
  
 
 

 

VETENSKAPLIG FORSKNING 

 

Jane och Aatos Erkkos stiftelsen beviljar bidrag för högkvalitativ 

forskning, som siktar på ett betydande internationellt genombrott. 

Vid bedömning av forskningsprojekten är de centrala kriterierna mål, 

forskarens yrkesskicklighet och prestationer, genomförandeplanen för 

projektet samt effekterna av resultaten. 

Målen i forskningsplanen ska vara tydligt fastställda och genomföran-

deplanen realistisk. Insamlingen av material ska fungera och omfatt-

ningen vara tillräcklig. Av en forskare förutsätts högtstående vetenskaplig 

produktivitet. 

Kostnadskalkylen ska specificeras och motiveras. Fortsatt finansiering är 

möjlig, om forskningens resultat påvisar betydande vetenskapligt värde, 

och leder till nya forskningsöppningar. 

Bidragen riktar sig huvudsakligen till forskningsgrupper och till en tid efter 

postdoc-skedet. Enskilda avhandlingar stöds i allmänhet inte. Stiftelsen 

anlitar efter egen prövning utomstående experter som stöd för besluts-

fattandet. Stiftelsen motiverar inte sina beslut, och namnen på experterna 

är inte offentliga. 

 

De allmännaste finansieringsobjekten 

 

Av postdoc-forskare som inriktar sig på internationellt högtstående 

forskningsinstitut förutsätts ett forskningsbesök med en längd på 1–2 år. 

En eventuell finansiering av ett tredje år bedöms utifrån forsknings-

resultat, sökandens motivation och handledarens utlåtande.  

Till ansökan fogas förteckning över meriter och publikationer, utlåtande 

av handledaren av doktorsavhandlingen och ett kallelsebrev av det 

mottagande institutet. I kallelsebrevet ska ingå en kort beskrivning av 

forskningsämnet och en utredning om forskningsmiljön. 

Grundandet av en självständig forskningsgrupp förutsätter en 

framgångsrik postdoc-period i ett högtstående forskningsinstitut samt en  



  
 

 

självständig och ambitiös forskningsplan.  Forskningsgruppen ska ha 

tillgång till behörig infrastruktur, samarbetspartner eller nödvändig 

specialkompetens. Sammangång i en grupp, som kan tillhandahålla 

tjänsterna, är också möjlig.  

Till ansökan fogas ett rekommendationsbrev av handledaren för postdoc-

perioden om sökandens förmåga att genomföra betydande forskning. 

Dessutom ska till ansökan fogas utlåtanden av två erfarna forskare om 

forskningsplanen och om den tillbudsstående forskningsmiljön.  

I en erfaren forskares forskningsplan ska ingå ett ambitiöst, men 

realistiskt mål att lösa en betydande vetenskaplig fråga eller producera 

tilläggsinformation om det ämne som undersöks. Av sökanden förutsätts 

en självständig karriär som lärare eller forskare samt en anslående 

meritförteckning, högkvalitativa publikationer, handledda 

doktorsavhandlingar och rang på docentnivå. 

Till ansökan ska fogas utlåtanden om sökanden av två erfarna forskare 

som känner sökanden, inklusive en bedömning om sökandens plan samt 

om de resurser som behövs.  

 

Proof of concept 

Stiftelsen finansierar också riskutsatta proof of concept-projekt, som 

forskare som disputerat kan ansöka om i alla skeden av karriären. 

Projekten kan genomföras av en enskild forskare och/eller en liten 

arbetsgrupp, och längden på finansieringen är högst två år. 

Forskningsidén i proof of concept-projektet är lovande, men tidigare 

resultat från forskningsområdet är fåtaliga. Preliminära resultat som 

stödjer idén är till fördel, men syftet med projektet är att samla in 

tillräckligt med avgörande forskningsresultat som grund för ett mer 

omfattande forskningsprojekt. Vid bedömningen fästs vikt vid 

produktiviteten under forskarens karriär, projektets originalitet och 

möjligheten till ett genombrott.  

Ett proof of concept-projekt kan leda till en mer omfattande forsknings-

helhet och till fortsatt finansiering. Resultaten ska klart påvisa att det 

fortsatta projektet kunde vara internationellt betydande och eventuellt 

leda till ett vetenskapligt genombrott. 

 


