
 

REGLER OCH FÖRORDNINGAR 
L’ORÉAL–UNESCO FOR WOMEN IN 

SCIENCE-PRISET I SVERIGE MED STÖD AV 
SVERIGES UNGA AKADEMI 2021 

1. Introduktion 
L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademis syfte 
är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom 
naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till 
hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. 

Priset hedrar två lovande kvinnliga forskare för deras vetenskapliga meriter och utveckling mot 
självständighet, och syftar till att uppmuntra dem att fortsätta med en karriär inom vetenskapen. 
Priset kan beviljas till forskare som disputerat 2016 eller senare och som är verksamma vid ett 
lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige.  

Priset är 150 000 kronor per person och pristagarna kommer också att inbjudas till ett ettårigt 
mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi. 

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige delas ut i samarbete mellan L’Oréal 
Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. 

2. Behörighetskriterier 
Den sökande måste uppfylla följande kriterier: 

• Kvinnlig forskare som har avlagt doktorsexamen i naturvetenskap (inklusive medicin), 
fysik, teknik eller matematik från 2016 eller senare (se punkt 4 om avräkningsbar tid). 

• Vara verksam vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige. 
 

Observera att forskare som uppfyller något av följande kriterier ej är behörig att söka: 
• Anställd av nuvarande ledamot i Sveriges unga akademi eller av person som ingår i juryn 

för priset.  
• Nära familjemedlem (t.ex. partner, förälder, barn) till nuvarande ledamot i Sveriges unga 

akademi eller person som ingår i juryn för priset.  

3. Urvalskriterier 
Bedömningen av ansökningar sker utifrån följande kriterier: 

• Den sökandes akademiska meriter. 
• Den vetenskapliga kvaliteten på forskningsprojektet. 
• I vilken utsträckning forskningsprojektet är nytänkande och nyskapande. 



• Utvecklingen mot vetenskapligt oberoende och plan för att uppnå oberoende som 
forskare. 

• Att forskningsprojektet bidrar till vetenskapliga lösningar på mänsklighetens utmaningar. 

4. Ansökan 

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska göras via en online-plattform på 
www.sverigesungaakademi.se/fwis2021  

Ansökan ska innehåll följande dokument: 

• Curriculum Vitae (maximalt 2 st A4 sidor) 
• Kopia av intyg om avlagd doktorsexamen 
• Beskrivning av forskningsprojektet samt lista över nyckelreferenser (maximalt 2 st A4 

sidor). Med tanke på att det inte är troligt att prissumman kan täcka kostnaden för ett 
helt projekt, är längden (i år) av projektet inte ett avgörande kriterium. Snarare bör du 
utveckla projektförslaget med en tydlig plan för att etablera din självständiga 
forskningslinje. 

• Förteckning över dina senaste och viktiga publikationer (maximalt tio 
sakkunniggranskade publikationer), markera med * de som publicerats utan din 
doktorandhandledare. Om tillämpligt, lista även beviljade patent, priser och utmärkelser. 

• Motivation: beskriv mervärdet av priset för din utveckling av en oberoende 
forskningslinje (max 1 A4-sida). 

• Underskrift från prefekt (eller motsvarande) på den institution där du är verksam och 
där forskningsprojektet kommer att genomföras, se mall. 

 
Ansökningar som är ofullständiga eller som mottas efter ansökningstidens slut, liksom sökande 
som inte uppfyller kriterierna ovan, kommer inte att beaktas. Sökande som önskar åberopa 
avräkningsbar tid (såsom föräldraledighet, sjukskrivning eller klinisk tjänstgöring) måste 
tillhandahålla dokumentation för detta. Andra intyg och handlingar än de som efterfrågas, 
kommer inte att beaktas.  

5. Val av pristagare 
Pristagarna kommer att utses av juryn för For Women in Science Sverige. Juryn består av en extern 
ordförande med hög vetenskaplig kompetens, fyra ledamöter från Sveriges unga akademi samt 
en representant från L'Oréal Sverige. Pristagarna och övriga sökande kommer att underrättas via 
telefon eller e-post. Beslutet är konfidentiellt fram till prisutdelningen. Juryns beslut kan inte 
bestridas. Juryn kommer inte heller att offentliggöra eller kommentera bedömningar av enskilda 
ansökningar. 

6. Pristagares åtaganden 
Pristagare åtar sig att: 

• Utföra det forskningsprojekt för vilket priset erhölls. Om så inte är fallet ska hela 
beloppet återbetalas till L'Oréal Sverige AB. 

• Använda prissumman i enlighet med projektplanen i ansökan. 
• Skicka en kort ekonomisk rapport till L'Oréal Sverige AB, som visar hur medlen har 

använts (max 1 A4 sida). 
• Skicka in en slutrapport inklusive en kort sammanfattning av vetenskapliga framsteg och 

en ekonomisk redogörelse om hur den totala finansieringen har använts, senast fem år 
efter att priset har tilldelats. 

https://www.sverigesungaakademi.se/download/18.6938920e172330c148c1c1/1591003823218/Underskrift_Prefekt_mall.docx


• Delta i prisutdelningen som hålls i Stockholm den 8 mars 2021 samt den 6 mars för 
fotografering och medieträning. Närvaro är obligatorisk. Alla rese- och boendeutgifter 
för pristagarna kommer att ersättas av L’Oréal Sverige AB. 

• Kommunicera och främja vetenskap till en yngre publik och uppmuntra kvinnliga 
studenter. 

 
Utbetalningen av prisbeloppet kommer att göras av L’Oréal Sverige AB efter prisceremonin, så 
snart de har mottagit de dokument som är nödvändiga för administration och överföring av 
pengar. Pristagaren är fri att bestämma hur prisbeloppet bäst hanteras och att fatta lämpliga 
resursfördelningsbeslut, inklusive vart medlen ska överföras (ett personligt konto eller/och 
lärosätets konto). 

7. Kommunikation 
Pristagare ska när det är möjligt nämna priset i all relaterad kommunikation under namnet 
”L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi”, i alla 
publikationer och andra former av mediakommunikation, inklusive framträdanden i media, 
pressmeddelanden och konferenser, som är ett resultat av eller är kopplade till 
forskningsprojektet. Pristagare ska informera L'Oréal Sverige om alla publikationer och andra 
former av mediekommunikation som nämns ovan.  

I vetenskapliga publikationer som härrör från forskningsprojektet ska finansiellt stöd från ”L’Oréal-
Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi (The L’Oréal-
UNESCO For Women in Science Sweden Prize with support of the Young Academy of Sweden)” 
nämnas.  

Pristagare samtycker till att fotograferas, filmas och intervjuas för icke-kommersiella ändamål och 
för For Women in Science-relaterade syften. Dessa bilder, videor och texter kommer att användas 
i publikationer och audiovisuella kanaler, inklusive men inte begränsat till tryckt press, tv, internet, 
fotografier och broschyrer, inklusive distribution till media i Sverige och globalt. Ett separat 
skriftligt tillstånd ska undertecknas av var och en av pristagarna. Pristagarna får inte någon 
ersättning för sådan marknadsföring. 

8. Viktiga datum  
Ansökningen öppnar senast den 1 juni 2020 
Ansökningen stänger den 26 september 2020 
Juryns meddelar pristagare och övriga sökande vid årsskiftet 2020/2021 
Prisceremoni den 8 mars 2021 

9. Regler och förordningar 
Genom att ansöka för L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges 
unga akademi, godkänner den sökande alla ovanstående regler och föreskrifter. 

10. Hantering av personuppgifter 
Genom att skicka in en ansökan samtycker den sökande till att dennes personuppgifter hanteras 
för administration och bedömning av ansökan, kommunikation kring priset samt annan nödvändig 
administration. Sveriges unga akademi är personuppgiftsansvarig för ansökningarna. Vänligen 
kontakta anna.w@sverigesungaakademi.se om du har frågor om hanteringen av personuppgifter. 
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