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Kommande: Skrivarträff för forskningsansökningar till Vetenskapsrådets särskilda
utlysningar
Under våren öppnar Vetenskapsrådet tre riktade utlysningar med inriktning mot forskning om brottslighet,
segregering, samt om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Som ett led i den workshopserie som hölls i
höstas med institutionen för polisiärt arbete erbjuder vi på forskarstöd och samverkan ett tillfälle där ni får
återkoppling på era ansökningar både från oss och era kollegor. Vi ses den 16 maj klockan 15:00. För mer
information om hur du anmäler dig, se medarbetarwebben. Välkomna!

KK-stiftelsens välkomnar till sin webbsända vårlansering och samtal om profilering vid
lärosäten.
Den 8 mars kl 13:00-15:00. Tre program utlyses i vår (8 mars) och information ges om dessa under
webbsändningen: Prospekt, Rekryteringar och Företagsforskarskolor. För hela programet och länk till
sändningen se KK-stiftelsens hemsida. Föregående utlysningar för respektive program finns tillgängliga på
KK-stiftelsens hemsida.

Vinnova – kommande erbjudande om utbildningssamverkan
I april planerar Vinnova att öppna en utlysning som riktar sig till universitet och högskolor som i samverkan
med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan
som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande. Information om erbjudandet publiceras
löpande på Vinnovas hemsida.

Swedish Collegium for Advanced Study
SCAS utlyser nu en rad program, både inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.
Programmen stänger olika datum, för mer information se respektive utlysning.
The General Fellowship Programme
The Natural Sciences Programme
The Barbro Klein Fellowship Programme
The Global Horizons Fellowship Programme
Hör gärna av er till oss på samverkan och forskarstöd om ni har några frågor, ideér eller annat ni vill prata
om! Namn och kontaktinformation finner ni längst ner i detta brev.
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Aktuella och kommande utlysningar
Svenska Spels forskningsråd – Utlysning
Lämnar stöd till forskning om spelberoende och
förebyggande åtgärder mot spelproblem. Medel medges
för projekt som sträcker sig från ett till fem år.
Deadline: 30 april 2022, 24:00

Skolforskningsinstitutet – Utlysning av forskningsbidrag
Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag:
Metoder och arbetssätt i undervisningens planering,
genomförande och utvärdering som bidrar till barns och
elevers utveckling och lärande.
Deadline: 11 maj 2022, 14:00

Trafikverket – Utlysning: Morgondagens
transportpolitiska beslutsstöd
Finansiera forskning som ökar kunskapen om det svenska
transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar
och föränderlig värld.
Deadline: 20 april 2022

NIKK Nordisk information för kunskap om kön - Utlysning
Finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom
fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till
projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska
länder samarbetar. Projekten kan exempelvis bidra till ny
kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.
Deadline: 31 mars 2022, 14:00

Gunvor och Josef Anérs stiftelse – Anslag
Humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningsområdet
Anslag ges till kvalificerad forskning med svensk och
internationell inriktning inom humaniora och
samhällsvetenskap (inkl kulturhistoriskt angelägna projekt).
Deadline: 1 juni 2022, öppnar 1 april.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse – Konferenser
Anslag lämnas till deltagande i konferenser under
förutsättning att den sökande inbjudits att organisera
sessioner eller presentera egna forskningsrapporter. För
att ansökan ska beaktas ska konferensen äga rum efter
den 30 maj.
Deadline: 17 april 2022

Stiftelsen Allmänna Barnhuset – Forskningsbidrag
Delar ut medel till forskning om barn- och ungdomar i
utsatta livssituationer. Årets omgång prioriterar pågående
projekt som tidigare beviljats medel från stiftelsen samt
planeringsanslag till mer nystartade forskningsprojekt.
Deadline: 13 april 2022, 12:00

Länsförsäkringar – kommande utlysning på temat ’En
Hållbar Trygghet’. Öppnar under mars.
Under de senaste åren har de sociala trygghetsutmaningarna fått alltmer uppmärksamhet i media,
civilsamhälle och bland politiska och ekonomiska aktörer.
Vad som utgör en trygghetsutmaning skiljer sig dock
radikalt mellan olika delar av landet.
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF – Utlysning
För att öka samarbetet mellan industri och akademi satsar
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, nu totalt 30
miljoner kronor på industridoktorander inom
naturvetenskap, teknik och medicin. Bidraget löper under
utbildningstiden och ska resultera i en doktorsexamen.
Deadline: 19 maj 2022

Vinnova – Rörlighet för innovation, lärande och
kunskapsutbyte
Vill du eller din organisation vidga vyerna för att få nya
kontakter, insikter och samarbeten? Nu erbjuder Vinnova
finansiering för personer verksamma inom forskning och
innovation som vill arbeta i en annan organisation i upp till
18 månader.
Deadline: 20 april 2022, kl 14:00
AFA Försäkring – Utlysning
Finansierar forskningsprojekt som kan förbättra
arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade skador,
sjukdomar och sjukfrånvaro för arbetare i privat sektor,
samt anställda i kommuner och regioner.
Deadline: 5 maj 2022

Utlysningar från föregående nyhetsbrev som fortfarande är öppna.
Formas – Kommande: Forskarskolor inom hållbart
samhällsbyggande
Formas medel för tvärvetenskapliga och praktiknära
forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande.
Forskarskolorna ska sätta samman forskare från olika
lärosäten och fakulteter, som tillsammans kan säkerställa
en praktiknära forskarutbildning för licentiater och
doktorander, och möjliggöra en tvärvetenskaplig
kunskapsproduktion för dessa såväl som andra i
forskarskolorna ingående forskare. Öppnar 7 mars 2022.
Deadline: 19 maj 2022

Handelsrådet – Postdoc-stöd/tjänst
Kan sökas av den som har disputerat under de senaste 2
åren eller om disputationen planeras vara genomförd
senast kommande juni månad. Syftet med stödet är att
främja den svenska handelsforskningens
kompetensutveckling. Forskningen ska vara tillämpbar för
handelns företag och anställda och/eller branschen som
helhet, och komma till praktisk nytta i en nära framtid.
Deadline: 28 april 2022, 14:00
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Brottsofferfonden – Forskningsmedel
Brottsofferfonden stödjer forskningsprojekt där det
övergripande målet är att öka kunskapen om brottsoffer
och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer.
Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika
ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi,
psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media
och medicin. Brottsofferfonden finansierar
doktorandprojekt under förutsättning att en disputerad
forskare står som huvudsökande.
Deadline: 1 april 2022
Formas Årliga öppna utlysningen
Forskningsprojekt
Forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären
Båda bidragsformerna öppnar för ansökningar 10 mars.
Inom denna bidragsform välkomnar vi forskningsprojekt
där forskare formulerar sina egna frågeställningar inom
något eller flera av utlysningens tre ansvarsområden, miljö,
areella näringar och samhällsbyggande.
Deadline: 21 april 2022, 14:00
Sweco - J. Gust. Richert stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning
och utbildning inom områdena miljövård, energi,
samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med
avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda
områden.
Deadline: 31 mars 2022, kl 23:59
Formas – Kommande: Sociala och kulturella perspektiv
på klimatförändringar och biologisk mångfald
Forskningsprojekt som belyser sociala och kulturella
perspektiv på pågående klimatförändringar och förlusten av
biologisk mångfald. Öppnar 1 mars 2022
Deadline: 28 april 2022
Vetenskapsrådet –
Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap
Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
Kommande, öppnar 9 februari. Syftet med projektbidraget
är att du som forskare ges frihet att själv formulera
forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en
definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
Deadline: 15 mars 2022

Forte - Kommande utlysning om barns och ungas
psykiska hälsa
Öppnar den 16 februari 2022. Utlysningen är den första
inom det 10-åriga nationella programmet om psykisk hälsa.
Utlysningen omfattar följande inriktningar: Förekomst
gällande välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska
tillstånd hos barn och unga; Insatser för att främja barns
och ungas välbefinnande; Insatser för att förebygga
psykiska besvär hos barn och unga; Behandlande insatser
för barn och unga med psykiatriska tillstånd.
Deadline: 5 april 2022
Forte - Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i
Sverige och Indien 2022
Forte och det indiska forskningsrådet för medicinsk
forskning (ICMR) välkomnar nu ansökningar för
samarbetsprojekt inom forskningsområdet åldrande och
hälsa. Utlysningen riktar sig till forskargrupper som är
baserade i Indien och Sverige.
Deadline: 7 april 2022, 13:30
Erling-Perssons stiftelse - Anslag
Anslag ges till forsknings- eller utbildningsprojekt inom
intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet
entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras.
Deadline: 10 april 2022
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond - Bidrag
Stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och
ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på
faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och
livssituation. Tillämpad forskning som förbättrar situationen
för målgrupperna välkomnas särskilt, samt projekt där barn
och ungdomar själva är delaktiga.
Deadline: 30 april 2022
Vetenskapsrådet – Bidrag till forskningsmiljö inom
humaniora och samhällsvetenskap
Kommande, öppnar 9 februari. Syftet är att skapa
mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett
vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en
konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller
ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett
gemensamt forskningsmål på lång sikt.
Deadline: 15 mars 2022

Samverkan / Innovations stöd:
Erik Falk – samverkanskoordinator
Johanna Tollbäck – samverkansstrateg, akademisk rörlighet (PUSH)
Johan Bornebusch – innovationsstöd
Forskarstöd:
Gabriela Hinchcliffe Voglio – Svenska finansiärer
Enhetschef:
Dan-Anders Lidholm
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