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Forskningsnämnden  

UTLYSNING 

20210315 STYR 2021/682 

Utlysning av universitetsgemensamma medel  
– Tvärvetenskapliga projekt med fokus på 
Agenda 2030 och hållbar utveckling 

Syfte och mål 

Lunds universitet avsätter upp till 100 mnkr till en universitetsgemensam satsning 

på excellens vid Lunds universitet med fokus på Agenda 2030 och hållbar 

utveckling. Av denna summa används en del för en ny satsning på 

doktorandtjänster inom forskarskolan Agenda 2030 och den andra delen för en 

universitetsgemensam utlysning av post-doktorstjänster inom tvärvetenskapliga 

projekt.  

Det är snart 35 år sedan Brundtlandrapporten kom ut och utvecklingen sedan dess 

har varit allt annat än hållbar. Det behövs sålunda ny och innovativ kunskap för att 

underlätta en utveckling som garanterar att också kommande generationer får 

möjligheter att förverkliga sina behov. Kunskap behövs både om hållbarhet 

generellt och för genomförandet av den av FN godkända Agenda 2030 och dess 

specifika mål. Syftet med satsningen är att Lunds universitet ska uppnå 

internationell excellens inom forskningsområdet. Genom att både bygga ut 

forskarskolan Agenda 2030 med fler doktorander och samtidigt satsa på ett stort 

antal postdoktorer inom innovativa tvärvetenskapliga projekt räknar Lunds 

universitet med att engagera en bred, internationell sammansättning av forskare 

och idéer. Målsättningen är att skapa internationellt ledande miljöer genom att 

ännu bättre än tidigare utnyttja Lunds universitets bredd. Lunds universitet ser fram 

emot projektansökningar som visar på nyskapande i kraft av denna bredd och som 

har potential att via ett kluster av externt finansierade projekt utvecklas till nya 

högklassiga forskningsmiljöer. 

Utlysningen omfattar postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. I 

projekten deltar även forskare från involverade fakulteter. Projekten som utvecklas 

ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska 

också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida 

miljöer för excellens och profilering.  

Inom forskningsprogrammet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska 

kompetens utvecklas och särskilda medel ska avsättas för detta ändamål inom 

programmet.  

Satsningen uppskattas att på basen av den första utlysningen 2021 kunna finansiera 

2–4 projekt, med sammanlagd finansiering av cirka 12 postdoktorer.  
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Efter 1–2 år planeras en ny utlysning av postdoktorsanställningar där återstående 

medel görs tillgängliga. 

Utvärderingsprocess 

Ansökningar till fakultetsgemensamma projekt utarbetas av forskare vid Lunds 

universitet. Projekten ska involvera minst tre fakulteter. För att garantera att 

fakulteterna är fullt informerade om planerna ska samtliga involverade fakulteters 

dekaner per e-post bekräfta att de stöder ansökan. Dessa e-postmeddelanden 

bifogas till ansökan.  

En rangordning genomförs av en extern panel med internationellt erkända forskare 

som tillsammans har en bred expertis inom hållbar utveckling. För att säkerställa 

att den svenska kontexten och den forskning som redan görs vid Lunds universitet 

har beaktats behandlas bedömningarna därefter av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen 

är sammansatt av två representanter från Forskningsnämnden och två 

representanter från hållbarhetsforum samt med forskningsnämndens ordförande 

som ordförande. Beslut om vilka projekt som skall finansieras fattas av rektor 

utgående från ett förslag av forskningsnämnden. Om forskningsnämndens förslag 

avviker från den externa panelens rangordning bör detta motiveras.  

Bedömningskriterier 

Relevans. På vilket sätt är projektet relevant för att skapa ny kunskap för hållbar 

utveckling, Agenda 2030 och för de specifika hållbarhetsmål projektet riktar sig 

mot? 

Kvalitet. Vilka är möjligheterna för projektet att skapa forskning på högsta 

internationella nivå? 

Nyskapande. Är frågeställningarna, metoderna, perspektiven och 

kunskapskombinationerna originella och unika jämfört med det som redan görs vid 

Lunds universitet och internationellt? Utgör projektet en bas för ett nytt 

tvärvetenskapligt samarbete vid Lunds universitet? 

Utvecklingspotential. Vilka förutsättningar har projektet att söka och få anslag för 

hållbarhetsforskning från de specifika nationella och internationella utlysningar 

som specificeras i ansökan? Finns idéerna, kunnandet och kopplingarna till 

europeiska nätverk? Finns det potential för projektet att utvecklas till en miljö för 

excellens och profilering, dvs. att via ett kluster av externt finansierade projekt 

bygga en ny högklassig forskningsmiljö?  

Samverkan. Omfattar projektet samverkan med externa aktörer på ett sätt som 

ökar projektets relevans, forskningens kvalitet och möjligheterna för forskningens 

genomslag och tillämpning i samhället? 

Genomförbarhet. Är det realistiskt att forskarna från Lunds universitet 

tillsammans med de postdoktorer som rekryteras till projektet kan uppnå målen när 

man beaktar forskarnas kompetens, de metoder som ska användas och resurserna 

som reserveras för projektet? Har de forskarna som deltar i projektet förmågan att 

utveckla projektet till en högklassig forskningsmiljö? 

Relevans, utvecklingspotential och samverkan bedöms enbart på basen av 

respektive avsnitt i ansökan. Kvalitet, nyskapande och genomförbarhet bedöms på 

basen av de specifika avsnitten, men också utifrån ansökans helhet.  
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Villkor för ansökan 

• Minst tre fakulteter ska involveras i varje projekt. Lunds universitets kultur- och 

museiverksamheter (LUKOM) kan delta i projekt men kan inte anställa 

postdoktorer. Internationella miljöinstitutet och MAX IV kan också delta i 

projekt och dessutom anställa postdoktorer. Kravet att varje projekt ska 

involvera tre fakulteter kvarstår dock.  

• Varje deltagande fakultet får genom projektet finansiering för en 

postdoktorstjänst för två år, inklusive indirekta kostnader. Fakulteterna som 

beviljas projekt måste ha beredskap att utlysa postdoktorstjänsterna den 30 

augusti 2021 i den samlade utlysningen.  

• Varje projekt får finansiering från programmet för huvudsökande motsvarande 

10 % av en heltidstjänst.  

• De fakulteter eller institutioner som deltar i projektet samfinansierar den tid 

övriga projektdeltagare, som stödjer postdoktorerna, använder inom projektet. 

Samfinansieringen bör vara minst 10 % per fakultet för huvud- respektive 

medsökande forskare, inklusive indirekta kostnader. 

• Det ska finnas en huvudsökande från en fakultet, vilken dessutom är 

projektledare. Därutöver ska det vara en medsökande från varje deltagande 

fakultet. Huvudsökande ska vara antingen professor eller lektor. Medsökande 

forskare som deltar i projektet kan vara professor, lektor eller biträdande 

universitetslektor. De huvud- och medsökande forskarnas meriter utgör bas för 

ansökans bedömning. Huvud- och medsökande forskare kan endast delta i en 

ansökan. Övriga medverkande forskare kan delta i flera ansökningar.  

• Projekt ska starta senast 1 augusti 2021 och avslutas 31 juli 2024. De medel som 

projektet tilldelats ska förbrukas inom angiven projekttid i ansökan.  

• Beslutade medel beviljade för detta projekt ska täcka såväl direkta som indirekta 

kostnader. 

• Huvudsökande ansvarar för projektets ekonomi och medel tilldelas (månatligen) 

i takt med att projektkostnader uppstår. 

• Kringkostnader för exempelvis resekostnader, driftkostnader, utrustning och 

externa tjänster kan sökas för upp till max 100 000 kronor per postdoktor, 

inklusive indirekta kostnader. 

Ansökans utformning 

Ansökan ska innehålla följande information enligt ordningen nedan: 

• Titel på ansökan. 

• Namn på huvudsökande samt namn, titel, e-post, telefonnummer, fakultet, 

institution och kostnadsställe för huvudsökande.  

• Ange deltagande fakulteter samt namn, titel, e-post och telefonnummer, fakultet 

och institution för varje medsökande. 

• Projektets start- och slutdatum.  

• Sammanfattning (maximalt 200 ord). 

• Avsnitt 1. Relevans. Beskrivning på vilket sätt det sökta projektet är relevant 

för att skapa ny kunskap för hållbar utveckling och Agenda 2030 och vilka 

specifika hållbarhetsmål projektet riktar sig mot. 
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• Avsnitt 2. Kvalitet. Kort beskrivning av vad som ska utföras inom projektet, 

metoder, material och förväntade resultat och publikationer. 

• Avsnitt 3. Nyskapande. Beskrivning av projektets nyskapande. På vilket sätt 

representerar ansökan nya forskningsfrågor, metoder, perspektiv eller 

kunskapskombinationer jämfört med vad som redan görs på Lunds universitet 

och internationellt? 

• Avsnitt 4. Utvecklingspotential. En kort beskrivning av möjligheterna att 

utveckla projektet till en högklassig forskningsmiljö. En kort beskrivning av 

möjligheterna till att hitta synergier och utveckla samarbete med existerande 

forskningsmiljöer. Beskrivning av vilka ansökningar projektet kommer att lämna 

in till Horisont Europa och svenska forskningsprogram för hållbar utveckling 

samt kort motivering till varför dessa ansökningar har potential att bli 

finansierade under och efter projektets genomförande.  

• Avsnitt 5. Samverkan. Beskrivning av hur projektet samverkar med externa 

aktörer och kopplar till pågående processer i syfte att öka projektets relevans, 

forskningens kvalitet och möjligheterna för forskningens genomslag i samhället.  

• Avsnitt 6. Samarbete. Beskrivning av hur projektet leder till samarbeten inom 

Lunds universitet, nationellt och internationellt. Vilka kopplingar finns till 

nationella och internationella nätverk?  

• Bilaga 1. Budget samt finansieringsplan enligt bifogad mall, inklusive kort 

motivering av de olika kostnadsposterna och samfinansieringen av projektet. 

• Bilaga 2. Prefektintyg. Ansökan ska vara förankrad vid huvud- och 

medsökandes institutioner och prefekterna informerade om de eventuella 

samfinansieringskostnader som ansökan medför. Sökande intygar att hen har 

varit i kontakt med berörda institutioner och att ansökan är förankrad hos 

berörda prefekter, samt att prefekterna är införstådda med samfinansieringen. 

Ange prefekternas namn och e-postadress.  

• Bilaga 3. Dekaners godkännande av ansökan. Godkännande kan ske genom e-

post meddelande från berörda fakulteters dekaner, vilka bifogas ansökan.  

• Bilaga 4. CV (max 2 sidor per sökande) och publikationslista med enbart de tio 

viktigaste publikationerna för varje huvud- och medsökande i projektet. Det är 

viktigt att det i CV:n framgår ledarskapserfarenheter, förmågan att bygga 

forskningsmiljöer samt att erhålla externa medel.  

Ansökan ska vara på maximalt sju sidor, varav avsnitt 1-6 ska vara på totalt sex 

sidor. Maximalt antal sidor är exklusive bilagor. Språket i ansökan ska vara 

engelska. 
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Översiktlig tidplan 

10 mars  Informationsmöte. 

16 mars  Utlysning publiceras på forskningsnämndens hemsida och 

distribueras. 

13 april Bedömningsblankett för internationell panel publiceras. 

7 maj  Deadline för ansökan kl 16.00. 

24 juni  Rektorsbeslut om tilldelning av medel. 

30 augusti  Samlad utlysning av samtliga doktorand- och postdoktorstjänster, 

sammanlagt ca 20 tjänster. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är den 7 maj 2021 kl 16.00. 

Ansökan ställs till Forskningsnämnden och skickas digitalt till Forskningsservice 

(ansokan@fs.lu.se). Skriv ”Ansökan forskningsprojekt hållbar utveckling” i 

ämnesraden för e-postmeddelandet. 

Eventuella frågor besvaras av forskningshandläggare Tina Trollås, 

Forskningsservice (tina.trollas@fs.lu.se, anknytning 27745).  

Bilaga. Budgetmall  

Budgetposter Belopp (tkr) 

Lönekostnader inkl. LKP  

Resekostnader  

Övriga driftskostnader  

Utgift för utrustning  

Extern tjänst  

Summa direkta kostnader  

Indirekta kostnader  

Totala kostnader  

 

Finansiering Belopp tkr 

Sökt belopp   

Samfinansiering, exempelvis 

projektdeltagares löner  

Total finansiering  
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