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Postdok-bidrag 2017  

Forte utlyser postdok-bidrag en gång om året. Sista tidpunkt för inlämning av ansökan 
om postdok-bidrag med start 2017 är den 1 februari 2017 kl. 17.00. 

Syftet med postdok-bidragen är att ge nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till 
doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Den som får ett postdok-bidrag kan fritt utveckla sin 
forskning inom det område som utstakats i forskningsplanen. För postdok-bidrag är du ensam 
sökande, dvs du kan inte bjuda in medverkande. 
 
För Fortes postdok-bidrag gäller att: 

• Stödformen omfattar två år 
• Bidraget är avsett att täcka en heltidslön 
• Nivån för bidraget ligger på 800 000 kr per år inklusive indirekta kostnader  
• Medlen ska förvaltas av svenskt universitet eller motsvarande 

Inriktning 

Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd 
och syftar till att finansiera forskning inom dessa områden. 

Behörighet 

Nytt för i år är att du är behörig att söka postdok-bidrag under två år efter doktorsexamen. Du är 
behörig att söka postdok-bidrag i denna utlysning om du avlagt doktorsexamen, dvs. genomförd 
disputation och fullgjorda kurser för doktorsexamen, mellan den 1 januari 2015 och 1 februari 
2017. Sökandens avhandling och planerade forskningsprojekt ska ligga inom Fortes 
ansvarsområde.  

För avräkningsbar tid, för t.ex. föräldraledighet eller militärtjänstgöring, gäller att du ska styrka 
den genom att intyg skickas in som bilaga till ett mail till forte@forte.se senast den 3 februari 
2017. I mailet anger du diarienumret för den ansökan som intyget gäller (diarienumret fås i 
Prisma efter utlysningens deadline, alltså bör din ansökan ha ett diarienummer på morgonen 2 
februari). För föräldraledighet ska intyg från Försäkringskassan skickas in, i det undantagsfall då 
detta inte är möjligt skickas istället ett intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att du i din 
projektbeskrivning i ansökan i Prisma också anger att du har avräkningsbar tid och att du skickar 
in intyg separat.   

Ett villkor för att en ansökan om aktuellt bidrag ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för 
alla tidigare beviljade bidrag skickats in senast den 1 februari 2017. I annat fall behandlas inte 
ansökan. Detta gäller endast de tidigare bidrag där tidpunkten för slutredogörelse har passerat. Vi 
tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt 
datum för slutredogörelse. 

http://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
mailto:forte@forte.se
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Beredning 

Ansökan om postdok-bidrag bereds av Fortes beredningsgrupper som är sammansatta av 
forskare och allmänföreträdare. Urvalet sker både på grundval av sökandens forskningsmeriter 
och forskningsplan. 

De bedömningskriterier som styr urvalet i samtliga steg är följande: 

• Det planerade forskningsprojektets genomförbarhet och vetenskapliga kvalitet  
• Det planerade forskningsprojektets relevans för Fortes ansvarsområde och för samhällets 

behov 
• Den sökandes kompetens att genomföra den föreslagna forskningen 
• Vetenskaplig kvalitet på avhandlingen och andra vetenskapliga arbeten 
• Projektets genus- och mångfaldsperspektiv 
• Projektets planer för kommunikation- och samverkan 

Forte vill främja rörlighet, varför vi gärna ser att postdokperioden förläggs till annat lärosäte eller annan 
institution än där forskarutbildningen bedrevs. Forte välkomnar också utlandsvistelse under postdoktiden. 

I beredningen använder Forte ett tvåstegsförfarande, som innebär att beredningsgrupperna i steg 
1 kommer att välja ut ett antal ansökningar för vidare beredning.  

I ansökningsprocessen kommer du att bli ombedd att välja beredningsgrupp och ämnesklassning 
för din ansökan. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa uppgifter vid behov. 

Ansök via Prisma 

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystem Prisma.  

Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan: 
 

• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma 
• Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande lagras på ditt personliga konto i Prisma 
• Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma 

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag.  
 

Överföring av projektinformation till SweCRIS 

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 
bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om SweCRIS. 

 
  

http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
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Tidplan 
 
1 februari 2017 kl. 17.00 – Sista dag för att lämna in postdok-ansökan.  

I början av april – Resultat av steg 2 sänds ut. De som går vidare till steg 2 
kommer att bli ombedda att komplettera sin ansökan via e-post 
(med avhandlingen och övriga skrifter i elektroniskt format). 

I slutet av september – Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas 
bidrag. 

 
Riktlinjer för hur Forte hanterar ansökningar där delar av forskningen ska 
bedrivas utomlands  
 

1. Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer 
komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga 
bidrag. 

2. Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra 
länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i 
samarbetsforskning. 

3. Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som 
övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper. 

4. I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper 
bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller är 
en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats. 

5. Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till 
att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga former 
för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.  

6. Det är medelsförvaltaren för bidraget, d.v.s. den svenska huvudsökandes 
hemmainstitution i Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa 
utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. 
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