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

SEX STIPENDIER OM 267.000 KR VARDERA FÖR VETENSKAPLIG 
FORSKNING MED HUVUDSAKLIG INRIKTNING MOT FÖRETAGANDE 

Stipendierna är ämnade för forskning, främst inriktad på företagande inom de ämnesdiscipliner som 
finns representerade vid Handelshögskolan. Tre av stipendierna riktar sig specifikt till sökanden 
inom fälten entreprenörskap och innovation, samt entreprenörskap i relation till gränssnittet 
akademi-näringsliv. Vi ser gärna att såväl yngre som mer väletablerade forskare söker men minst 
hälften av stipendierna är avsedda för postdocs. Utlysningen vänder sig både till internationella och 
lokala sökande. 

Stipendierna avser forskning som påbörjas under 2015 och som har Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet som sin hemvist. Stipendiaterna förväntas presentera sin forskning löpande 
vid event anordnade av skolan och medverka i olika nätverk i Sverige såväl som internationellt. 

Postdocs ska ha disputerat under de senaste 6 åren. Ansökan kan göras även innan disputation har 
ägt rum, men doktorsexamen måste vara utfärdad och forskningsprojektet påbörjat innan 2015 års 
utgång. Stipendierna betalas ut direkt till forskaren men värdinstitutionen måste godkänna täckande 
av eventuella tillkommande kostnader, såsom för kontor och IT. 

För seniora forskare ges särskild prioritering till projekt som syftar till att internationellt sprida 
högkvalitativ forskning inom området. Forskningen ska vara baserad vid Handelshögskolan. Om 
stipendiaten redan har en fast anställning vid Handelshögskolan betalas stipendiet ut till 
vederbörandes institution, och det kan då inte användas som lön. Institutionen måste godkänna 
eventuell medfinansiering. Av stipendiet kan högst 20 % användas för att täcka overheadkostnader. 

För samtliga ansökningar gäller att skriftligt godkännande ska bifogas från prefekt för institutionen 
vid vilken forskningen ska bedrivas. I enlighet med stiftelsens statuter kan stipendiat erhålla 
stipendiet maximalt tre gånger. En årlig granskning av utförd forskning ligger till grund för beslut 
om förlängning.  

Ansökan ska innehålla en kort redogörelse av den planerade forskningen (max 5 sidor), samt 
sedvanliga ansökningshandlingar, det vill säga personligt brev, CV och betygskopior. För postdocs 
ska även två rekommendationsbrev bifogas. Ansökan skickas till fakultetskansliet för 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 601, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet Bromanska 
stiftelsen för forskning och företagande. 
Ansökningar ska vara fakultetskansliet tillhanda senast fredagen den 30 september 2015. 
Bromanska stiftelsen för forskning och företagande planerar att besluta om mottagare av stipendium 
under oktober 2015. 

Ytterligare upplysningar lämnas av professor Maureen McKelvey, tel. 031-786 1442,  
e-post maureen.mckelvey@handels.gu.se. eller av prodekan Olof Johansson-Stenman,  
tel. 031-786 2358, e-post olof.johansson@economics.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. 
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