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Bilaga 2 – Anvisningar för forskningsplan (på engelska) 

Till varje ansökan ska bilagan ”Forskningsplan” inklusive ”motivering av sökt 

budget” inkluderas. Bilagan ska vara på engelska och i pdf-format samt omfatta 

högst totalt 11 A4-sidor (10 plus 1 sida, enligt anvisningarna nedan) i Arial, 

teckenstorlek 11, enkelt radavstånd. Skriv så att även personer med annan 

forskningsinriktning kan ta del av informationen. Utländska experter används i 

den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att 

bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma 

din forskningsplan på engelska. 

Observera att eventuellt innehåll utöver det angivna maximala sidantalet inte 

kommer att beaktas vid beredning av din ansökan. 

Vad ska bilagan ”Forskningsplan” innehålla? 

Forskningsplan 

Forskningsplanen får omfatta högst tio A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt 

radavstånd, referenser och eventuella bilder inkluderade. Forskningsplanen ska 

bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, dess 

syfte och genomförande. Fokus för forskningsplanen ska vara 

framåtblickande.  

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information som anges i 

nedanstående ordning: 

 Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör övergripande för syfte och 

specifika mål med forskningsprojektet. 

 Aktuell forskningsfront (State-of-the art). Sammanfatta kort den aktuella 

forskningsfronten inom det fält/område projektet befinner sig i. Ange 

nyckelreferenser. 

 Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty). 
Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och 



 

   2 (3)  
Datum   

2018-02-06   
 

 

 

dess betydelse på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar 

fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten. 

 Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results). Beskriv 

kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som 

gör troligt att projektet går att genomföra. Ange även om det inte föreligger några 

preliminära resultat. Ange om projektet bygger vidare på forskning och 

vetenskapliga resultat från tidigare beviljat bidrag. 

 Projektbeskrivning (Project description). Beskriv projektets design där 

följande delar ingår: 

o Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som 

kommer att tillämpas för att nå projektets mål.   

o Tidplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidplanen för projektet 

under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras.  

o Projektorganisation. Förtydliga din egen och eventuella medverkande 

forskares bidrag till projektets genomförande. Beskriv och motivera de 

medverkande forskarnas kompetens och roller i projektet, och även 

eventuella andra forskare eller motsvarande som är viktiga för projektets 

genomförande. 

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din 

ansökan lämnar du den tom. 

 Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan 

disponera för projektet. 

 Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov 

av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal 

infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om 

forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer. 

 Internationellt och nationellt samarbete (International and national 

collaboration). Beskriv ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska 

forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till 

internationellt samarbete i din forskning.  

 Självständig forskningslinje (Independent line of research). Du som verkar 

eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller 

sig till de övriga projekten inom gruppen. Om du fortsätter på ett projekt som helt 

eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, behöver du 

även beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares 

forskning. 

http://vr.se/forskningsinfrastruktur/infrastrukturerforforskning.4.12276aba1326e7bd62a800017663.html
http://vr.se/forskningsinfrastruktur/infrastrukturerforforskning.4.12276aba1326e7bd62a800017663.html
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Personal i projektet 

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, 

det vill säga du själv, eventuella andra forskare samt övrig personal. Din 

aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 20 procent av 

heltidsanställning. 

Motivering av sökt budget 

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får 

omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i 

Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd). 


