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Internationell postdok 2021  
Information om utlysningen  

Detta är den andra utlysningen i Fortes nya internationella postdokprogram. Totalt 
avsätts cirka 35 miljoner kronor för denna utlysning.  

Sista dag att skicka in ansökan är den 28 januari 2021 kl. 14.00.   

Inriktning  
Målet för Fortes internationella postdokprogram är att öka internationell forskarrörlighet 
och gränsöverskridande forskningssamarbete, men programmet utgör även en möjlighet 
till kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare.   

Bidragen i denna utlysning syftar till att ge forskare i Sverige möjlighet att förlägga sin 
postdokperiod vid en utländsk forskningsinstitution, samt att ge forskare i andra länder 
möjlighet att genomföra sin postdokperiod vid en svensk forskningsinstitution.   

Fortes internationella postdokprogram är öppen för ansökningar inom Fortes 
övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.  

Bidragsformer  
Inom denna utlysning finns det två olika former av bidrag. Under rubrikerna nedan 
redovisas villkor, beloppsnivå och behörighetskrav för respektive bidragsform.  

Högst en ansökan per projektledare är tillåtet.  

Observera att de maxbelopp som anges nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader. 
Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer inte att beredas.   

Internationell postdok – Inresande  
Inresande postdokbidrag är avsedda för forskare utomlands som vill genomföra sin 
postdok i Sverige. För inresande postdokbidrag är du ensam sökande, du kan alltså inte 
bjuda in medverkande forskare. Stödformen omfattar två år. Minst två tredjedelar av 
projekttiden måste spenderas i Sverige.   

Tänk på miljön! Minimera mängden planerade resor, överväg att delta i möten via länk 
samt, om möjligt, välj andra färdmedel än flyg. Var även noga med att beakta 
myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att minska spridningen av covid-19. 

Behörighet för internationell postdok – Inresande  
Du är behörig att söka inresande postdokbidrag i den här utlysningen om du har avlagt 
doktorsexamen mellan 28 januari 2019 och 28 januari 2021. Om du disputerade innan 23 
januari 2019 kan du räkna av tid för t.ex. föräldraledighet eller sjukskrivning. 
Instruktioner finns längre ner i detta dokument.  

https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
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Du får inte ha bedrivit största delen av din huvudsysselsättning (arbete, studier etc) i 
Sverige i mer än sammanlagt 12 månader under den senaste treårsperioden. Kortare 
perioder, såsom semester, räknas inte.  

Bidragsbelopp för internationell postdok – Inresande  
Bidraget har ett fast belopp på 2 300 000 kr (1 150 000 kr/år). Till detta tillkommer 
eventuellt medföljandebidrag på 50 000 kr/medföljande och år. Som medföljande räknas 
partner och omyndiga barn.  

Internationell postdok - Utresande  
Utresande postdokbidrag är avsedda för forskare i Sverige som vill genomföra sin postdok 
utomlands. Forskningsmedlen förvaltas dock av en svensk medelsförvaltare. För 
utresande postdokbidrag är du ensam sökande, du kan alltså inte bjuda in medverkande 
forskare. Stödformen omfattar två år. Minst två tredjedelar av projekttiden måste 
spenderas i det land där postdokperioden förläggs.  

Tänk på miljön! Minimera mängden planerade resor, överväg att delta i möten via länk 
samt, om möjligt, välj andra färdmedel än flyg. Var även noga med att beakta 
myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att minska spridningen av covid-19 

Behörighet för internationell postdok – Utresande  
Du är behörig att söka utresande postdokbidrag i den här utlysningen om du har avlagt 
doktorsexamen mellan 28 januari 2019 och 28 januari 2021. Om du disputerade innan 28 
januari 2019 kan du räkna av tid för t.ex. föräldraledighet eller sjukskrivning. 
Instruktioner finns längre ner i detta dokument.  

Bidragsbelopp för internationell postdok – Utresande  
Bidraget har ett fast belopp på 2 300 000 kr (1 150 000 kr/år). Till detta tillkommer 
eventuellt medföljandebidrag på 50 000 kr/medföljande och år. Som medföljande räknas 
partner och omyndiga barn.  

Repatrieringsbidrag  
Det kommer att finnas möjlighet för utresande postdoks att söka ett så kallat 
repatrieringsbidrag (återvändarbidrag). Repatrieringsbidraget syftar till att ge forskare 
som återvänder till Sverige möjlighet att få extra tid och en organisatorisk hemvist för att 
söka finansiering för fortsatt forskning i Sverige, söka jobb utanför akademin eller 
möjlighet att följa upp och vidareutveckla idéer, resultat och kontakter från 
postdokprojektet. Repatrieringsbidrag kan sökas då omkring ett år har gått av 
postdokperioden. Mer information kommer tidigast september 2021.  

Ansökningsprocessen  
Ansökan ska skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Innan du 
påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:  

• Du har skapat ett personligt konto i Prisma  
• Dina CV- och publikationsuppgifter har lagrats på ditt personliga konto  

https://prisma.research.se/
https://prisma.research.se/
https://prisma.research.se/
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• Din svenska medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit 
godkänd som medelsförvaltare hos Forte  

  

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för dina tidigare 
beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för 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.   

Beredning  
Ansökningarna bedöms av en beredningsgrupp bestående av internationella forskare och 
svenska allmänrepresentanter. Beslut om medel tas av Fortes styrelse.  

Eftersom ansökningarna kommer att bedömas av internationella experter bör de i sin 
helhet skrivas på engelska (undantaget de fält där det särskilt efterfrågas text på svenska). 
Om din ansökan skrivs på svenska riskeras bedömningens kvalitet. Forte tar inget ansvar 
för kvaliteten på eventuella översättningar.  

Bedömningskriterier för inresande och utresande postdok  

Vetenskaplig kvalitet:  
• Syfte, frågeställningar, teorianknytning, bakgrund och projektets originalitet  
• Studiedesign, metoder för datainsamling och analys 
• Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll  

Relevans:  
• Relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområden   
• Samverkan med användare av forskningen i forskningsprocessen  
• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat  

Genomförbarhet:  
• Arbetsplanens kvalitet  
• Projektledarens forskningskompetens  
• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området  

Utlysningsspecifika bedömningskriterier 
 
• Val av värdinstitution: Är värdinstitutionen välrenommerad inom sökandens 

forskningsområde? Exempelvis särskilda styrkeområden, stark miljö, tillgång till 
infrastruktur, värdefulla samarbetspartners etc.  

• Postdokperiodens potential att bidra till sökandens kompetensutveckling avseende 
framtida forskning eller annan verksamhet inom Fortes ansvarsområden  

• Förväntat mervärde av postdokperioden för utvecklingen av forskningsområdet 
och/eller för värdinstitutionen  
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Avräkningsbar tid   
När 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  
2021-02-05. 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 29 januari 2021). 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.  

Förseningar av projekt 
Forte är medvetna om att den pågående pandemin kan leda till förändringar i den 
projektplan som lämnas in i ansökan. Forte kommer att ha en kontinuerlig dialog med de 
projekt som beviljas medel. Om ett beviljat projekt drabbas av coronarelaterade 
förseningar finns det t.ex. möjlighet att ansöka om förlängning av dispositionstiden. 

Open access  
Resultat från Fortefinansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (open access). 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  
Utlysningen stänger    28 januari 2021, kl. 14:00  

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering   Maj 2021 
 
Projektstart    1 september 2021 

 

https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/open-access-och-swecris/
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