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Utlysning av finansiering för forskande industriella gränsgångare 
 

Genom LIGHTer och i samverkan med LIGHTer Academy utlyses finansiering för forskande 
industriella gränsgångare (s.k. industri-postdoktorer). De industriella gränsgångarna kan endera vara 
industrianställda forskare, som under en begränsad period jobbar inom ett väldefinierat projekt inom 
akademin, eller forskare anställda inom akademi eller institut, som under en begränsad tid arbetar i 
industrin med implementering av forskning.  

Satsningen är en pilot för nya arbetssätt, med syfte att öka takten i uppväxlingen av lättviktsforskning 
samt öka den ömsesidiga förståelsen för de industriella behoven och de akademiska metoderna.  
Målet är effektivare och bättre riktad forskning som ska stärka svensk innovation och tillväxt inom 
området Lättvikt. 

Förutsättningar 
Industriella gränsgångarna arbetar med forskningsprojektet till minst 20% under upp till 2 års tid. Det 
är viktigt att projekten har stor potential för industriellt genomslag på kort eller lång sikt. 

Medlen är framförallt ämnade för lönekostnader riktade till den industriella gränsgångaren, men en 
mindre del, upp till 20 % av sökta medel, kan sökas av akademi eller institut för omkostnader, så som 
exempelvis användning av infrastruktur. Maximalt 1500 kSEK kan sökas per år. Projektet ska i sin 
helhet medfinansieras till minst 50 % i enlighet med VINNOVAs kostnadsmodeller.  

Den industriella gränsgångaren ska ha avslutat en forskarutbildning på doktorsnivå.  

Forskningsprojektet skall innehålla fler än ett av nedanstående områden riktade mot Lättvikt:  
• Materialteknik och/eller Tillverkningsteknik, som möjliggör lättare och hållbara produkter – 

gärna genom Multifunktionalitet 
• Avancerat metodstöd i form av Simuleringsteknik för material och process, kraftfulla 

Experimentella metoder och nyskapande Optimeringsmetodik 
 

Arbetet ska utföras i samverkan med andra aktörer inom LIGHTer Academy och med den institution 
där hens primära hemvist skall vara. Avtal ska skrivas vid projektstart för att reglera äganderätt till 
resultaten. 

Den industriella gränsgångaren har tillgång till handledning från den eller de LIGHTer Academy 
forskare som finns kopplade till ansökan. Den industriella gränsgångaren förväntas delta aktivt i 
LIGHTer Academys möten, samt presentera sina resultat vid LIGHTer International Conference eller 
LIGHTer Summit. Målet med projektet bör vara att resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter.  

Utlysningen industriella gränsgångare är en del av LIGHTer strategiska satsning på porstdoktorprojekt 
inom LIGHTer Academy, enligt bifogat dokument. 
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Ansökan 
Ansökan utformas av den industriella gränsgångaren och ska innehålla: 

• En tydlig beskrivning av syftet med projektet, utifrån de industriella behoven och pågående 
relevant forskning hos medsökande akademi och institut (max 1 sida) 

• En beskrivning av state-of-the-art gällande forskningsfronten (max 1 sida) 
• Beskrivning av projektet som inkluderar (max 2 sidor) 

o Tydliga och mätbara projektmål (inklusive spridning av information) 
o Beskrivning av aktiviteter och projektleveranser 
o Kortfattad tidplan 
o Projektbudget, inklusive medfinansiering. 

• Kortfattad beskrivning av ev forskningsprojekt som föreslaget projektet bygger vidare på 
(max ½ sida) 

• CV för samtliga inblandade i projektet (enligt Vinnovas mall, max 2 sidor) 
Frågor kring utlysningen kan ställas per mail till Malin Åkermo, akermo@kth.se 

Tidplan 
Ansökan stänger den 11e april.  

Utvärderingskriterier 
Ansökningarna utvärderas av LIGHTer Academys 12 akademiska forskare. För att undvika jäv, läses 
varje ansökan av flera utvärderare som inte har någon egen koppling till projektet. Ansökningarna 
utvärderas i två steg. I första steget bedöms projektets syfte, projektets nyhetsvärde, realistiska 
målsättningar och kompetens hos de sökande. I steg 2 rangordnas projekten utifrån potentiell nytta, 
nyhetsvärde och genomslag (industriell och akademisk) och sammanvägs med övriga akademiska 
postdoktor-ansökningar till en portfölj. Denna presenteras för, och beslutas av, LIGHTers styrelse.  

Den totala finansieringen för postdoktor-satsningen är 12 MSEK. 
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