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Forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel 2017 
 
För att stärka forskningen inom områden med betydande behov och samhälleliga utmaningar 
utlyses projektmedel för forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). 
 
Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projektansökan. Då ansökningarna kommer 
att granskas av internationella experter bör din ansökan skickas in på engelska.  
 
Högst en ansökan från samma projektledare är tillåten. Att söka medel i denna utlysning är 
möjligt även om du deltar med samma eller likartad ansökan i årets öppna utlysning av bidrag 
till forskningsprojekt. 
 
Sista dag att skicka in ansökan är den 18 maj 2017 kl. 17:00. 
 

Inriktning 

Bruk av alkohol och tobak svarar för en stor del av sjukdomsbördan i samhället. Även bruk av 
narkotika har omfattande skadeeffekter, liksom även dopning och spel om pengar. De sociala 
konsekvenserna av överkonsumtion är omfattande. Utmaningar finns i alla delar av samhället, i 
arbetslivet och i olika sociala och etniska grupper. 
 
Var och en av dessa substanser/beteenden har mycket olika effekter men har det gemensamt att 
de är beroendeframkallande, och delvis genom likartade mekanismer. Samtliga berör också 
beteenden som påverkas av både psykologiska och sociala faktorer, och förekomsten av bruk och 
skadeverkningar påverkas i hög grad av policy och regelverk kring substanserna respektive spel 
om pengar. Mer forskning behövs för att förstå användandets och beroendets olika processer, 
såväl individuellt som i form av samsjuklighet. 
 
Forskning om alkohol och narkotika är samordningsområde för Forte, och Forte har också 
regeringens uppdrag att bidra till tvärvetenskaplig forskning inom hela ANDTS-området 
(Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Forskningsfrågor relaterade till ANDTS är aktuella 
inom alla tre av Fortes ansvarområden hälsa, arbetsliv och välfärd.   
 
Bland angelägna områden som Forte identifierat kan nämnas: 
 

• Inom hälsa behövs kunskap om hälsoeffekter av olika beroendeformer, riskgrupper samt 
prevention och intervention.  

• Inom arbetsliv behövs kunskap om arbetslivets påverkan på, och hur det påverkas av, 
riskbruk. Samt frågor om policy och ansvar på arbetsplatsen.  

• Inom välfärd behövs kunskap om socialtjänstens roll i prevention och behandling, samt 
kunskap om riskbruk och beteenden i alla åldrar och i olika grupper. 
 

Ansökningar får gärna kombinera flera områden utifrån ett tvär- eller mångvetenskapligt 
perspektiv. Även alternativa inriktningar och innovativa ansatser välkomnas 
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Behörighet 

Du är behörig att söka om du har avlagt doktorsexamen senast vid sista dag för inlämning av 
projektansökan.  

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 18 maj 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. 
 

Beredning 

Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp som är sammansatt av 
internationella experter och svenska allmänföreträdare.  

Bedömningar av de fullständiga ansökningarna görs av: 
• Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teorianknytning samt relation till 

tidigare forskning inom området) 
• Forskningsprojektets syfte, frågeställningar, metoder, studiedesign och datamaterial 
• Vetenskaplig betydelse av förväntade resultat 
• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens 
• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området 
• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet 
• Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde 
• Projektets genus- och mångfaldsperspektiv 
• Projektets planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället 
• Samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, 

brukare eller andra aktörer 
 

Beloppsnivå 

I denna utlysning kan du ansöka mellan 0,5 och 2 Mkr per år under maximalt tre år. 
 

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. 
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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. 
 

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. Gå till SweCRIS webbsida. 

 
Ansök via Prisma 

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma.  

Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan: 

• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma 
• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga 

konton i Prisma 
• Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på 

respektive forskares personliga konto 
• Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma 

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

Tidplan 

18 maj 2017 kl. 17:00 – Sista dag att lämna in fullständig ansökan. 

September/oktober – Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas 
bidrag.  

 

http://www.swecris.se/
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