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Finansieringsmetoder för excellens 

PLANERA EN AKADEMISK KARRIÄR 
En akademisk karriär är ofta mångfacetterad, och dess olika delar ställer krav på olika typer av 
egenskaper och färdigheter. Olika karriärprofiler och vägar framåt kan överlappa och kombineras, 
alternativt så rör man sig mer etappvis längst karriärvägen. Forskning, undervisning, samarbete, 
ledarskap och administration ingår alla i det akademiska arbetet. Erfarenhet av flertalet av dessa 
aspekter, samt insikt i hur de förhåller sig till varandra, är meriterande vid utvärdering av 
forskningsansökningar. 
 
Denna guide sammanställer ett urval av de vanligaste grundforskningsorienterade 
finansieringsmöjligheterna1, tillgängliga för olika karriärstadier. Dessa kompletteras med en lista 
över de kunskaper och meriter som vanligen krävs för att vara framgångsrik i konkurrensen om 
dessa medel. Med hjälp av denna översikt hoppas vi uppmuntra och underlätta strategisk planering 
för forskare, institutioner och olika karriärstödsinstanser. 
 
 
HUR DENNA GUIDE KAN ANVÄNDAS 
De akademiska meriter som beskrivs i detta material kan uppnås på olika sätt, och avsaknaden av 
en merit kan ibland kompenseras av en annan. Eftersom förväntningarna varierar mellan 
forskningsområden bör materialet tolkas utifrån den enskilda forskarens och forskningsområdets 
specifika förutsättningar.  
 
Som enskild forskare kan du använda guiden för att strategiskt utveckla och anpassa ditt CV och 
din meritlista, samt för planering av framtida forskningsansökningar. Doktorandhandledare kan 
använda guiden på liknande sätt, då i syfte att vägleda juniora forskare. Prefekter, avdelningschefer 
och forskningsledare kan använda guiden som underlag vid olika former av medarbetarsamtal där 
utveckling av CV och meritlista behandlas, samt för att identifiera relevant forskningsfinansiering. 
Guiden kan även underlätta vid en kartläggning av stödbehov vid institutioner, avdelningar och i 
forskningsmiljöer. 
 
 

                                                           
1 De beskrivna finansieringsmöjligheterna är ett urval, snarare än en heltäckande lista. Det kan finnas 
ämnesspecifika finansieringsmöjligheter som inte ingår här. Observera även att det kan finnas specifika 
behörighetskriterier som beskrivs i de faktiska utlysningarna. Förfluten tid sedan doktorandexamen är en vanlig 
referenspunkt för behörighet, ofta reducerbar genom dokumenterad föräldraledighet, långvarig sjukdom, etc. 



  

FORSKARSTUDERANDE 
Forskarstuderande som, med stöd av en handledare utför självständig forskning, utvecklar sina 

akademiska färdigheter och producerar en avhandling i vilken ett nytt kunskapsbidrag presenteras. 

 

 

Akademiskt 
karriärsteg 

Finansieringsmöjlighet 
 
 

Forskningsområde 
 

Anslagets 
storlek 
 
 

Projekttid 
 
 

Kommentar 
 
 

Deadline  

Forskarstudier 
 
 

Finansiering från privata 
och offentliga finansiärer  
 
 

Alla områden 
 
 

Små anslag 
som täcker: 
Fältarbete, 
resor, 
konferenser, 
möten, 
nätverkande 
 

 Sök efter 
relevanta 
utlysningar i 
Research 
Professional 
database 
 
 

 

 
 
Förväntade akademiska meriter att betona i ditt curriculum vitae 

 Forskningsresultat framtagna tillsammans med handledare/forskningsledare 

 Deltagande i nätverk 

 Börjat bygga upp egna samarbeten 

 Organiserat eller samorganiserat workshops och seminarier 

 Presenterat bidrag vid konferenser, workshops och seminarier 

 Har beviljats finansiering för exempelvis konferensdeltagande, fältarbete, et cetera. 
 

 
Stöd från universitetet 
Kontakta din fakultet eller institution för mer information. 
 
 

https://www.researchprofessional.com/0/rr/home
https://www.researchprofessional.com/0/rr/home
https://www.researchprofessional.com/0/rr/home


  

POST-DOC 
Forskare i början av sin karriär som nyligen erhållit sin doktorsexamen. Med viss handledning från 
mer seniora forskare fortsätter en post-doc att meritera sig vetenskapligt och blir allt mer oberoende 
av sin tidigare handledare och dennes forskning.  
 
 

Akademiskt 
karriärsteg 

Finansieringsmöj
lighet 
 
 

Forskningsområde 
 

Anslagets 
storlek 
 
 

Projekttid 
 
 

Kommentar 
 
 

Deadline  

Doktorsexamen 
eller 4 års 
forskningserfarenh
et 
 
 

Marie Sklodowska 
Curie Individual 
Fellowships   
Horizon 2020/ 
Horizon Europe 

Alla områden 
 
 

 12-24 
månader (+12 
månader 
återanpassni
ngsbidrag) 
 
 

- Europeiska 
stipendier 
- Globala 
stipendier 
- Industriella 
stipendier 
- Finansiering för 
återstart av 
forskningskarriär 
 
Om du är en 
utresande 
stipendiat, 
kontakta 
forskningsstödkon
toret på din 
MSCA-
värdinstitution för 
hjälp med din 
ansökan. 
 

 

September 

Doktorsexamen 
 
 

Postdoctoral 
Fellowship 
Program at the 
Broad Institute 
Knut och Alice 
Wallenbergs 
stiftelse 

Medicin, 
Naturvetenskap 
 
 

 1-2 år 
 
 

 November 

Doktorsexamen 
 
 

Postdoctoral 
Fellowship 
Program at 
Stanford 
University 
Knut och Alice 
Wallenbergs 
stiftelse 

Alla områden 
 
 

 1-2 år 
 
 

 November 

Doktorsexamen, 
max 2 år efter  
examen 
 
 

Internationell 
Postdoc 
Vetenskapsrådet 

Alla områden 
 
 

 18-36 
månader 
 
 

 Februari och 
september 
 
 

Doktorsexamen, 
max 3 år efter 
examen 
 
 

Wenner-Gren 
Fellow-stipendier 
för  
postdoktoral 
utbildning 

Alla områden 
 
 

 Upp till 3 år 
 
 

 Januari 
 
 

Doktorsexamen, 
max 3 år efter 
examen 
 
 

Formas 
mobilitetsstöd till 
forskare tidigt i 
karriären 

Miljö, areella 
näringar och 
samhällsbyggande 
 
 

 1-2 år 
 
 

 April 

 
 
Förväntade akademiska meriter att betona i ditt curriculum vitae 

 Publikationer som huvudförfattare eller utan bidrag från tidigare handledare  

 Internationell mobilitet 

 Samarbeten 

 Självständig från tidigare handledare 

 Organiserat workshops, seminarier, konferenser 

 Presenterat bidrag vid konferenser, workshops och seminarier, med några inbjudna föredrag 

 Priser och utmärkelser 

 Beviljats finansiering som huvudsökande  alternativt som medsökande i forskningsprojekt 
 
 
Stöd från universitetet 
Forskningsservice ger stöd till såväl sökande som handledare i ansökningsprocessen riktad mot 
Marie Skłodowska Curie Individual Fellowships (primärt där Lunds universitet står som 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-fellowship-program-broad-institute
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-fellowship-program-broad-institute
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-fellowship-program-broad-institute
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-fellowship-program-broad-institute
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
http://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
https://www.vr.se/?sv.target=12.12596ec416eba1fc84514a6&sv.12.12596ec416eba1fc84514a6.route=/&targetParent=vr_card-parent&start=0&end=null&calls=&decisions=&subjectArea=all&year=all
https://www.vr.se/?sv.target=12.12596ec416eba1fc84514a6&sv.12.12596ec416eba1fc84514a6.route=/&targetParent=vr_card-parent&start=0&end=null&calls=&decisions=&subjectArea=all&year=all
https://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx
https://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx
https://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx
https://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx
https://www.swgc.org/sarskilda-stipendier.aspx
https://formas.se/soka-finansiering/olika-typer-av-finansiering/arliga-oppna-utlysningen.html
https://formas.se/soka-finansiering/olika-typer-av-finansiering/arliga-oppna-utlysningen.html
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering


  

värdinstitution). Stödet omfattar till exempel individuell rådgivning, feedback på utkast till ansökan, 
informationsseminarier, budgetstöd samt workshops om att skriva en anslagsspecifik  ansökan. 
 
Kontakta din fakultet eller institution för mer information. 
 
 
 



  

JUNIOR FORSKARE 
Forskare tidigt i karriären som har kommit en bit på väg i att utveckla sin akademiska karriär, som 
är redo att arbeta helt självständigt, och som visar potential att bli forskningsledare. Uppvisar 
mycket lovande vetenskapliga meriter och har redan producerat framstående forskningsresultat. 
 
 

Akademiskt 
karriärsteg 

Finansieringsmöjlighet 
 
 

Forskningsområde 
 

Anslagets 
storlek 
 
 

Projekttid 
 
 

Kommentar 
 
 

Deadline  

2-7 år efter 
doktorsexamen 
 
 

VR Starting Grant 
Vetenskapsrådet 
 

Medicin och hälsa 
 
 

1,5 
miljoner 
SEK/år 
 
 

4 år 
 
 

 Mars 
 
 

2-7 år efter 
doktorsexamen 
 
 

VR Starting Grant 
Vetenskapsrådet 
 

Natur- och 
ingenjörsvetenskap 
 
 

1,5 
miljoner 
SEK/år 
 
 

4 år 
 
 

 April 

Max 8 år efter 
doktorsexamen 
 
 

Wallenberg Academy 
Fellows (WAF) Knut och 
Alice  
Wallenbergs stiftelse 

Medicin, 
naturvetenskap, 
ingenjörsvetenskap 
och teknik, 
humaniora och 
samhällsvetenskap 
 
 

1,5 
miljoner 
SEK/år 
 
 

5 år 
 
 

Intern 
nomineringsprocess 
vid LU, försäkran om 
permanent position 
krävs. Inbjudan att 
nominera i juni, extern 
deadline i mitten av 
februari. 
 
En förlängning på fem 
år möjlig  
 
 

Utlyses 
vartannat 
år. 
Februari 
2019 
 
 

3-8 år efter 
doktorsexamen 
 
 

Pro Futura Scientia 
Riksbankens 
Jubileumsfond 

Humaniora och 
samhällsvetenskap 
 
 

 5 år 
 
 

Intern 
nomineringsprocess 
vid LU, försäkran om 
tillsvidareanställning 
krävs. Inbjudan att 
nominera i oktober, 
extern deadline i 
mitten av december. 
 
 

December 

5-6 år efter 
doktorsexamen 
 
 

Ragnar Söderbergh 
Fellowship   
Ragnar Söderbergs 
stiftelse 

Medicin 
 
 

7 miljoner 
SEK 
 
 

5 år 
 
 

 Maj 
 
 

2-7 år efter 
doktorsexamen 
 
 

ERC Starting Grant 
Europeiska 
forskningsrådet,  
Horizon 2020/  Horizon 
Europe 

Alla områden 
 
 

1,5 
miljoner 
Euro 
 
 

Upp till 5 
år 
 
 
 

Intern process vid LU 
(inga nomineringar) – 
kontakta 
Forskningsservice 
minst en månad innan 
deadline. 
Forskningsservice 
erbjuder ett 
utbildningsprogram för 
sökande, vilket startar 
ca sex månader före 
deadline. Kontakta 
oss för mer 
information. 
 
 
 

Oktober 
 
 

2-8 år efter 
doktorsexamen 
 
 

Formas Research and 
development projects till 
forskare tidigt i karriären 

Miljö, areella 
näringar och 
samhällsbyggande 
 
 

 Upp till 3 
år 
 

 April 

 
 
Förväntade akademiska meriter att betona i ditt curriculum vitae 

 Publikationer i välrenommerade tidskrifter (minst en viktig publikation som huvudförfattare 
eller utan bidrag från tidigare handledare) 

 Internationell mobilitet 

 Internationell synlighet 

 Samarbeten 

 Helt självständig från tidigare handledare 

 Organisatorisk erfarenhet (arrangerat workshops, seminarier, konferenser) 

https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/opengrants/startinggrantmedicineandhealth.5.753cc09616008e1195e79c81.html
https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/opengrants/startinggrantwithinnaturalandengineeringsciences.5.35226f9e161d78ac8381a881.html
http://kaw.wallenberg.org/en/calls/nomination-wallenberg-academy-fellows-program
http://kaw.wallenberg.org/en/calls/nomination-wallenberg-academy-fellows-program
https://www.rj.se/Var-forskning/Pro-Futura/
http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/medicine
http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/medicine
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://formas.se/en/start-page/archive/list-calls.html
https://formas.se/en/start-page/archive/list-calls.html


  

 Inbjudna presentationer 

 Priser och utmärkelser 

 Ledarerfarenhet (t.ex. handledning av studenter eller doktorander,  fungerat som labb- eller 
gruppledare) 

 Beviljats forskningsfinansiering som huvudsökande  
 

 
Stöd från universitetet 
Forskningsservice ger stöd i ansökningar till Wallenberg Academy Fellows, Pro Futura Scientia och 
ERC Starting Grant. Stödet varierar i form och omfattning beroende på typ av anslag, men kan 
inkludera till exempel individuell rådgivning, informationsseminarier, workshops om att skriva en 
anslagsspecifik ansökan, budgetstöd, intervjuträning, et cetera. Det finns obligatoriska LU interna 
processer när du ansöker om dessa bidrag, så kontakta Forskningsservice i god tid före deadline 
(se ovan). 
 
Kontakta din fakultet eller institution för mer information. 
 
 
 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering


  

SENIORA FORSKARE 
Forskare som vill befästa sin självständighet genom att etablera ett eget forskarteam och fortsätta 
att utveckla sin karriär. Bär med sig starka meriter från sitt forskningsområde och från tidigare 
karriärsteg. 
 
 

Akademiskt 
karriärsteg 

Finansierings
möjligheter 
 
 

Forskningsområde 
 

Anslagets 
storlek 
 
 

Projekttid 
 
 

Kommentar 
 
 

Deadline  

13 år efter 
doktorsexamen 
 
 

Wallenberg 
Scholars, Knut 
och Alice 
Wallenbergs 
stiftelse 

Alla områden, men 
Naturvetenskap, Teknik 
och Medicin är 
prioriterade 
 
 

4 miljoner 
SEK/år 
 
 

5 år 
 
 

Intern 
nomineringsprocess 
vid LU, inbjudan att 
nominera i oktober, 
extern deadline i 
maj. Observera att 
denna tidsram är 
ungefärlig.  Nästa 
utlysning 2023. 
 
En förlängning på 
fem år är möjlig  
 
 

Utlyses vart 
fjärde år. 
Maj 
 
 

7-12 år efter 
doktorsexamen 
 
 

VR Consolidator 
grant, 
Vetenskapsråde
t 

Humaniora och 
samhällsvetenskap, 
Medicin och hälsa, 
Natur- och teknik samt 
Utbildningsvetenskap 
 
 

2 miljoner 
SEK/år 
 
 

6 år 
 
 

 Projektbeskr
ivning: 
Februari 
 
Full 
ansökan: 
Augusti 
 
 

7-12 år efter 
doktorsexamen 
 
 

ERC 
Consolidator 
Grant 
Europeiska 
forskningsrådet, 
Horizon 2020/  
Horizon Europe 

Alla områden 
 
 

2 miljoner 
Euro 
 
 

Upp till 5 år 
 
 

Intern process vid 
LU (inga 
nomineringar) – 
kontakta 
Forskningsservice 
minst en månad före 
deadline 
 
 

Februari 
 
  

 
 

Förväntade akademiska meriter att betona i ditt curriculum vitae 

 Publikationer i välrenommerade tidskrifter (flera viktiga publikationer som huvudförfattare eller 
utan bidrag från tidigare handledare) 

 Internationell mobilitet 

 Internationell synlighet 

 Samarbeten 

 Helt självständig från tidigare handledare Organisatorisk erfarenhet (arrangerat workshops, 
seminarier, konferenser) 

 Inbjudna presentationer, företrädesvis på internationella konferenser 

 Priser och utmärkelser 

 Ledarerfarenhet (t.ex. handledning av studenter eller doktorander, fungerat som labb- eller 
gruppledare) 

 Tidigare beviljats forskningsfinansiering som huvudsökande 
 

 
Stöd från universitetet 
Forskningsservice ger stöd i ansökningar till Wallenberg Scholars och ERC Consolidator Grant. 
Stödet varierar beroende på typ av anslag, men kan inkludera till exempel individuell rådgivning, 
informationsseminarier, workshops om att skriva en anslagsspecifik ansökan, budgethjälp, 
intervjuträning, et cetera. Det finns obligatoriska LU interna processer när du ansöker om dessa 
bidrag, så kontakta Forskningsservice i god tid före deadline (se ovan). 
 
Kontakta din fakultet eller institution för mer information. 
 
 
 
 

http://kaw.wallenberg.org/en/calls/wallenberg-scholars
http://kaw.wallenberg.org/en/calls/wallenberg-scholars
https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/closedgrants/consolidatorgrant.5.753cc09616008e1195e79acf.html
https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/closedgrants/consolidatorgrant.5.753cc09616008e1195e79acf.html
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering


  

VÄLETABLERADE FORSKARE 
Etablerade forskningsledare med erkända vetenskapliga meriter, vilka bedriver banbrytande projekt 
som ofta bidrar till nya forskningsmöjligheter för forskare inom sina egna eller angränsande 
områden. 
 
 

Akademiskt 
karriärsteg 

Finansieringsmöjlighet 
 
 

Forskningsområde 
 

Anslagets 
storlek 
 
 

Projekttid 
 
 

Kommentar 
 
 

Deadline  

12 år efter 
doktorsexamen 
 
 

VR Distinguished 
Professor Grant, 
Vetenskapsrådet 

Humaniora och 
samhällsvetenskap, 
Medicin och hälsa, Natur- 
och teknik samt 
Utbildningsvetenskap 
 
 

5 miljoner 
SEK/år 
 
 

10 år 
 
 

Intern process vid 
LU som endast 
innefattar Rektors 
stödbrev. 
Kontakta 
Forskningsservice 
senast en månad 
före deadline. 
 
 
 

Utlyses 
vartannat 
år. 
 
 

  12 år efter 
doktorsexamen 
 
 

ERC Advanced Grant 
Europeiska 
forskningsrådet, 
Horizon 2020/ Horizon 
Europe 

Alla områden 
 
 

2,5 miljoner 
Euro 
 
 

Upp till 5 
år 
 
 

Intern process vid 
LU (inga 
nomineringar) – 
kontakta 
Forskningsservice 
minst en månad 
före deadline 
 
 

Augusti 
 
 

 
 
Förväntade akademiska meriter att betona i ditt curriculum vitae 

 Internationellt synlig och erkänd forskare 

 Enastående publiceringslista, mycket bra bibliometriska indikatorer 

 Samarbeten med välrenommerade forskare 

 Arbetat i internationella konsortier, koordinerat större projekt och/eller nätverk 

 Utvecklat starka forskningsmiljöer 

 Organiserat internationella konferenser 

 Flertal inbjudna presentationer på internationella konferenser 

 Involverad i olika förtroendeuppdrag (kommittéer osv), ledamot i redaktionella råd 

 Nationella/internationella priser 

 Goda bidrag i handledning och utbildning av unga forskare (doktorsexamen och postdoktorer) 

 Toppublikationer skrivna av juniora forskare som du handlett. 
 
 
Stöd från universitetet 
Forskningsservice ger stöd i ansökningar till ERC Advanced Grant, till exempel individuell 
rådgivning, informationsseminarier, budgetstöd, workshops om att skriva en anslagsspecifik 
ansökan. Det finns obligatoriska LU interna processer när du ansöker om detta bidrag, så kontakta 
Forskningsservice i god tid före deadline (se ovan). 
 
Kontakta din fakultet eller institution för mer information. 
 
När du närmar dig slutet av din akademiska karriär och börjar tänka på nästa steg: tänk även kring 
den forskningsmiljö du har skapat. Det är viktigt att formulera en överlämnings- eller 
föryngringsplan, för att säkerställa bevarandet av kunskap, ledarskap och expertis, samt fortsatt 
excellent forskning. Du bör diskutera denna plan med kollegor och ledning för att på bästa sätt 
kunna ta hänsyn till det bredare perspektivet vid din fakultet. 
 
 
 

https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/closedgrants/distinguishedprofessorgrant.5.6b078ee51581835cea275136.html
https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/closedgrants/distinguishedprofessorgrant.5.6b078ee51581835cea275136.html
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering

