
Information för sökande
FULLSTÄNDIG ANSÖKAN

Ansökan samt bilagor skickas till forskning@lansforsakringar.se 
Var vänlig och ange utlysningens tema i ”ämne” i e-posten.

ANSÖKANS SPRÅK

Ansökan måste skrivas på svenska.

ANSÖKANS DELAR

Ansökan omfattas av:
 • Ansökningsblankett
 • Forskningsplan
 • Medverkandes CV och publikationer

Alla delar måste skickas in till ovan angiven mejladress.

ANSÖKNINGSBLANKETTEN 

Du som är projektledare fyller i ansökningsblanketten.

Ansökningsblanketten består av:
 • Sammanfattning av forskningsprojekt
 • Projektledares medverkan i andra forskningsprojekt
 • Populärbeskrivning
 • Medverkande i projektet
 • Budget
 • Budget — motivering
 • Referensgrupp
 • Etiska överväganden
 • Signering

  För information om länsförsäkringsgruppen se vår hemsida:  
lansforsakringar.se/om-oss/om-lansforsakringsgruppen

I sammanfattningen beskrivs vad som ska göras, hur projektet  
ska utföras, och vad som är viktig med den planerade forskningen. 
Sammanfattningen omfattas av högst 2 000 tecken, inklusive 
blanksteg.

Projektledaren måste informera om sin medverkan i andra 
forskningsprojekt genom att ange sin roll i projektet, omfattningen  
i procent av en heltidsanställning och slutdatum för projektet.

I populärbeskrivningen beskrivs vad som ska göras och varför 
samt vilken ny kunskap som forskningen kommer bidra med till 
området. Populärbeskrivningen ska kunna förklara projektet för de 
som inte är insatta i ämnet. Om projektet får finansiering kommer 
Forskningsfonden att använda populärbeskrivningen för att infor-
mera om projektet. Populärbeskrivningen omfattas av högst 5 000 
tecken, inklusive blanksteg. 

All personal som medverkar i projektet måste ange sin roll i pro-
jektet och hur stor andel, angivet i procent av en heltidstjänst, som 
projektet tar i anspråk för varje medverkande. Ange sökt lön som 
faktiska årsbelopp, inklusive sociala avgifter (ange belopp i tusentals 
svenska kronor). Observera att projektledarens anställning måste 
omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. 

Under ”budget” redogörs för direkta kostnader, övriga kostnader 
och indirekta kostnader (i tusentals svenska kronor). I direkta kost-
nader inkluderas löner och sociala avgifter. I övriga kostnader inklu-
deras lokalkostnader och driftkostnader (resor, utrustning etc.). 
Maximal OH (indirekta kostnader) är 33 procent och beräknas på 
kostnad för löner och sociala avgifter, det vill säga ska inte beräknas 
på lokal- och driftkostnader. 

I budgeten måste varje sökt kostnadstyp motiveras. Budget-
motivering omfattas av högst 4 000 tecken, inklusive blanksteg.

Tilltänkta deltagare i forskningsprojekts referensgrupp måste 
anges. Redogör även för hur referensgruppen är tänkt att utgöra  
en resurs. Denna sektion omfattas av högst 2 000 tecken, inklusive 
blanksteg. Länsförsäkringar bidrar med minst en referensperson  
till referensgruppen.

Om det finns etiska överväganden i projektet, ange dessa samt 
hur de ska hanteras. Denna sektion omfattas av högst 2 000 tecken, 
inklusive blanksteg. 

Projektledaren och prefekten/rektorn för den berörda institutio-
nen måste signera ansökan.

Forskningsplan
En forskningsplan bifogas i PDF-format. Forskningsplanen omfattas 
av högst sju (7) A4 sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt 
radavstånd, inklusive referenser.

Forskningsplanen måste inkludera:

 • Bakgrund, syfte och frågeställningar.
Redogör för bakgrund till projektet, syfte och frågeställningar.

 • Forskningsfältsöversikt
Gör en kortfattad litteraturöversikt, inklusive nyckelreferenser, och 
projektets relation till tidigare forskning inom området..

 • Projektbeskrivning
Gör en sammanfattning av projektet, inklusive de teoretiska utgångs-
punkter, metod, studiedesign och genomförande samt tidsplan. 
Beskriv kort projektorganisationen och de medverkandes roller  
i projektet.

 • Betydelse 
Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet och det 
vetenskapliga samhället.

 • Relevans och påverkan
Redogör hur projektet och förväntade resultaten ska tillgängliggöras 
för olika intressentgrupper och användare, samt relevansen för  
Länsförsäkringar och samhället.

 • Spridning
Redovisa de planer som finns för vetenskaplig publicering och hur 
information om projektet och dess resultat ska spridas utanför 
vetenskapssamhället.

Medverkandes CV och publikationer
CV och publikationer för samtliga som medverkar i projektet bifogas 
i PDF-format. CV och publikationer för varje person som medverkar  
i projekt måste sammanfogas i en (1) PDF fil. Varje projektmedlems 
CV och publikationer måste omfattas av högst två (2) A4 sidor i 
Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd.
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Beredning
Alla ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av 
forskare samt företrädare för Länsförsäkringar och Stiftelsen  
Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond. Alla i 
beredningsgruppen poängsätter individuellt respektive ansökning. 
Beredningsgruppen träffas för att diskutera och rangordna ansök-
ningarna. 

Bedömningen av ansökan är baserad på projektets:
 • Nytänkande/originalitet och kvalitet.
 • Sökandes kompetens.
 • Genomförbarhet.
 • Relevans för utlysningen, samhället och Länsförsäkringar.

Projektets nytänkande/originalitet, kvalité och sökandes  
kompetens bedöms enligt en femgradig betygsskala: 
1. Dålig: Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter. 
2. Svag: Några styrkor men ett flertal mindre svagheter.
3. Bra: Vissa styrkor och vissa svagheter.
4. Mycket bra/utmärkt: Mycket stark ansökan med mindre  

svagheter.
5. Enastående: Exceptionellt stark ansökan med negligerbara  

svagheter.

Projektets genomförbarhet bedöms enligt en tregradig skala: 
1. Ej genomförbart.
2. Delvis genomförbart. 
3. Genomförbart.

Projektets relevans för den aktuella utlysningen samt för  
samhället, Länsförsäkringar och andra intressenter/användare 
bedöms enligt en tregradig skala: 
1. Ej relevant.
2. Viss relevans. 
3. Relevant.

De ansökningar som går vidare i processen kommer att presenteras 
för en bedömningskommitté som består av företrädare från akademi, 
länsförsäkringsgruppen samt Forskningsfondens styrelse. Bedöm-

ningskommittén kan komma att återkoppla med en minskad budget 
relativt ansökan. Bedömningskommittén lämnar in en rekommenda-
tion till Forskningsfondens styrelse vilka ansökningar som bör till-
delas forskningsmedel. Forskningsfondens styrelse fattar det slut-
giltiga beslutet kring tilldelning av forskningsmedel vid ett ordinarie 
styrelsemöte.

Finansierat projekt
Om projektet erhåller finansiering kommer Länsförsäkringar att 
utse en intern referensgrupp som projektledaren ska ingå i. Två 
gånger om året ska projektledaren avge en kortare skriftlig läges-
rapport samt en muntlig rapportering om forskningsprojektets 
arbete, resultat osv. Utöver sedvanlig publicering av forsknings-
resultat, kommer Forskningsfonden att avkräva en slutrapport samt 
en populärvetenskaplig sammanfattning (båda på svenska). Därtill 
ska projektledaren leverera ett förslag om hur resultaten bör tillgodo- 
göras aktuella intressentgrupper (på svenska). Involverade forskare 
ska även vara beredda att presentera projektet och resultaten på 
seminarier i Länsförsäkringars regi, som ett komplement till egna 
initiativ i anslutning till vetenskapliga konferenser, seminarier etc.

Samtliga forskningsresultat som finansieras av Forskningsfonden 
är tillgängliga för allmänheten.

För information om våra etiska riktlinjer och anslagsprocessen, 
vänligen kontaktar personen som anges som ansvarig för utlysningen 
i utlysningstexten. 

Riktlinjer
 • Projektet ska vara av högsta internationella standard.
 • Finansiering ska inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande  

verksamhet och/eller andra påbörjade projekt.
 • Finansieringen ska utgöra en betydande del av den totala  

projektbudgeten.
 • Ansökan måste skrivas på svenska.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Mer information om hur Länsförsäkringsgruppens Forsknings-  
och Utvecklingsfond behandlar dina personuppgifter finns på  
vår hemsida, eller kontakta forskning@lansforsakringar.se. 

LÄNSFÖRSÄKRINGARS FORSKNINGSFOND

Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- 
och  Utvecklingsfond, i dagligt tal Länsförsäkringars 
Forskningsfond, stödjer vetenskaplig forskning som 
ligger nära människors vardagliga trygghet. Forsk-
ningen ska bidra till en ökad ekonomisk, fysisk och 
social trygghet i samhället. Forskningsfinansiering 
är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang  
 i det lokala samhället. 
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