
Frågor och svar ID 18 
 

1. Får SSF-medel användas för att täcka handledning och examination på universitetet? 
Nej, SSF förutsätter att institutionen bidrar med detta.  
 

2. Hur fungerar det med att personen inte får vara antagen till doktorandutbildning i det fall som en 
person håller på att studera till licentiat, dvs antagen till forskarutbildning, och kan tänka sig fortsätta 
till doktor (och är eller kommer att anställas vid företaget)? 
Personen får inte vid ansökningstillfället vara inskriven som forskarstuderande, dvs antagen till 
forskarstudier. Meningen med bidraget är att skapa nya möjligheter för företag och akademi att 
samverka. Detta innebär att man inte kan se SSF bidrag som en extra finansieringskälla för att 
komplettera redan befintliga forskarstudier.  
 

3. Kan institut söka? 

Nej, men de kan delta i projektet. SSF har ett program för forskningsinstitutsdoktorander (FID).  

 

4. I utlysningstexten står att företaget måste vara ”….väl etablerat (ekonomiskt och hållbart)…..”. Vad 

menas med detta? 

Företaget måste påvisa att man är stabilt och hållbart framåt för att doktoranden ska kunna fullfölja 

sina studier (som anställd vid företaget). Vidare är tanken med programmet att företaget efter 4-5 år 

fortsatt skall kunna dra nytta av den ökade kompetensen.    

 

5. Kan en person söka både ett bidrag för licentiat och doktorsexamen? 

Nej, en person kan bara var med i en ansökan för antingen forskarstudier till licentiat eller doktor. 

 

6. Vad menas med att en projektidé bara kan finnas i en ansökan?  

En projektidé med olika omfattning är inte tillåten, t ex en ansökan för licentiatexamen och en för 

doktorsexamen.  

 

7. Måste den “blivande doktoranden” vara anställd på företaget när ansökan skickas?  

Nej. Om det inte finns en utpekad person vid ansökningstillfället skall personen vara anställd vid 

företaget till minst 80 % vid projektstart. Se även fråga 8 nedan.  

8. När måste forskarstuderande vara på plats efter beslut av SSF?  
Senast 6 månader efter kontraktet är påskrivet. Eventuell rekrytering måste ske snabbt och vara väl 
förberett och förankrat både i företag och UoH.  
 

9. Universitetet förvaltar anslaget och lön betalas ut från universitetet, men hur fungerar det praktiskt 
med 80% anställning på företaget i så fall?  
U betalar ut medel till F om det behövs – regleras i avtal mellan U och F 
 

10. Hur hård är gränsen att doktorsexamen eller licentiatexamen skall avläggas inom 5 år respektive 2,5 
år? Det finns inom industrin flera fall där man kan tänka sig att en anställd kan doktorera på ner till 50 
% av sin tjänst.  
Planen måste vara att examen avläggs inom 5 år eller 2,5 år. Doktoranden/licentianden skall ägna 
motsvarande fyra/två års heltidsarbete inom projektet, där del av projektet kan vara inom företagets 
verksamhet. Endast vid speciella omständigheter som t ex föräldraledighet  godkänner SSF att 
projektet tillfälligt gör uppehåll.  
 
 
 

 



11. ”Indirekta kostnader (overhead, OH) är endast tillåtet för den delen av SSF:s bidrag som förbrukas vid 

lärosätet motsvarande ett påslag om 35% på de direkta kostnaderna” 

Vad menas med detta? 

På den del av det totala bidraget från SSF som förbrukas på lärosätet (dvs den del av 2,5 Mkr) får 

indirekta kostnader dras motsvarande 35% påslag. Företaget får inte ta ut OH. 

 

12. Täcker bidraget kostnader för utrustning?  

Se 4.6 i  ” Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning” på SSF hemsida.  

 

13. Vad händer om företaget går i konkurs? 
Projektet avbryts och  oförbrukade medel återtas av SSF. 
 

14. Vilket språk skall ansökan skrivas på?  
Engelska.  
 

 

FAQ kan komma att uppdateras under tiden för utlysning på SSFs hemsida. 

http://stratresearch.se/wp-content/uploads/kontraktsbilaga-1-160811.pdf

