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Dnr GU 2022/1062 

Utlysning av bidrag ur Adlerbertska forskningsstiftelsen 2022 

Forskningsbidrag ur Adlerbertska forskningsstiftelsen kan tilldelas envar som bedriver 
vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet, utom vid 
Handelshögskolan som har ett eget anslag från stiftelsen. Forskare och forskarstudenter 
verksamma vid Handelshögskolan kan således inte söka bidrag från Göteborgs 
universitet. 

Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt 
Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg har för år 2022 beviljats anslag ur 
Adlerbertska forskningsstiftelsen. Göteborgs universitet har beviljats 2 823 750 kronor att fördela.  

Av årets anslag från forskningsstiftelsen har Göteborgs universitet, i samarbete med Chalmers och 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, avsatt 333 000 kronor för en gästprofessur.  Det återstår 
således 2 490 750 kronor att lysa ut och fördela. 

Göteborgs universitetet välkomnar sökanden från samtliga fakulteter (förutom 
Handelshögskolan och Chalmers). Särskild omsorg kommer att ägnas åt att följa upp vad 
som uträttas med de fördelade medlen. De sökande bör därför vara beredda att synliggöra 
sina forskningsresultat på det sätt som stiftelsen finner lämpligt.  

Beviljade medel kommer att utbetalas till institution, och får inte användas till lönemedel. 

Prioriteringar 

Stiftelsen har fastställda prioriteringar som Göteborgs universitet har att ta hänsyn till. 

Ansökningar som rör forskning om Göteborg som stad ur ett hållbarhetsperspektiv 
(ekologiskt, ekonomiskt och socialt) uppmuntras särskilt. 

Stiftelsen vill premiera ansökningar med inriktning på Hållbar utveckling i ett 
helhetsperspektiv. Med detta avses forskning som kan leda till förnyelse och nytänkande i 
samhällets uppfattning av ansvar och utveckling, och som kan förbättra förutsättningarna 
för mänskligt liv och glädje. Detta eftersom stiftelsen vill främja kunskap om 
förhållanden som bibehåller och förbättrar människors livsvillkor inom ramen för hållbar 
utveckling.  
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Det finns också ämnesområden som pekats ut av donatorn. Denne har angett att vid 
utdelning av medel bör ”… sådan forskning ihågkommas, som avser vårt lands ekonomi, 
handel, sjöfart och industri samt forskning inom matematiska och tekniska 
ämnesområden. Därtill kommer historisk och annan vetenskaplig forskning, som avser 
Västra Sverige, främst staden Göteborg och personer, som där bedrivit verksamhet.” 
 
Ansökningarna kommer att bedömas av en arbetsgrupp bestående av representanter från 
berörda fakulteter under ledning av prorektor, Mette Sandoff.   
 
Instruktion för ansökan om bidrag 
 
Ansökan om bidrag görs genom universitetets ansökningsportal som finns på hemsidan 
för Stipendier och bidrag för forskarstuderande och andra medarbetare. Samtliga 
uppgifter som efterfrågas i det digitala formuläret måste fyllas i för att ansökan ska 
beaktas. Till ansökan ska ett intyg från prefekt bifogas, mall för detta intyg kan laddas ner 
från samma sida, från ansökningssystemet samt här.  
 
Sista ansökningsdag är den 25 maj 2022 och beslut meddelas under hösten 2022. 
 
Medel kan sökas antingen för forskningsbidrag (kan innefatta resekostnader) eller för 
resebidrag (avser enbart resebidrag, och kan inte innefatta andra forskningsomkostnader), 
och sökande ska ange vilket som avses i det digitala ansökningsformuläret.  
 
Ansökningsformuläret efterfrågar uppgifter om den sökande; grundläggande uppgifter om 
ansökan/det planerade projektet/resan; en projektbeskrivning (kan laddas upp som pdf 
eller klistras in i en förberedd ruta i ansökningssystemet) innehållande en 
budgetmotivering och en tidsplan för projektet (max 10 000 tecken eller ca 3 sidor); en 
specificerad budget; ett kortfattat CV (max 3000 tecken), inklusive publikationslista. 
Medel för resor beviljas endast för resor som är planerade att genomföras från och med 
hösten 2022.  
 
Ofullständiga ansökningar beaktas inte. 
 
De senaste åren har de beviljade bidragen varierat mellan 10 000 och 100 000 kronor. 
 
De bidrag som delas ut får inte användas till lönekostnader. OH-kostnader ska vara 
medräknat i sökt belopp. För mer information om OH-kostnader hänvisas till respektive 
institution/fakultet. Beviljade belopp måste vara uttagna senast den 31 maj 2023. 
 
De bidrag som delas ut under 2022 ska rapporteras till universitetet, per e-post till 
adlerbertska.forskningsstiftelsen@gu.se senast den 31 december 2023. Detta görs genom 
en kortfattad beskrivning om vad medlen använts till, och vilka resultat som uppnåtts. 
 
Instruktion ansökan om forskningsbidrag 
 
I alla ansökningar om bidrag ska en sammanfattning av projektet ingå (max 500 tecken). 
Denna är ämnad för stiftelsens ändamål, och bör utformas på ett populärvetenskapligt 
sätt. Därtill ska en längre beskrivning ingå som i första hand ligger till grund för 
sakkunnigbedömningen av ansökan. Vid ansökan om forskningsbidrag ska den längre 
beskrivningen (10 000 tecken) av det sökta bidragets ändamål kort ange: 

• projektets forskningsproblem/frågeställning, teori och metod, genomförande, 
samt relation till den internationella forskningsfronten. Det är av stor vikt att 
forskningsproblem, genomförande och relevans beskrivs på ett lättfattligt sätt 

https://medarbetarportalen.gu.se/service-stod/stipendier/?selectedSegment=adlerbertska-forskningsstiftelsen&skipSSOCheck=true
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1789/1789235_mall_prefektintyg_adlerbertska-forskningsstiftelsen.docx
mailto:karin.ratas@gu.se
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utan ämnesspecifik jargong, då de ska kunna förstås även av personer som inte 
själva är forskare. 

• projektets tänkta resultat och relevans, både i forskarsamhället och utanför det.  
• forskarens/forskargruppens kompetens och meriter för projektet. 
• publikationer av relevans för projektet. 
• tydliga kommentarer och motiveringar till de olika budgetposterna. 
• ansökans koppling till stiftelsens prioriteringar. 
• i de fall då ansökan avser projekt som tidigare erhållit bidrag från stiftelsen ska 

projektbeskrivningen innehålla ett avsnitt som anger hur projektet utvecklats 
sedan tidigare ansökningar. 
 

Instruktion ansökan om resebidrag 
 
I alla ansökningar om bidrag ska en sammanfattning av projektet ingå (max 500 tecken). 
Denna är ämnad för stiftelsens ändamål, och bör beskrivas på ett populärvetenskapligt 
sätt. Därtill ska en längre beskrivning ingå som i första hand ligger till grund för 
sakkunnigbedömningen av ansökan. Vid ansökan om resebidrag ska den längre 
beskrivningen (10 000 tecken) av det sökta bidragets ändamål kort ange: 

• en angivelse av vad den pågående forskning vid Göteborgs universitet som resan 
är avsedd att stärka handlar om, inklusive forskningens koppling till stiftelsens 
prioriteringar. 

• när resan planeras att genomföras. 
• resans syfte och koppling till pågående forskning vid Göteborgs universitet. 
• tydliga kommentarer och motiveringar till de olika budgetposterna. 
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Bedömningskriterier 

Kriterier för bedömning av ansökans relevans för utlysningen 
 – ange ja eller nej för varje kriterium 

1) Kan forskningen sägas röra Göteborg som stad ur ett hållbarhetsperspektiv (ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt)? 

2) Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv innebär i stiftelsens mening att något kan 
 leda till grundläggande förnyelse i samhällets uppfattning av ansvar och utveckling,  
 kan förbättra förutsättningarna för mänskligt liv och glädje, och/eller 
 kan främja ökad kunskap om förhållanden som bibehåller och förbättrar människors 

livsvillkor. 
Kan projektet förväntas främja hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv i denna mening?  

3) Avser ansökan forskning som rör något av följande: 
a. svensk ekonomi, handel, sjöfart och industri? 
b. matematiska och tekniska ämnesområden? 
c. historisk eller annan vetenskaplig forskning, med anknytning till Västra Sverige, främst 

Göteborgs stad och personer som varit verksamma där? 
 

Kriterier för bedömning av ansökans kvalitet – forskningsprojekt  
– bedöm med betyg 1-3, där 1 är i låg utsträckning och 3 är i hög utsträckning 

1) I vilken utsträckning är projektets forskningsproblem/frågeställning, teori och metod, 
genomförande samt relation till den internationella forskningsfronten tydliga och 
övertygande?  

2) I vilken utsträckning är projektets tänkta resultat och relevans, både i forskarsamhället och 
utanför, tydligt beskrivna och övertygande? 

3) I vilken utsträckning är forskarens/forskargruppens kompetens och meriter tydligt beskrivna 
och lämpade för projektet? 

4) I vilken utsträckning är kommentarer och motiveringar till budget övertygande? 
5) I de fall då ansökan avser projekt som tidigare erhållit bidrag från stiftelsen, i vilken 

utsträckning kan nya bidrag motiveras av hur projektet utvecklats sedan tidigare ansökan? 
 

Kriterier för bedömning av ansökans kvalitet – resebidrag 
 – bedöm med betyg 1-3, där 1 är i låg utsträckning och 3 är i hög utsträckning 

1. I vilken utsträckning är resans syfte och koppling till pågående forskning vid Göteborgs 
universitet tydligt beskrivet och övertygande? 

2. I vilken utsträckning är kommentarer och motiveringar till budget övertygande? 
 
Kriterierna tillämpas enligt följande:  

- ansökningar som erhåller minst ett ”ja” för relevanskriterierna prioriteras över andra 
ansökningar under förutsättning att de erhåller minst 8 av 12 möjliga kvalitetspoäng för 
ansökan om forskningsbidrag, eller minst 4 av 6 möjliga för ansökan om resebidrag. 

- ansökningar med fler ”ja” för relevanskriterierna prioriteras över ansökningar med färre men 
med motsvarande antal kvalitetspoäng. 

- ansökningar utan ”ja” för relevanskriterierna kan medges finansiering endast om det återstår 
medel i den årliga potten efter att samtliga ansökningar med minst ett ”ja” för 
relevanskriterierna samt minst 8 av 12 kvalitetspoäng för ansökningar om forskningsbidrag 
eller minst 4 av 6 kvalitetspoäng för ansökningar om resebidrag beviljats medel, under 
förutsättning att de håller motsvarande kvalitet. 

- ansökningar med lägre kvalitetsbedömning än ovan angivna kan medges finansiering endast 
om det återstår medel i den årliga potten då samtliga ansökningar av högre kvalitet beviljats 
medel. Även då prioriteras ansökningar med fler ”ja” för relevanskriterierna över ansökningar 
med färre. 
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