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Regler och anvisningar för ansökan till 
tjänster år 2, 3 eller 4 år 2023 
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. 

För dig som tidigare har beviljats en tjänst behövs en ny förenklad ansökan som 
bland annat innehåller en rapportering av hur långt projektet fortlöpt. Ansökan blir 
olika stor i omfattning beroende på vilket år du ska redovisa och söka inför. 

Ansökan till tjänster inför år 2 och 4 
För dig som tidigare beviljats bidrag till en tjänst från CIF behöver, inför år 2 och 4, skicka in en 
förenklad ansökan via CIF:s digitala ansökningssystem senast den 15 september 2022. Den 
innehåller en kortare rapportering av hur långt projektet fortlöpt samt eventuella avvikelse.  

Denna ansökan ska innehålla tre delar: 
1. Redovisning av utförd forskning i projektet  

Redovisning görs under fliken Research. Vi har gjort det möjligt att kunna redovisa detta på 
17000 tecken men det stora utrymmet är framför allt tänkt till tjänster som ska redovisas inför 
år 3.  Lagom utrymme för redovisning av utförd forskning inför år 2 och 4 är cirka en A4-sida 
(ca 4 500 tecken). Du behöver alltså inte använda hela utrymmet. Större avvikelser från den 
ursprungliga forsknings-, publicerings- och studieplanen ska anges samt motiveras. 
 

2. Redovisning av publikationer  
Alla typer av publicerade arbeten inom ramen för projektet ska redovisas med titel under 
fliken Publications i det digitala ansökningssystemet. Inkludera endast artiklar som är 
publicerade eller accepterade för publicering. Redovisa de publiceringar där du har angett CIF 
som finansiär. Precisera för vardera kategori: titel och tidskrift, volym, sidor:  

• Artiklar i referee-granskade tidskrifter  
• Monografier 
• Antologibidrag 
• Abstract för konferens 
• Övriga vetenskapliga publikationer 
• Populärvetenskapliga publikationer 
 

3. Redovisning av muntliga presentationer 
Alla typer av presentationer inom ramen för projektet ska redovisas med titel och på vilken 
konferens eller seminarium som presentationen har gjorts. Redovisa de presentationer där du 
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har angett CIF som finansiär. Detta görs under fliken Oral presentations i det digitala 
ansökningssystemet. Precisera för vardera kategori namn på konferens/seminarium, plats, 
tidpunkt, titel: 

• Konferenser 
• Seminarier 

Observera att redovisning av publikationer och muntliga presentationer ska göras på avsedd plats i 
systemet. Vi accepterar inga bifogade pdf-filer. 

Ansökan tjänst inför år 3 
För att få fortsatt stöd år 3 ska du skicka in en ansökan där du redovisar hur din forskning har 
fortlöpt under de första två åren samt eventuella avvikelser. Du ska utöver detta beskriva din 
planerade forskning de kommande två åren.  

Ansökan inför år 3 ska bestå av följande delar: 
1. Redovisning av utförd forskning i projektet 

En sammanställning över genomförda kurser samt en rapportering av hur långt projektet 
fortlöpt. Detta ska sammanfattas på max 17 000 tecken under fliken Research. Större 
avvikelser från den ursprungliga forsknings- och publiceringsplanen ska anges samt 
motiveras. 

2. Planerad forskning år 3 och 4 
För att söka fortsatt ekonomiskt stöd för 2023–2024 ska ansökan innehålla en beskrivning av 
den planerade forskningen för år 3 och 4 (max 3 A4 sidor). Ingen särskild flik finns för detta. 
Denna bifogas som pdf i det digitala ansökningssystemet under Rapport till seminarium. 
 
Större avvikelser från den ursprungliga forsknings- och studieplanen måste anges och 
motiveras. Finansiering för längre tid än 2 + 2 år beviljas inte. 
 

3. Redovisning av publikationer  
Alla typer av publicerade arbeten inom ramen för projektet ska redovisas med titel under 
fliken Publications i det digitala ansökningssystemet. Redovisa de publiceringar där du har 
angett CIF som finansiär. Precisera för vardera kategori: titel och tidskrift, volym, sidor:  

• Artiklar i referee-granskade tidskrifter 
• Monografier 
• Antologibidrag 
• Abstract för konferens 
• Övriga vetenskapliga publikationer 
• Populärvetenskapliga publikationer 
 

4. Redovisning av muntliga presentationer 
Alla typer av presentationer inom ramen för projektet ska redovisas med titel och på vilken 
konferens eller seminarium som presentationen har gjorts.  Detta görs under fliken Oral 
presentations i det digitala ansökningssystemet. Redovisa de presentationer där du har angett 
CIF som finansiär. Precisera för vardera kategori namn på konferens/seminarium, plats, 
tidpunkt, titel: 

• Konferenser  
• Seminarier 
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Observera att redovisning av publikationer och muntliga presentationer ska göras på avsedd plats i 
systemet. Vi accepterar inga bifogade pdf-filer. 

5. Muntlig presentation  

Du blir inför år 3 kallad till att hålla en muntlig presentation som beskriver genomförd, pågående 
och planerad forskning. CIF bjuder in allmänheten till detta seminarium och presentationen görs 
därför på en nivå som vänder sig till praktiker eller allmänt intresserade inom fältet. 
Detaljprogram med tidpunkt och lokal för seminariet meddelas senare.  
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Formalia   
Ansökningsperiod 
För kommande utlysning inför 2022 öppnar CIF:s ansökningssystem i juni och stänger torsdagen 
den 15 september 2022 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? 

Du som tidigare har fått beviljat en finansiering av CIF för en postdok. Du ansöker om fortsatt 
finansiering genom att logga in i det digitala ansökningssystemet och skapar en 
fortsättningsansökan (FO2023-). 

Rapportering av avslutade projekt 
För att vara berättigad till att söka nya bidrag för år 2023 måste slutrapport och ekonomisk 
redovisning för avslutade CIF-projekt vara inskickade. Detta görs i det digitala 
ansökningssystemet senast den 15 september 2022. Läs mer om detta på webbplatsen under 
rubriken Slutredovisning av forskningsbidrag. 

De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2022 är avslutade 
projekt, tjänster och organisationsbidrag där dispositionstiden går ut 2022-06-30. 

Förvaltning och dispositionstid 
Forskningsbidrag från CIF kan endast förvaltas av ett svenskt lärosäte. Den ekonomiska 
dispositionstiden för bidrag till tjänster är 2023-01-01—2023-12-31. 

Språk 
Ansökan ska skrivas på engelska. Observera att möjligheten att skriva ansökan på svenska är 
borttagen. 

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. 

http://ansokan.3ddata.se/start/ci_eng.asp
mailto:cif@gih.se
https://centrumforidrottsforskning.se/soka-finansiering/pagaende-bidrag/aterrapportering


   
 

5 (5) 

Vad händer med ansökan efter utlysningens 
stängning? 
 
Bedömning 
Bedömningen görs av CIF:s vetenskapliga råd. Bedömningen görs av två kriterier: (b) projektets 
vetenskapliga kvalitet samt (d) genomförbarhet. För bedömningen av (b) 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 2022. Beviljade projekt publiceras den  
1 december på CIF:s webbplats. 

Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut till bidragsmottagare. Huvudsökanden får i stället tillgång 
till beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt direkt i CIF:s digitala 
ansökningssystem i december 2022. 

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 2023 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  
 

Postadress 

Centrum för idrottsforskning 
Box 5626 
114 86 Stockholm 

 

mailto:marie.broholmer@gih.se
mailto:christine.dartsch@gih.se

	Regler och anvisningar för ansökan till tjänster år 2, 3 eller 4 år 2023
	Ansökan till tjänster inför år 2 och 4
	Denna ansökan ska innehålla tre delar:

	Ansökan tjänst inför år 3
	Ansökan inför år 3 ska bestå av följande delar:

	Formalia
	Ansökningsperiod
	Vem kan söka?
	Du som tidigare har fått beviljat en finansiering av CIF för en postdok. Du ansöker om fortsatt finansiering genom att logga in i det digitala ansökningssystemet och skapar en fortsättningsansökan (FO2023-).

	Rapportering av avslutade projekt
	Förvaltning och dispositionstid
	Språk
	Skrivregler

	Vad händer med ansökan efter utlysningens stängning?
	Bedömning
	Beslut
	Upplysningar


