Årliga öppna utlysningen 2019
Steg 1
Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och
välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kr för åren 2020–2023.
Sista dag att skicka in ansökan är den 5 februari 2019 kl. 14.00.

Inriktning
Den årliga öppna utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande
ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att möjliggöra
analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller
frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha
god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt. För närmare
beskrivning av de forskningsområden vi stödjer, se sidan Beredningsgrupper i årliga
öppna utlysningen.

Bidragsformer
Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om tre olika former av bidrag. Under
rubrikerna nedan redovisas villkor, beloppsnivå och behörighetskrav för respektive
bidragsform.
Endast en ansökan per bidragsform är tillåten. Samma huvudsökande får dock inte söka
både projektbidrag och juniorforskarbidrag. Om du söker juniorforskarbidrag men inte
går vidare i beredningsprocessen kommer ansökan att bedömas som en treårig
projektansökan, utan att du särskilt behöver ange det.
Det är däremot tillåtet att söka ett projektbidrag och ett postdok-bidrag, alternativt ett
juniorforskarbidrag och ett postdok-bidrag. Ansökningarna får dock inte gälla samma
projekt.
! Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader.

Projektbidrag
Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. De beviljas antingen för två eller
tre år.
•
•

Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kr för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner
kr för tvååriga projekt.
Behörighet: Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har
avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger (5 februari, 2019).
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Juniorforskarbidrag
Juniorforskarbidrag är ett särskilt stöd till juniora forskare och kan sökas upp till sex år
efter disputation. Bidraget är i grunden detsamma som ett treårigt projektbidrag med
tillägg av ett fast bidrag på 1 miljon kr ett fjärde år. Bidraget ska täcka minst 40 procent
av lönen för juniorforskaren.
•
•

Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kr för de första tre åren. Det fjärde året har ett
fast belopp på 1 miljon kr. Totalt kan du söka 6 miljoner kr.
Behörighet: Du är behörig att söka juniorforskarbidrag i den här utlysningen om du
har avlagt doktorsexamen mellan 5 februari 2013 och 5 februari 2019. Om du
disputerade innan 5 februari 2013 kan du räkna av tid för t.ex. föräldraledighet eller
militärtjänstgöring. Instruktioner finns längre ner i detta dokument.

Postdok-bidrag
Syftet med postdok-bidrag är att ge nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning
till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. För postdok-bidrag är du ensam sökande,
du kan alltså inte bjuda in medverkande forskare. Stödformen omfattar 2 år och bidraget
är avsett att täcka en heltidslön.
Forte vill främja rörlighet, varför vi gärna ser att postdok-perioden förläggs till annat
lärosäte eller annan institution än där forskarutbildningen bedrevs.
•
•

Beloppsnivå: 2 miljoner kr (1 miljon/år).
Behörighet: Du är behörig att söka postdok-bidrag i den här utlysningen om du har
avlagt doktorsexamen mellan 5 februari 2017 och 5 februari 2019. Din avhandling och
planerade forskningsprojekt ska ligga inom Fortes ansvarsområden. Om du
disputerade innan 5 februari 2017 kan du räkna av tid för t.ex. föräldraledighet eller
militärtjänstgöring. Instruktioner finns längre ner i detta dokument.

Ansökningsprocessen
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
CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare måste lagras på
respektive forskares personliga konto
Ditt universitet eller din högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutliga återrapporteringar för dina
tidigare beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för
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slutlig återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad
förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering.
För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktioner för respektive
bidragsform på utlysningens webbsida.

Ansökan i två steg
Ansökningsprocessen för projekt- och juniorforskarbidrag är indelad i två steg. I steg 1
lämnar sökande in en projektskiss till Forte. Efter en beredningsprocess accepteras ett
urval av skisserna och dessa sökande välkomnas att lämna in en fullständig ansökan i steg
2.
Postdok-bidrag söks i ett enstegsförfarande. I den första beredningsprocessen avgörs
vilka sökande som går vidare i urvalsprocessen men ingen ny ansökan behöver skickas in.
Skillnad mellan skiss och fullständig ansökan
I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den
kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metoder för datainsamling och
analys ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas.
Projektets relevans samt genus- och mångfaldsperspektiv beskrivs i både skiss och
fullständig ansökan, men mer kortfattat i skissen. Du ska också i den fullständiga ansökan
beskriva projektets nyttiggörande-, kommunikations- och samverkansaktiviteter samt
tvär- och/eller flervetenskapliga ansats.
Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets
studiedesign, metoder för datainsamling och analys. Dessutom ska projektets arbetsplan
och teoretiska utgångspunkter beskrivas samt en relevant litteraturgenomgång redovisas.
Det får inte finnas större avvikelser mellan skiss och fullständig ansökan avseende
studiedesign och sökt belopp.

Beredning
Ansökningarna bereds av Fortes beredningsgrupper som är sammansatta av nordiska
forskare och svenska samhällsrepresentanter. Beslut om medel tas av Fortes styrelse.
I ansökningsprocessen blir du ombedd att välja beredningsgrupp för din ansökan. Vi
förbehåller oss dock rätten att placera ansökan i en annan beredningsgrupp. Följande
grupper finns att välja på:

Hälsa
•
•
•

Epidemiologi och befolkningsbaserade studier
Hälsofrämjande beteende
Vård och vårdorganisation
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Arbetsliv
•
•
•

Arbetsmarknad
Arbetsorganisation
Arbete och hälsa

Välfärd
•
•
•

Socialpolitik och sociala förändringar
Sociala relationer
Social omsorg och socialt arbete

Fortes bedömningskriterier för skissansökningar
Vetenskaplig kvalitet
•
•
•

Syfte, frågeställningar, mervärde i förhållande till tidigare forskning inom området
och originalitet
Studiedesign, metoder för datainsamling och analys
Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll

Relevans
•

Relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde

Genomförbarhet
•
•

Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens
Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet

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

•

•
•

•

•

Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden
rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan
ge viktiga bidrag.
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.
Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma
kriterier som övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper.
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.
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.
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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Avräkningsbar tid
Om du söker en bidragsform med särskilda krav på karriärålder har du möjlighet att
ansöka om undantag på grund av avräkningsbar tid. Den avräkningsbara tiden ska ha
infallit efter doktorsexamen. Godkända anledningar till avräkningsbar tid är
föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och
studentorganisationer, militärtjänstgöring samt sjukdom (egen eller vård av nära
anhörig). Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester
som avräkningsbar tid.
Du styrker din avräkningsbara tid genom att skicka in ett intyg till forte@forte.se senast
den 12 februari 2019. I mejlet 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 den 6 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 ansökan i Prisma bockar för rutan
för avräkningsbar tid som visar att du skickar in intyg separat.

Open access
Resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (open access).
Forte ger alla beviljade projektbidrag och juniorforskarbidrag i den årliga öppna
utlysningen ett generellt bidrag om 30 000 kronor för open access-publicering. Läs mer
om Open Access.

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.

Tidsplan
Steg 1 i utlysningen stänger

5 februari 2019, kl. 14:00

Beslut om vilka som går vidare till steg 2
publiceras

April 2019

Steg 2 i utlysningen stänger

15 maj 2019, kl. 14:00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

Oktober 2019
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