
Bevilling til toårig post.doc-projekt om højre- og venstreekstremisme i Danmark 

samfinansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Universitetet i 

Oslo. 

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, ved Nationalt Center for Forebyggelse af 

Ekstremisme og Oslo Universitet, ved Senter for Ekstremismeforskning samfinansierer et toårigt 

post.doc-projekt om højre- og venstreekstremisme i Danmark, herunder radikaliseringsprocesser og 

gensidige påvirkninger. 

 

Projektet skal være empirisk baseret, kritisk og designet med henblik på at styrke det praktiske 

arbejde med at forebygge ekstremisme i Danmark. 

 

Med bevillingen følger kontorplads i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i Styrelsen 

for International Rekruttering og Integration fra d. 1. maj 2018 til d. 30. april 2020, samt 

kontorplads i Senter for Ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo i op til seks måneder, dog 

højest tre måneder pr. kalenderår.  

 

Som faglig mentor på projektet tilknyttes professor Tore Bjørgo, Senter for Ekstremismeforskning, 

Universitetet i Oslo.  

 

Opstart på projektet skal være 1. maj 2018. 

 

Om ansøger 

Du skal have en ph.d.-grad eller have afleveret din afhandling, der er antaget til forsvar på 

ansøgningstidspunktet og forsvaret inden opstart på projektet.  

Dit ph.d.-bevis skal være modtaget i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, inden 

den første udbetaling af en bevilling kan ske. 

 

Du skal, som ansøger, selv indsende ansøgningen og vi forventer, at du selv har formuleret 

projektbeskrivelsen. 

 

Du skal have forskningsmæssig erfaring med genstandsfeltet og kunne forstå og formidle på dansk.  

 

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med empirisk, praksisorienteret forskning og formidling 

af denne, samt kendskab til den danske tilgang til forebyggelse af ekstremisme. 

 

Det bemærkes, at der kræves et godkendt sikkerhedstjek og sikkerhedsgodkendelse til niveau 

”HEMMELIGT” hos PET, samt at disse opretholdes under hele bevillingsperioden. 

 

Om ansøgningen 

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Motiveret ansøgning på max. 1 normalside. 



2. Projektbeskrivelse på max. 4 normalsider. 

3. Arbejds- og tidsplan. 

4. Formidlingsplan. 

5. Budget. 

6. CV inklusive publikationsliste. 

7. Ph.d.-bevis eller dokumentation for, at din afhandling er antaget til forsvar. 

8. Eksamensbeviser. 

Ad 2. Projektbeskrivelse 

Din projektbeskrivelse skal redegøre for: 

 Projektets formål, herunder problemformulering og eventuelle hypoteser. 

 Projektets videnskabelige og praktiske perspektiv og relevans.  

 Projektets teoretiske grundlag, centrale begreber og relation til state of the art på området. Der 

skal desuden redegøres for, hvordan de teoretiske begreber og sammenhænge vil blive omsat til 

empirisk analyse og evt. blive gjort til genstand for teoriudvikling.  

 Projektets metoder, herunder begrundelse for valg samt fordele og ulemper.  

 Projektets empiriske materiale. 

 Forskningsplan, herunder vurdering af projektets gennemførlighed og eventuelle afhængigheder 

(f.eks. rekruttering af deltagere eller adgang til databaser). 

 

Ad 3. Arbejds- og tidsplan 

I tidplanen skal indgå halvårlige milepæle, som kan dokumentere projektets planmæssige fremdrift. 

Det kan eksempelvis være indleverede manuskripter, publikationer eller afviklede aktiviteter.  

Derudover skal tidspunkter for forventede ophold ved Universitet i Oslo indgå.  

 

Det forventes, at tidplanen revideres efter opstart og at den endelige tidsplan foreligger tre måneder 

efter opstart. 

 

Ad 4. Formidlingsplan 

Projektet forventes formidlet i form af publikationer svarende i omfang til en antologi eller tre 

videnskabelige artikler.  

Derudover forventes løbende skriftlig og mundtlig formidling til fagpersoner efter nærmere aftale 

med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. 

 

Ad 5. Budget 

Personlige udgifter 

Du kan søge om et fast beløb på 1.200.000 kr. til dækning af dine personlige udgifter i den 2-årige 

projektperiode. Beløbet er beregnet på baggrund af principperne i AC-overenskomsten ved 

indplacering på basistrin 8 inkl. pension og feriegodtgørelse samt ferieafregning for det sidste 

ferieoptjeningsår under bevillingen. 

 



Bemærk, at der er tale om en bevilling og ikke et ansættelsesforhold, og at du derfor ikke er 

omfattet af en overenskomst i bevillingsperioden. Bemærk ligeledes, at der ikke er mulighed for at 

forlænge bevillingen. 

 

Bevillingen til de personlige udgifter vil blive udbetalt i 24 rater i bevillingsperioden. 

 

Drift 

Du kan søge om et beløb på op til 260.000 kr. i bevillingsperioden til dækning af nedenstående 

udgifter til drift.  

 Forskningsudgifter: udstyr (bøger, abonnementer, IT, m.v.), konferencedeltagelse, feltarbejde, 

andet 

 Udgifter forbundet med ophold ved Universitet i Oslo: transport, bolig og nødvendige 

forsikringer, herunder til evt. medfølgende familie. 

Bemærk, at en eventuel overskridelse af det bevilgede beløb til drift ikke vil blive dækket. 

 

Bevillingen til drift vil blive udbetalt i forbindelse med afholdelse af udgifter. 

 

Du er som ansøger selv ansvarlig for at undersøge behovet for forsikringer for dig selv og udstyr 

(f.eks. rejse- og sygeforsikring, arbejdsskadeforsikring, eventuelle sociale sikringsordninger, 

forsikring af udstyr til brug for forskningen m.v.).  

 

Du har endvidere selv ansvaret for at udarbejde en aftale med Universitetet i Oslo om udførelsen af 

forskningen og eventuelle spørgsmål om ophavsrettigheder m.v. 

 

Om behandlingsproceduren 

Du søger bevillingen ved at sende din ansøgning med bilag til ashe@siri.dk. Vi skal have modtaget 

din ansøgning senest fredag d. 16. marts 2018 kl. 12.00. 

 

Spørgsmål til bevillingen kan stilles skriftligt til ashe@siri.dk indtil torsdag d. 8. marts 2017 kl. 

12.00. Spørgsmål tilstræbes besvaret indenfor 5 hverdage. 

 

Ansøgninger vil blive vurderet i samarbejde mellem Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration, ved Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Oslo Universitet, ved Senter 

for Ekstremismeforskning. Den faglige vurdering vil blive foretaget af professor Tore Bjørgo, 

Senter for Ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo.  
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