Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier
och forskning inom handelsområdet
Handelsrådet vill nu ytterligare främja den svenska handelsforskningen och utlyser därför ett
postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.
Inledning och syfte
Handelsrådet har idag en ledande roll som forskningsfinansiär inom handelsområdet.
Handelsrådet vill nu ytterligare främja den svenska handelsforskningens
kompetensutveckling och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. Den forskning
som Handelsrådet finansierar ska vara tillämpbar för handelns företag och anställda och/eller
branschen som helhet, och komma till praktisk nytta i en nära framtid.
Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade
möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som
tilldelas det att fördjupa sina kunskaper inom handelsområdet och att knyta kontakter för den
fortsatta karriären.
Vem kan söka stödet?
Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste 2 åren eller om
disputationen planeras vara genomförd senast den 30 juni 2021. Stödet riktar sig till forskare
verksamma vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, dock behöver du inte
vara anställd vid ansökningstillfället. Tilldelas du postdoc-stödet beslutar institutionen/institut
om anställningsform och villkor.
Det sökta beloppet ska i första hand täcka den sökandes lönekostnader (ink LKP) under 24
månader, samt därefter täcka kostnader för resor eller andra forskningskritiska utgifter. Av de
medel som söks kan maximalt 333 400 kr (0,1667 x 2 000 000 kr) avsättas till OH påslag i
enlighet med Handelsrådets policy.
Kriterier som vi värdesätter!
Vi ser gärna att sökande kandidat:
-

har studerat handeln eller för handeln relevanta områden i sin tidigare forskning
är eller avser att bli delaktig i nätverk för handelsforskare
har erfarenhet och ambitionen att bedriva branschnära eller företagsnära forskning
spenderar en viss del av sin Post doc tid utomlands vid en internationell
forskningsmiljö som främjar handelsforskning

Vi ser även positivt på medfinansiering från akademisk hemvist eller institution.

Ansökan
För att kunna skicka in en ansökan måste du som söker registrera ett användarkonto på
Handelsrådet ansökningsportal. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och
gå vidare. Instruktioner hittar du i portalen.
Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Ansökan omfattar grunduppgifter och fem
obligatoriska bilagor.
1. CV
2. En beskrivning av hur postdoc-stödet ska användas - vilken/vilka
forskningsmiljöer/forskningsgrupper och projekt som är vidtalade. Dessutom ska
förväntningarna på samarbetet beskrivas, på kort och lång sikt (max tre sidor).
3. Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta
forskarkarriären och den potentiella nyttan för handelsbranschen och svenska
handelsföretag (max två sidor).
4. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (max en sida).
5. I förekommande fall: Intyg/inbjudningsbrev från utländskt lärosäte där de
postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas ska innehålla plan om hur
samarbetet ska ske, hur länge och vem som kommer vara kontaktperson.
Tidplan
Utlysningen av postdoc-stödet startar den 1 februari. Sista dag för att komma in med en
ansökan är den 28 april 2022. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut delges per
e-post. Postdoc-stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med start tidigast den 1 september
2022.
Projektadministration Ansökan bereds av Handelsrådets kansli. Beslut om finansiering fattas
av Handelsrådets FoU utskott. Beslutet fattas utifrån en samlad bedömning av sökandes
kvalifikationer, det tänkta projektets innehåll och relevans för handeln, möjliga positiva
spridningseffekter och långsiktiga potential. Beslut beräknas fattas under juni månad 2022.
Beslutet kan inte överklagas.
Kontakt
Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av Handelsrådets kansli.
Andreas Hedlund, tel 010 471 85 46 andreas.hedlund@handelsradet.se
För frågor om ansökningsportalen:
Linn Eliasson tel 010 471 85 81 linn.eliasson@handelsradet.se
Gå till ansökningsportalen för att ansöka.

