
 
 
 

 

Forskningsprojekt/Skiss 2017. Instruktioner till 
ansökningsformuläret i Prisma. 
 
Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag. 
 
 

Begränsningar gällande CV  
Det finns begräsningar för vissa av posterna som du kan föra över till din ansökan från din profil 
i Prisma. Följande begränsningar gäller (maximalt antal): 
 
3 arbetstillfällen 
3 postdoks 
3 forskningsutbyten 
3 expertområden 
3 Associate Professors 
3 utbildningar  
5 handedda postdoktororer  
5 handledda doktorander  
3 meriter och utmärkelser  
3 andra meriter 
 
 
Begränsningar gällande publikationer 
För projektbidrag och juniorforskarbidrag gäller en begränsning på högst 10 publikationer per 
huvudsökande, respektive 5 publikationer per medsökande som kan läggas till på sidan 
Publikationer i din ansökan. Dessutom kan ett urval av högst 10 referenser från projektgruppens 
produktion, relevanta för projektet, läggas till under fältet ”Referenslista för 
projektbeskrivning…” i ansökningsformuläret förutom en referenslista för projektbeskrivningen.  

 

Grunduppgifter 
 
Projekttitel på svenska (max 200 texken) 
Det ska framgå av projekttiteln vad projektet går ut på, och den ska ge möjlighet också för 
personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln 
används ofta ensam i olika sammanhang och den bör utformas med omsorg. 
 
Sammanfattning på svenska (max 2000 tecken) 
Den sammanfattande beskrivningen av projektet ska ge Fortes bedömare och beslutsfattare god 
information om projektet. Den måste kunna läsas helt fristående, gör därför inga hänvisningar till 
andra delar av ansökan. Det är viktigt att sammanfattningen kan förstås också av icke-specialister. 
 
Projekttitel på engelska (max 200 tecken) 
Det ska framgå av projekttiteln vad projektet går ut på, och den ska ge möjlighet också för 



 
 
 

 
personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln 
används ofta ensam i olika sammanhang och den bör utformas med omsorg. 
 
Sammanfattning på engelska (max 2000 tecken) 
Den sammanfattande beskrivningen av projektet ska ge Fortes bedömare och beslutsfattare god 
information om projektet. Den måste kunna läsas helt fristående, gör därför inga hänvisningar till 
andra delar av ansökan. Det är viktigt att sammanfattningen kan förstås också av icke-specialister. 
 
Tidplan 
Projektbidrag beviljas för högst tre år. 
 
Fortes huvud- och delområden 
Välj lämpligt huvud- och delområde för din ansökan. Klicka på först på +-knappen för att skapa 
en rad. Välj huvud- och delområde för din ansökan. Klicka på +-knappen till höger nedanför 
delområdet för att spara ditt val. Vi förbehåller oss rätten att klassificera om din ansökan. 
 
Alternativt delområde 
Du har möjlighet att välja ett alternativt delområde för din ansökan. Det kan ha ett annat 
huvudområde. Klicka på först på +-knappen för att skapa en rad. Välj huvud- och delområde för 
din ansökan. Klicka på +-knappen till höger nedanför delområdet för att spara ditt val. Vi 
förbehåller oss rätten att klassificera om din ansökan. 
 
Samordningsområde 
Forte har nationellt samordningsansvar för forskning inom ett antal områden. Välj ett av dessa 
om din ansökan faller inom något av dessa. Om ditt projekt inte faller inom ett 
samordningsområde klicka i "ej samordningsområde". 
 
SCB-koder 
För att underlätta framtida analys av den forskning som alla forskningsfinansiärer finansierar, så 
klassificerar vi alla ansökningar enligt SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen. 
Klicka på först på +-knappen för att skapa en rad. Välj forskningsämne i tre nivåer. Klicka på +-
knappen till höger nedanför nivå tre för att spara ditt val. 
 
Projektbeskrivning  
Du kan skriva på svenska eller engelska. 
 
Bakgrund, syfte och frågeställning (max 5000 texken) 
Redogör kort för bakgrund till projektet, syfte och specifika frågeställningar. Det ska framgå av 
projektbeskrivningen om projektet bygger på ett tidigare projekt. Om så är fallet ska du ange om 
detta projekt är avslutat eller fortfarande pågår samt beskriva hur det hänger samman med det nu 
sökta projektet men också vad som skiljer dem åt. Resultat och publikationer från det tidigare 
projektet ska redovisas. 
 
Tidigare diarienummer 
Om Forte tidigare har beviljat delar av eller hela den forskning som beskrivs ska projektets 
diarienummer hos Forte anges. Ange diarienummer för tidigare forskningsprojekt, 
juniorforskarprojekt, postdok-bidrag, programstöd samt Forte centra. 



 
 
 

 
Betydelse för forskningsområdet (max 2500 tecken) 
Redogör kort vad projektet tillför till existerande kunskap på forskningsområdet. Projektets 
originalitet kommer att bedömas. 
 
Genus och mångfald (max 2500 tecken) 
Kommentera projektets genus- och mångfaldsperspektiv. Etnicitet och socioekonomi är aspekter 
som ingår i mångfaldsbegreppet. 
 
Studiedesign och metod (max 5000) 
Redogör kort för studiedesign, material och metod. 
 
Referenslista för projektbeskrivning och högst 10 relevanta publikationer från forskargruppen 
(max 5000 tecken) 
Ange här en referenslista till projektbeskrivningen OCH ett urval av högst 10 referenser från 
projektgruppens produktion som är relevanta för det sökta projektet.  Publikationer för att styrka 
projektledarens och de medverkandes forskningskompetens lägger du in på sidan Publikationer. 
 
Samhällsrelevans  
 
Samhällsrelevans (max 2500 tecken) 
Kommentera kort projektets relevans i relation till samhällets behov och till Fortes 
ansvarsområden. 
 
Ekonomi  
Projektbidrag beviljas för högst tre år. Redovisa hur du tänkt använda de sökta medlen.  
Observera att allt som fylls i i tabellerna Driftskostnader och Löner inklusive sociala avgifter, 
summeras automatiskt i tabellen "Totalt sökt belopp" som "Driftskostnader". Indirekta kostnader 
(OH) ska redovisas separat i tabellen "Totalt sökt belopp".  
 
Driftkostnader och Löner inklusive sociala avgifter 
I det här fältet kan följande poster anges: 

• Material och utrustning. Här anges vad som söks för utrustning som behöver införskaffas 
särskilt för projektet. Här avses sådan utrustning som normalt inte finns tillgänglig vid 
lärosätet (eller motsvarande). Om utrustningen också ska användas i annan verksamhet 
ska man i ansökan endast ta upp kostnader som motsvarar användningen i det sökta 
projektet. I de fall utrustningen är en investering kan man endast söka för amorterings- 
och räntekostnader. Man får inte ta upp kostnader för inköp av persondatorer eller annan 
normal kontorsutrustning i ansökan.  

• Resor. Man kan söka medel för sådana utlandsresor som motiveras av inplanerad 
internationell samverkan i projektet eller för resor till internationella konferenser för att 
rapportera om projektet.  

• Löner inklusive sociala avgifter. Ange sammanlagda kostnaderna inklusive sociala avgifter 
för den personal som ska avlönas med det sökta projektbidraget. Observera att du här ska 
redovisa lönekostnaderna i projektet även för ännu ej anställd personal. Lönekostnader 
för personer anställda utomlands beviljas normalt inte.  

• Övriga kostnader. Här specificeras övriga kostnader i projektet. Det kan handla om 
kostnader för lokaler, smärre konsultinsatser, litteratursökningar, datakostnader, 



 
 
 

 
förbrukningsmaterial (inte kontorsmaterial), vetenskaplig publicering, planerade insatser 
för kunskapsförmedling utanför vetenskapssamhället.  
 

Från och med 1 januari 2012 ges alla beviljade projektbidrag ett generellt bidrag om 30 000 
kronor för open access-publicering. Sådana kostnader ska därför ej tas upp i projektbudgeten. 
Statliga institutioner beräknar sina kostnader exklusive moms. För projekt vid icke-statliga 
institutioner gäller att Forte endast ersätter sådan moms som utgör en reell kostnad för projektet. 

 

Totalt sökt belopp 
I tabellen "Totalt sökt belopp" summeras de kostnader som du har fört in i tabellen 
"Driftkostnader och Löner inklusive sociala avgifter” som Driftskostnader. Indirekta kostnader 
för du in separat i tabellen "Totalt sökt belopp”. Forte och Sveriges universitets- och 
högskoleförbund (SUHF) har inget avtal beträffande indirekta kostnader för forskningsbidrag. 
Finns en modell för beräkning av indirekta kostnader vid det universitet/högskola där 
forskningsmedel ska förvaltas använder du den modellen. 
 
Redovisa indirekta kostnader som en egen post med belopp per år. Observera att kolumnen 
Annan kostnad i tabellen inte ska fyllas i. 
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