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Utlysning av mobilitetsprogram högskola/näringsliv inom 
området informationsteknik 
 
 
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utlyste 2001 sammanlagt 190 miljoner kronor för 
forskning inom informationsteknik. Utlysningen resulterade i ett antal 3-åriga ramanslag för 
strategisk forskning med tonvikt på områdena Internet och mobilitet respektive Inbyggda system 
men även några anslag utanför dessa områden. Under 2006 har stiftelsen förlängt några av 
ramanslagen efter en riktad utlysning omfattande 60 miljoner kronor för två år. 
 
SSF har också inrättat en Programkommitté för informationsteknik med huvuduppgift att öka 
förutsättningarna för att forskningen som bedrivs med stöd av ramanslagen kommer till nytta. 
Kommittén har anvisat 1,5 milj kr till ett mobilitetsprogram för att främja utbytet mellan högskola 
och näringsliv. 
 
Mobilitetsprogrammet omfattar upp till sex mobilitetsanslag om (högst) 250 kkr vardera. Medlen 
får användas till de kostnader som uppstår inklusive lön för anslagsmottagaren om så erfordras. 
 
Ett mobilitetsanslag kan användas för forsknings- eller kunskapsutbytesvistelse 

− av doktorand/forskare vid lärosäte/institut i näringslivet under sex månader eller 
− av företagsanställda vid universitet/högskola under lägst tre månader 

 
Mottagande organisation (= värd) skall bekräfta sitt intresse för samarbetet i ansökan. Att den som 
erhåller ett mobilitetsanslag ges tillgång till arbetsplats och erforderlig utrustning är en 
förutsättning för beviljande av stöd. 
 
Urvalet av mottagare görs av Programkommittén för informationsteknik.  
Efter genomfört program kallas mottagare av mobilitetsanslag och tillhörande värdrepresentant till 
möte med kommittén för en utvärderande genomgång. 
 
Anknytning till SSFs ramanslagsprogram inom informationsteknik, eller anknytning till annat 
SSF-anslag, har meritvärde men är ej ett krav. Anknytning kan anses föreligga även om aktuellt 
anslag avslutats. 
 
Utlysningen genomförs i ett steg, dvs fullständig ansökan skall lämnas in för att anslag skall kunna 
erhållas. 
 
Ansökan kan insändas när som helst (så länge medel finns tillgängliga). En första behandling av 
inkomna ansökningar kommer att ske i september 2006. Om medel finns tillgängliga senare 
kommer detta att anges på stiftelsens hemsida. 
 
Se vidare nedan under Tidpunkter och ytterligare upplysningar. 
 
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Instruktioner och ett särskilt ansökningsformulär 
kan laddas ner från www.stratresearch.se.  
 

http://www.stratresearch.se/


 

Ansökan om mobilitetsanslag skall innehålla: 
• Specifikation av mobilitetsinslaget – var och när aktuellt arbete skall utföras och vari det 

består 
• Anknytning till ramprogram (om någon) 
• Beskrivning av ambitionen med arbetet, maximalt 2 sidor 
• Beskrivning av den större helhet i vilken arbetet ingår 
• Redovisning av hur medlen skall användas, maximalt 1 sida 
• Bekräftelse på intresse från mottagande part 
 
Några krav på hur eventuell övrig finansiering av det aktuella arbetet åstadkoms ställs inte av 
stiftelsen. 
 

Tidpunkter och ytterligare upplysningar 
En första behandling av ansökningar kommer att ske i september 2006. Då behandlas i första hand 
ansökningar som inkommit senast den 28 augusti 2006. Om inte alla medel förbrukas kommer 
ytterligare minst en behandling av ansökningar att ske under hösten/vintern 2006-07.  
 
Ansökan skall insändas till stiftelsen, 
• i original på papper i ett exemplar med tio (10) häftade och hålslagna kopior 
• i elektroniskt format (MS Word eller pdf-format) 
 
 
Beslut om beviljande av mobilitetsanslag inom IT-området kommer att meddelas löpande efter 
varje beslutstillfälle. 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Olof Lindgren: 
Telefon 08-505 816 69 
Epost olof.lindgren@stratresearch.se 
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