
 
 
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår  
medel att sökas för forskningsledigheter utomlands 
 
Stiftelsen SHH har reserverat medel för finansiering av forskningsledigheter för 2023–2024. 
Målsättningen är att fortgående stöda Hankens internationalisering och utveckling genom att 
finansiera två forskningsledigheter à maximum 6 månader. 
 
Kriterier 
Forskningsledigheten skall ge den sökande möjlighet att på heltid fokusera på ett forskningsprojekt 
som utmynnar i en publicerad forskningsinsats enligt den bifogade forskningsplanen. Forsknings-
ledigheten avser i första hand forskning vid ett högklassigt utländskt universitet och är tänkt att 
erbjuda möjlighet till en stimulerande forskningsmiljö, inspiration, förnyelse och personlig 
utveckling. 
 
Förutom den vetenskapliga relevansen beaktas bl.a. följande faktorer vid beviljandet: 

• tid som förlöpt sedan senaste forskningsledighet 
• publikationsaktivitet 
• förtroendeuppdrag och administrativa uppgifter inom Hanken som tagit tid från forskning 
• ansökningar om finansiering för forskningsledigheten från externa finansieringskällor 

 
Forskningsledigheten innebär forskning på heltid och förutsätter befrielse från andra uppgifter än 
forskning under perioden.  
 
Understödet 
Understödet utbetalas inte till den sökande utan som en kostnadsersättning till institutionen för 
maximum 6 månader. Institutionen mottar en del av understödet för att täcka kostnaderna för 
vikariatarrangemangen för den forskningsledige. Sökande förväntas ansöka om finansiering för 
forskningsledigheten från externa finansieringskällor för att täcka de direkta kostnaderna för 
forskningsledigheten (rese-, boende, försäkrings-, familjekostnader osv.). Om den sökande inte 
lyckas få extern finansiering för sin forskningsledighet, täcker understödet även dessa direkta 
kostnader. År 2023-2024 uppgår kostnadsersättningen till: 

• kostnader för vikariatarrangemang 2000€ per månad 
• direkta kostnader för forskningsledigheten (rese-, boende, försäkrings-, familjekostnader 

osv.) maximum 3000€ per månad 
Den forskningslediga åtnjuter sin normala lön under forskningsledigheten. Det är på 
prefektens/ämnesansvarigas ansvar att budgetera medlen.  
 
Vem kan söka? 
Medlen är i första hand ämnade för att möjliggöra forskningsledigheter utomlands för 
heltidsarbetande professorer i fast arbetsförhållande på Hanken, i andra hand till biträdande 
professorer och forskardoktorer inom tenure track, och i tredje hand till övriga forskare och lärare.  
 
Hur ansöker man? 
Ansökan görs via Stiftelsen Svenska Handelshögskolans webbaserade ansökningstjänst 
(https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-stipendier nere på sidan 
finns en länk till systemet). Ansökan görs genom att i ansökningstjänsten välja alternativet ”2023 
Forskningsledigheter”. Ansökningar i pappersform godkänns inte.  
 
 

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-stipendier


 

Till ansökan fogas följande bilagor:  
 

• CV 
• Publikationsförteckning 
• Forskningsplan 
• Motivationsbrev  
• Bekräftelse från prefekten om förordning av forskningsledigheten (i ansökningsblanketten) 
• Tidtabell 
• Kostnadskalkyl (inklusive externa finansieringsansökningar för forskningsledigheten) 
• Inbjudan från mottagande universitet 

 
Den som planerar ansöka om medel för forskningsledighet förväntas diskutera ärendet med 
institutionens prefekt/ämnesansvariga. Bekräfta även i ansökningsblankettens fält 
”Tilläggsuppgifter” att ansökan diskuterats med prefekten/ämnesansvariga. Allmänna villkor för 
ansökan och beviljande av medel finns på ovan nämnda webbsida. 
 
Sista ansökningsdag är 31.3.2023 
 
Beslutsgång 
Forskningsledigheten skall förordas av institutionens prefekt/ämnesansvariga. Beslut om beviljande 
av medel fattas av rektor, prorektor ansvarig för forskning samt Stiftelsens ombudsman. 
 
Vänligen var i kontakt med personalavdelningen efter ett positivt beslut, för att informera dem om 
forskningsledigheten. 
 
Rapportering 
Efter avslutad forskningsledighet skall den forskningslediga inkomma med en kortfattad, ca 500 
ords, fritt formulerad aktivitetsrapport som tillställs både Stiftelsens ombudsman och 
stipendieombudet. Rapporten skall redogöra för formerna för forskningsledigheten, vad 
forskningen fokuserade på, vad forskningsledigheten resulterade i samt eventuellt annat av intresse. 
Stiftelsen vill använda rapporten för att utvärdera användningen av medel samt i Stiftelsens 
kommunikation. 
 
Observera att den avslutande raten av understödet till institutionen utgår till betalning först då 
rapporten har inlämnats. 
 
Frågor? 
Stipendieombudet ger vid behov information, stipendieombud@hanken.fi /040 3521 235. 
 
 
 
Helsingfors 25.1.2023 
 
Enligt uppdrag av Stiftelsen Svenska Handelshögskolan 
 
Marianne Dingstad Cambier 
Stipendieombud 
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