Majblommans forskningsbidrag
Vanliga frågor och svar
Frågor:
Jag ska börja en obetalda 3-månads praktik på FN:s UNICEF
kontor i Moskva, då jag bl.a. ska skriva en forskningsuppsats
om barn i Tjetjenien. Kan jag söka anslag/stipendier hos
Majblomman?
Mitt projekt fokuserar på barn/ungas hälsa men i studien
avser jag att intervjua barnens föräldrar om deras
upplevelser av sitt barns situation. Kan jag söka bidrag hos
er?
Kan man söka pengar för en uppföljande studie där de
funktionshindrade barnen när studien påbörjades var 8-14 år
men nu hunnit bli 20-26 år gamla?
Jag är frilansjournalist och jag skriver en bok vid sidan av. För
att få mer tid och få boken färdig behöver jag ekonomiskt
stöd. Är det någon idé att jag söker?
Min avhandling är snart färdig och ett förlag har visat
intresse för att ge ut den. Nu undrar jag om jag kan söka
tryckbidrag från Majblomman?
Kan man söka ett resestipendium?
Måste man vara doktorand?
Måste det finnas en disputerad forskare som antingen
sökande eller medsökande?
Måste projektet vara knutet till ett universitet/högskola eller
kan jag komma överens med en disputerad forskare att vara
medsökande för att garantera kvaliteten och måste i så fall
den disputerade forskaren ha sin kunskapsbas inom detta
ämnesområde?

Kan man fylla i ansökan på engelska?
Kan man söka både stipendium och projektanslag i samma
ansökan, eller bör man dela upp på två separata
ansökningar?

Svar:
Nej, forskningsbidragen tilldelas projekt som
helt handlar om barn i Sverige.

Nej, eftersom en av våra grundprinciper är att
forskningen ska involvera barn/ungdomar.

Uppföljningsstudier i vuxen ålder brukar inte
forskningsrådet bevilja då forskningen ska
fokusera på barn.
I första hand beviljas medel till
forskningsprojekt.
Nej, Majblomman ger inte bidrag till
tryckkostnader.
Nej, Majblomman ger inte resestipendium,
enbart till forskningsprojekt.
Nej.
Projektet behöver inte vara knutet till
högskola/universitet och sökande behöver inte
vara disputerad. Som du skriver kan det vara
en garanti för kvaliteten om man har en
disputerad forskare knuten till projektet, så om
du har någon som är intresserad av projektet
(det kan ju vara någon med metodkunskaper
om han/hon inte har kunskap inom
ämnesområdet) kan det påverka hur ansökan
bedöms.
Nej, vi vill ha ansökan på svenska.
Man skickar in både stipendium och
projektanslag i samma ansökan.

Forskningsstipendiet är personligt, men på
ansökningsblanketten kan man fylla i två namn. Kan den som
behöver stipendiet vara medsökande eller måste den stå
som huvudman?
På ansökningsblanketten står det ”Forskningsbidraget ska
utnyttjas under tiden:” Gäller denna formulering ett år
eftersom man ansöker för ett år i taget eller gäller det tiden
som ev beviljade medel ska disponeras?
Kan man söka pengar hos t ex Arvsfonden och Majblomman
för samma projekt men för olika moment?
Räknas referenser in i de max 5 sidorna projektplanen ska
vara? Vår projektplan är
5 sidor text, men med samtliga referenser blir det 6 och ½
sida.
Hur omfattande projektbudget önskas?

Finns det någon gräns för forskningsbeloppet man söker?

Kan anslaget användas för att betala löner?
Betalar man skatt/sociala avgifter/universitetsavgifter på
beloppet för stipendiemånad?

Är det tillåtet att arbeta deltid på sin ordinarie tjänst under
tiden man får stipendium? T ex om man får tilldelat
3 stipendiemånader och man utnyttjar stipendiet på halvtid
under 6 månader i stället.
Kan man som legitimerad förskollärare söka forskningsbidrag
för projekt om barns hälsa?

Är det bäst att doktoranden ansöker eller om det är bäst att
huvudhandledare ansöker (som är
docent/överläkare/barnkirurg). Spelar det någon roll?

Huvudman för projektet kan vara en annan än
den som behöver stipendiet, som alltså kan
vara medsökande.
Formuleringen gäller den tid det är tänkt att
disponera medlen, det vill säga kan sträcka sig
över en treårsperiod.
Man kan söka andra medel också, men det ska
framgå hur budgeten i sin helhet ser ut.
Referenserna är utöver max-antalet sidor för
projektplanen, så 6 och ½ sida går bra att
lämna in.
Vi önskar en redogörelse för hur sökta medel
från Majblomman ska användas. Om detta är
en del i ett större projekt ska dessutom
totalbudgeten för det projektet anges.
Gränsen för projektbidrag kan vi inte precisera
utan man får söka efter det behov man har
(projektets budget). Detta ligger sedan som
grund för vårt forskningsråd vid bedömningen.
Nej, anslaget är till för att bekosta t ex
apparatur.
Stipendiet är personligt och skattefritt, vilket
också innebär att det inte betalas sociala
avgifter och inte är pensionsgrundande.
Eftersom det är ett personligt stipendium
förvaltas det inte av universitetet
(arbetsgivare) och därför ska inte någon
universitetsavgift utgå.
Ja, efter överenskommelse med arbetsgivare.

Det kan man absolut göra.

Det spelar ingen roll vem som söker. Om du
söker kommer din handledare att finnas med
som medsökande, antar jag. Det kommer att ge
mer tyngd åt ansökan

