
 
 

 

KRITERIER VID FOUIS BEDÖMNING AV STIPENDIEANSÖKAN 
Tre övergripande kriterier ligger till grund för beviljandet av stipendier. Dessa är om projektet bidrar 

till ny kunskap (kunskapsbildning), om denna kunskap kan omsättas i praktiskt handlande 

(kunskapsanvändning) och om kunskapen kan spridas (kunskapsspridning) till flera verksamheter och 

kommuner.  

Kriterierna är: 

 Kunskapsbildning (av god kvalitet):  

Genomförandet ska leda till att kunskapen om en företeelse, ett fenomen eller en situation 

ökar eller påvisar nya aspekter.  

 Kunskapsanvändning (användbarhet):  

Projektet ska vara till praktisk nytta i den egna verksamheten, det vill säga ha ett 

verksamhetsnära perspektiv.  

 Kunskapsspridning (allmänintresse):  

Projektet ska vara intressant för, och om möjligt involvera fler än den egna kommunen. 

Kunskapen ska kunna spridas till flera verksamheter och kommuner.  

 

För bedömning av projektansökningar är följande kriterier viktiga: 

 En bakgrundsbeskrivning, som innefattar en kortfattad beskrivning av det man vill 

undersöka.  

 Syfte och frågeställningar ska vara tydligt beskrivna och möjliga att undersöka.  

 En beskrivning av på vilket sätt som projektet är tänkt att tillföra ny och relevant kunskap. 

 Metod och tillvägagångssätt är tydligt beskrivet.  

 Etiska överväganden har gjorts. 

 Hur projektet har förankrats i aktuell(a) verksamhet(er). T.ex. att projektet är förankrat hos 

chef, informerat om på arbetsplatsträff eller liknande, att det ligger det i linje med 

verksamhetens mål, policy etc.  

 En planering för kunskapsspridning; hur projektets resultat och lärdomar skall föras vidare 

och nyttiggöras dels till den egna verksamheten, dels allmänt i kommunen eller länet. 

 Hur de som ansöker och skall arbeta med projektet har kompetens för att genomföra 

projektet.  

 Involveras en eller flera personalgrupper och/eller brukare/elever/användare i projektet, 

t.ex. som idégivare, medarbetare eller kontaktpersoner. 

 Rimlig uppskattning av kostnader och resursförbrukning 

 Redovisning av möjligheter att få kompletterande finansiering, t.ex. från den egna 

kommunen eller på annat sätt.  



 
 

En sammanvägd bedömning görs av FoUI 
FoUI använder en utarbetad checklista för att underlätta denna bedömning. Antalet ”ja-svar” ska 

finnas på flertalet punkter (se ovan) för att projektet ska beviljas medel. Vid konkurrens mellan flera 

projekt ges normalt företräde för projekt med flest antal ”ja-svar”. En väl förankrad projektidé i 

verksamheten/verksamheterna är ett starkt vägande kriterium.  

Där likvärdiga projektansökningar (utifrån FoUIs kriterier) föreligger görs bedömningen utifrån en 

rättviseprincip, där vi eftersträvar att stipendierna fördelas mellan de olika ägarparterna 

(kommunerna och förvaltningsområden).  

 

KRITERIER FÖR UTBETALNING AV FOUI-STIPENDIUM  
Vid projektets avslut och utbetalande av FoUI-stipendium utgår vi från dessa kriterier: 

 Projektet har bedrivits enligt planerna och vad som angivits i projektplanen. 

 Planerad rapportering har skett och resultatet har återförts till 

verksamheten/verksamheterna. 

Projektet ska resultera i en FoUI-rapport eller i en annan redovisning av resultatet som har 

överenskommits med FoUI. Skriftlig rapportering ska ske och rapporten kan efter 

kvalitetsgranskning publiceras i FoUIs rapportserie.  

Vidare ska projektet redovisas genom ett eller några seminarier där de som utfört projektet 

berättar om projektet och de resultat som framkommit. Alternativt kan resultatet 

kommuniceras publikt på annat sätt, t.ex. via video eller webb-sändning.  

 Förbrukningen av stipendiet följer budget. Om inte finns bärande skäl.  

 


