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Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten 2018. 
Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma. 
 

Allmänt  
 
Ansökan om bidrag till forskarskolan görs separat för de två samverkande lärosätena. 
Ansökningarna ska ha identisk titel och forskningsprogram. Varje lärosäte kommer gemensamt 
överens om kostnadsfördelning och lämnar in separata budgetar utifrån vad man kommit överens 
om.  
 
OBS! Den som är ansvarig för organisationsansökan vid medelsförvaltaren öppnar ansökan i 
Prisma och bjuder därefter in koordinatorn som projektledare. Koordinatorn fyller i ansökan och 
registreras sedan av ansvarig för organisationsansökan.  
 
Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag. Om du avser kopiera in text i 
ansökningsformuläret rekommenderar vi att du i god tid testar att kopiera in texten i Prisma för 
att säkerställa att antalet tecken som anges i ordbehandlingsprogrammet stämmer med antal 
tecken som registeras i formuläret i Prisma. Bakomliggande formateringar kan följa med vilket 
gör att antal tecken skiljer sig. Om så är fallet kan du försöka att rensa texten från formateringar 
genom att t.ex. kopiera över texten (stycke för stycke) från Word till Notepad eller liknande.  
 

Prisma 
 
För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur ni ska göra. Vi uppmanar er 
att ta del av dessa när skriver ansökan, se särskilt instruktionerna för organisationsutlysningar.  
 
• Ansökningssystemet Prisma  
• Användarstöd Prisma  
• Frågor och svar Prisma   

 
Grunduppgifter 
 
Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag. 
 
Titel och sammanfattning 
Titel på svenska (max 200 tecken)  
Ge en titel där det framgår att det är en forskarskola och något ytterligare nyckelord ni vill ha som 
”varumärke” för forskarskolan.  
 
Sammanfattning på svenska (max 2 000 tecken) 
Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av: 

https://prisma.research.se/
https://prismasupport.research.se/
https://prismasupport.research.se/fragor-och-svar.html
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• forskarskolans inriktning och innehåll 
• planerad organisation 
• samverkan med andra universitet/högskolor och socialtjänsten 

 
Den sammanfattande beskrivningen ska ge Fortes bedömare och beslutsfattare god information 
om forskarskolans verksamhet. 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.  
 
Titel på engelska (max 200 tecken) 
Ge en titel där det framgår att det är en forskarskola och något ytterligare nyckelord ni vill ha som 
”varumärke” för forskarskolan.  
 
Sammanfattning på engelska (max 2 000 tecken) 
Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av: 

• forskarskolans inriktning och innehåll 
• planerad organisation 
• samverkan medandra universitet/högskolor och socialtjänsten 

 
Den sammanfattande beskrivningen av projektet ska ge Fortes bedömare och beslutsfattare god 
information om forskarskolans verksamhet. 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 
Bidragstiden för forskarskolan är 2018-12-01–2025-11-30. Därefter följer en dispositionstid på ett 
år. Fyll i 8 år för att kunna fylla i budgetuppgifterna för 2018–2025 under Ekonomi.  
 
Ämnesklassificering 
Fortes huvud- och delområden 
Välj lämpligt huvud- och delområde för ansökan. Glöm inte att spara. Vi förbehåller oss rätten 
att klassificera om ansökan. 
 
Alternativt delområde 
Du har möjlighet att välja ett alternativt delområde för ansökan. Det kan ha ett annat 
huvudområde. Glöm inte att spara. Vi förbehåller oss rätten att klassificera om ansökan. 
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Samordningsområde 
Forte har nationellt samordningsansvar för forskning inom ett antal områden. Välj ett av dessa 
om 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 valen. 
 

Forskarskolans forskningsprogram 
 
Ansökan kommer att bedömas av internationella experter och bör därför i sin helhet skrivas på 
engelska. 
 
Här bifogas forskningsprogrammet i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en 
fil om högst 10 MB.  
 
Forskningsprogrammet ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av hur 
forskarskolan ska utformas, på högst tio sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt 
radavstånd, referenser inkluderade. 
 
Följande information måste finnas med i forskningsprogrammet under separata rubriker som 
anges i nedanstående ordning: 
 

• Inriktning (Objective). Redogör för forskarskolans tema och vetenskapliga inriktning. 
• Forskningsmiljö (Research environment). Beskriv den/de forskningsmiljö/er som 

stödjer forskarskolan. Beskriv miljön/-erna i termer av fokus och ledning, samt inriktning 
på pågående forskning. Beskriv särskilt hur miljön/-erna kan bidra till forskarskolans 
utveckling.  

• Programbeskrivning (Programme description). Gör en sammanfattning av 
forskarskolans planerade kursutbud och andra utbildningsinsatser. Redogör för hur 
rekryteringsunderlaget ser ut samt plan för rekryteringsprocessen och samverkan med 
kommuner och arbetsgivare i samband med rekrytering. 

• Organisation (Organisation). En detaljerad beskrivning av hur forskarskolan ska ledas 
och administreras. Ansvarsfördelning ska tydliggöras i ansökan utifrån överenskommelse 
mellan lärosätena. Budget och ansvarsfördelning bör därför anges i avgränsningsbara 
delar, som möjliggöra uppföljning (kurser, antagning mm). Redogör för hur 
handledningen är organiserad.  

• Betydelse (Significance). Redogör för den nationella forskarskolans bidrag till att bygga 
upp socialtjänstens kunskapsbas, både forskningsmässigt och hur resultaten ska kunna 
förbättra verksamheten för profession och brukare. Tydliggör hur forskarskolan bidrar till 
att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänsten.  

• Nationell samverkan (National coordination). Redogör för vilka andra svenska 
lärosäten som medverkar inom forskarskolans verksamhet samt ange den eller de 
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personer (namn, titel, organisatorisk enhet) som kommer att vara ansvariga för denna 
medverkan vid respektive lärosäte. Redogör kortfattat för planerad fördelning av roller, 
uppgifter och ansvar för verksamheten på de personer som ingår (inklusive den 
samordnande koordinatorn), samt vilka specifika kompetenser som varje medverkande 
kommer att bidra med. Redogör också för hur samverkan med socialtjänsten ska 
organiseras och hur dessa planerar för licentiandernas professionella utveckling i 
socialtjänsten efter examen. 

• Internationellt och annat nationellt samarbete (International and other national 
collaboration). Beskriv samarbete med svenska och utländska forskarmiljöer och/eller 
andra forskarskolor. Beskriv andra former av nätverksbyggande och mötesplatser för 
forskarskolan, licentiater, handledare och kommuner.  

• Etiska aspekter/Ethical aspects. Redovisa de etiska frågor som forskarskolans 
planerade forskningsaktiviteter aktualiserar och redogör för hur de behandlas i arbetet.  

 
 
Bilduppladdare  
Här kan du ladda upp bilder som illustrerar delar av projektbeskrivningen i JPG, PMG och GIF-
format. Max 4 MB/bild.  
 
Intyg från samverkande lärosäte  
Här kan du ladda upp intyg för överenskommelse med det samverkande lärosätet. OBS! Endast 
ett dokument kan laddas upp. Om du önskar bifoga flera måste du kombinera dessa till ett 
sammanhållet dokument. 
 

Ekonomi 
 
Under denna flik anges personalkostnader, övriga kostnader samt eventuell annan finansiering av 
forskarskolan. Bidragstiden för forskarskolan är sju år men beviljas för högst fyra år i taget. 
Första utbetalning sker i december 2018. Efter en halvtidsuppföljning fattas beslut om de sista 
åren. Redovisa hur du tänkt använda de sökta medlen för åren 2018–2025. OBS! Maxbelopp för 
hela perioden är 88 mkr. Fyll i 4 mkr som maxbelopp för 2018.  

Observera att allt som fylls i i tabellen ”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".  

Observera att lönerna ska fyllas i i tabellerna ”Driftkostnader och Löner inklusive sociala 
avgifter” och i ”Månadslöner omräknade till heltid exklusive sociala avgifter”. Lönerna som skrivs 
in i den senare tabellen ska summeras och föras in i tabellen ”Driftkostnader och Löner inklusive 
sociala avgifter” med tillägg av sociala avgifter.  

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam inom forskarskolans 
verksamhet, det vill säga projektledare/koordinator, de andra forskare som ansvarar för 
medverkan inom forskarskolan vid övriga lärosäten samt övrig personal. 
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Ange också eventuell sökt lön för projektledare/koordinator eller annan personal verksam inom 
forskarskolan, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala 
avgifter). Ange hela belopp i kronor.  

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 forskarskolan. 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 resor för forskarstudenterna till nätverksträffar, kurser 
och dylikt. Även resor för koordinatorerna och medverkande forskare för resor som 
motiveras av inplanerad samverkan i projektet.  

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

• Löner för forskarstudenter inklusive sociala avgifter. Ange sammanlagda kostnaderna 
inklusive sociala avgifter för de personer som ska gå forskarskolan och som avlönas med 
det sökta projektbidraget, dvs 25 procent av heltidslön. Observera att du här ska redovisa 
lönekostnaderna i forskarskolan även för ännu ej antagna forskarstudenter.  

• Övriga kostnader. Här specificeras övriga kostnader för forskarskolan. Det kan handla 
om kostnader för kurser, lokalkostnader, driftskostnader, resekostnader, nätverkande 
mellan lärosäten och kommuner. Ange hela belopp per år.  

Statliga institutioner beräknar sina kostnader exklusive moms.  

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 eller landstingsorganisation 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.  
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Månadslöner omräknade till heltid exklusive sociala avgifter 
Du behöver bjuda in medverkande forskare innan du kan färdigställa detta fält. Redovisa lön och 
arbetsinsats för alla medverkande forskare i forskarskolan samt ange vilka som skall avlönas från 
bidraget genom att kryssa i kryssrutan intill varje person.  

• Kryssa för i rutan om personen ska avlönas från forskarskolan 
• Ange lön/uppskattad lön omräknad till månadslön för heltid exklusive sociala avgifter för 

personer som ska avlönas från forskarskolan. 
• Ange den ungefärliga arbetsinsatsen i projektet i procent heltid per år. Arbetsinsatsen ska 

anges även för personer som inte ska avlönas från forskarskolan.  

Personer med anställning som omfattar forskning kan inte finansieras helt av bidraget.  

Annan finansiering 
Ange koordinatorns eventuella andra externa bidrag för forskning (sökt eller redan beviljad). 
Ange hela belopp i kronor. 

Könsfördelning inom forskarskolans organisation (max 2000 tecken) 
Kommentera könsfördelningen i forskarskolans organisation ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 

PDF-uppladdare 
 
Om du av någon anledning inte vill använda Prismas funktion för att redovisa publikationer kan 
du bifoga en PDF med en lista över dina 10 publikationer här. 
 

Medelsförvaltare 
 
Under denna flik anges hemvist för forskarskolan. Forskarskolan kommer att ha två hemvister, 
en för respektive samverkande lärosäte. I ansökan anges hemvist för det lärosäte som ansökan 
gäller. Medelsförvaltare är det universitet eller högskola som är samordnande för forskarskolan på 
respektive samverkande lärosäte och fylls i automatiskt när ansökan skapas. Som hemvist anges 
den institution eller motsvarande organisatoriska enhet som har huvudansvar för forskarskolan 
på respektive lärosäte (vanligtvis där koordinatorn för forskarskolan kommer att vara anställd 
under bidragsperioden).  

För att kunna ansöka måste lärosätet ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett 
organisationskonto i Prisma. Dessa listas med förval i Prisma. Det är den som är ansvarig för 
organisationsansökan vid medelsförvaltaren som öppnar ansökan i Prisma och bjuder därefter in 
koordinatorn som projektledare att fylla i ansökan. 
 

Beredningsgrupper  
 
Beredningsgrupp är redan förvalt.   
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Medverkande 
 
Här kan den som bjudits in som projektledare/koordinator i sin tur bjuda in medverkande 
forskare och medverkande administratörer till ansökan. Medverkande forskare är den namngivna 
koordinatorn för det samverkande lärosätet. Medverkande administratör i ansökningsformuläret 
är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa till att lägga in och redigera 
information i ansökan.  

Alla medverkande måste acceptera inbjudan och medverkande forskare måste hämta in sina cv-
uppgifter till ansökan innan registreringen av ansökan kan slutföras. 
 

Begränsningar gällande CV  
 
Alla CV-uppgifter för projektledare/koordinator och medverkande forskare lagras på respektive 
forskares personliga konto. Under denna rubrik importerar samtliga sökande sina CV-uppgifter 
från personliga kontot. Det finns begräsningar för vissa av posterna som du kan föra över till 
ansökan från en personlig profil i Prisma. Följande begränsningar gäller (maximalt antal):  
 
Utbildning 
3 forskarutbildningar 
3 grundutbildningar 
 
Arbetsliv 
3 anställningar  
3 postdoks  
3 forskarutbyten  
3 uppehåll i forskningen 
 
Meriter och utmärkelser 
3 docenturer  
10 handledda personer (ange max 5 postdoktorer och max 5 doktorander)  
5 bidrag erhållna i konkurrens 
3 priser och utmärkelser  
3 övriga meriter  
 

Begränsningar gällande publikationer  
  
Antal publikationer som kan läggas till på sidan Publikationer i ansökan är begränsade till högst 
10 publikationer för projektledare/koordinator, respektive 5 publikationer per medsökande som 
kan läggas till. 
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Registrera  
  
Här registrerar ni er ansökan. Detta görs av ansvarig för organisationsansökan.  
 
Under fliken Registrera ansökan visas en sammanställning över de fält som eventuellt behöver 
åtgärdas i ansökan för att den ska kunna registreras (exempelvis obligatoriska fält som ännu inte 
fyllts i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller 
budget). Först genom att klicka på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan. 

Kom ihåg att förhandsgranska ansökan innan registrering. 

Observera! Alla som bjudits in att medverka i ansökan måste acceptera inbjudan innan ansökan 
kan registreras. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort. Innan registrering måste alla 
medverkande forskare dessutom komplettera ansökan med cv-uppgifter från sina respektive 
personliga konton i Prisma. 

Den registrerade ansökan hittar projektledaren/koordinatorn därefter i dennes personliga 
Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess 
utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och 
registreras på nytt. 

Den som är ansvarig för organisationsansökan vid medelsförvaltaren ansvarar för att ansökan är 
fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och 
att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in 
material som vi uttryckligen efterfrågar. Ansvarig för organisationsansökan registrerar ansökan. 
Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber 
om. 
 

Kontaktpersoner  
  
För frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i formuläret:  

Teresia Weinberg, forskningssekreterare, 08-562 051 72, teresia.weinberg@forte.se  
Stella Jacobson, programansvarig, 08-775 40 97, stella.jacobson@forte.se  
Staffan Arvidsson, biträdande programansvarig, 08-775 40 80, staffan.arvidsson@forte.se  
Peter Allebeck, Huvudsekreterare, 08-775 40 93, peter.allebeck@forte.se  
  
För hjälp med ansökningssystemet Prisma, skicka din fråga till Prisma support. 
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