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Inledning 

• Detta dokument presenterar statistik över ansökningar, finansierade 
forskare och finansierade projekt i Finlands Akademis 

septemberutlysning 2021. Statistiken omfattar följande bidragsformer: 
forskardoktor, akademiforskare, akademiprojekt och klinisk forskare. 

• Ansökningar som inte behandlats eller bedömts har inte räknats med i 
antalet ansökningar. Det fanns mycket få av dessa ansökningar. 

• Innehållet i tabellerna och bilderna beskrivs kort i avsnitten 1–8. I avsnitt 

9 presenteras några tabeller på svenska. Fler tabeller och bilder finns i 

den finska och den engelska versionen av detta dokument. 

• I de flesta av tabellerna jämförs uppgifterna från septemberutlysningen 

2021 med motsvarande uppgifter från septemberutlysningarna 2020 och 
2019. Finansieringsbesluten fattas dock året efter utlysningen, så i 
tabellerna hänvisar åren 2020–2022 till beslutsåren. 

• Det slutliga antalet forskare och projekt som finansierats 2022 kan öka 

något om Akademins forskningsråd har tillgång till outnyttjad finansiering 

från andra utlysningar och beslutar att finansiera forskardoktorer, 
akademiforskare, akademiprojekt eller kliniska forskare från reservlistan.  

• Mer information om Akademins finansieringsstatistik fås av 

ansvarsområdet för strategisk planering och analys. 

• Finansieringsstatistiken över septemberutlysningen 2021 publicerades i 
augusti 2022. 

• Materialet har lagts ut på Akademins webbplats. 

1. Ansökningar och finansierade projekt efter 

bidragsform och forskningsråd 

• Tabellerna 1.1–1.3 beskriver antalet ansökningar, antalet finansierade 

forskare eller projekt samt beviljandegraden efter forskningsråd 

(forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö; forskningsrådet för 
kultur och samhälle; eller forskningsrådet för naturvetenskap och teknik) 

och bidragsform (forskardoktorer; akademiforskare; och akademiprojekt) 
åren 2020–2022. 

• År 2022 beviljade forskningsråden finansiering till 105 forskardoktorer 

(beviljandegrad 14 %) och 70 akademiforskare (beviljandegrad 12 %) 
samt till 184 akademiprojekt, som omfattade sammanlagt 251 delprojekt. 

Beviljandegraden för akademiprojektbidrag var 15 procent (konsortierna 
har indelats i delprojekt). 

https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/bedomning-och-beslut/finansieringsbeslut/statistik-om-ansokningar-och-finansiering/
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2. Ansökningar och finansierade projekt efter 

organisation 

• I tabell 2 granskas antalet ansökningar och finansierade projekt samt 
beviljandegraden efter organisation åren 2020–2022. Statistiken omfattar 

forskardoktorer, akademiforskare, akademiprojekt och kliniska forskare. 
Delprojekt i akademiprojektkonsortier har räknats som skilda projekt. 

• I septemberutlysningen 2021 mottog Finlands Akademi sammanlagt 
3 056 ansökningar. Den genomsnittliga beviljandegraden var 14 procent. 

3. Ansökningar och finansierade projekt efter 

disciplingrupp 

• I tabell 3 granskas antalet ansökningar och finansierade projekt samt 

beviljandegraden efter disciplingrupp åren 2020–2022. Statistiken 
omfattar forskardoktorer, akademiforskare, akademiprojekt och kliniska 

forskare. Delprojekt i akademiprojektkonsortier har räknats som skilda 
projekt.  

• Ansökningarna har klassificerats i disciplingrupper på grundval av deras 
primära forskningsområde. 

• I septemberutlysningen 2021 mottog Finlands Akademi sammanlagt 
3 056 ansökningar. Den genomsnittliga beviljandegraden var 14 procent. 

4. Ansökningar och finansierade projekt efter 

bidragsform och sökandens kön 

• I tabell 4 granskas kvinnornas andel av ansökningarna, 

finansieringsmottagarna eller de finansierade projekten efter bidragsform 
åren 2020–2022. I det totala antalet ingår ansökningar av kvinnor, män 

och personer i kategorin Andra/Vill inte säga. Delprojekt i 

akademiprojektkonsortier har räknats som skilda projekt. 

• I utlysningen av forskardoktorsfinansiering var andelen kvinnor 45 

procent av de sökande och 41 procent av finansieringsmottagarna år 
2022. 

• I utlysningen av akademiforskarfinansiering var andelen kvinnor 42 

procent av de sökande och 41 procent av finansieringsmottagarna år 
2022. 

• I utlysningen av akademiprojektbidrag var andelen kvinnor 35 procent av 
de sökande och 39 procent av finansieringsmottagarna år 2022.  
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5. Ansökningar och finansierade projekt efter 

bidragsform och sökandens nationalitet 

• I tabell 5.1 granskas ansökningarna och finansieringsmottagarna gällande 
bidrag för anställning som forskardoktor efter sökandens nationalitet 

åren 2020–2022. År 2022 var andelen utländska sökande 49 procent och 
andelen utländska finansieringsmottagare 50 procent. 

• I tabell 5.2 granskas ansökningarna och finansieringsmottagarna gällande 

bidrag för anställning som akademiforskare efter sökandens nationalitet 
åren 2020–2022. År 2022 var andelen utländska sökande 43 procent och 
andelen utländska finansieringsmottagare 37 procent. 

• I tabell 5.3 granskas ansökningarna och finansieringsmottagarna gällande 

akademiprojektbidrag efter sökandens nationalitet åren 2020–2022. År 

2022 var andelen utländska sökande både bland ansökningarna och de 

finansierade projekten 17 procent. Delprojekt i konsortier har räknats 
som skilda projekt. Tabellen innehåller inte ansökningar där uppgifter om 
sökandens medborgarskap saknas. 

6. Ansökningarnas betygsfördelning efter 

bidragsform 

• I tabellerna 6.1–6.3 granskas ansökningarnas betygsfördelning (%) i 

septemberutlysningen 2021 enligt bidragsform. Finansieringsbesluten 
fattades år 2022. 

• Akademiprojektkonsortierna har i denna granskning räknats efter 
konsortier, inte efter skilda delprojekt. 

• Bedömningspanelerna, som bestod av internationella experter, gav det 

slutliga betyget för ansökningarna på skalan 1–3, 4, 5 eller 6. Några 
ansökningar bedömdes i flera paneler eller av flera enskilda sakkunniga. 

Då har ansökan statistikförts enligt det högsta betyg som den fått. 

7. Akademiprojekt: Genomsnittlig finansiering för 

finansierade projekt efter organisation 

• I tabell 7 granskas antalet finansierade akademiprojekt, den beviljade 

akademiprojektfinansieringen sammanlagt och den genomsnittliga 

finansieringen per projekt efter organisation åren 2020–2022. Delprojekt i 
akademiprojektkonsortier har räknats som skilda projekt. 
Akademiprojektbidragen beviljas i regel för fyra år. 



 

 

Finlands Akademis finansieringsstatistik över septemberutlysningen 2021 © Finlands Akademi 2022 | 6 

 

• Av den totala finansieringen för 2020 saknas ca 2 miljoner euro, eftersom 

uppgifterna inte innehåller ändringsbeslut. Till exempel om projektets 

forskningsplats har ändrats, har projektet och dess finansiering 
statistikförts endast enligt den ursprungliga organisationen. 

• Den genomsnittliga finansieringen per akademiprojekt var 416 000 euro 
år 2022. 

8. Experter som deltagit i bedömningen av 

ansökningar efter hemorganisationens land 

• I tabell 8 och figur 1 granskas antalet sakkunniga som deltagit i 

bedömningen av ansökningarna efter land. Landet hänvisar till det land 
där expertens hemorganisation finns. 

• Sammanlagt 654 bedömare från 33 länder deltog i bedömningen av 

ansökningar om finansiering i septemberutlysningen 2021. Av bedömarna 
var 37 % kvinnor (36 % i 2020 års omgång och 31 % i 2019 års omgång).  

• Det totala antalet sakkunniga består av 592 panelmedlemmar och 62 
enskilda experter. Antalet enskilda sakkunniga inbegriper också de 

experter som utarbetade ett stödutlåtande för en utvärderingspanel. En 
bedömare som har haft flera olika roller har statistikförts endast en gång.  

• I en del av de 65 panelerna bedömdes också ansökningar som lämnats in 

till andra utlysningar än de som tagits med i finansieringsstatistiken för 
septemberutlysningen 2021.  

• De fem mest typiska länderna där bedömarna i septemberutlysningen 

2021 arbetade var Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederländerna och 
Danmark. 
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9. Tabeller 

Tabell 1.1. Forskardoktorer: Ansökningar, finansieringsmottagare och beviljandegrad efter forskningsråd 2020–2022. Källa: 

Finlands Akademi. 

Forskningsråd 

Ansök-

ningar 
2020 

Ansök-

ningar 
2021 

Ansök-

ningar 
2022 

Finansi-

erade 

forskare 
2020 

Finansi-

erade 

forskare 
2021 

Finansi-

erade 

forskare 
2022 

Beviljan-

degrad 
2020 

Beviljan-

degrad 
2021 

Beviljan-

degrad 
2022 

Biovetenskap, hälsa och 

miljö 208 225 217 35 33 31 17 % 15 % 14 % 

Kultur och samhälle 237 267 233 31 31 30 13 % 12 % 13 % 

Naturvetenskap och 

teknik 280 312 282 44 44 44 16 % 14 % 16 % 

Sammanlagt 725 804 732 110 108 105 15 % 13 % 14 % 
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Tabell 1.2. Akademiforskare: Ansökningar, finansieringsmottagare och beviljandegrad efter forskningsråd 2020–2022. Källa: 

Finlands Akademi. 

Forskningsråd 

Ansök-

ningar 
2020 

Ansök-

ningar 
2021 

Ansök-

ningar 
2022 

Finansi-

erade 

forskare 
2020 

Finansi-

erade 

forskare 
2021 

Finansi-

erade 

forskare 
2022 

Beviljan-

degrad 
2020 

Beviljan-

degrad 
2021 

Beviljan-

degrad 
2022 

Biovetenskap, hälsa och 

miljö 167 176 176 24 24 23 14 % 14 % 13 % 

Kultur och samhälle 171 188 197 21 22 25 12 % 12 % 13 % 

Naturvetenskap och 

teknik 205 233 228 22 22 22 11 % 9 % 10 % 

Sammanlagt 543 597 601 67 68 70 12 % 11 % 12 % 

 

Tabell 1.3. Akademiprojekt: Ansökningar, finansierade projekt och beviljandegrad efter forskningsråd 2020–2022. 

Akademiprojektkonsortierna har räknats efter delprojekt. Källa: Finlands Akademi. 

Forskningsråd 

Ansök-

ningar 

2020 

Ansök-

ningar 

2021 

Ansök-

ningar 

2022 

Finansi-

erade 

projekt 

2020 

Finansi-

erade 

projekt 

2021 

Finansi-

erade 

projekt 

2022 

Beviljan-

degrad 

2020 

Beviljan-

degrad 

2021 

Beviljan-

degrad 

2022 

Biovetenskap, hälsa och 

miljö 479 510 541 90 94 92 19 % 18 % 17 % 

Kultur och samhälle 536 531 514 75 73 66 14 % 14 % 13 % 

Naturvetenskap och 

teknik 689 706 631 103 103 93 15 % 15 % 15 % 

Sammanlagt 1 704 1 747 1 686 268 270 251 16 % 15 % 15 % 

 


