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2021-06-18 Dnr CIF 2021/9 

Regler och anvisningar för ansökan 
om projektbidrag gällande år 2022 
Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid 

när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem. 

Allmänna villkor 
Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska 

ha en tydlig idrottsrelevans. Läs mer om CIF:s definition av idrottsrelevans på CIF:s webbplats. 

Formalia   
Ansökningsperiod 
För kommande utlysning inför 2022 öppnar CIF:s ansökningssystem i juni och stänger onsdagen 

den 15 september 2021 kl. 17.00 (svensk tid). Observera att vi enbart tar emot ansökningarna 

digitalt.  

Ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stängs. 

Saknar du möjlighet att skaffa bankID, vänligen kontakta CIF:s kansli. 

Vem kan söka? 
Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen eller annan 

motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Varje ansökan ska ha en 

huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. 

Huvudsökanden ska vara aktiv i projektet.  

Huvudsökanden ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte 

medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver 

inte vara anställd hos medelsförvaltaren vid ansökningstillfället. 

Pensionerade forskare med en anställning på minst 20 % som seniorprofessor eller motsvarande 

får vara huvudsökande och måste vara anställd vid ansökningstillfället.  

Tre medsökande kan läggas till i ansökan och det ska framgå tydligt hur arbetet fördelas mellan 

huvudsökanden och medsökanden. Läs mer om detta under rubriken Forskningssamarbeten. 

 

https://centrumforidrottsforskning.se/sv/forskningsfinansiering/cifs-definition-av-idrottsrelevans/
mailto:cif@gih.se
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Rapportering av avslutade projekt 
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2022 måste slutrapport och ekonomisk 

redovisning för avslutade CIF-projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala 

ansökningssystemet senast den 15 september 2021. Läs mer om detta på webbplatsen under 

rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag. 

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2021 är avslutade 

projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden har gått ut 2021-06-30. 

Vad kan man söka? 
CIF har fyra olika ansökningstyper. Välj rätt ansökningstyp när du går in i systemet. 

 Projektbidrag (P2022-). Beskrivs i detta dokument. 

 Lönebidrag till postdok-tjänst samt basanslag på 100 000 kronor år 1 (D2022-) 

 Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande (O2022-) 

 Fortsättningsansökan (gäller enbart tidigare beviljade CIF-tjänster) (FO2022-) 

Hur många ansökningar kan skickas in? 
En enskild forskare kan som huvudsökande skicka in: 

 en ansökan till projektbidrag 

 en ansökan till postdok-tjänst 

 en ansökan om bidrag till organisation, samverkan och nätverkande 

Hur stora bidrag kan en enskild forskare söka och bli beviljad? 
En enskild forskare kan från CIF beviljas ett projektbidrag på maximalt 400 000 kronor. 

 

Söker du dessutom en postdoktjänst kan du beviljas: 

 550 000 kr till lönemedel plus ett basanslag år 1 på maximalt 100 000 kr eller  

 550 000 kr till lönemedel och ett projektbidrag på maximalt 400 000 kr 

Projekttid 
Projekten (P2022-) är ettåriga och projektplanen ska skrivas för perioden  

2022-01-01—2022-12-31. 

Förvaltning och dispositionstid 
Forskningsbidrag kan endast förvaltas av svenskt lärosäte. Den ekonomiska dispositionstiden för  

projektbidrag är 2022-01-01—2023-12-31. 

 

Språk 
Ansökan ska i huvudsak skrivas på engelska. Undantag är titel på ansökan där både en engelsk och 

svensk titel ska anges. Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska skrivas. 

Syftet med dessa svenska delar är att vi kommer att redovisa de beviljade projekten för 
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allmänheten på CIF:s webbplats. Syftet med att ansökan i huvudsak ska skrivas på engelska är att 

CIF anlitar granskare som inte är svenskspråkiga. 

Regler och anvisningar finns på både svenska och engelska. 

Skrivregler 
Tänk på att din ansökan kommer att bedömas av granskare som har många ansökningar att läsa. 

Det är därför viktigt att din ansökan är läsbar. Några riktlinjer för att skriva text med god 

läsbarhet: 

 Skriv tydliga rubriker. 

 Undvik rubriker och texter med enbart versaler. 

 Byt stycke efter 3-5 meningar. 

 Använd gärna punktlistor. 

 Det är bättre att skriva en luftig och lättläst ansökan än att få in så många ord som möjligt i 

textfälten. 

 Ett tips är att göra din ansökan så intresseväckande som möjligt för läsaren. Skriv fram vad 

som är unikt med ditt forskningsprojekt. 
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Forskningsprogram  
Ansökan ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt. Nedanstående rubriker 

motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet. 

Projekt (Project)  

Titel, svensk och engelsk (max 100 tecken inkl blanksteg) 

Projekttitel ska anges både på svenska och engelska. Den svenska titeln är till för att beskriva ditt 

projekt på CIF:s webbplats. Observera att titeln har en teckenbegränsning, försöker du skriva en 

längre titel än utrymmet medger så klipps titeln av. 

Välj ämne och nyckelord  

Ämne (Subject) 

Välj bland de vanligaste akademiska ämnena där ditt projekt hör hemma. Detta ämne kommer att 

utgöra sökbara taggar på vår webbplats. 

Nyckelord (Keywords) max 100 tecken 

Välj bland de angiva nyckelorden. Ange max fem nyckelord. Dessa nyckelord kommer att utgöra 

sökbara taggar på vår webbplats. 

Prefekt eller motsvarande (The Head of Department, or equivalent) 

Rektor, prefekt eller motsvarande som är ansvarig för det förvaltande organet ska anges med 

namn, titel samt e-postadress. Det förvaltande organet ska, genom ansvarig person, ha godkänt 

den aktuella ansökan vilket innebär att lärosätet ställer anställning, lokaler och utrustning till 

förfogande vid eventuell beviljning.  

Genom signeringen med bank ID intygar huvudsökanden att det förvaltande organet har godkänt 

ansökan. I och med det förutsätter CIF att den angivna personen är vidtalad och har godkänt 

förvaltningen av ansökan från lärosätets sida. 

Om du själv är prefekt måste du ange annan ansvarig person från lärosätet eller institutionen. 

Populärvetenskaplig sammanfattning (800 tecken inkl blanksteg) 

Förklara mycket kortfattat vad ditt planerade projekt handlar om och vad det ska leda till. Beskriv 

också vad projektet kan komma att bidra till i sammanhang för idrotten, skolan eller övriga 

samhället. Syftet med sammanfattningen är att redovisa ditt projekt för allmänheten på CIF:s 

webbplats, därför måste den skrivas på svenska. 
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Forskningssamarbeten (Research collaboration) 

Medsökande forskare (Co-applicants) 

Ange om du planerar att ha några medsökande forskare eller inte i ansökan. Det är enbart de 

medsökande som ska ingå i det sökta projektet som du ska ange.  

I projektet kan du ange maximalt tre medsökande forskare. Ange namn, titel, e-postadress, 

lärosäte och institution.  

Curriculum vitae för medsökande forskare (Curriculum vitae and 
publications for the co-applicants) totalt 9 500 tecken inkl. blanksteg 

En kortfattad beskrivning av medsökandes meriter och publikationer. Observera att utrymmet ska 

räcka för maximalt tre medsökande.  

Samarbetsplan (Collaboration plan) 2 500 tecken inkl. blanksteg 

Skriv en kortfattad beskrivning av vem som gör vad i projektet och vad var och en av de sökande 

ska bidra med. Samarbetsplanen är en viktig del i bedömningen av genomförbarheten. 

Idrottsrelevans och betydelse (Relevance and importance to 
sport) 1 500 tecken inkl. blanksteg 
För att ett projekt ska beviljas bidrag ska det finnas en tydlig idrottsrelevans. Förklara vilken 

relevans och betydelse ditt projekt har för idrott. Vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog 

med idrottsrörelsen.  

CIF:s definition av idrottsrelevans  

Idrott kan brett definieras som ”alla de fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att 

behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat eller rekreation”.  

CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser 

som CIF förfogar över, har styrelsen formulerat nedanstående definitioner av idrottsrelevans för 

den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning som syftar till behandling av 

sjukdom med hjälp av idrott inte finansieras. 

Idrottsrelevans inom grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap 

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet av betydelse för hälsa eller fysisk prestation 

eller båda. Forskningen ska handla om biologiska funktioner samt mekanismer och metoder som 

främjar hälsa och idrottsprestation. 

Idrottsrelevans inom humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap 

Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som 

benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. Även studier om 

rörelsekulturer som inte benämns som idrott men som ryms inom CIF:s definition av idrott är 

relevanta.  
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Med idrottsrelevans avses vidare att kunskapsbildningen ska syfta till att problematisera och 

utveckla idrottsverksamheter, exempelvis avseende prestation, tillgänglighet och mångfald. 

Idrottsrelevans inom idrottsmedicin 

Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. 

Forskningen ska handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik 

och behandling av betydelse för idrottsprestation. 

Specifik målsättning och syfte med projektet (Specific goals 
and purpose of the project) 2 500 tecken inkl. blanksteg 
Ge en kort beskrivning av syftet med projektet.  

Om projektet är ett delprojekt som ingår i ett större forskningsprojekt beskriv mycket kort det 

övergripande projektets syfte. Fördjupa sedan beskrivningen av den del som söks från CIF och 

ange tydligt syfte och målsättning för delprojektet. Specificera vad CIF:s bidrag kommer att bidra 

med till hela projektet. 

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (Background and 
previously published results) 3 500 tecken inkl. blanksteg 
Redogör för tidigare relevant forskning samt övergripande idéer som lett fram till de aktuella 

frågeställningarna. Litteraturhänvisningar skrivs på sedvanligt sätt och listas under fliken 

Litteraturlista. 

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller 
män (Reasons and considerations for studying women and/or 
men) 1 500 tecken inkl. blanksteg 
Sökande ska, för de frågeställningar som projektet ska belysa, redogöra för: 

 aktuell forskningsbaserad kunskap om kvinnor och män  

 om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män 

 motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män 

 

Metodik och arbetsplan (Methodology and plan of work) 
7000 tecken inkl. blanksteg 
Ge en fullständig beskrivning av den metodik, hypotes och -teoribildning som ska användas. Ange 

den utrustning som står till buds och den som behöver nyanskaffas (specificeras under fliken 

Finance). Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella 

delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan. Det är önskvärt att de publikationer 

som kommer ur detta projekt publiceras enligt open access. 
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Etiska överväganden (Ethical reviews) 1 000 tecken inkl. blanksteg 

I ansökan ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i projektet. Ange diarienummer och 

beslutsdatum om du redan har gjort en etikprövning. CIF förutsätter att det finns ett godkännande 

från en eventuell etikprövning innan forskningsarbetet påbörjas. Godkännande från 

Etikprövningsmyndigheten behöver inte skickas in till CIF. 

Preliminära resultat (Preliminary results) 2 500 tecken inkl. 
blanksteg 
Beskriv eventuella egna preliminära resultat från det aktuella projektet. Det går inte att lägga in 

figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för 

att ladda upp en pdf med enbart figurer, tabeller eller diagram tillsammans med kort beskrivande 

text. 

Rapportering av progress i pågående projekt (Report progress in ongoing 
projects supported by CIF) 1 500 tecken inkl. blanksteg 

Om du har fått beviljade medel för ett CIF-projekt från 2020 och/eller 2021 ska du beskriva 

progressen och om det är några större avvikelser från den inlämnade projektplanen. 

Litteraturlista (Reference list) max 15 referenser 
Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa). Ange maximalt 15 referenser 

med ett utrymme på 3 500 tecken. 

Ekonomisk plan (Finance) 
Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal, drift och apparatur. Den ekonomiska 

planen ska tydligt visa vad de sökta medlen från CIF ska användas till. Detta är särskilt viktigt om 

projektet har en samfinansiering från eget lärosäte eller annan forskningsfinansiär. 

Specifikation av kostnader (Cost specification)  

Observera att det endast är de kostnader som söks från CIF som ska specificeras. Maxbelopp att 

söka är 400 000 kronor. Om du fyller i högre belopp än 400 000 kronor kommer systemet att 

säga ifrån och du kommer inte att kunna skicka in ansökan.    

Personalkostnader (Salaried positions/salary costs) 

Personalkostnader kan vara lönemedel (inkl. LKP) för projektledaren samt lönemedel för 

medarbetare i projektet. Specificera dem var för sig om du har lönekostnader för flera personer.  

Resor (Travel) 

Resekostnader är kostnader för resor och uppehälle kopplade till projektet.  

Publiceringskostnader (Publishing costs) 

Kostnader för publicering och översättning. Ta även med eventuella kostnader för open access-

publicering. 
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Forskningspersoner (Trial subjects costs) 

Kostnader för ersättning till forskningspersoner. 

Indirekta kostnader (Administration costs) 

Om påslag för indirekta kostnader görs måste dessa anges.  

Övriga finansiärer (Other sources of finance) 

Här ska du ange vilka finansiärer, utöver CIF, du har sökt hos eller planerar att söka bidrag ifrån. 

Ange finansiär, sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader ska inte specificeras. 

Curriculum vitae för huvudsökande (Curriculum vitae for the 
chief applicant) 6 000 tecken inkl. blanksteg 
En kortfattad beskrivning av den huvudsökandes meriter. Ange enbart det som är relevant för 

ansökan. Egna publikationer ska inte tas upp här utan under fliken Publikationer. Hoppa över de 

punkter som inte är aktuella och relevanta för ansökan. 

Specificera: 

 Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel). Godkänd doktorsexamen 

innebär att du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, 

disputation och godkänd doktorsavhandling.  

 Postdoktor (år och placering)  

 Docentkompetens (år)  

 Professor (år)  

 Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen 

 Särskilda skäl till avräknad tid från den aktiva forskningstiden. Giltiga skäl är 

föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT samt 

specialistutbildning. Ange datum och antal månader.  

 Antal personer som avlagt doktorsexamen under din handledning 

 Antal doktorander som för närvarande handleds av dig 

 Opponent och betygsnämnd på disputationer de senaste 5 åren (ange antal) 

 Citation report: H-index exkl egna citeringar 

 Forskningsfinansiering de senaste 5 åren. Ange ungefärlig summa: 

- som huvudsökande (kronor)  

- som medsökande (kronor) 

 Inbjuden keynote-talare till vetenskapliga konferenser de senaste 5 åren (antal) 

 

Publikationer för huvudsökande (Publications) 15 000 tecken 
inkl. blanksteg 
En lista över de senaste fem årens egna publikationer. Inkludera endast artiklar som är 

publicerade eller accepterade för publicering. Bland dessa ska de fem publikationer som är mest 

centrala för det nu aktuella projektet markeras med en asterisk (*). 
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Publikationslistan ska vara tydlig och strukturerad. Skriv rubrik i versaler för varje grupp av 

publikationer och numrera referenserna inom varje grupp. 

 Publikationslistan ska grupperas enligt följande: 

 Referee-granskade artiklar och bokkapitel (ange antal de senaste 5 åren)  

 Referee-granskade översiktsartiklar, bokkapitel och böcker (ange antal de senaste 5 åren) 

 

Sammanfattande projektbeskrivning (Summary of the 
research project) 2 500 tecken inkl. blanksteg 
Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av: 

 Bakgrund 

 Frågeställningar 

 Arbetsplan och metoder 

 Redogör för programmets betydelse för forskningsområdet speciellt med avseende på 

nyskapande och originalitet. 

Syftet med denna sammanfattning är att kortfattat beskriva ditt projekt för CIF:s granskare och 

ingår i den vetenskapliga bedömningen av din ansökan. 
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Vad händer med ansökan efter utlysningens 
stängning? 
 
Bedömning 
Bedömningen görs av CIF:s vetenskapliga råd. Bedömningen sker i två steg och först bedöms 

idrottsrelevans. En ansökan som bedöms sakna idrottsrelevans går inte vidare för bedömning av 

kvalitet. För projekt med idrottsrelevans sker en bedömning av fyra kriterier: (a) nytänkande och 

originalitet (b) projektets vetenskapliga kvalitet (c) sökandes kompetens för projektet (d) 

genomförbarhet. För bedömningen av a-c används en sjugradig skala där sju är högsta betyg. För 

bedömning av (d) används en tregradig skala där tre är högsta betyg. Styrelsen beslutar om 

anslagsfördelningen. 

Beslut 
CIF:s styrelse tar beslut om tilldelning den 30 november 2021. Beviljade projekt publiceras den 1 

december på CIF:s webbplats. 

Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut till bidragsmottagare. Huvudsökanden får istället tillgång 

till beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt direkt i CIF:s digitala 

ansökningssystem i december 2021. 

Kontraktet skrivs ut från systemet i två exemplar och skrivs under av huvudsökanden och 

medelsförvaltaren. Därefter skickas de båda underskrivna kontrakten till CIF för beviljning av 

utbetalning. Ett exemplar skickas tillbaka till huvudsökanden. Medlen utbetalas till respektive 

anslagsförvaltande lärosäte i januari respektive september 2022 i två lika delar. 

Upplysningar 
För mer information kontakta CIF:s kansli: 

Marie Broholmer, tel. 08-120 537 62, marie.broholmer@gih.se 

Christine Dartsch Nilsson, tel. 08-120 537 60, christine.dartsch@gih.se  
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