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Så här fyller du i den strukturerade forskningsplanen 

Den elektroniska ansökningsblanketten i e-tjänsten har en separat flik för forskningsplanen. På fliken ifylls projektets forskningsplan 

inklusive källförteckningen. När det gäller konsortieansökningar är det konsortieledaren som fyller i forskningsplanen på fliken. 
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Hur du matar in texten: De gulmarkerade rubrikerna och frågorna i editorn med vilken du redigerar forskningsplanen är låsta och kan 

inte redigeras eller raderas. Fyll i forskningsplanens text under varje underrubrik, dvs. 1.1, 1.2 osv. Du kan inte fylla i text under 

huvudrubrikerna. Du kan inte lämna in ansökan om du inte har fyllt i alla delar av forskningsplanen. 

 

Bilder, tabeller och formler: Du kan lägga till t.ex. text, bilder, formler och tabeller via verktygen ovanom textredigeraren. Maximistorlek 

för en bild är 4 MB. Obs! Editorn stöder inte alla kommandon för formler och man kan inte heller lägga till t.ex. Feynmandiagram. Se listan 

över stödda funktioner här: Support Table KaTeX. Vi rekommenderar att längre och mer komplicerade formler och tabeller läggs till 

som bilder. 

 

Forskningsplanens längd: De olika forskningsplanernas längder nämns i anvisningarna på Akademins webbplats. Teckenantalet av en 

forskningsplan har inte begränsats, utan forskningsplanens längd mäts som sidor enligt pdf-filen och som den totala storleken på 

forskningsplanen, dvs. högst 45 MB.  

 

Sidantalet visas i editorns verktygsfält. Observera att sidantalet i verktygsfältet endast syns med följande webbläsare: Chrome, 

Edge Chromium och Opera. Du kan kontrollera längden och layouten när som helst genom att klicka på Visa forskningsplanen. 

Forskningsplanen (inkluderar källförteckningen) öppnas som en pdf-fil som också visar sidantalet. Forskningsplanen sparas också som en 

del av ansökans pdf-version (tryckknappen Ansökan i pdf-format). 

https://katex.org/docs/support_table.html
https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ansoker-du/anvisningar-ao/forskningsplan/
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Systemet meddelar dig (då sidan sparas) om forskningsplanen och/eller källförteckningen är för lång. Du kan inte lämna in din ansökan 

om forskningsplanen och/eller källförteckningen är för lång eller om du inte har ifyllt alla fält. 
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Redigeraren erbjuder följande funktioner: 

- Grundläggande typografi: fet stil, kursiv, nedsänkt, upphöjd, genomstruken, understruken  

- Pdf-versionens typsnitt är Source Sans Pro 12 pt, radavstånd 1,15, marginaler 20 mm och texten justeras till vänster. 

- Listor: Obs! Listor kan inte centreras. 

- Tabeller: Du kan använda editorn för att göra en tabell. Obs! Tabellen kan redigeras endast genom att justera värden för 

tabellen och cellen (Table/Cell properties), inte genom att dra. 

- Formler: Du kan använda formeleditorn eller kommandot Ctrl+M (eller Mac+M) för att skapa en formel. Stödda funktioner: Support 

Table KaTeX. 

- Bilder: Lägg till bilder antingen genom att trycka på Lägg till bild eller genom kortkommandot CTRL+V. Bilden kan placeras till 

höger bredvid texten. Bildtexten är centrerad; den kan inte justeras till höger eller vänster. En enskild bild får vara högst 4 MB; 

tillåtna format är JPEG, PNG, GIF eller BMP. (BMP är ett okomprimerat filformat, så i praktiken rekommenderar vi inte att du 

använder det.) Systemet meddelar dig om bilden är större än 4 MB. Systemet stöder delvis att man klistrar in en bild från externa 

källor, t.ex. Word och Google Docs. Det lönar sig att föra en för stor bild (över 4 MB) till Word innan man lägger till den till editorn.  

- Följande webbläsare fungerar: IE 10, IE 11, Edge, Chrome, Firefox, Safari och Opera.  

 

Se också anvisningarna om forskningsplanens mall. 

 

https://katex.org/docs/support_table.html
https://katex.org/docs/support_table.html
https://www.aka.fi/sv/forskningsfinansiering/sok-finansiering/sa-har-ansoker-du/anvisningar-ao/forskningsplan/2021/anvisningar-om-mallen-for-forskningsplanen/

