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Bromanska stiftelsen för forskning och företagande utlyser genom Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet  

TVÅ TILL TRE STIPENDIER à 200.000 KR FÖR FORSKNING RÖRANDE 
ENTREPRENÖRSKAP  

Stipendiaten förväntas ha avlagt doktorsexamen (motsvarande) inom ett för företagande, innovation 
och entreprenörskap relevant ämnesområde. Särskilt uppmuntras sökande inom studieområden 
gällande entreprenörskap och innovationer, samt entreprenörskap i relationen universitet-näringsliv. 

Forskningen skall påbörjas under 2014 med Handelshögskolan i Göteborg som bas och miljö. 
Innehavaren av stipendiet förväntas presentera sin forskning i anslutning till olika arrangemang 
inom Handelshögskolan, samt i övrigt medverka i olika nätverk kring forskning om entreprenörskap 
i Sverige och utomlands 

Stipendierna är huvudsakligen riktade till yngre forskare, som nyligen har avlagt doktorsexamen 
(inom tre år). Yngre forskare kan skicka ansökan innan disputationen men måste vara klara med 
doktorsexamen och börja med forskningen under 2014. 

För yngre forskare som erhåller bidrag från Bromanska stiftelsen, görs en utvärdering av 
forskningen och forskningsaktiviteterna efter ca åtta månaders forskning på heltid. Om personen är 
anställd av Handelshögskolan kan bidraget användas för resor, uppehälle och liknande som är direkt 
kopplat till forskningsprojektet.  

Ett av stipendierna kan delas ut till en ’senior’ forskare som är anställd på Handelshögskolan. För 
seniora forskare avser bidraget att användas främst för resor, uppehälle och liknande i samband med 
forskningsvistelse utomlands. Ett brev från prefekten med stöd för ansökan måste bifogas.  

Ansökan ställs till Bromanska stiftelsen för forskning och företagande och skickas till 
Handelshögskolans fakultetskansli, Box 601, 405 30 Göteborg. Ansökan skall, förutom sedvanliga 
merithandlingar (personligt brev, CV, betygskopior och för yngre forskare även två 
rekommendationsbrev), också innehålla en kortfattad plan över forskningsprojektet (max 5 sidor).  

Ansökan skall vara fakultetskansliet tillhanda senast fredagen den 10 oktober 2014. Stiftelsens 
beslut om mottagare planeras att tas i oktober-november 2014.  

Enligt stiftelsens statuter är det möjligt för innehavaren att erhålla stipendiet vid maximalt tre 
tillfällen.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av professor Maureen McKelvey, tel. 031 786 1442,  
e-post maureen.mckelvey@handels.gu.se.  

 

Ingemar Broman studerade vid Göteborgs universitet under åren 1970-1973 och testamenterade 
före sin bortgång 2003 medel till en stiftelse för forskning och företagande. Under sin livsgärning 
var Ingemar Broman starkt engagerad i frågor kring företagande och entreprenörskap. 

mailto:maureen.mckelvey@handels.gu.se

