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Mine erfaringer

• MigrationRhythms prosjektet

• Hvorfor?

• Når?

• Hvordan?

• Spørsmål, kommentarer, tanker?
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MigrationRhythms

• https://vimeo.com/454268902
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https://vimeo.com/454268902


Hvorfor?

• Identitet som forsker

• Fokusert tid og ressurser til et 

prosjekt i kategorien

“drømmeprosjekt”

• Prestisjemål

• Mulighet til å ha jobb som forsker
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Når?

• …om om? Hvem kan søke?

• Institutt for fredsforskning

– Forskningsprosjekter – stort sett 

Forskningsrådet, EU, og noe dept

• Hvordan tenke om når?

– Starting grant (2-7 år etter PhD)

– Consolidator grant (8-12 år etter PhD)

– Advanced grant 

6



CV
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CV

8



Idéen

• Forskningsrådet

– Unge forskertalent søknad 2018

– Frist april 2018

– Intervju november 2018

– Desember:  avslag (6)

– Unge forskertalent søknad 2019

– Frist april 2019

– Ingen intervjurunde

– Desember: avslag (5)

• ERC

– Søkte før svar fra NFR

– Frist oktober 2019

– Ingen intervju runde – fase 2 (april)

– Finiansiering (svar: juli 2020)
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Hvordan? 

• Strategier for motivasjon, å 

håndtere avslag, å videreutvikle

idéen man vil forske på

– Indre motivasjon

• Viktig, som vi nok alle vet

– Ytre faktorer

• Institusjonelt

• Fagnettverk nasjonalt og

internasjonalt

• Kollegial støtte

https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=12141

https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=12141


Hvordan?

• Bestemme seg og lage en plan for 

å nå målet (om å få sendt inn en

så god søknad som mulig)

• Hvilken frist?

• Tidsplan

• Ressurser og hjelp å få

• Bruke enda mere hjelp

• Tillate at det tar mye tid = 

prioritere (på bekostning av andre

ting)
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Hvordan?

• Fra en god søknad til en søknad der 
ingen svakhet feller deg…

• Viktig å ha nok tid – så prosessen kan
ta den tiden den tar

• Også med tid borte fra søknaden

• Idé 1 – 2017/2018

• NFR søknad 2018

• NFR søknad 2019

• ERC idé – 2019

– desember: beslutning om å søke

– jan-mars – NFR søknad

– april-juni – idéutvikling

– juli-august – skriving/revidering

– september – arbeid med språk
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Et paradoks…

• Soloprosjektet og forskersammfunet

• Å få lese andres søknader, å kjenne andre som
har søkt, fått avslag, prøvd igjen, fått avslag eller
finansiering

• Et ERC prosjekt definerer ikke om noen er en
dyktig forsker, eller om deres forskning er 
fremragende – men et ERC prosjekt kan gi deg 
unike muligheter.

• Kanskje det bør være mer fokus også på hva
man får til med ERC prosjektene – og ikke kun
på å få dem.. Motivasjonen DIN for å søke bør
handle om HVA du vil få til forskningsmessig
med et ERC prosjekt.
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Hvordan: Min oppsummering

1) Vil du? Å bestemme seg, ha lyst, 

ha troen

2) Finn og bruk et “støtteapparat” 

(i en gjensidig gi-og-ta ånd)

3) Strategier for motivasjon, å 

håndtere avslag, å videreutvikle

idéen man vil forske på

4) Bestemme seg og lage en plan 

for å nå målet (om å få sendt inn 

en så god søknad som mulig)

5) Fra en god søknad til en søknad

der ingen svakhet feller deg…
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Peace Research Institute Oslo

Thank you

www.prio.org/migrationrhythms


