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Postdokbidrag 2022 

Information om utlysningen 

Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och 
välfärd. Totalt avsätts omkring 50 miljoner kronor för åren 2023–2024. 

Sista dag att skicka in ansökan är den 24 februari 2022 kl. 14.00.  

Inriktning 
Fortes postdokutlysning är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande 
ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Postdokprogrammet utgör en möjlighet till 
kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare. Syftet med utlysningen är att 
möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade 
forskningsområden eller frågeställningar. Utlysningen ska också ge juniora forskare 
möjlighet till internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande 
forskningssamarbete. 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 Forskningsområden - Forte.  

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

! Tänk på miljön! Minimera mängden planerade resor, överväg att delta i möten via 
länk samt, om möjligt, välj andra färdmedel än flyg.  

Bidragsformer 
Inom denna utlysning finns det tre olika former av bidrag. Nedan redovisas villkor, 
beloppsnivå och behörighetskrav för respektive bidragsform. 

Högst en ansökan per sökande är tillåtet. Du kan därmed inte ansöka om fler än en av 
bidragsformerna.   

! Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader. 
Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås. 

Nationellt postdokbidrag 
Nationella postdokbidrag är avsedda för forskare i Sverige som vill genomföra sin postdok 
i Sverige. För postdokbidrag är du ensam sökande, du kan alltså inte bjuda in 
medverkande forskare. Bidraget omfattar 2 år och är avsett att täcka egna lönekostnader. 

https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/
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Forte vill främja rörlighet, varför vi gärna ser att postdokperioden förläggs till annat 
lärosäte eller annan institution än där forskarutbildningen bedrevs.  

• Beloppsnivå för nationellt postdokbidrag: 2 miljoner kr (1 miljon/år). 
• Behörighet för nationellt postdokbidrag: Du är behörig att söka nationellt 

postdokbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen mellan 24 
februari 2020 och 24 februari 2022. Avräkningsbar tid efter doktorsexamen kan ligga 
till grund för undantag från ovanstående tidsintervall. Mer information om 
avräkningsbar tid finns längre ner i detta dokument.  

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. Bidraget omfattar 2 år och är avsett att täcka egna 
lönekostnader. Minst två tredjedelar av projekttiden måste tillbringas i Sverige.   

• Beloppsnivå 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. 

• Behörighet för internationell postdok - inresande: Du är behörig att söka 
inresande postdokbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen 
mellan 24 februari 2020 och 24 februari 2022. Avräkningsbar tid efter 
doktorsexamen kan ligga till grund för undantag från ovanstående tidsintervall. Mer 
information om avräkningsbar tid finns längre ner i detta dokument.  
 
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.  

! Observera att ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att 
avslås. 

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. Bidraget omfattar 2 år och är avsett att täcka egna lönekostnader. Minst två 
tredjedelar av projekttiden måste tillbringas i det land där postdokperioden förläggs.  

• Beloppsnivå 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.  

• Behörighet för internationell postdok – utresande: Du är behörig att söka 
utresande postdokbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen 
mellan 24 februari 2020 och 24 februari 2022. Avräkningsbar tid efter 
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doktorsexamen kan ligga till grund för undantag från ovanstående tidsintervall. Mer 
information om avräkningsbar tid finns längre ner i detta dokument.  

Ansökningsprocessen 

Alla ansökningar 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 
• CV- och publikationsuppgifter har lagrats på ditt personliga konto 
• Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som 

medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av 
medelsförvaltare » 

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för eventuella 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 nordiska forskare och 
svenska allmänrepresentanter. Beslut om medel tas av Fortes styrelse. 

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

Fortes bedömningskriterier 

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

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

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

http://www.prisma.research.se/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/
https://forte.se/utlysning/postdokbidrag-2022/
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• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat 

Postdokbidrag ingår i stödformen ”Karriärstöd”. Med anledning av detta bedöms även: 
• 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  

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. Läs mer om hur Forte bedömer ansökningar där delar av forskningen ska bedrivas 
utomlands » 

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 sjukskrivning 
(egen eller vård av nära anhörig). Exempel på icke godkända anledningar är 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 3 mars 2022. 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 25 februari. För föräldraledighet ska intyg från 
Försäkringskassan skickas in. I det undantagsfall då detta inte är möjligt skickas i stället 
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.   

Riktlinjer för publicering med öppen tillgång  

Genom att ta emot bidrag från Forte accepterar du som projektledare även Fortes 
riktlinjer för öppen tillgång. Läs mer om Fortes riktlinjer för publicering med öppen 
tillgång » 

https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/bedomning-och-beslut/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/bedomning-och-beslut/
mailto:forte@forte.se
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/oppen-tillgang/fortes-policy-publicering-med-oppen-tillgang/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/oppen-tillgang/fortes-policy-publicering-med-oppen-tillgang/
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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 öppnar: 9 december 2021 kl. 10:00 

Utlysningen stänger: 24 februari 2022 kl. 14:00 

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: Maj 2022 

Beslut publiceras: Maj 2022 

Projektstart: 1 januari 2023 

Kontaktinformation  
För frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i ansökningsformuläret, 
vänligen kontakta postdokutlysning@forte.se. 

https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
mailto:postdokutlysning@forte.se
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