information är angiven enligt instruktionerna. Företagsforskarskolan godkänner inte 

kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från tillägg som efterfrågas specifikt. 

Om sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så 

kan det antingen vägas in i bedömningen eller så kan ansökan komma att avvisas och därmed 

inte behandlas. 

Ansökan, som kan skrivas på svenska eller engelska, ska innehålla all obligatorisk samt övrig 

relevant information i ansökan, inklusive:  

 beskrivande information (använd bifogad mall)  

 en forskningsplan   

 CV och publikationslista för sökande och medsökande, biträdande handledare kan 

inkomma med CV och publikationslista om det anses stärka ansökan 

 ett stödbrev från extern part 

För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs 

också att prefekt vid berörd institution signerar ansökan. 

 

Beskrivande information 

Sökande ska använda den bifogade mallen för ansökan och ange en projekttitel och 

kontaktuppgifter. Här fylls även i vilken extern part sökande ämnar samverka med, och 

medsökandes namn och kontaktuppgifter (från den externa parten). I denna del uppges också 

om sökande har eller har haft resurs i Företagsforskarskolan förut, och redogör för eventuell 

roll hos den externa parten. Ytterligare sex sektioner ska fyllas i, där vardera sektion ska 

bestå av maximalt 1500 tecken (inkl. mellanrum) vilket är cirka 220 ord: 

I. SAMMANFATTNING inkl. målsättning och det vetenskapliga bidraget med projektet  

II. BESKRIVNING AV DEN EXTERNA PARTEN, med speciell hänsyn till storlek, 

organisatorisk och ekonomisk stabilitet och självständighet mot universitet (Beskriv 

också eventuella kopplingar mellan handledare och den externa parten såsom ägande 

eller formell ledarroll) 
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III. RELEVANS FÖR DEN/DE EXTERNA PARTEN/PARTERNA. Beskriv hur projektet 

kopplar till den externa partens verksamhet, tex dagliga aktiviteter, vision, strategi och 

mål 

IV. SAMHÄLLSRELEVANS. Beskriv så att icke-specialister förstår projektets betydelse 

för forskningsområdet, omgivande samhälle samt för intern och extern part 

V. DOKTORANDENS ARBETSMILJÖ. Beskriv den vetenskapliga miljö som 

doktoranden kommer att vara en del av (tex del i forskargrupp eller centrumbildning) 

och hur doktoranden kommer att interagera med extern part (tex miljön hos extern 

part) 

VI. ETISKA ASPEKTER. Beskriv etiska aspekter hos projektet, ange också om etiskt 

tillstånd finns, ska sökas eller ej är aktuellt. Notera att det alltid finns etiska aspekter 

med forskningsprojekt, så denna rutan ska inte avfärdas  

 

Forskningsplan 

Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av 

forskningsuppgiften anpassad för en doktorandutbildning på 48 månader, högst fem A4-sidor 

i Times New Roman, teckenstorlek 12, referenser inkluderade.  

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker i denna 

ordning: 

 Syfte och mål. Redogör för övergripande syfte och specifika mål för 

forskningsprojektet.  

 Bakgrund. Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat 

inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.  

 Signifikans. Beskriv höjden på det vetenskapliga bidraget hos projektet inom 

forskningsfältet, på kort och lång sikt. Beskriv speciellt den kunskapslucka som 

projektet ämnar adressera, och signifikansen av detta. 

 Projektbeskrivning. Gör en sammanfattning av projektet där du beskriver teori, metod, 

tidsplan och genomförande.  

 Preliminära och/eller förväntade resultat. Beskriv dina egna försök och förstudier 

inom forskningsområdet om det finns. Redogör för förväntade resultat. 

Redovisa under en särskild rubrik övrig information som du anser vara relevant för din 

ansökan. Det kan innehålla: 

 Utrustning/data. Beskriv den basutrustning/data för projektet som doktoranden kan 

disponera.  

 Internationellt och nationellt samarbete. Beskriv ditt och gruppens samarbete med 

utländska och svenska forskare/forskargrupper.  
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CV och publikationer 

Sökanden och medsökande ska bifoga sitt cv som får vara maximalt två A4-sidor i Times 

New Roman, teckenstorlek 12. Publikationslista redovisas separat. Även biträdande 

handledare kan bifoga sitt CV om det anses stärka ansökan. 

CV’t ska vara specificerat enligt de numrerade rubrikerna i den ordning (de punkter som 

eventuellt inte är aktuella lämnas tomma).  

1. Högskoleexamen: år, ämnesområde och lärosäte. 

2. Doktorsexamen: år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt 

handledare. 

3. Postdoktorsvistelser: år och placering. 

4. Docentkompetens: år. 

5. Nuvarande anställning: förordnandetid, andel forskning i anställningen. 

6. Tidigare anställningar: typ av anställning och förordnandetider. 

7. Uppehåll i forskningen. Här har du möjlighet att redogöra för eventuella längre 

uppehåll i din aktiva forskningstid som påverkat dina meriteringsmöjligheter, 

exempelvis med anledning av föräldraledighet, allmän- eller specialisttjänstgöring för 

kliniskt verksamma yrkeskategorier, förtroendeuppdrag eller andra skäl av motsvarande 

karaktär. Ange omfattning av respektive uppehåll. 

8. Handledning: doktorer och postdoktorer som du varit huvudhandledare för; namn och 

år. 

9. Externa och interna anslag. Ange anslag som har beviljats för din forskning. Ange om 

du har varit huvudsökande eller medsökande. 

10. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan  

Publikationer/verksamhet 

Publikationslista för 2010-2018 ska bifogas där de fem publikationer som du anser viktigast 

för projektansökan markerats med asterisk (*) i respektive lista. Publikationerna ska sorteras 

under numrerade rubriker i denna ordning: 

1. Fackgranskade originalartiklar 

2. Fackgranskade konferensbidrag, vars resultat inte finns i andra publikationer. 

3. Monografier 

4. Forskningsöversiktsartiklar 

5. Böcker och bokkapitel 

6. Patent (Patents), ange datum för registrering. 

7. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram, databaser eller andra 

produkter/tjänster  



 

 

 
Företagsforskarskolan 
Utlysning av doktorandresurser  
 

 
 

INSTRUKTION FÖR ANSÖKAN  
Doktorandresurs 

Dnr: FS 2.1.6-1043-18 
Sista ansökningsdag: 16/9 2018 

Page 5 (6)  
 

 

 

5 
  

 Företagsforskarskolan   SE-901 87 Umeå www.umu.se   

 

8. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer (Popular science 

articles/presentations) 

9. Övrigt 

Stödbrev från extern part  

Ett underskrivet stödbrev från extern part ska bifogas som stödjer projektets relevans för den 

externa partens verksamhet, visar att den externa parten har intentionen att ekonomiskt stödja 

doktorandprojektet vid beviljning, samt att den externa parten är villig att ta emot 

doktoranden på arbetsplatsen.  

Bedömning 

Så här bedöms ansökan 

Företagsforskarskolans styrelse utgör granskningskommitté av ansökningarna. Alla 

ansökningar granskas av minst tre ledamöter och bedöms utifrån 

 Vetenskaplig kvalité (syfte och mål, metod, förväntade resultat) 

 Relevans för extern part (koppling till extern verksamhet, intention till ekonomiskt stöd, 

plats för doktorand) 

 Vetenskaplig genomslagskraft (innovativitet, originalitet, nytänkande) 

 Samhällsrelevans (betydelse för omgivande samhälle och intern/extern part) 

 Doktorandes arbetsmiljö (vetenskaplig miljö och interaktion med extern part) 

 Genomförbarhet (omfattning, plats/utrustning/material, vetenskaplig rimlighet) 

Dessutom utvärderas den sökandes kompetens och vetenskapliga självständighet, samt den 

externa partens stabilitet (organisatorisk och ekonomisk). Vi lägger stor vikt vid att den 

sökande inte har ett engagemang i den externa parten som kan påverka forskaren i dennes 

roll som doktorandens handledare. Eventuella ansökningar om  ytterligare 25 % 

doktorandlön från universitetet behandlas efter det att själva ansökan har utvärderats enligt 

ovan och bedömts klara kriterierna för finansiering. För att beviljas ytterligare 25 % 

doktorandlön från universitetet krävs det att styrelsen gör bedömningen att den externa parten 

inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att finansiera 50 % av doktorandlönen 

och att erforderliga medel finns.  

Jävshantering 

Styrelseledamöter är skyldiga att anmäla jäv i förhållande till de ansökningar hon eller han 

ska granska. I de fall där jäv föreligger utses annan granskare. Vid jäv kommer den som är 

jävig att lämna lokalen när ärendet behandlas. Jäv antecknas i ett särskilt jävsprotokoll. 

Styrelseledamöterna och föreståndaren får själva göra en ansökan som huvudsökande, 

föreslås som biträdande handledare eller vara medsökande som extern part men ska då 

rapportera jäv under granskningsförfarandet av sin egen ansökan.  

Exempel på andra jävssituationer kan vara när en granskare nyligen har haft ett nära 

samarbete med en sökande. En jävssituation kan också orsakas av motsättningar eller 

konkurrens mellan granskare och den som ska granskas. 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/forskningsfinansiering/sokabidrag/utlysningar/bedomninginomhumanioraochsamhallsvetenskap.4.287e63c12e07f2d5178000650.html
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Jämställdhetsstrategi 

Jämställdhet används som ett randvillkor för prioritering av kvalitetsmässigt likvärdiga 

ansökningar. Detta innebär att då ansökningar har samma övergripande kvalitetsbedömning, 

ska ansökningar från underrepresenterat kön ges högre prioritet.  

 

Beslut 
I slutet av utlysningsåret publiceras beslut om tilldelning på Företagsforskarskolans 

webbplats. De sökande kommer också att bli kontaktade personligen med besked om beslut. 

Forskare vars ansökningar blir beviljade kommer att få ytterligare information gällande de 

praktiska detaljerna om resursen. Viktig information redan nu är att forskare som har 

beviljats projektresurser kommer att ha två månader på sig att komma in med ett bindande 

finansieringsintyg från den/de externa parten/parterna.  

 

När och hur ska ansökan lämnas in? 
Din ansökan ska skickas in elektroniskt till registrator vid Umeå universitet 

(registrator@umu.se) och ska vara registrator tillhanda senast söndagen den 16 september 

2018. Märk ditt e-post och din ansökan med Dnr: FS 2.1.6-1043-18. 

 

Kontakt 

Frågor om ansökan 

Anna Linusson Jonsson, e-post: anna.linusson@umu.se, telefon: 090-786 68 90 

 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/omvetenskapsradet/styrandedokument/jamstalldhetsstrategi.4.1f599ea412a30327ccf800042.html
mailto:anna.linusson@umu.se

