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1. BAKGRUND 

Finlands Akademi och Utrikesministeriet har haft ett långvarigt samarbete när det gäller 

finansiering av mångvetenskaplig utvecklingsforskning. Utrikesministeriet har finansierat 

utvecklingsforskning via budgeten för utvecklingssamarbete. Akademins 

finansieringsinstrument för utvecklingsforskning var fram till 2014 så kallad riktat 
akademiprojektbidrag som gällt alla forskningsråd och deras respektive ämnesområden. 

Bidraget kunde årligen sökas i Akademins septemberutlysning. Åren 2015 och 2016 

arrangerades dock ingen utlysning. Akademin och Utrikesministeriet ville förnya 
finansieringsinstrumentet genom att göra det mer tematiskt, programbaserat och verkningsfullt 

samt i högre grad sprida forskningskunskap. Därför beslutade Akademin och ministeriet 2017 att 

lansera DEVELOP, ett samfinansierat akademiprogram för utvecklingsforskning. Till 

programmet valdes tolv forskningsprojekt för åren 2018–2023. 

DEVELOP2 är ett nytt akademiprogram för utvecklingsforskning, men dess grundläggande drag 

grundar sig på det första DEVELOP-programmet. 

2. PROGRAMMETS MÅL 

Akademiprogrammet DEVELOP2 syftar till att 

• generera ny forskningskunskap när det gäller frågor kring den globala utvecklingen och 
orsakerna liksom mekanismerna bakom fattigdom och ojämlikhet i utvecklingsländerna 

samt ta fram metoder för att avlägsna utvecklingshinder och stärka 

utvecklingsförutsättningarna 

• långsiktigt stärka och förnya fenomen- och problemorienterad utvecklingsforskning av 

hög kvalitet i Finland samt dess tillämpande i utvecklingsländer 

• stödja samarbete och forskning på lika villkor mellan universitet och forskningsinstitut i Finland 
och utvecklingsländer samt stärka forskningskapaciteten vid universitet och forskningsinstitut i 

utvecklingsländer 

• svara mot Finlands utvecklingspolitiska mål och Agenda 2030:s mål om hållbar 

utveckling som syftar till att minska fattigdom och främja jämställdhet i världen 

• stödja forskningens bredare samhälleliga interaktion: sprida ny forskningskunskap till 

stöd för beslutsfattandet och genomförandet, forskningens intressentgrupper och 

medborgardebatten och på andra sätt stödja ett bättre utnyttjande av forskningsrön 

både i Finland och i målländerna 

• samla spridd forskningskapacitet i Finland och främja relaterad internationell 

nätverksbildning 

• främja samarbete och verksamhet mellan olika discipliner när det gäller 

utvecklingsforskning 

• främja långsiktigt och verkningsfullt finländskt kunnande och mångpartssamarbete 

mellan forskning, näringsliv och frivilligorganisationer i målländerna. 
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3. PROGRAMMETS TEMAN 
•  

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning finansierar mångvetenskaplig fenomen- och 
problemorienterad forskning kring globala frågor som gynnar den ekonomiska, sociala och 

ekologiska utvecklingen i utvecklingsländer och drar nytta av finländsk sakkunskap. 

Utgångspunkten är att svara mot målen i handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, som har antagits av FN:s medlemsländer. 

Målen i Agenda 2030 styr Finlands utvecklingspolitik. Målet är en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling och utrotande av fattigdom. Tyngdpunkten i uppnåendet av 

målen för Agenda 2030 ligger bland annat på den växande roll som sociala och tekniska 

innovationer och digitalisering spelar. Via innovationer och digitalisering kan man finna 

lösningar som stöder en positiv utveckling. FN:s mål för hållbar utveckling, klimatfokus, hållbar 

grön tillväxt, ren energi och cirkulär ekonomi är centrala.1 

För att främja utveckling anses det vara av stor vikt att stödja forskning och stärka 

forskningskapaciteten i ett flertal utvecklingsländer, men de lokala universiteten har ofta 

knappa resurser när det kommer till att bedriva forskning. Internationellt forskningssamarbete 
och kapacitetsuppbyggnad kan förbättra utvecklingsländernas konkurrenskraft. 

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning syftar till att stärka utvecklingsländernas 

forskningskapacitet genom att finansiera projekt som stödjer ett långsiktigt och jämlikt 

forskningssamarbete mellan forskare och universitetet i Finland och målländerna. 
Internationella nätverk och samarbete har stor betydelse för att forskningsresultat ska spridas 

och verkställas. 

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning utlyser finansiering att sökas inom tre 

teman: 

• hållbar ekonomi i utvecklingsländer (digitalisering, jobb, näringar, anständigt arbete, 

internationell handel) 

• förbättring av samhällets funktionsförmåga (välfärd, hälsa, mänskliga rättigheter, 
högklassig utbildning inkl. skolmat) 

• livsmedelstrygghet, biologisk mångfald, miljöhälsa och hållbar förvaltning och användning 

av naturresurser. 

Forskningsprojekten förutsätts behandla ett eller flera av ovan nämnda teman. Dessutom bör 
forskningsprojekten vara till stöd dels i att verkställa målen för Agenda 2030, dels i att hantera 
förändringen som gagnar de fattiga och jämställdheten främst i minst utvecklade länder och lägre 

medelinkomstländer och -områden. I forskningsplanen ska sökandena visa mot vilka av målen i Agenda 
2030 som projektet specifikt svarar och hurdant genomslag forskningen kan skapa i målländerna eller -

regionerna. Sökanden ska också motivera varför det valda mållandet eller -området och den valda 

kombinationen av teman är viktiga för Finland, dvs. hurdant mer omfattande genomslag verksamheten 
kommer att ha där. 

 

1 Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna. Statsrådet 27.5.2021. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163172
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Akademiprogrammet för utvecklingsforskning är människorättssensitivt, det vill säga 

projektens forskningsplan ska ha en människorättsbaserad approach och beakta prioriterade 

mål (jämställdhet mellan män och kvinnor, likabehandling samt ekologisk hållbarhet). 

 

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖRUTSÄTTS 

De projekt som beviljas finansiering förutsätts bedriva genuint samarbete på lika villkor med 
forskare och forskningsinstitut som är verksamma i utvecklingsländer. På projektnivå bör 

arbetsinsatsen för forskarna i Finland och i utvecklingslandet motsvara varandra så väl som 

möjligt. Finlands Akademi beviljar inte finansiering till utländska forskningsplatser. Projekt som 

har beviljats finansiering av Akademin kan dock använda pengarna för att till det gemensamma 

projektet, exempelvis i form av en köptjänst, anställa forskare som är verksamma i 

utvecklingslandet. 

Vid valet av målländer för forskningen betonas länder/regioner där det också finns annat 

tidigare eller planerat finländskt samarbete i frågor som är relevanta med tanke på 

forskningstemat. Detta samarbete kan bestå av forskarsamfundets verksamhet, kommersiellt 

samarbete, samarbete på det civila samhällets nivå eller utvecklingssamarbete. 
Forskningsprojekt kan verkställas i utvecklingsländer som enligt OECD:s biståndskommittés 

(DAC) definition klassificerats som biståndsberättigade när det gäller offentligt 

utvecklingsbistånd, det vill säga så kallade ODA-länder (Official Development Assistance. 
Akademiprogrammet för utvecklingsforskning uppmuntrar till samarbete med minst utvecklade 

länder och lägre medelinkomstländer och -områden. I stället för att fokusera på problem i ett 

land eller ett område kan forskningen även ta sig an bredare frågor när det gäller 

utvecklingsforskning. 

 

4. GENOMFÖRANDE OCH TIDTABELL 

Inom akademiprogrammet DEVELOP2 finansieras både enskilda forskningsgrupper och 

forskningskonsortier som bedriver mångvetenskaplig forskning. Ett konsortium är en 

tidsbestämd sammanslutning av forskningsprojekt (dvs. delprojekt). Ett konsortium arbetar 
tillsammans enligt en gemensam forskningsplan med vilken delprojekten eftersträvar högre 

mervärde än genom vanligt samarbete. Varje delprojekt i ett konsortium ansöker om 

finansiering för att genomföra forskningsplanen som en del av konsortiets gemensamma 

ansökan. (Läs mer i anvisningarna för konsortieansökan.) 

Ett enskilt forskningsprojekt kan ansöka om högst 600 000 euro och ett konsortium om högst 

1 000 000 euro för 40 månader. 

Utlysningen har ett steg. Utlysningens tidtabell och anvisningarna för ansökan finns i Akademins 

utlysningstext. Efter ansökningstidens utgång kontrolleras alla inlämnade ansökningar. Om 

någon ansökan saknar nödvändiga uppgifter skickar Akademin ut en kompletteringsbegäran. 

 

 

https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ansoker-du/anvisningar-ao/konsortieansokan/
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4.1 SÅ BEDÖMS ANSÖKAN 

Forskningsprojekten bör uppfylla vissa kriterier för att lämpa sig för akademiprogrammet 
DEVELOP2. Projekten ska 

• behandla ett eller flera av programmets teman 

• svara mot programmets mål såsom de definieras i programbeskrivningen 

• vara till stöd för att ett eller flera av Agenda 2030:s mål verkställs 

• vara till stöd när det gäller att hantera förändringen som gagnar fattiga och jämställdhet 

• samarbeta på lika villkor med forskare, universitet och forskningsinstitut i utvecklingsländer när 
det gäller att planera och verkställa projektet 

• bedriva forskningssamarbete som gagnar båda parter 

• visa vilken större genomslagskraft forskningen och samarbetet har i partnerlandet 

• beakta såväl ett människorättsbaserat perspektiv på utveckling som de mål som prioriteras i 
programmet: jämställdhet mellan könen, likabehandling samt ekologisk hållbarhet. 

 

Ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel. Finlands Akademi använder följande 

kriterier vid bedömningen av ansökningar: 

• forskningens vetenskapliga kvalitet, innovativitet och nyhetsvärde samt genomslag (inkl. 

fenomen- och problemorientering), såsom de beskrivs i forskningsplanen 
• forskningsprojektets relevans för programmet och dess bidrag till uppnåendet av 

programmets mål (inkl. samhällelig interaktion) 

• forskningsplanens genomförbarhet (inkl. ansvarsfull vetenskap) 
• sökandens eller forskargruppens kompetens i fråga om projektets genomförande, 

eventuell forskarutbildning 
• forskningsmiljöns och samarbetsnätverkens kvalitet (inkl. forskarrörlighet). 

Läs mer om den vetenskapliga bedömningen på Akademins webbplats på sidan Så här bedöms 
ansökan. 

När bedömningen är klar bekantar sig ledningsgruppen med resultaten och ger utifrån dem ett 

förslag på de projekt som beviljas finansiering. De slutliga finansieringsbesluten fattas skilt av 

Utrikesministeriet och Akademins sektion för utvecklingsforskning, som består av de 
representanter för Akademins forskningsråd som sitter med i akademiprogrammets 

ledningsgrupp. De projekt som beviljas finansiering väljs ut för att skapa en projekthelhet som 

på bästa sätt främjar programmets mål. Beslut tas utifrån forskningens vetenskapliga kvalitet 

och innovativitet, forskningens relevans i samhället, genomslag och hur väl projektet lämpar sig 
för akademiprogrammet för utvecklingsforskning. 

Finansieringsbesluten fattas senast i augusti 2023 och projektens finansieringsperiod inleds den 
1 september 2022. Projekttiden är högst 40 månader. 

 

 

https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/bedomning-och-beslut/sa-har-bedoms-ansokan/
https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/bedomning-och-beslut/sa-har-bedoms-ansokan/
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4.2 FINANSIERING 

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning (DEVELOP2) finansieras av Finlands Akademi och 

utrikesministeriet och koordineras av Akademin. Programmets finansieringsbudget är högst 
6,25 miljoner euro. Beslut om eventuella kompletterande utlysningar fattas skilt. 

4.3 NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE, INTERAKTION OCH 

GENOMSLAG 

Hörnstenarna i akademiprogrammet för utvecklingsforskning är att skapa nätverk, samarbeta, 

sammanställa information och sprida forskningskunskap. Medan finansieringsperioden pågår 

bedriver programmet intressentsamarbete med centrala nationella aktörer såsom Föreningen 

för utvecklingsforskning och nätverket UniPID, som främjar samarbete inom 

utvecklingsforskning mellan finländska universitet. Diskussioner kommer att föras med såväl 

medborgarorganisationer, beslutsfattare som en bredare publik. Samarbete görs även med 
sådana utvecklingsforskare som står utanför programmet. Även Finlands Akademis övriga 

finansieringsverksamhet (t.ex. akademiprogram och program som rådet för strategisk forskning 

finansierar) erbjuder möjligheter till samarbete och synergi. 

Programmet för utvecklingsforskning är i sig redan internationellt till sin karaktär. Varje projekt 

förutsätts ha en internationell inriktning, och medan programmet pågår läggs inom 

koordineringsarbetet även stor vikt vid detta. 

Programmet syftar till att stödja ett långsiktigt samarbete och likväl att utvecklingsländernas 

forskare och forskningsinstitut likvärdigt deltar i att planera och verkställa projektet. 

Forskningsresultat ska främst gagna de behov av forskningskunskap som olika partner i 

utvecklingsländerna har. Projekten ombeds lämna in en separat interaktionsplan, som en bilaga 
till ansökan, för att säkerställa att samarbete görs, forskningsdata sprids och forskningskunskap 

tillämpas. I interaktionsplanen beskrivs såväl mål, metoder, intressenter som hur växelverkan 

verkställs och likväl forskargruppens kompetens när det gäller att främja samhälleligt 

genomslag. Interaktionsplanen ska även innehålla en plan för projektets kommunikation. 

De projekt som beviljas finansiering bör hålla en hög vetenskaplig nivå och ur ett samhälleligt 

perspektiv även ha betydelse och genomslag. Med tanke på genomslaget är det av största vikt 
att forskningstemana lyfts fram ur de behov som finns i utvecklingsländerna och eventuellt på 

initiativ av en aktör i utvecklingslandet. Projektet ska i forskningsplanen klart och tydligt 

beskriva projektets samhälleliga genomslag. I mån av möjlighet ska projektet även ha 

genomslag när det gäller utvecklingslandets offentliga förvaltning, och riktlinjer som knyter an 

till detta ska finnas med i projektets forskningsplan. 

 

4.4 SÅ SAMORDNAS PROGRAMMET 

Programkoordineringen sköts av ledningsgruppen samt av programcheferna och en planerare 
vars uppgift är att i samarbete med de medverkande projekten arbeta för att programmets mål 

uppnås. Målet med programkoordineringen är också att generera mervärde jämfört med en 

situation där Akademin skulle finansiera en grupp av enskilda projekt som skulle arbeta på sina 

skilda håll. 
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I ledningsgruppen ingår medlemmar av Akademins forskningsråd, representanter för 

Utrikesministeriet och andra eventuella expertmedlemmar. Ledningsgruppen har till uppgift att 

utifrån den vetenskapliga bedömningen framföra ett förslag om de projekt som finansieras, 
föreslå eventuella kompletterande utlysningar, svara för programmets utvärdering samt främja 

nyttiggörandet av programmets resultat. Ledningsgruppen följer programmets framsteg till 

exempel med hjälp av projektens mellanrapporter samt genom deltagande i programmets 
evenemang. Programchefen informerar ledningsgruppen regelbundet om hur programmet har 

framskridit. Ledningsgruppen sammanträder 2–3 gånger om året. 

Ledningsgruppens medlemmar: ordförande, professor Tarja Väyrynen (forskningsrådet för 
kultur och samhälle), vice ordförande, professor Jarkko Niemi (forskningsrådet för 

biovetenskap, hälsa och miljö), projektledare Kari Herlevi (rådet för strategisk forskning), 

professor Mirja Illikainen (forskningsrådet för naturvetenskap och teknik), professor Sirkku 

Juhola (forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö), biträdande avdelningschef Juha 

Savolainen (UM) och utvecklingspolitisk rådgivare Pekka Seppälä (UM). 

De praktiska uppgifterna som hör till programkoordineringen (utlysningen, administrationen, 

kommunikationen, slutliga utvärderingen, etc.) sköts av programchefen i samråd med 
planeraren. Programkoordineringen vill med hjälp av aktivt informationsutbyte, samarbete och 

olika programaktiviteter länka samman de medverkande forskningsprojekten till en enda 

helhet. Till programtjänsterna hör bl.a. seminarier, workshoppar, forskarutbildning, infomöten, 
möten med beslutsfattare, intressenter och medborgarorganisationer, främjande av nationella 

och internationella nätverk, besök till forskningsinstitut, deltagande i nationella och 

internationella evenemang, kommunikation och popularisering av vetenskap. 

Man väntar sig att de finansierade projekten tack vare programkoordineringen stärker varandra 
och att programmet ger upphov till ett nytt slags mångvetenskaplig forskningskunskap. Av 

ledarna för de antagna projekten förutsätts därför att de förbinder sig att arbeta för 

programmets mål och aktivt samarbeta under programmets lopp. De ansvariga ledarna för 

programmets forskningsprojekt har till uppgift att 

• i enlighet med ledningsgruppens anvisningar svara för och rapportera om projektets 

vetenskapliga framsteg och medelsanvändning 

• försäkra sig om att de själva och forskargruppens medlemmar deltar i de möten, 
seminarier och workshoppar som programkoordinationen anordnar samt att främja 

informationsutbytet och samarbetet mellan programmets forskargrupper 

• medverka i framställningen av översikter, synteser och informationsmaterial om 

programmet samt att aktivt informera om programmets framsteg och resultat på 

offentliga och vetenskapliga forum. 

Under programmets lopp deltar forskningsprojekten i möten med de som utnyttjar forskningens 

resultat och i annan verksamhet där information om forskningen förmedlas till olika 

intressentgrupper. 
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4.5 PROGRAMUTVÄRDERING 

Efter att akademiprogrammet för utvecklingsforskning har avslutats utvärderas dess 

genomförande och resultat. Hur utvärderingen konkret genomförs samt dess mål avgörs under 
programmets lopp, men bl.a. följande faktorer kan beaktas: hur programmets mål har uppnåtts; 

programmets bredare genomslag i mållandet; nationellt och internationellt samarbete; och 

forskningens synlighet och publicitet. 

De forskargrupper som finansieras ska lämna in till Akademin en forskningsrapport efter att 

projektet har avslutats. Av rapporten ska framgå bland annat projektets vetenskapliga 

publikationer och de lärdomsprov som avlagts inom ramen för programmet. Av projekten 

begärs dessutom en separat rapport om projektets samhälleliga genomslag och genomslaget i 
partnerländerna samt om hur resultaten presenterats för en bredare publik än 

forskarsamfundet. Denna rapport är till sin karaktär en förklarande beskrivning och den behövs 

närmast för Utrikesministeriets informationsbehov. 

 

5. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 

Utlysningen för akademiprogrammet DEVELOP2 genomförs i ett steg. Ansökningsanvisningarna 

finns i den utlysningstext som Finlands Akademi publicerat. Noggrannare anvisningar finns på 

Akademins webbplats under sidan Så här ansöker du. Observera den avvikande 
ansökningstiden. Utlysningen stänger den 5 april 2023 kl. 16.15 finsk tid (preliminär 

tidtabell). Ansökningstiden är bindande. 

MER INFORMATION 

Programchef Mikko Ylikangas 

Tfn 0295 335 143 
 

Programchef Sara Illman 

Tfn 0295 335 119 

 
Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi. 

 

www.aka.fi/develop2 
 
 

https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ansoker-du/
www.aka.fi/develop2

