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Datum: 1 oktober 2015 

Diarienummer:  592/15-51 
 

ANSÖKAN OM FORSKNINGBIDRAG  

FOU-PROJEKT FÖR ELITIDROTTEN  

I maj 2015 gick historiens andra Elitidrottskonferens av stapeln, på Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg. Temat för konferensen var Elitidrott och teknologi men på 

programmet fanns också en rad andra områden där elitidrotten möter akademin och 

forskarvärlden. Medarrangör av konferensen var Folkspel som, via Bingolotto, i stor 

omfattning och i många år bidragit till idrottens utveckling i Sverige. Folkspel tog nästa 

steg i att man utöver breddidrotten också engagerade sig i ett elitidrottsprojekt. I 

samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF) avsatte Folkspel pengar till att möjliggöra för 

ett forskningsprojekt som ska bidra till att stärka svensk idrotts internationella 

konkurrenskraft och gärna också i förlängningen, bidra till att alla de människor som 

testar sina gränser i idrott får ut mera av sin insats. 

ALLMÄNNA VILLKOR 

Riksidrottsförbundet välkomnar ansökningar till projekt som är aktivitetsnära och har 

fokus på elitidrott. Med elitidrott menas här av ett specialidrottsförbund arrangerad 

verksamhet med internationell inriktning. Det vill säga landslag på senior-, utvecklings- 

och juniornivå. 

Projektet ska initieras och genomföras i nära samverkan mellan forskare och 

idrottsrörelsen. Forskningsprojektet och frågeställningarna ska springa ur ett eller flera 

specialidrottsförbunds (SF) behov och idéer om hur elitidrottsverksamheten kan 

förbättras.  

Vi välkomnar ansökningar inom samtliga vetenskapliga ämnesområden.   

Av ansökan ska framgå vilka motiv och överväganden projektet har för att studera 

kvinnor och/eller män.  
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Vem kan söka? 

Ansökan om forskningsmedel ska komma från ett specialidrottsförbund (SF) och tydligt 

visa på samverkan med en disputerad forskare (vetenskapligt ansvarig). Ansökan ska 

innehålla a) en beskrivning av SF:s mål, motiv och upplägg av projektet, samt b) ett 

komplett forskningsprogram skrivet av den vetenskapligt ansvarige. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är måndag den 7 december, kl. 17.00 (svensk tid). Observera att vi 

enbart tar emot ansökningarna digitalt. Ansökan sänds till: riksidrottsförbundet@rf.se  

Avtalsskrivning  

Avtalet för det projekt som beviljas ska skrivas under av specialidrottsförbundet, 

forskaren och Riksidrottsförbundet. 

Projekttid 

Tiden för vilken projektmedlen kan disponeras bestäms i avtal. Dock längst två år. 

I nuläget finns inga planer på att en liknande utlysning kommer att göras framöver. 

Föreliggande utlysning och medeltillsättning ska alltså betraktas som en 

engångshändelse.  

 

Bidraget storlek 

Ett forskningsprojekt kommer att beviljas medel. Projektbidraget är på 300 000 

kronor. Vi ser gärna att projektet medfinansieras av berört SF. 

Språk 

Ansökan ska skrivas på svenska.  
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SÖKA BIDRAGET 

A) BESKRIVNING AV SPECIALIDROTTSFÖRBUNDETS MOTIV, MÅL OCH UPPLÄGG 

Deltagande SF ska beskriva: 

- varför de vill ingå i projektet 

- på vilket sätt forskningsprojektet ligger i linje med utvecklingen av 

elitidrottsverksamheten i förbundet  

- vilket mål SF har med forskningsprojektet 

- konkreta planer på hur SF, tillsammans med forskare, avser att använda och 

sprida den kunskap som kommer fram i forskningsprojektet 

- vilka resurser som SF avser att avsätta till forskningsprojektet, t.ex. 

personellt stöd, ekonomiskt stöd, utrustning eller kontaktuppgifter till 

eventuella deltagare i studien. 

- vem som är ansvarig i projektet för SF:s räkning och vilken funktion denne 

har i SF 

 

 

B) FORSKNINGSPROGRAM  

Sökande forskare ska beskriva forskningsprojektet utifrån följande rubriker:   

Sammanfattning av projektet (1500 tecken inkl. blanksteg) 

Ange projekttitel, vilket ämnesområde samt gör en sammanfattande projektbeskrivning. 

Texten ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Utgå från 

följande rubriker i sammanfattningen: 

- Bakgrund 

- Frågeställningar 

- Arbetsplan och metoder 

- Programmets betydelse för elitidrotten samt i vilket avseende projektet är 

nyskapande 

- Projektets koppling till den praktiska elitidrotten. Ange vilket eller vilka 

specialidrottsförbund (SF) som är involverade i forskningsprojektet  
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Elitidrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl. blanksteg) 

Projektet ska beforska verksamheter definierade som elitidrott, vilket avser av 

specialidrottsförbund arrangerad verksamhet med internationell inriktning. Mer precist 

handlar det om landslag på senior-, utvecklings- och juniornivå. Förklara vilken relevans 

och betydelse detta projekt har för elitidrott. Forskningen ska ta sin utgångspunkt i 

träning och tävling på elitnivå alternativt de villkor som omgärdar 

elitidrottsverksamheten.  

Såväl forskningsprojektets problemställning som dess genomförande ska vara nära 

knutet till elitidrottslig praktik och ha hög relevans för densamma. Den aktivitetsnära 

ansatsen ska framgå. Beskriv på vilket sätt projektet kommer att ske i samverkan med 

idrottsrörelsen. Det ska framgå vilket eller vilka specialidrottsförbund (SF) som är 

berörda och hur samverkansformen ser ut. Sammanfatta kort vilka resurser SF ställer till 

förfogande för forskningsprojektet, t.ex. personellt stöd, ekonomiskt stöd, utrustning 

eller kontaktuppgifter till eventuella deltagare i studien. 

Specifik målsättning och syfte med projektet (2 000 tecken inkl. blanksteg) 

Ge en kort redogörelse för syftet med projektet.  

Bakgrund och tidigare publicerade resultat (3 500 tecken inkl. blanksteg) 

Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori- och 

hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar.  

Litteraturhänvisningar ges på sedvanligt sätt och en referenslista bifogas.  

Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl. 

blanksteg)  

Av idrottsrörelsens jämställdhetsmål för 2017 framgår att all idrottslig verksamhet ska 

ha ett jämställdhetsperspektiv. Varje forskningsplan ska därför belysa och redogöra för: 

- aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor och män 

- om tillräcklig forskning saknas om kvinnor och/eller män 

- motivera ifall det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller 

män 
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Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl. blanksteg) 

Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning som ska användas. Ange 

den utrustning som står till buds och den som behöver nyanskaffas. Arbetsplanen ska 

omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella 

powerberäkningar samt en tidsplan.  

Preliminära resultat (2 000 tecken inkl. blanksteg) 

Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inom eller i anslutning till 

aktuellt projekt.  

Litteraturlista (3 500 tecken inkl. blanksteg) 

Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) på svenska eller 

engelska.  

 

Ekonomisk plan  

Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal, resor, apparatur och 

undersökningspersoner. Specificera och motivera kostnaderna.  

Om det finns, eller ni planerar att söka, medel från andra finansiärer, ange vilken/vilka, 

sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp.  

 

Curriculum vitae (9 500 tecken inkl. blanksteg) 

En kortfattad beskrivning av huvudsökandes meriter ska fyllas i. De punkter som 

eventuellt inte är aktuella för dig hoppar du över.  

- Högskoleexamen (år, ämnesområde) 

- Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel)  

- Postdoktorsvistelser (år och placering)  

- Docentkompetens (år)  

- Professor (år)  

- Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen  

- Tidigare anställningar och avtalstider (ange typ av anställning)  

- Personer som avlagt doktorsexamen under din handledning (namn, 

disputationsår)  

- Doktorander som för närvarande handleds av dig (namn, beräknat 
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disputationsår)  

- Övrig information av betydelse för ansökan 

 

Publikationer (15 000 tecken inkl. blanksteg) 

En lista över de senaste fem årens egna publikationer. Bland dessa ska de fem 

publikationer som är mest centrala för det nu aktuella projektet markeras med en 

asterisk (*). 

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:  

- Referee-bedömda artiklar. 

- Referee-bedömda konferensbidrag vars resultat inte finns i andra 

publikationer. 

- Översiktsartiklar, bokkapitel och böcker. 

- Populärvetenskapliga artiklar 

- För nydisputerade forskare: Ange vilka artiklar som ingick i avhandlingen 

alternativt ange titel på monografi som utgör avhandlingen. 

 

Observera! Inkludera endast artiklar som är publicerade eller accepterade för 

publicering. 

Medsökande 

Ange namn, titel, e-postadress, lärosäte och institution.  

Etikprövning 

Notera att viss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. 

Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, 

såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. På liknande sätt kräver till exempel 

djurskyddslagen att användning av djur i djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt 

av en djurförsöksetisk nämnd innan forskningen påbörjas.  

Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver 

inte skickas till RF. Vi förutsätter att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds. 
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Skicka in ansökan 

Ansökan sänds in med e-post till: riksidrottsforbundet@rf.se Ange diarienummer 

592/15-51. Sista ansökningsdag är måndag den 7 december, kl. 17.00 (svensk tid). 

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas 

kommer inte att bedömas.  

Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana 

som vi uttryckligen ber om. 

 

 

BEDÖMNING OCH BESLUT 

Bedömning av ansökan  

Ett råd bestående av RF:s kompetensområdesansvariga på disputerad nivå inom 

idrottsfysiologi, idrottspsykologi, idrottsmedicin samt för humaniora/samhällsvetenskap 

RF:s forskningsansvarige, biträder RF:s ledningsgrupp vid bedömningen av 

ansökningarna och beslut om tilldelning. I gruppen ingår: Lennart Gullstrand (fysiologi), 

Göran Kenttä (psykologi), Anna Frohm (medicin) samt Jenny Svender 

(humaniora/samhällsvetenskap). Även externa sakkunniga kan komma att anlitas. 

Rådets bedömning sker med utgångspunkt från a) projektets elitidrottsliga relevans, och 

b) den aktivitetsnära kopplingen. 

Eventuellt kan en slutlig bedömning göras med rådgivning från Centrum för 

idrottsforskning.   

RF:s kompetensområdesansvariga samarbetar med flera av landets idrottsforskare och 

för att inte jäv ska uppstå kommer rådet i förekommande fall att hänskjuta 

bedömningen till andra ämneskompetenta. 

Beslut om tilldelning 

Beslut om tilldelning sker i slutet av december 2015. Därefter sker avtalsskrivning och 

medel utbetalas i två omgångar. 75% av bidraget betalas ut när avtalet är underskrivet. 

Resterande 25% betalas ut när projektet är avrapporterat.  
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DISPOSITIONSTID 

Dispositionstiden bestäms i avtal, dock längst två år. 

 

RAPPORTERING OCH PUBLICERING AV AVSLUTAT PROJEKT 

För att redovisa ett avslutat projekt ska projektledaren lämna in en rapport och en 

ekonomisk slutredovisning. Projektet ska också avrapporteras till RF och SF under 

projektets gång. Tidpunkten och formen för rapportering bestäms i avtalet. 

Efter att RF och SF har publicerat resultaten från forskningsprojektet står det forskaren 

fritt att publicera studien i vetenskapliga sammanhang. 

 

VID FRÅGOR 

För mer information kontakta:  

Jenny Svender, forskningsansvarig, jenny.svender@rf.se, tel: 08-699 62 52 

Peter Mattsson, chef verksamhetsomr. Idrott, peter.mattsson@rf.se, tel: 08-699 60 60 

 


