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CAMPUS VARBERG – EFTERFRÅGAD FORSKNING 
Campus Varberg är en mäklare, mötesplats och motor för kunskap. Genom Efterfrågad 
utbildning verkar Campus Varberg för att möta omvärldens kompetensförsörjningsbehov och 
genom Efterfrågad utveckling för att möta de utvecklingsbehov som finns.  

Satsningen Efterfrågad forskning verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och 
projekt som erbjuds och bedrivs vid Campus Varberg.  

Genom finansiering från Sparbanksstiftelsen i Varberg har Campus Varberg möjlighet att utlysa 
fyra till sex (4–6) stipendier, om maximalt 450 000 kronor vardera, för att genomföra forskning 
inom de ämnesdiscipliner och projekt som finns representerade vid Campus Varberg.  

Vem kan ansöka? 
Stipendierna utlyses ett år i taget och riktar sig till samverkansparter till Campus Varberg som 
bedriver utbildning eller deltar i projekt inom ramen för Campus Varbergs verksamhet. Såväl 
doktorander, disputerade och forskarutbildade motsvarande lägst filosofie licentiat välkomnas 
att söka. Hela summan betalas ut direkt och ska omfatta alla eventuella kostnader.  

Ansökan 
Ansökan ska göras på avsedd blankett, se bilaga 1, och ska innehålla en kort redogörelse av 
den planerade forskningen som lyfter fram syfte, metodik, tidsplan samt tidigare forskning på 
området. Vidare ska en kort redogörelse för hur forskningen kopplas till satsningen Efterfrågad 
forskning. Utöver redogörelse ska sedvanliga ansökningshandlingar, det vill säga personligt 
brev, CV och referenser bifogas.  

För samtliga ansökningar krävs bifogat ett kort brev från prefekt eller motsvarande vid den 
institution där forskningen kommer att bedrivas. Brevet skall också tydliggöra om den/de 
sökande är anställda vid institutionen eller inte. Detta för att legitimera att forskningen även är 
av intresse för Campus Varbergs samverkanspart. 

Ansökan skickas via e-post till forskning@campus.varberg.se med ämnesrubrik ”Efterfrågad 
forskning 2022”. Inlämnad ansökan behandlas som offentlig handling.  

Sista ansökningsdag 
Kompletta ansökningshandlingar ska vara Campus Varberg tillhanda senast den 5 september 
2022.



Urval och beslut 
Ansökningarna behandlas av arbetsgrupp vid Campus Varberg i samråd med 
Sparbanksstiftelsen i Varberg, som även fattar slutgiltigt beslut om mottagare av stipendium. 
Beslut meddelas av arbetsgruppen direkt till den sökande under november 2022.

Åtaganden och återrapportering 
För att möjliggöra forskningen kan Campus Varberg, i den mån det är möjligt, erbjuda tillgång 
till befintliga resurser såsom exempelvis kontor, föreläsningssalar och grupprum. 

Campus Varberg förutsätter att forskningen påbörjas under 2023 och avslutas senast under
2025. Forskningsprojektet förväntas att, tillsammans med Campus Varberg, ta fram en mer
populärvetenskaplig och sammanfattande redovisning av resultatet. Hur detta skall ske och i 
vilket format kan, men måste inte, framgå i ansökan, utan kan ske i dialog under projektets 
gång. Redovisningen kommer att tillgängliggöras på www.campus.varberg.se/forskning.  

 Med stöd från Varbergs Sparbank 
genom Sparbanksstiftelsen Varberg.



Sökande

Namn:

Efternamn:

Lärosäte:

Medsökande (lista eventuella medsökande: namn, efternamn, lärosäte/organisation) 

Projekttitel

Kort beskrivning av projektet och syfte (2000 tecken)

Bilaga 1

Blankett för ansökan – Efterfrågad forskning 

Ref: _______________________________
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Redogör för hur den planerade forskningen bidrar till ämnesområdet (4000 tecken)
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Redogör syfte, metodik och tidsplan (4000 tecken)
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Redogör för hur ansökan kopplar till satsningen Efterfrågad forskning (4000 tecken)
Efterfrågad forskning vid Campus Varberg är en satsning finansierad av Sparbanksstiftelsen Varberg 
för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och projekt som bedrivs vid Campus Varberg. 
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Tidigare egen forskning (sökande och medsökande), relevant för ansökan (4000 tecken)

Med stöd från Varbergs Sparbank 
genom Sparbanksstiftelsen Varberg.
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