
Stiftelsen Ackordscentralens forskningsstipendier 

 

För vilka ändamål lämnas stipendium? 

Stiftelsen finansierar affärsjuridisk forskning med obeståndsrättslig relevans. Stiftelsen läm-

nar även stipendier till forskningsprojekt i ekonomiska ämnen med motsvarande inriktning. 

 

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av olika omfattning. Särskilda satsningar kan göras för 

projekt inom sådana områden som Stiftelsen anser vara angelägna eller för att t.ex. stödja lo-

vande yngre forskare. 

 

Stiftelsen kan finansiera post-doc projekt som vanligen löper på ett eller ett par år. I fråga om 

doktorandprojekt som typiskt omfattar minst fyra år kommer endast delfinansiering att vara 

möjlig. 

 

Stiftelsen stödjer även forskningsprojekt av mindre omfattning såsom artiklar inom aktuella 

frågor som omfattas av Stiftelsens ändamål. Stipendium kan också lämnas med syfte att ut-

veckla projektbeskrivningar som ska tjäna som underlag vid ansökan rörande finansieringen 

av mer omfattande forskningsuppgifter som doktorsavhandlingar. Även stipendier för att 

delta vid eller anordna vetenskapliga symposier kan lämnas. 

 

Ansökans innehåll 

Ansökan ska innehålla en utförlig projektbeskrivning på svenska som inte överstiger tio si-

dor. Vidare ska ansökan innehålla följande: 

• Kortfattad sammanfattning på svenska på maximalt 1 500 tecken inklusive 

blanksteg. 

• Information om den totala finansieringen för forskarna under den sökta 

tidsperioden samt projektrelaterade kostnader. Övriga anslagsgivare och annan 

finansiering för projektet. Vidare bör i de fall stipendium sökes för ett forsk-

ningsprojekt med flera deltagare upplysas om arbetsfördelningen mellan dem. 

• Vilket lärosäte eller annan organisation som ska förvalta erhållna medlen. 
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• Namn på prefekt, institutionsansvarig, chef eller motsvarande samt adress och 

e-post. 

• Om ansökan gäller fortsättning för tidigare beviljat projekt ska delrapport 

lämnas tillsammans med en ekonomisk redogörelse. 

• CV i pdf-format. 

• För doktorander gäller att ett skriftligt intyg från handledare ska bifogas. 

 

Vem kan ansöka? 

Stiftelsen beviljar stipendier till forskare, främst disputerade och doktorander som är 

verksamma i Sverige.  

Disputerade forskare kan vara ensamma huvudsökande men även medsökande i en 

projektgrupp. Inom de ämnesområden som stiftelsen stödjer kan disputerade forskare ansöka 

om stipendium för högst två år i taget och i en omfattning av 75 procent av en heltidstjänst.  

 

Finns det beloppsbegränsningar? 

Någon beloppsbegränsning finns inte.  

Stipendier 

Stipendiebeloppen är baserade på stiftelsens schabloner för disputerade forskare och 

doktorander, respektive andra forskare. Beräkning görs utifrån arbetsomfattning i projektet.  

Försäkring 

Till stipendiater med arbetstid i projektet överstigande sex månader och minst 40 procent av 

heltid beräknas och inkluderas ett belopp avseende försäkring som ger motsvarande skydd 

som man har som anställd, t.ex. sjukförsäkring och pensionsförsäkring. 

Försäkringen ska tecknas av stipendiaten personligen och redovisas vid del- respektive 

slutrapportering av projektet. Stipendiaten ansvarar själv för att försäkring tecknas. Om 

stipendiaten redan är försäkrad, som anställd från annat håll, ska stiftelsen meddelas och 

försäkringsdelen inte rekvireras.  

Försäkringsbelopp för 2023 meddelas i samband med beslutet om beviljat stipendium.  

 

Indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH) 

Medel för indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader ska inte inkluderas i 

ansökan. Stipendium för denna typ av kostnad lämnar normalt inte Stiftelsen. 
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När kan man ansöka? 

 

Kontakta Knowledge Manager Hans Ödén, AC-gruppen AB,  

hans.oden@ackordscentralen.se, för närmare information. 

 

Beslut 

Beviljat stipendium får endast användas för angivet ändamål och i enlighet med uppställda 

villkor. Om förutsättningarna för forskningsprojektets genomförande ändras ska alltid Stiftel-

sen kontaktas. 

 

Stiftelsen ska omnämns i all redovisning och presentation av forskningen. Det kan till 

exempel vara på webbplatser och i skriftligt och muntligt föreläsningsmaterial samt i 

publikationer. 

 

Etikprövning m.m. 

Sökanden är ansvarig för att forskningen uppfyller de krav som uppställs i svenska författ-

ningar samt bedrivs i överensstämmelse med god forskningssed.  

 

Språk 

Ansökan och bilagor inlämnas på svenska. 

Personuppgifter 

Stiftelsen hanterar personuppgifter för beredning av inlämnade ansökningar samt för 

utbetalning av beviljade anslag.  
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