
Spädbarnsfonden 
Stöd – Information – Forskning 

Telefon Bankgiro Organisationsnr. Säte 

031-3875757 BG 900 – 2122 802012-1193 Göteborg 

Internet 

www.spadbarnsfonden.se 

kansliet@spadbarnsfonden.se 

Postadress 

Spädbarnsfonden 

Stigbergsliden 18 

414 63 Göteborg 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ansökan om forskningsmedel från Spädbarnsfonden  

Sökande  Telefon 

Adress Arbetsplats 

Postnummer och ortnamn E-post 

Institution  Huvudhandledarens e-post  

Projektets namn  Medsökande (endast namn) 

Bank- eller postgirokonto där forskningsmedel kan inbetalas 

Under vilken tidsperiod beräknas projektet pågå? Total kostnad för hela projektet 

Medel för projektet har även sökts från (anslagsgivare/ belopp) Medel för projektet har beviljats från (anslagsgivare/ belopp) 

Underskrift och namnförtydligande (fyller du i pdfen via dator, lämna detta fält tomt, så mailar vi dig en kopia för digital underskrift)

Till denna ansökan skall följande handlingar bifogas (skickas per e-post):

Beskrivning av projektet; se anvisningar för projektplan (3-5 
sidor)

Budget med specifikation av kostnader

- Handledarintyg bifogas i de fall sökande är 
forskarstuderande

Vid frågor vänd dig till: 

Telefon 031-387 5757 

Skicka ansökan till: kansliet@spadbarnsfonden.se 

Välj skriv ut (välj din pdf-skrivare) istället för att spara, annars sparas 
inte din ifyllda text) skicka sedan till oss per e-post. 
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ANVISNINGAR för projektbeskrivning 

En projektplan skriven på svenska språket (maximalt 5 sidor, inklusive referenser) ska inlämnas. Rubrikerna i 
projektplanen ska vara: 
1. Bakgrund
2. Metod
3. Projektets syfte
4. Eventuella preliminära resultat
5. Tidplan och budget för projektet
6. Plan för spridning av resultat

Projektplanen ska innehålla; 

1. Bakgrund (1 sida) som kortfattat beskriver kunskapsläget inom det fält som projektansökan innefattar.
Bakgrunden ska avslutas med en problemformulering som motiverar att det planerade projektet genomförs.

2. Metodavsnittet (1-2 sidor) ska tydligt beskriva hur projektet ska genomföras och innefatta en etisk analys
samt uppgifter om projektet är prövat i etisk nämnd.

3. Projektets syfte och budget ska beskrivas

4. Om det finns preliminära resultat ska de redovisas (maximalt 1 sida)

5. Tidsplan för när projektet ska genomföras ska beskrivas

6. En kort redogörelse om hur resultatet från projektet ska spridas ska finnas.

Spädbarnsfonden kommer inte att behandla ansökningar som avviker från instruktionerna för hur 
projektplanen ska skrivas. Ansökan ska vara Spädbarnsfonden tillhanda senast den 31/10 varje år.

Skicka in din ansökan och bilagar via e-post till: kansliet@spadbarnsfonden.se

Redovisning 
Den som beviljas stipendium ur Spädbarnsfondens forskningsfond är skyldig att lämna en *muntlig 
redogörelse, under pågående eller genomfört projekt. Redogörelsen kan innefatta delar av  eller hela det 
genomförda projektet. En ekonomisk redovisning skall bifogas. Detta görs enligt de instruktioner som ges i det 
kontrakt som upprättas mellan Spädbarnsfonden och stipendiemottagaren. 

*Den muntliga redovisningen skall lämnas vid Spädbarnsfondens årsmöte eller ett av Spädbarnsfondens
seminarium. Arvode, resekostnad och ev boende kostnader skall ingå i projektets budget.

Välkommen med din ansökan. 
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