
Sista ansökningsdag är den 2 juni 2014
Utlysningen omfattar 4,2 miljoner kronor och projekttiden kan 
vara ett eller två år.

Varför delas bidraget ut?
Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela bidrag 
till studier om det civila samhället. Tanken på ett 
bidrag för sådana studier formulerades första gången i 
folkrörelseutredningen (SOU 2007:66). I propositionen 
kring politiken för det civila samhället som kom 2009 (prop. 
2009/10:55) föreslog regeringen en satsning på studier kring 
identifi erade behovsområden.

Bidragets syfte och mål
Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila 
samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och samspel 
med samhället i övrigt. Satsningen syftar också långsiktigt till 
att möta de behov av kunskap om civilsamhället som fi nns hos 
myndigheter, landsting/regioner och kommuner. 

Forskningsprojektens inriktning
Frågor som berör interaktionen mellan det civila samhället, 
den offentliga sektorn och/eller marknaden kommer att 
prioriteras. Det kan till exempel vara frågor som: 

• Hur påverkas civilsamhällets organisationer av de krav på 
mål- och resultatuppföljning och av andra typer av styrning 
som externa aktörer ställer på dem? 

• Hur ser möjligheterna och villkoren ut för civilsamhällets 
aktörer att delta i de dialog- och kommunikationsprocesser 
som pågår mellan det offentliga och det civila samhället?

• I vilka former och för vilka syften organiserar sig 
medborgare idag? Finns det nya former för organisering? 
Hur förhåller sig den offentliga sektorn till medborgarnas 
organisering? 

• I vilken riktning utvecklas sammansättningen av den 
svenska ideella sektorn vad gäller den organisatoriska formen 
och hur utvecklas de ekonomiska förutsättningarna för olika 
delar av det civila samhället? 

Forskningsprojekten kan även riktas mot andra identifi erade 
områden som rör det civila samhället i enlighet med bidragets 
syfte och mål.

Bidrag till studier om det civila samhället

Samverkan med andra
Det är en fördel om forskningsprojekten delfi nansieras 
av eller samverkar med offentliga myndigheter och/eller 
civilsamhällets organisationer.

De projekt som får bidrag förutsätts att delta i seminarier 
med andra projekt under projekttiden för att dela med sig 
av sina erfarenheter samt att efter projekttiden medverka i 
spridningskonferenser arrangerade av Ungdomsstyrelsen. En 
populärvetenskaplig sammanfattning av respektive projekts 
resultat ska också lämnas till Ungdomsstyrelsen.

Vem kan söka?
Bidrag kan sökas av enskilda forskare verksamma vid 
högskolor, universitet eller andra akademiska forskningsmiljöer 
och som avser att vara projektledare och vetenskapligt 
ansvarig för projektet.

Formella krav på projektledaren
En disputerad forskare ska vara projektledare och vara aktiv i 
projektet till minst 20 procent. CV med vetenskapliga meriter 
samt publikationslista ska bifogas ansökan.

Bedömning av ansökan
Ungdomsstyrelsen gör en bedömning av ansökningarnas 
relevans utifrån bidragets syfte och mål. Ett externt 
vetenskapligt råd prövar den vetenskapliga kvaliteten. 
Ungdomsstyrelsens generaldirektör fattar beslut om vilka 
ansökningar som får bidrag.

Kontaktpersoner
Gerhard Holmgren
e-post: gerhard.holmgren@ungdomsstyrelsen.se
telefon: 08-566 219 47
Daniel Wohlgemuth
e-post: daniel.wohlgemuth@ungdomsstyrelsen.se
telefon: 08-566 219 63

Sista ansökningsdag 2 juni 2014
Ansökan görs i Ungdomsstyrelsens ansökningssystem  
www3.ungdomsstyrelsen.se/uas/Start.do 

För mer information
Besök Ungdomsstyrelsens webbplats:
www.ungdomsstyrelsen.se/studier-om-civila-samhallet

Ungdomsstyrelsen bjuder in forskare att ansöka om fi nansiering av studier
kring identifi erade behovsområden som berör det civila samhället.

Bidragsinbjudan 



Checklista: Vad ska stå i ansökan
Följande information ska fi nnas med i projektansökan.

 Syfte
 Vad är projektets syfte?

 Motivering
 Varför är projektet viktigt utifrån bidragets syfte och mål?

 Betydelse
 Vad kommer projektet att tillföra forskningsområdet?

 Omvärlds- och områdesöversikt
 Gör en sammanfattning av den egna forskningen samt
 av annan relevant forskning inom området.

 Projektbeskrivning
 Skriv ned upplägg, teori, metod, tidplan, genomförande
 och eventuella medverkandes roll.

 Kostnad
 Hur stor andel av den totala kostnaden ingår i ansökan?

 Budget
 Ange kostnader för löner, sociala avgifter och övriga
 projektkostnader. Maximalt godkänns ett OH-påslag
 på 35 procent.

 CV
 Bifoga vetenskapliga meriter samt publikationslista.

Överblick
1 oktober 2014 Beslut

15 december 2014 Slutredovisning av ettåriga projekt

15 oktober 2015 Delredovisning av tvååriga projekt

15 december 2016 Slutredovisning av tvååriga projekt

 


