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Juniorforskare/Skiss 2018. Instruktioner till 
ansökningsformuläret i Prisma.  
  
Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag. 
 
Om du avser kopiera in text i ansökansformuläret: Du måste i god tid kontrollera om det antal 
tecken som t.ex. Word anger stämmer med antal tecken i formuläret i Prisma. Bakomliggande 
formateringar kan följa med vilket gör att antal tecken inte stämmer. Om det inte gör det måste 
du antingen försöka rensa från olika formateringar, t ex att först tvätta texten i Notepad eller 
liknande, kopiera in stycke för stycke, eller skriva in från början.  
 

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 handledda postdoktorer  
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 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. 
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Sammanfattning på svenska (max 2 000 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 2 000 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  
Juniorforskarbidrag beviljas för fyra år.  
 
Ämnesklassificering 
  
Fortes huvud- och delområden 
Välj lämpligt huvud- och delområde för din ansökan. Glöm inte att spara. 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. Glöm inte att spara. 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". Ditt val sparas automatiskt när du klickar 
på spara-knappen högst upp eller när du går till en ny sida.  
 
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. 
Glöm inte att spara dina val. 
  
Projektbeskrivning   
Du kan skriva på svenska eller engelska.  
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Bakgrund, syfte och frågeställning (max 6 500 tecken) 
Redogör för bakgrund till projektet, syfte och specifika frågeställningar. Beskriv projektets 
originalitet. Beskriv tidigare forskning med relevans för området, de teoretiska utgångspunkterna 
och forskningsbehovet som projektet adresserar. Om projektet bygger på ett tidigare avslutat 
eller fortfarande pågående projekt, ska du beskriva hur projekten förhåller sig till varandra och 
även resultaten från den tidigare forskningen ska sammanfattas. Forskningen behöver inte vara 
finansierat av Forte. 
  
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.  
 
Tvärvetenskaplig/flervetenskaplig ansats 
Beskriv vilka discipliner som är involverade i projektet och på vilket sätt projektet är tvär- eller 
flervetenskapligt. 
 
Studiedesign, metoder och datamaterial (max 3 000) 
Redogör för studiedesign, material och metod.  Här redovisas även vilka data som ska användas, 
hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och 
analys. 
 
Genus och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll. (max 2 000 tecken) 
På vilket sätt är ett teoretiskt grundat genus- och mångfaldsperspektiv viktigt för 
forskningsprojektet? Perspektivet bör integreras i ansökans olika delar. Detta gäller utöver en 
beskrivning av de variabler som ingår i forskningsprojektet som exempelvis kön, etnicitet och 
funktionsnedsättning.  Inom mångfaldsbegreppet ingår bland annat funktionsnedsättning, etnisk 
tillhörighet, socioekonomisk status, ålder, och sexuell läggning.    
 
Referenslista för projektbeskrivning (max 5 000 tecken) 
Ange här en referenslista till de olika delarna av projektbeskrivningen  
 

Samhällsrelevans   
  
Samhällsrelevans (max 2 000 tecken) 
Kommentera kort projektets relevans i relation till samhällets behov och till Fortes 
ansvarsområde. 
  
Ekonomi   
 
Juniorforskarbidrag beviljas för fyra år där man för det fjärde året erhåller ett fast belopp på 
800 000 kr. Juniorforskarbidrag är avsett att täcka minst 40 % av lönen för den sökande 
juniorforskaren.  
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För en projektskiss (steg 1) räcker det med att du ger en översikt av din budget. I en fullständig 
ansökan (steg 2) kommer du att göra en mer detaljerad budget. 
 
Driftkostnader och Löner inklusive sociala avgifter  
Sammanfatta samtliga budgetposter för löner inklusive sociala avgifter, material och utrustning, 
resor samt övriga kostnader under ”driftkostnader och löner inklusive sociala avgifter”. 
Ange detta som ”sammanfattande budgetpost”. 
 
För år 4 måste beloppet 800 000 fyllas i. 

 
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 skall 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.   
 
Könsfördelning projektgruppen 
 
Kommentera könsfördelningen i projektgruppen ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 

Doktorsexamen  
 
På den här sidan skickar du in uppgifter om din doktorsexamen. 
 
Doktorsexamen  
Bifoga kopia på doktorsexamensbevis eller vidimerat intyg om fullgjord examen.  
  
Eventuellt intyg om disputationsdatum  
Om det inte framgår av beviset för doktorsexamen, bifoga vidimerat intyg om disputationsdatum.  

  
PDF-uppladdare publikationer 
 
I första hand ska Prismas funktion för att redovisa publikationer användas. Då lämnas detta fält 
tomt. 
 
Om du av någon anledning inte vill använda Prismas funktion för att redovisa publikationer så 
kan du bifoga en lista i PDF-format på dina 10 publikationer här. 
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