
Frågor och svar ID 16 
 

1. Får SSF-medel användas för att täcka handledning och examination på universitetet? 
SSF täcker upp till maximalt 5 % av SSFs bidrag inklusive OH för handledning på universitetet och ev 
uppkomna verifierbara kostnader vid examination.  
 

2. Det står i utlysningstext att bidraget inte får användas för handledares löner, men i Q&A står det  5% ? 
Giltiga kostnader är sådana som är direkt kopplade till industridoktorandens projekt – maximalt/totalt 
kan 5% godkännas för handledning.  
 

3. Kan institut söka? 

Nej, men de kan delta i projektet. SSF har ett program för institutsdoktorander (FID15).  

 

4. Måste den “blivande doktoranden” vara anställd på företaget när ansökan skickas in eller är det så att 

vi kan ansöka om medel och om det erhålls så kan vi göra en utlysning?  

Nej. Det bör finnas en tilltänkt kandidat. CV kan frivilligt presenteras i ansökan. Vid projektstart måste 

personen vara anställd vid företaget till minst 80 %. Se även fråga 5 nedan.  

5. När måste doktoranden vara på plats efter beslut av SSF? Senast 6 månader efter kontraktet är 
påskrivet. Eventuell rekrytering måste ske extremt snabbt och vara väl förberedd och förankrad både i 
företag och UoH.  
 

6. 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 - beror på var doktorandarbetet utförs. 
 

7. Hur hård är gränsen att doktorsexamen skall avläggas inom 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 doktorsexamen avläggs inom 5 år. Doktoranden skall ägna motsvarande fyra 
års heltidsarbete inom projektet, där del av projektet kan vara inom företagets verksamhet. Givetvis 
kan SSF godta speciella omständigheter som t ex föräldraledighet etc. som gör att projektet tillfälligt 
gör uppehåll.  

 
8. ”Indirekta kostnader (overhead-kostnader) 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 del av 2,5 Mkr) får indirekta 

kostnader dras motsvarande 35% påslag. Om hela bidraget förbrukas på lärosätet blir det alltså 

2,5/1,35 = 1,85 i direkta kostnader och därmed dvs 0,65 i OH. Företaget får inte ta ut OH. 

 

9. Täcker bidraget kostnader för utrustning? Se 4.6 i  ” Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för 

Strategisk Forskning” på SSF hemsida.  

 

10. Vad händer om företaget går i konkurs? Man kan ansöka till SSF om att byta företagspart, om liknande 
sådan finns. Annars återtas oförbrukade medel. 
 

 

11. Vilket språk skall ansökan skrivas på?  
Engelska.  
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