
  
   

 

 

  

  

 

  

 

  

  

    

  

  

Vetenskaplig återrapportering 
Fyll i alla uppgifter i formuläret. De uppgifter som markerats med en asterisk * måste anges. 

Projekt och projektdeltagare 

Datum * 

Diarienummer * 

Projektledare* 

E-postadress, projektledare *

Projekttitel * 

Medelsförvaltare *

Medverkande forskare * 

Bidragsperiod * 

Totalt erhållna medel för projektet * 

varav medel från Vetenskapsrådet 

Andra finansiärer (namn) 



Ämnesområde 
Välj det ämnesområde som är relevant för din ansökan. 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

Humaniora och samhällsvetenskap 

Klinisk behandlingsforskning 

Konstnärlig forskning 

Medicin och hälsa 

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Utbildningsvetenskap 

Utvecklingsforskning [ ] 

 

  

  

  

  

   

  

  



 
  

Forskningsresultat 
1. Beskriv kortfattat den/de forskningsfrågor som projektet har adresserat (högst 1500 tecken) *



 
 

 

  

  

 

  

2. Beskriv kortfattat de viktigaste forskningsresultaten som projektet kommit fram till (högst 

2500 tecken) * 



   
  

  

  
  

  

Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsresultaten 
Uppgifterna behövs för uppföljning av forskningsresultatet samt för en eventuell publicering och 
spridning av resultaten. 

Skriv högst tre punkter om den finansierade forskningens huvudsakliga resultat. De ska vara i 
sammanfattad form. Du ska skriva på ett populärvetenskapligt sätt och på svenska. Beskriv även 
forskningsresultatens effekter på samhället. Högst 3000 tecken. * 



 
    

 
     

   
 

Publikationer 
Ange de publikationer som är ett resultat av projektet. Endast artiklar eller motsvarande som är 
publicerade eller accepterade för publicering inkluderas. För fackgranskade originalartiklar 
respektive konferensbidrag accepteras endast artiklar publicerade med Open Access (OA) och där 
bidraget tydligt har angetts med aktuellt diarienummer under rubriken ”acknowledgements” i 
publikationen. 

1. Ange sakkunnigbedömda originalartiklar 

2. Ange sakkunnigbedömda konferensbidrag 

3. Ange sakkunnigbedömda samlingsvolymer 



 
 
 

  
 

 
  

 

 
 

 

 
  

4. Ange forskningsöversiktsartiklar 

5. Ange sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel 

6. Ange andra publikationer  inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer  



 
 
 

 
   

 

 
  

 

   
     

 

 
  

Immaterialrätt 
Ange immaterialrätt som är ett resultat av projektet 

Företag 
Ange eventuella företag som uppkommit inom/till följd av den forskning som bedrivits. 

Andra utfall och genomslag 
Ange sådant som inte passar in under rubrikerna ovan. 



 
 
 

 
   

    

   
 

 
  
  

 
 

  
  
  

 

 

 

Forskningsinfrastruktur 
I tabellen nedan anger du den infrastruktur som har gjort det möjligt att forska inom projektet. På 
Vetenskapsrådets webbplats finns en lista över flera nationella och internationella infrastrukturer. 

Vi vill också veta betydelsen för forskningens genomförande genom att du anger ett av dessa tre 
alternativ i tabellens andra kolumn: 

1. Oundgänglig
2. Av stor betydelse
3. Kompletterande analyser

Namn på infrastruktur Infrastrukturens betydelse för forskningens 
genomförande 

Följ anvisningarna på Vetenskapsrådets webbplats vr.se för hur den vetenskapliga återrapporteringen 
lämnas in. 

https://www.vr.se/uppdrag/forskningsinfrastruktur/hitta-forskningsinfrastruktur-vi-finansierar.html
https://www.vr.se
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