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FÖRORD 
 
Jag vill här ta tillfället i akt att hälsa er varmt välkomna som beredningsgruppsledamöter inom humaniora och 
samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Vi är mycket tacksamma för att ni velat ta på er uppdraget och göra en 
viktig insats i det ständigt fortgående arbetet med att se till att Vetenskapsrådet stöder forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet. Vi hoppas också att ni ska få personligt utbyte av att delta i den intensiva process ni har 
framför er. 

En väl utförd och systematisk sakkunnigbedömning av ansökningar lägger grunden för att den bästa 
forskningen finansieras. Det är av stor vikt att varje ansökan bedöms av sakkunniga med högsta möjliga 
vetenskapliga kompetens. Därför är vi mycket tacksamma för att ni är villiga att göra insatser i detta arbete. För 
att säkerställa att den vetenskapliga bedömningen görs utifrån tydliga kvalitetskriterier inom ramen för en sund 
bedömningskultur och god forskningssed har Vetenskapsrådet därtill utformat ett antal riktlinjer för 
bedömningsarbetet.  

 Denna handbok är tänkt att fungera som ett verktyg för er som ledamöter i beredningsgrupper inom 
ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Handboken innehåller anvisningar och riktlinjer för hur 
beredningsprocessen inom humaniora och samhällsvetenskap går till.  

Även om riktlinjerna gäller specifikt för beredningsarbetet inom humaniora och samhällsvetenskap ska de 
alltid ses som komplement till de generella riktlinjer som fastslagits för hela Vetenskapsrådets beredningsarbete 
(se bilagor). 

Vissa uppgifter kan komma att uppdateras under arbetets gång. Ni kommer då att få kompletterande 
information från era beredningsgruppsordföranden eller från respektive handläggare vid Vetenskapsrådet. 

 
 
Kerstin Sahlin 
 
Huvudsekreterare 
Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 
Vetenskapsrådet 
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INTRODUKTION 
 
Den här beredningshandboken riktar sig till dig som ingår i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper som 
bedömer ansökningar om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Syftet med bidragsformen 
projektbidrag är att ge forskare frihet att själv formulera sin forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa 
en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Bidragsformen riktar sig till alla forskare med 
doktorsexamen som under projektperioden arbetar vid ett svensk universitet eller högskola eller någon annan 
svensk organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare. Projektbidrag inom humaniora 
och samhällsvetenskap utlyses en gång per år och bereds inom de följande nio ämnesfördelade 
beredningsgrupperna: 

 HS-A: Estetiska vetenskaper 
 HS-B: Företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, 

statistik och demografi 
 HS-C: Sociologi, antropologi, socialt arbete 
 HS-D: Rättsvetenskap, kriminologi, filosofi, etik 
 HS-E: Statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, medie- och kommunikationsvetenskap  
 HS-F: Psykologi  
 HS-I: Historiska vetenskaper och arkeologi 
 HS-J: Språkvetenskap 
 HS-K: Religionsvetenskap, teologi, antikforskning, etnologi och genusvetenskap 

Utöver ansökningar om fria projektbidrag granskar dessa beredningsgrupper från och med 2018 även 
ansökningar om projektbidrag inom energiriktad grundforskning. Dessa bidrag utlyses av Statens 
energimyndighet och placeras i lämpliga beredningsgrupper inom ämnesområdena natur och teknik och 
humaniora och samhällsvetenskap för bedömning av vetenskaplig kvalitet. 

Handboken är utformad så att den återspeglar beredningsprocessen steg för steg. Avsikten är att göra det lätt 
för dig som ledamot att hitta den information du behöver för de uppgifter som ska utföras i respektive steg. I 
slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av de uppgifter du ska genomföra. I kapitel 8 hittar du även en 
sammanställning, i form av en checklista, över samtliga uppgifter du har under processens olika steg. 
 

 
I detta första avsnitt av handboken hittar du information om några utgångspunkter och principer som 
genomsyrar hela beredningsarbetet, en kort beskrivning av de olika roller som förekommer i processen, samt 
information om några viktiga nyheter i årets beredning. 

Nyheter i årets beredning 

Förflyttningar av vissa ämnen 
Ämnesrådet gjorde under 2017 en översyn av de stående beredningsgrupperna inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Som ett resultat av översynen beslutades om följande förflyttningar av ämnen mellan 
beredningsgrupper: 

 Kulturstudier, som tidigare inte tydligt tillhört någon beredningsgrupp, infogas i HS-A 
 Kriminologi flyttas till HS-D 
 Pedagogik flyttas till HS-F 
 Neurolingvistik flyttas till HS-F 
 Utomeuropeiska språk flyttas till HS-J 

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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 Genusvetenskap flyttas till HS-K 
 Teologi ska nämnas tydligt i rubriceringen för HS-K 

Ämnesrådet beslutade vidare att maximalt antal ledamöter i beredningsgrupper utökas till 13 personer. Antal 
ledamöter har utökats i de beredningsgrupper där arbetsbördan har varit stor eller där det funnits behov av en bredare 
representation av de ämnen som ingår i gruppen. Slutligen kan arbetsbelastningen mellan beredningsgrupperna 
komma att jämnas ut genom att möjligheten att fördela ansökningar efter sökandens andrahandsval av 
beredningsgrupp utnyttjas. Denna möjlighet till att flytta ansökningar baserad på högt söktryck är först och främst 
avsedd för de beredningsgrupper där antalet ansökningar överstiger 100 stycken. 

Nya riktlinjer för sakkunnigbedömning 
Vetenskapsrådet har beslutat om nya Riktlinjer för sakkunnigbedömning vid Vetenskapsrådet. Dessa riktlinjer 
preciserar de åtta principerna för Vetenskapsrådets sakkunnigbedömning och ger konkret vägledning för hur 
principerna för sakkunnigbedömning ska följas. Riktlinjerna återfinns i bilaga 5. 

Vägledande frågor 
Vägledande frågor som förtydligar kriterierna för bedömning av vetenskaplig kvalitet införs inom humaniora 
och samhällsvetenskap i år. Syftet med de vägledande frågorna är att konkretisera bedömningskriterierna och 
förtydliga vilka aspekter av vetenskaplig kvalitet som ingår i varje kriterium, samt att göra 
bedömningskriteriernas användning mer likartad mellan olika bedömare och beredningsgrupper. Du hittar de 
vägledande frågorna i kapitel 2, under bedömningskriterierna. 

Ansökningar om energiriktad grundforskning 
Vetenskapsrådet har sedan ett flertal år genomfört en utlysning om projektbidrag inom energiriktad 
grundforskning för Energimyndighetens räkning. Ansökningarna har granskats i Vetenskapsrådets 
beredningsgrupper inom natur och teknik. I år breddar Energimyndigheten sin utlysning så att även forskning 
inom humaniora och samhällsvetenskap nu inkluderas. Som en följd, kommer beredningsgrupperna inom 
humaniora och samhällsvetenskap involveras i sakkunnigbedömning av ansökningarna. Energimyndigheten 
utlyser bidraget och genomför en första relevansbedömning av ansökningar under våren 2018. Ansökningar 
som anses vara av hög relevans för energiomställningen går sedan vidare till beredningsgrupperna för 
bedömning av vetenskaplig kvalitet under granskningsperiod 2, dvs. efter beredningsgruppernas vårmöten. 
Bedömningen ska genomföras med utgångspunkt i samma bedömningskriterier som gäller för hantering av 
projektansökningar inom beredningsgruppen. 

Bidragsbelopp 
Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap har beslutat att ett takbelopp om 1 500 000 kr per år 
tillämpas för projektbidrag i alla utlysningar inom området i 2018. Det innebär att de sökande inte kan söka och 
att beredningsgrupperna inte kan föreslå beviljandet av bidrag med högre genomsnittlig bidragsbelopp per år än 
så. Lägsta bidragsbelopp för projektbidrag är 400 000 kr per år. 

Hantering av projektbudget 
För att förtydliga arbetsgången och för att förbättra kvaliteten i beredningsgruppernas budgetförslag slopas 
schablonberäkningen av projektbudget. Ansvarig forskningshandläggare för respektive beredningsgrupp går 
även i fortsättningen igenom projektbudgeten inför beredningsgruppens höstmöte för att identifiera uppenbara 
fel eller otydligheter som kan behöva redas ut inför mötet. Bedömningen av budgetens rimlighet för 
forskningsuppgiften ligger dock på beredningsgruppen. Föredragande har i uppgift att vid beredningsgruppens 
höstmöte föreslå budget för prioriterade projekt. 
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Generella utgångspunkter och principer 
Det finns vissa riktlinjer och principer som gäller under samtliga steg i beredningsarbetet och som det är viktigt 
att du som vetenskaplig sakkunnig känner till. 

Sakkunnigbedömning 
I Vetenskapsrådets instruktion slås det i portalparagrafen fast att ”Vetenskapsrådet ska ge stöd till 
grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden”. I syfte att ge 
underlag för att säkerställa den vetenskapliga bedömningen utifrån tydliga kvalitetskriterier med kompetenta 
sakkunniga inom ramen för en sund bedömningskultur och god forskningssed har Vetenskapsrådets styrelse 
formulerat riktlinjer för sakkunnigbedömning utifrån åtta principer (se bilaga 1). Vissa riktlinjer har redan 
implementerats i verksamheten, medan andra kommer att implementeras framöver. 

Jäv 
En process med sakkunnigbedömning innebär att bedömningen av ansökningar utförs av forskare som själva 
utgör en del av det kollektiv av forskare som ansöker om bidrag. Detta skapar en speciell risk för jäv. För att 
undvika jävssituationer i beredningsarbetet har Vetenskapsrådet satt upp strikta riktlinjer (se bilaga 2 för 
Vetenskapsrådets jävspolicy). 

Som ledamot är du skyldig att i förekommande fall anmäla jäv i förhållande till de ansökningar du ska 
bedöma. Vid eventuell oklarhet rådgör du med ordförande och Vetenskapsrådets personal. Ytterst är det 
myndigheten som är ansvarig. I de fall där jäv föreligger utses annan sakkunnig. 

Jämställdhet 
Vetenskapsrådet ska främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Mot den bakgrunden har 
Vetenskapsrådets styrelse beslutat om en jämställdhetsstrategi (se bilaga 3). Ett av de operationella målen i 
jämställdhetsstrategin är ”samma beviljandegrad för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på 
bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till stödformen.” Mot 
bakgrund av detta mål ska en beredningsgrupp, innan den fastställer sitt förslag till bidragsfördelning, beakta 
jämställdhetsmålet och räkna ut beviljandegraden i förslaget samt förhålla sig till och eventuellt kommentera 
utfallet. Inom ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap används jämställhet som ett randvillkor och vid 
rangordningen av kvalitetsmässigt likvärdiga ansökningar prioriteras sökande av underrepresenterat kön. 

Omfördelning 
Ämnesrådet avsätter 15 % av tillgängliga medel för fria projektbidrag till en omfördelningspanel. Syftet med 
omfördelningssystemet är att årligen omfördela medel mellan beredningsgrupperna baserad på vetenskaplig 
kvalitet av ansökningarna. Omfördelningspanelen bedömer sammanlagt 36 ansökningar som hamnat närmast 
under budgetstrecket i de ordinarie beredningsgrupperna. Antalet ansökningar som varje beredningsgrupp får 
skicka till omfördelningspanelen baseras på gruppens storlek, dvs. antal inkomna ansökningar i innevarande 
årets utlysning och meddelas på beredningsgruppens höstmöte. Stora grupper får skicka fler ansökningar till 
omfördelningspanelen. Det finns dock ett golv av minst två ansökningar per beredningsgrupp. I praktiken 
betyder detta att hälften (18 av 36) ansökningar som skickas till omfördelningspanelen fördelas jämt mellan 
beredningsgrupperna. Andra halvan baseras på söktrycket. 

Konfidentialitet 
Under hela beredningsprocessen ska ansökningarna och beredningen av ansökningarna behandlas 
konfidentiellt. Du ska inte heller för utomstående delge vad som diskuterats vid mötet eller andra sakkunnigas 
ståndpunkt i den pågående beredningen av ansökningar. All kommunikation mellan sökande och 
Vetenskapsrådet med avseende på bedömningsprocessen och på vilka grunder som beslut tas ska ske via din 
ansvariga handläggare på Vetenskapsrådet. 
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Prisma 

Allt bedömningsarbete sker i det webbaserade systemet Prisma. För att kunna utföra bedömning i Prisma måste 
du registrera dig som användare i systemet – mer information om detta finns i Prismas användarstöd. Har du 
några frågor kring systemet och inte hittar svaret i Prismas användarstöd, kan du vända dig till din ansvariga 
handläggare. 

Roller i beredningen 

Ordförande och vice ordförande 
Ordförandes roll är att leda och samordna gruppens arbete, samt att tillsammans med Vetenskapsrådets 
personal säkerställa att regler och policyer upprätthålls. Ordföranden fördelar ansökningar på 
beredningsgruppens ledamöter och ansvarar för att identifiera behovet av externa granskare. Ordförande har 
även ansvar för att beredningsgruppens yttranden avspeglar gruppens diskussion och bedömning.  

Vice ordförande utses av gruppens ordförande i samråd med Vetenskapsrådets personal. Vice ordförande har 
till uppgift att ersätta beredningsgruppens ordförande i situationer där denne inte kan eller bör delta, till 
exempel om ordföranden är jävig. 

Ledamot 
Ledamöter har till uppgift att bedöma, betygsätta och rangordna de ansökningar som inkommit till 
beredningsgruppen. Ledamöterna ska även bedöma budgeten för de ansökningar som efter vårmötet går vidare 
till andra beredningssteget. Ledamöterna ska delta i de två beredningsgruppsmötena där beredningsgruppen 
diskuterar ansökningarna, samt lämna återkoppling i form av yttrande till de sökande vars ansökningar går 
vidare till andra beredningssteget. 

Observatör 
Ämnesrådets ledamöter ingår som observatörer i beredningsgrupperna. Observatörens huvudsakliga roll är att 
främja kvalitetssäkring i beredningsarbetet genom att fungera som en länk mellan beredningen och 
beslutsorganet. Observatören informerar ämnesrådet om beredningsgruppens arbete och förbättringsmöjligheter 
i beredningen. Observatören deltar inte i diskussionerna kring ansökningarnas innehåll och kvalitet, men kan 
bistå med sin kunskap om intentionerna i styrelsens och ämnesrådets riktlinjer och regler. 

Vetenskapsrådets personal 
Ansvarig forskningshandläggare respektive forskningssekreterare har utöver sina roller som administratörer för 
beredningsgruppen även till uppgift att tillse att de regler och den process som ställts upp för beredningen följs 
samt att förmedla styrelsens intentioner för beredningen. Vetenskapsrådets personal deltar inte i 
bedömningsarbetet. 

Huvudsekreterare 
Huvudsekreteraren har det övergripande ansvaret för bedömningsprocessen och för frågor av vetenskaplig 
natur. Huvudsekreteraren är också den som hanterar eventuella klagomål efter bidragsbeslutet.  
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1. UTLYSNING OCH FÖRBEREDELSER 
 
 

 
Den första perioden omfattar allt som sker innan du som ledamot kan börja ditt bedömningsarbete. 
Beredningsgruppens ledamöter rekryteras, utlysningen skapas och publiceras, beredningsgruppsmötet planeras 
etcetera. När utlysningen har stängt kontrolleras ansökningarna, de fördelas på beredningsgrupp och 
ordföranden i respektive grupp fördelar därefter ansökningarna på ledamöterna i gruppen. 

Konto i Prisma 
Under detta steg ska du som ledamot logga in i Prisma (eller skapa ett konto om du inte redan har ett) och 
försäkra dig om att dina konto- samt personuppgifter stämmer. Du behöver även ta ställning till om du vill få 
ersättning för ditt bedömningsarbete eller inte. Det finns utförliga instruktioner om hur man gör detta i Prismas 
användarstöd. 

Fördelning av ansökningar på beredningsgrupp 
När utlysningen har stängt fördelas ansökningarna på beredningsgrupp. Som regel hamnar ansökan i den grupp 
den sökande har valt i första hand. Om ordföranden anser att ansökan bör beredas i en annan beredningsgrupp 
(t. ex. på grund av bättre kompetens för bedömning av ansökan) kan det dock bli aktuellt med en flytt. Vid ett 
ojämnt söktryck mellan beredningsgrupper kan ansökningar fördelas efter sökandes andrahandsval av 
beredningsgrupp för att nå en jämnare fördelning av ansökningar mellan beredningsgrupper. Om en 
beredningsgrupp har mer än 100 ansökningar, identifierar gruppens forskningshandläggare (efter diskussion 
med ordförande) de ansökningar som kan bli aktuella för flytt baserad på den sökandes andrahandsval. 
Beredningsgruppens ordförande bedömer sedan i samråd med mottagande beredningsgrupps ordförande om 
ansökan bör flyttas. 

Anmäla jäv 
När ansökningarna, som hör till den beredningsgrupp du ingår i, blivit tillgängliga i Prisma ska du så snart som 
möjligt anmäla jäv. Detta görs i Prisma. Först när alla ledamöter har anmält jäv kan ordföranden fördela 
ansökningar på ledamöterna. Det är bra att kommunicera med ordförande eller Vetenskapsrådets personal om 
det uppstår någon form av tveksamheter eller frågor om jäv. Även om du först senare i processen skulle 
upptäcka att du är jävig ska detta anmälas till ordföranden och ansvarig forskningshandläggare. 

Fördelning av ansökningar på ledamöter 
Varje ansökan tilldelas minst tre beredningsgruppsledamöter i första bedömningssteget, varav en får rollen som 
föredragande. Föredragande är den av bedömarna som ansvarar för att presentera ansökan för diskussion på 
mötet och för att sammanställa beredningsgruppens slutliga yttrande efter mötet. 

Planering och förberedelser inför beredningsgruppsmötet 
När du har fått information om mötesdag behöver du boka din resa till mötet och inkomma med information om 
dina behov rörande logi och eventuell specialkost till beredningsgruppens ansvarig forskningshandläggare. 
Resan bokas via Vetenskapsrådets resebyrå. För information om Vetenskapsrådets rutiner och policy för resor 
se anslagstavlan i Prisma. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att Vetenskapsrådets 
personal och ordföranden lätt kan kontakta dig. Under hela beredningsprocessen kommer du att få instruktioner 
när det är dags att göra olika moment i beredningsarbetet via e-post. 

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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Sammanfattning av dina uppgifter 
 

□ Uppge kontouppgifter i Prisma. 
□ Boka resa inför beredningsgruppsmötet. 
□ Anmäla jäv. 
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2. BEDÖMNINGSPERIOD 1 
 
 

 
 
Första bedömningsperioden sträcker sig från det att du fått tillgång till de ansökningar du ska bedöma i Prisma 
till ungefär 10–14 dagar innan beredningsgruppens vårmöte. Under denna period läser du som ledamot de 
ansökningar som du har tilldelats, skriver utlåtanden (omdöme eller förslag till yttrande) och betygsätter de 
ansökningar du har bedömt. Därefter stängs Prisma för redigering samtidigt som systemet öppnas för läsning 
för att du som ledamot ska kunna förbereda dig inför beredningsgruppsmötets diskussioner genom att ta del av 
de andra ledamöternas omdömen. 

Individuell bedömning 
Varje ansökan ska bedömas och betygsättas av minst tre ledamöter i beredningsgruppen, en föredragande och 
två ytterligare bedömare. För de ansökningar där du är föredragande ska du skriva ett förslag till yttrande, 
vilket ska bestå av sifferbetyg och utförliga skriftliga kommentarer för alla bedömningskriterier där styrkor och 
svagheter i det beskrivna projektet lyfts fram. I rollen som bedömare ska du skriva ett omdöme, som även det 
ska bestå av sifferbetyg och skriftliga kommentarer men där kommentarerna inte behöver vara lika utförliga. 
Detta arbete sker i Prisma. 

Din bedömning ska baseras på innehållet i ansökan. Ovidkommande information ska inte inkluderas i 
bedömningen. Ovidkommande information kan ibland vara svår att särskilja från sakkunskap. Exempel på 
information som är ovidkommande kan beröra privatlivet hos den sökande, olika typer av rykten som 
exempelvis bristande forskaretik eller antaganden om att någon annan skrivit ansökan.  

Utgångspunkten för bedömningen är att sakinnehållet i en ansökan och information om sökande inte får 
spridas under bedömningsarbetet. Ibland uppkommer frågor om det är acceptabelt att ta rådgöra med en kollega 
beträffande delar av innehållet i ett forskningsprogram. Detta kan vara motiverat så länge som ansökan inte 
delges utomstående utan du begränsar det till specifika frågeställningar, som exempelvis användning av 
statistik eller nya forskningsrön. Dock är det din uppgift som sakkunnig att ta ställning till ansökan i sin helhet. 

Kontakta genast Vetenskapsrådet vid misstanke om avvikelser från etiska riktlinjer, god forskningssed och 
oredlighet. Vetenskapsrådet ansvarar för vidare utredning. Nytt för i år är även att sökanden och 
medelsförvaltaren vid signering av ansökan intygar att sökanden inte fällts för oredlighet de senaste två åren. 
 

Bedömningskriterier och betygsskalor 
I bedömningen ska du utgå från Vetenskapsrådets fyra baskriterier för bedömning av kvalitet  – nytänkande och 
originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens samt projektets genomförbarhet. Kriterierna 
bedöms på en sju- eller tregradig betygsskala (vilket framgår nedan) och de är tänkta att återge en ansökans 
”kvalitetsprofil”. För att underlätta bedömningen av de olika kriterierna finns även ett antal vägledande frågor 
som du ska beakta i bedömningsarbetet. 

Nytänkande och originalitet 

Vägledande frågor: 
 Till vilken grad behandlar projektet nya intressanta vetenskapliga frågeställningar inom forskningsområdet? 

 Har projektet potential att på ett väsentligt sätt öka kunskapen inom sitt forskningsområde? (T.ex. nya begrepp 

och teorier, angreppssätt och metoder och/eller nya data) 

 Uppvisar projektet en tydlig progression och nytänkande i förhållande till tidigare forskning? 

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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 Vilken potential har projektet för vetenskapligt och samhälleligt genomslag? 

Projektets vetenskapliga kvalitet 
Vägledande frågor: 
 Är utformningen av projektet och dess frågeställningar av högsta vetenskapliga kvalitet? 

 Är projektbeskrivningen tillräckligt tydlig och systematisk, t ex i sin definition av forskningsproblemet,  

eventuella hypoteser och metod samt översikten över tidigare resultat inom forskningsområdet? 

 Är den föreslagna forskningsmetoden lämplig för att nå projektets syfte? 

 Är metoderna för eventuell datainsamling och analys välbeskrivna och lämpliga? 

Sökandes kompetens 
Sökandes kompetens bedöms alltid i förhållande till deras karriärålder och i förhållande till 
forskningsuppgiften. Vägledande frågor: 

 Har projektdeltagarna tillräcklig forskningserfarenhet och expertis inom området som ansökan gäller? 

 Har projektdeltagarna visat förmåga till självständigt och kreativt vetenskapligt arbete? 

 Hur är projektdeltagarnas vetenskapliga produktion, genomslag och övriga meriter ur ett nationellt och 

internationellt perspektiv sett i relation till forskningsområdet, och den sökandes karriärålder?  

 Har projektdeltagarna relevant och kompletterande kompetens som krävs för att genomföra 

forskningsuppgiften? 

 Har den sökande (i de fall ansökan omfattar doktorander) erfarenhet av handledning av doktorander? 

För kriterierna nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet samt sökandes kompetens används 
en sjugradig betygsskala: 
 

Enastående (Outstanding) 
Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter 

7 

Utmärkt (Excellent) 
Mycket stark ansökan med försumbara svagheter 

6 

Mycket bra till utmärkt (Very good to excellent) 
Mycket stark ansökan med mindre svagheter 

5 

Mycket bra (Very good) 
Stark ansökan med mindre svagheter 

4 

Bra (Good) 
Vissa styrkor men också vissa svagheter 

3 

Svag (Weak) 
Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter 

2 

Dålig (Poor) 
Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter 

1 

Genomförbarhet 

Vägledande frågor: 
 Till vilken grad är projektets upplägg, inklusive tidsplanen, realistisk? 

 Finns det tillgång till material, utrustning, forskningsinfrastruktur och övriga resurser som krävs för projektets 

genomförande? 

 Finns de tillstånd som krävs för projektets genomförande, eller anges hur sådana tillstånd söks?  
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 Till vilken grad är föreslagna material, forskningsmetoder, experiment och fältarbete lämpliga för 

genomförandet av projektet? 

 Är arbetsfördelning och samarbete mellan projektets deltagare tydligt beskriven? 

 Hur är balansen mellan projektets genomförbarhet och risker och dess potentiella vinster? (high risk/high gain) 

En tregradig skala används för betygsättning av genomförbarhet: 
 

Genomförbart (Feasible) 3 

Delvis genomförbart (Partly feasible) 2 

Ej genomförbart (Not feasible) 1 

 
För samtliga kriterier kan du även markera ”Insufficient/Otillräcklig” om du anser att ansökan saknar tillräcklig 
information för att en rimlig bedömning av kriteriet ska kunna göras. 

Sammanfattande betyg 

Slutligen ska du väga samman de olika delkriterierna till ett sammanfattande betyg enligt den sjugradiga skalan 
ovan. Det sammanfattande betyget är inte detsamma som ett medelvärde eller en summering av 
delbedömningarna, det ska reflektera ansökans vetenskapliga kvalitet i sin helhet. Det förutsätts inte att 
kvalitetsbegreppet täcker alla aspekter av de olika kriterierna, inte heller att de har samma relativa vikt för alla 
ansökningar. I normalfallet kan dock inte en starkt positiv bedömning av endast ett kriterium väga upp en 
ansökans övriga svagheter vid en sammanvägning. 

Externa granskare 
Beredningsgruppens ordförande identifierar ansökningar som är i behov av extern bedömning och föreslår i 
samråd med beredningsgruppens ledamöter vem eller vilka som ska anlitas. Extern bedömning är aktuellt om 
en ansökans vetenskapliga karaktär gör att beredningsgruppens samlade kompetens inte är tillräcklig för en 
fullvärdig bedömning eller om jävssituationen i gruppen gör ansökan svår att bedöma. Det är väsentligt att 
ingen sökande missgynnas av att hennes eller hans projekt är tvärvetenskapligt eller inte självklart faller inom 
någon beredningsgrupps kärnområde. I normalfallet kontaktar ansvarig handläggare på Vetenskapsrådet de 
externa granskare som gruppen har föreslagit. 

Sammanfattning av dina uppgifter 
 
□ Betygsätta och skriva utförliga kommentarer (förslag till yttrande) till alla ansökningar där 

du är föredragande. 
□ Betygsätta och skriva kommentarer (omdöme) till alla ansökningar där du är bedömare. 

□ Förbereda dig inför mötet genom att ta del av övriga ledamöters kommentarer och genom 
att förbereda en kort presentation av styrkor och svagheter för de ansökningar där du är 
föredragande. 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådets personal och ordföranden om du under bedömningen 
upptäcker att du trots allt är jävig på någon av ansökningarna som du ska bedöma eller om 
du upptäcker något problem med en ansökan. 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådet vid misstanke om avvikelser från etiska riktlinjer, god 
forskningssed och oredlighet. 
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3. BEREDNINGSGRUPPENS VÅRMÖTE – SÅLLNING 

 
På beredningsgruppens vårmöte föredras och diskuteras ansökningarna med utgångspunkt i den betygsättning 
som du och övriga ledamöter har gjort inför mötet. Beredningsgruppen ska sedan komma fram till ett 
gemensamt sammanfattande betyg för varje ansökan, samt besluta vilka ansökningar som går vidare till nästa 
beredningssteg och vilka som sållas i steg ett.   

Diskussion om ansökningar 
Ansökningarna diskuteras med utgångspunkt i den individuella bedömning som gjorts inför mötet och med 
beaktande av de fyra delkriterier som används vid bedömningen. Ordföranden leder diskussionen av en 
ansökan som i regel inleds med att föredragande presenterar ansökans styrkor och svagheter, följt av att övriga 
ledamöter som granskar ansökningen uttalar sig om sin bedömning. Ordföranden ansvarar för att eventuella 
externa omdömen tas med i diskussionen. För varje ansökan som diskuteras på mötet ska gruppen enas om ett 
sammanfattande betyg. De som bedömt en ansökan bör förbereda sig för diskussionen genom att läsa de andra 
bedömarnas omdömen och betyg för de ansökningar som de ska vara med och diskutera. 

Beredningsgruppen har lika stort ansvar för alla ansökningar som behandlas inom gruppen och samtliga ska 
bedömas utifrån sina egna utgångspunkter. Ovidkommande information ska inte diskuteras. Samtidigt ska 
ansökningarna inom gruppen konkurrera med varandra på samma villkor. Ingen ansökan kan därför ges lägre 
eller högre betyg med motiveringen att den tillhör ett visst ämnesområde. Gruppen ska inte heller göra någon 
”kvotering” mellan de vetenskapliga discipliner som ingår i gruppen. 

Det är även viktigt att en ansökan/sökande vid varje nytt söktillgälle får en ny bedömning och att alla 
ansökningar bedöms på ett likartat sätt. Därför får beredningsgruppen inte tillgång till eventuella tidigare 
ansökningar eller bedömningar. 

Det är bra att vara medveten om att tiden på mötet är begränsad och att det är många ansökningar som ska 
hinna diskuteras. Det är därför viktigt att försöka finna en balans i hur mycket tid som avsätts till varje ansökan. 
Ordförande och Vetenskapsrådets personal håller uppsikt över tiden. 

Om du under mötet upptäcker möjliga jäv (egna och/eller andras) bör du ta upp detta med ordföranden och 
Vetenskapsrådets personal enskilt och inte inför hela gruppen. 

Sållning 
Vid vårmötet är beredningsgruppens viktigaste uppgift att identifiera de ansökningar som inte bedöms att 
komma i fråga för finansiering och sålla dessa ansökningar från vidare beredning. När alla ansökningar har 
diskuterats och gruppen har enats om ett sammanfattande betyg för varje ansökan, gör gruppen en preliminär 
rangordning av ansökningar utifrån de sammanfattande betygen. Gruppen ska sedan identifiera en brytpunkt i 
listan där ansökningar nedanför fått så låga betyg att det inte är rimligt att anta att de kan komma i fråga för 
beviljande. Ansökningar som ligger i gränslandet eller där gruppen inte är enig diskuteras vidare tills gruppen 
nått en gemensam uppfattning om vilka ansökningar som bör gå vidare till steg två. Alla ansökningar som av en 
eller annan anledning inte är färdigbedömda, till exempel för att eventuella externa omdömen inte hunnit 
komma in i tid eller att en bedömare blivit sjuk, måste gå vidare till steg två. En tumregel är att ca 25 – 35 
procent av ansökningar ska gå vidare till steg två. Är antalet ansökningar i beredningsgruppen mycket högt 
(klart över 100) rekommenderas att ett tak sätts på ca 30 ansökningar. För de ansökningar som sållas i steg ett 
behöver ingen prioritetsordning upprättas. De sållade ansökningarna avslås formellt först när ämnesrådet har 
fattat sitt finansieringsbeslut vid beslutsmötet som vanligen hålls i oktober. 

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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Sammanfattning av beredningsgruppens uppgifter 
 

□ Enas om sammanfattande betyg för varje ansökan som diskuteras. 
□ Enas om förslag till vilka ansökningar som ska sållas och vilka som går vidare till steg två. 
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4. BEDÖMNINGSPERIOD 2 
 
 

 
Andra bedömningsperioden sträcker sig från beredningsgruppens vårmöte till ungefär 10–14 dagar innan 
beredningsgruppens höstmöte. Under denna period läser du som ledamot alla de ansökningar som gick vidare 
från steg ett med undantag för dem där du är jävig, skriver utlåtanden (omdöme eller förslag till yttrande) och 
betygsätter de ansökningar du har bedömt. I din bedömningsuppgift ingår också att bedöma alla ansökningars 
budget, samt att förbereda ett förslag till beviljat belopp för de ansökningar där du är föredragande. Inför detta 
steg kan även ansökningar om projektbidrag till energiriktad grundforskning komma att fördelas till dig för 
bedömning. Dessa bedöms med utgångspunkt i samma bedömningskriterier som gäller för vanliga 
projektansökningar inom beredningsgruppen. Därefter stängs Prisma för redigering samtidigt som systemet 
öppnas för läsning för att du som ledamot ska kunna förbereda dig inför beredningsgruppsmötets diskussioner 
genom att ta del av de andra bedömarnas omdömen. 

Individuell bedömning 
I steg två ska varje ansökan bedömas och betygsättas av alla ledamöter i beredningsgruppen, en som 
föredragande och de andra som bedömare. Ett undantag är ansökningar om energiritad grundforskning, som 
bedöms av minst tre ledamöter i beredningsgruppen. Granskningen går till precis som i steg ett (se avsnitt 2. 
Bedömningsperiod 1 för mer detaljerade instruktioner). För de ansökningar där du är föredraganden ska du 
skriva ett förslag till yttrande, vilket ska bestå av sifferbetyg och utförliga skriftliga kommentarer för alla 
bedömningskriterier där styrkor och svagheter i det beskrivna projektet lyfts fram. I rollen som bedömare ska 
du skriva ett omdöme, som även det ska bestå av sifferbetyg och skriftliga kommentarer men där 
kommentarerna inte behöver vara lika utförliga. Det är viktigt att du går igenom och vid behov uppdaterar din 
betygsättning och kommentarer för de ansökningar som du läst och betygsatt redan inför vårmötet. Detta arbete 
sker i Prisma. 

Bedömningskriterier och betygsskalor 
I bedömningen ska du utgå från Vetenskapsrådets fyra baskriterier för bedömning av kvalitet och beakta de 
vägledande frågorna, precis som under första bedömningsperioden (se avsnitt 2. Bedömningsperiod 1). 

Bedömning av projektbudget 
Inför beredningsgruppens höstmöte har du i uppgift att föreslå beviljat belopp för de ansökningar där du är 
föredragande. På mötet ska beredningsgruppen diskutera budgeten utifrån ditt förslag och enas om ett beviljat 
belopp. Du ska även bedöma budgeten för de övriga ansökningarna, så att du på mötet kan godta eller föreslå 
ändringar till den föredragandes förslag. 

Den princip som ska styra din bedömning av ett projekts budget är att budgeten ska räcka för att genomföra 
den forskningen som föreslås i ansökan. Bedömningen ska innefatta kostnader för löner, lokaler, 
driftskostnader, samt avskrivning av utrustning. Du ska inte väga in olika nivåer för indirekta kostnader i din 
bedömning. Notera att bedömningen av den sökta budgeten ska hållas separat från bedömningen av projektets 
vetenskapliga kvalitet. Överväg särskilt om: 

 Forskningsprojektet kan genomföras på annan, vanligtvis kortare tid än den som angetts i ansökan. 

 Forskningsprojektet kan genomföras med ett annat, vanligen mindre, antal forskare inblandade. 

 Det finns inslag i projektet som inte uppfyller kvalitetskraven och som därmed måste tas bort ur projektet.  

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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Bedöm även om projektdeltagarnas aktivitetsgrad i projektet är rimlig i förhållande till forskningsuppgiften. 
Vanligen helfinansierar Vetenskapsrådet inte forskare. En specifik riktlinje som gäller för doktorander är att 
doktorander finansieras max till 75 % aktivitetsgrad i fyra år eller 100 % i tre år. 

Beredningsgruppen kan behöva göra prioriteringar när det gäller projektbudget på grund av den hårda 
konkurrensen mellan många starka ansökningar. Förbered därför för varje projekt där du är föredragande ett 
förslag på en ideal budget och ett förslag på minimibudget – dvs. den lägsta budgeten som tillåter att den 
föreslagna forskningen går att genomföra. 

Kontakta ordförande och beredningsgruppens personal om du behöver ytterligare instruktioner i hur du ska 
bedöma kostnaderna för ett projekt. 

Sammanfattning av dina uppgifter 
 
□ Betygsätta och skriva utförliga kommentarer (förslag till yttrande) till alla ansökningar där 

du är föredragande. 
□ Betygsätta och skriva kommentarer (omdöme) till alla ansökningar där du är bedömare. 

□ Ge förslag på beviljad budget till alla ansökningar där du är föredragande. 

□ Förbereda dig inför mötet genom att ta del av övriga ledamöters kommentarer och genom 
att förbereda en kort presentation av styrkor och svagheter för de ansökningar där du är 
föredragande. 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådets personal och ordföranden om du under bedömningen 
upptäcker att du trots allt är jävig på någon av ansökningarna som du ska bedöma eller om 
du upptäcker något problem med en ansökan. 

 
□ Kontakta genast Vetenskapsrådet vid misstanke om avvikelser från etiska riktlinjer, god 

forskningssed och oredlighet. 
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5. HÖSTMÖTE 
 

 
På beredningsgruppens höstmöte föredras och diskuteras ansökningarna med utgångspunkt i den betygsättning 
som du och övriga ledamöter har gjort inför mötet. Under höstmötet ska beredningsgruppen komma fram till ett 
gemensamt betyg för varje ansökans delkriterier och ett sammanfattande betyg för vetenskaplig kvalitet, samt 
upprätta en prioriteringslista med de ansökningar som rekommenderas få bidrag inom given budgetram, 
inklusive ett antal reserver, och enas om föreslagen budget till ansökningarna. Beredningsgruppen ska vidare 
enas om betygsättningen av de ansökningar om energiriktad grundforskning som eventuellt fördelats till 
gruppen. Under höstmötet uppmanas du som ledamot även att ge återkoppling på beredningsprocessen. 

Diskussion om ansökningar 
Ansökningarna diskuteras med utgångspunkt i den individuella bedömning som gjorts inför mötet och med 
beaktande av de fyra delkriterier som används vid bedömningen. Ordföranden leder diskussionen av en 
ansökan som i regel inleds med att föredragande presenterar ansökans styrkor och svagheter, följt av att övriga 
ledamöter som granskar ansökningen uttalar sig om sin bedömning Ordföranden ansvarar för att eventuella 
externa omdömen tas med i diskussionen. För varje ansökan som diskuteras på mötet ska gruppen enas om 
delbetyg och ett sammanfattande betyg. Som föredragande bör du göra minnesanteckningar inför uppgiften att 
formulera gruppens yttrande. Du bör förbereda dig för diskussionen genom att läsa de andra ledamöternas 
omdömen och betyg för alla de ansökningar där du inte är jävig. 

Beredningsgruppen har lika stort ansvar för alla ansökningar som behandlas inom gruppen och samtliga ska 
bedömas utifrån sina egna utgångspunkter. Ovidkommande information ska inte diskuteras. Samtidigt ska 
ansökningarna inom gruppen konkurrera med varandra på samma villkor. Ingen ansökan kan därför ges lägre 
eller högre betyg med motiveringen att den tillhör ett visst ämnesområde. Gruppen ska inte heller göra någon 
”kvotering” mellan de vetenskapliga discipliner som ingår i gruppen. 

Det är även viktigt att en ansökan/sökande vid varje nytt söktillgälle får en ny bedömning och att alla 
ansökningar bedöms på ett likartat sätt. Därför får beredningsgruppen inte tillgång till eventuella tidigare 
ansökningar eller bedömningar. 

Om du under mötet upptäcker möjliga jäv (egna och/eller andras) bör du ta upp detta med ordförande och 
Vetenskapsrådets personal enskilt och inte inför hela gruppen. 

Prioritering 
När alla ansökningar har diskuterats och gruppen har enats om en gemensam bedömning av varje ansökan ska 
gruppen göra en prioritering av de ansökningar som håller högst vetenskaplig kvalitet. Denna prioritering ska 
utmynna i beredningsgruppens förslag till ansökningar som bör få bidrag inom gruppens budgetram. I 
prioriteringslistan ska även ingå ett antal reserver, dvs. ansökningar som faller precis utanför gruppens 
budgetram. Reserver behövs eftersom det händer att en projektledare inte kan ta emot sitt bidrag och eftersom 
de första reserverna kan komma att finansieras av omfördelningspanelen efter en ny bedömning. 

Randvillkor 

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap har fastslagit att jämställdhet ska användas som ett 
randvillkor för att prioritera ansökningar av likvärdig vetenskaplig kvalitet. Det betyder att beredningsgruppen i 
samband med prioriteringen av ansökningarna ska beakta beviljandegraden för kvinnor respektive män och vid 
behov prioritera ansökan från sökande av underrepresenterat kön mellan ansökningar som bedöms vara 
kvalitetsmässigt likvärdiga. Randvillkor ska inte tillämpas av enskilda ledamöter i arbetet inför 
beredningsgruppsmötet. Randvillkor som påverkar prioriteringen men inte är en del av den vetenskapliga 
kvaliteten ska inte vägas in i betyget. 

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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Omfördelning 

Antalet ansökningar som beredningsgruppen får skicka till omfördelningspanelen baseras på antal ansökningar som 
bereds i gruppen och meddelas på beredningsgruppens höstmöte. Stora grupper får skicka fler ansökningar, men det 
finns ett golv på minst två ansökningar per beredningsgrupp. Beredningsgruppen ska ta hänsyn till antal ansökningar 
som skickas till omfördelningspanelen (och att det behövs ytterligare reserver) när den bestämmer hur många 
reserver prioriteringslistan ska innehålla. 

Förslag på budget 
Beredningsgruppen som helhet har ansvar för bedömning och förslag på budget för varje ansökan. Gruppen ska 
på mötet enas om förslag till beviljat belopp till alla prioriterade ansökningar. Budgetdiskussionen går hand i 
hand med prioriteringsdiskussionen, eftersom antalet ansökningar som kan prioriteras inom 
beredningsgruppens budgetram beror på de föreslagna projektbudgeterna. 

Den föredragande inleder budgetdiskussionen med sitt förslag, och en motivering till förslaget. 
Beredningsgruppen diskuterar sedan budgeten och enas om ett spann för rimlig projektbudget från ideal till 

minimibudget för att projektet ska kunna genomföras. Minimibudgeten ska fungera som ett riktmärke i 
beredningsgruppens prioriteringsdiskussion: lägre budget än så bör inte rekommenderas för ett projekt. Notera 
att bedömningen av den sökta budgeten ska hållas separat från bedömningen av projektets vetenskapliga 
kvalitet. 

Återkoppling 
I samband med beredningsgruppsmötet uppmanas beredningsgruppen att ge återkoppling på det genomförda 
beredningsarbetet genom att kommentera olika aspekter av processen. Vanligtvis görs detta som en avslutande 
punkt på mötet. 

Sammanfattning av beredningsgruppens uppgifter 
 

□ Enas om delbetyg och sammanfattande betyg för varje ansökan som diskuteras. 
□ Enas om förslag till vilka ansökningar som ska beviljas inom beredningsgruppens 

budgetram. 
□ Enas om en prioriteringslista med reserver. 
□ Enas om beviljat belopp för alla prioriterade ansökningar. 
□ Bidra med återkoppling om beredningsprocessen. 
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6. YTTRANDE 
 
 

 
Efter beredningsgruppsmötet återstår att skriva gruppens yttrande för de ansökningar där du har varit 
föredragande. Ordföranden har sedan till uppgift att granska yttrandena och ansvara för att de återspeglar 
beredningsgruppens diskussion. Som föredragande kan du i samband med det bli ombedd att göra 
kompletteringar. 

Föredragande skriver yttrande 
Diskussionen på beredningsgruppsmötet utgör grunden till beredningsgruppens yttrande, som är slutprodukten 
av den bedömningsprocess som varje ansökan genomgår. Yttrandet utgör myndighetens beslutsunderlag i 
ärendet och skickas till den sökande i samband med att besluten publiceras. Yttrandet är därför ett centralt 
dokument och det är viktigt att yttrandet överensstämmer med betygen och sakligt beskriver ansökans 
huvudsakliga styrkor och svagheter, samt innehåller de klargöranden i övrigt som kan behövas. 

Du är ansvarig för att skriva yttranden för de ansökningar där du har rollen som föredragande. Det förslag till 
yttrande som du har skrivit in i Prisma inför beredningsgruppsmötet kan ligga till grund för det slutgiltiga 
yttrandet. Förslaget ska dock modifieras så att det återspeglar beredningsgruppens gemensamma bedömning av 
ansökan. Du bör därför gå tillbaka till dina anteckningar över vad som diskuterades under mötet så att yttrandet 
avspeglar gruppens samlade bedömning. Som föredragande har du vanligtvis en vecka på dig att skriva in dina 
yttranden i Prisma efter avslutat beredningsgruppsmöte. 

Det är endast de ansökningar som varit uppe för diskussion under beredningsgruppens höstmöte som får ett 
fullständigt yttrande. Övriga ansökningar (de som har sållats på vårmötet) får ett sammanfattande betyg och ett 
standardyttrande om sållningsprocessen. Dessa yttranden hanteras av personalen på Vetenskapsrådet. 

Ordförande går igenom alla yttranden 
När yttrandena är inskrivna i Prisma läser ordföranden och forskningssekreterare igenom dem. Ordföranden 
ansvarar för att yttrandena till de ansökningar som har diskuterats på beredningsgruppsmötet återspeglar 
gruppens diskussion samt att de skriftliga motiveringarna motsvarar betygen. Ordföranden har inte till uppgift 
att göra omfattande redigeringar. Som ledamot kan du därför, i samband med ordförandens granskning, bli 
ombedd att komplettera eller justera ett yttrande. 

Generella råd och rekommendationer för yttranden 
När du färdigställer de yttranden som du är ansvarig för bör du beakta följande: 
 
Du ska 
 Fokusera på att beskriva ansökans huvudsakliga styrkor och svagheter. Försök att lyfta fram 

konceptuella, strukturella och/eller metodiska frågor så som de diskuterades vid beredningsgruppsmötet. 
 Se till att de skriftliga motiveringarna överensstämmer med betyget. Det kan vara bra att använda 

betygsskalans definitioner i dina skriftliga kommentarer (Enastående, Utmärkt, Mycket bra till utmärkt, 
Mycket bra, Bra, Svag och Dålig). Till exempel, om en ansökan får betyg 4, bör motiveringen innehålla 
både styrkor och mindre svagheter, enligt definitionen av detta betyg. 

 Beakta de vägledande frågorna för bedömningskriterierna när du formulerar yttrandet. 
 Skriv koncist, men inte för kortfattat. Innehållet snarare än textens omfattning är av betydelse. En för 

kort motivering kan dock motverka dess syfte, som är att hjälpa sökanden att förstå grunderna för 
bedömningen. 

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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 Om avvikelser från de generella instruktionerna för ansökan vägts in i bedömningen av ansökan ska du 
kommentera detta i yttrandet. 

 Var konstruktiv och saklig i dina kommentarer. 
 Skriv yttrandet på svenska eller på engelska. 
 Om beredningsgruppen rekommenderar att endast delar av ett projekt ska finansieras ska yttrandet över 

ansökan klargöra vilka delar av projektet som anses värda att finansiera. 
 
Du ska inte 
 Gör inte en lång sammanfattning av ansökans innehåll eller sökandes kompetens. Fokusera på 

bedömningen av ansökan, inte en beskrivning av projektet. 
 Ange inga individuella kommentarer (som t.ex. ”Jag anser…”, ”Enligt min åsikt...”). Yttrandet ska utgöra 

beredningsgruppens gemensamma bedömning. 
 Ange inga kvantifierbara data, exempelvis exakt antal publikationer, eller bibliometriska mått. 
 Ange inga personliga uppgifter om den sökande (t.ex. kön eller ålder). 
 Skriv inte rekommendationer om att avslå eller bevilja en ansökan i yttrandet. 
 Kommentera inte heller att en ansökan inte hör hemma i eller passar för beredningsgruppen eller 

Vetenskapsrådet. Beredningsgruppen är skyldig att bedöma alla ansökningar som bereds inom gruppen. 

Sammanfattning av dina uppgifter 
 

□ Skriva beredningsgruppens yttrande i Prisma för de ansökningar där du är föredragande. 
Yttrandet ska vara inskrivet i Prisma senast en vecka efter beredningsgruppsmötet. 

□ Vid behov komplettera yttranden efter att ordföranden har granskat dem. 
□ Skicka in eventuella utläggskvitton till beredningsgruppens handläggare. 
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7. BESLUT OCH UPPFÖLJNING 

 
Det sista steget i processen är själva bidragsbeslutet. Det är Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 
som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas respektive avslås med utgångspunkt i 
beredningsgruppernas förslag. Efter varje beredningsomgång görs även en intern uppföljning av processen och 
resultaten. 

Beslut 
Vetenskapsrådets styrelse har delegerat till Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap att besluta om 
projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Ämnesrådets beslut baseras på de prioriteringslistor 
(inklusive reserver) som beredningsgrupperna och omfördelningspanelen har kommit fram till, eventuella 
motiveringar till listan från ordförande samt beredningsgruppernas yttranden. Beslutet publiceras kort därefter 
på vr.se och i Prisma och det är även i samband med detta som sökande får information om utfallet. 

Uppföljning 
Efter varje beredningsomgång görs en intern uppföljning av processen och utfallet. En viktig utgångspunkt i 
denna uppföljning är den återkoppling som du som ledamot ger i samband med beredningsgruppsmötet. 
Beredningsgruppens ordförande har också i uppgift att skriva en rapport om erfarenheter från årets beredning. 
Ordföranden skriver rapporten i samråd med observatören och med stöd från Vetenskapsrådets personal. Det 
finns en rapportmall som alla ordföranden ska följa. Forskningshandläggaren skickar mallen till ordföranden 
inför beredningsgruppens höstmöte. Efter bidragsbesluten levererar handläggaren även den gemensamma 
statistiken från årets beredning som ska ingå i rapporten. Ordföranden färdigställer rapporten i samråd med 
observatören inför ämnesrådets decembermöte. Utöver synpunkter från beredningsgruppen och ordförandes 
rapport tas det fram statistik av olika slag. 

Klagomål och frågor 
Om du som ledamot skulle få frågor om bedömningen av en enskild ansökan ska du hänvisa till 
Vetenskapsrådets personal. Alla klagomål eller önskemål om förtydliganden ska diarieföras och hanteras sedan 
av ansvarig huvudsekreterare i samråd med beredningsgruppens ordförande och forskningssekreterare. 
Ordföranden kan vid behov i detta sammanhang komma att kontakta dig som ledamot. 

Sammanfattning av dina uppgifter 
 

□ Hänvisa alla eventuella frågor om bedömningen av enskilda ansökningar till 
Vetenskapsrådets personal. 

□ Vara beredd på att bistå ordföranden och ansvarig huvudsekreterare vid eventuella frågor. 
 
  

Utlysning och 
förberedelser Bedömning Vårmöte Bedömning Höstmöte Yttrande Beslut och 

uppföljning
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8. CHECKLISTA 
 
Nedan hittar du en sammanställning över de olika uppgifter du har under processens olika steg. 

 

□ Uppge kontouppgifter i Prisma. 
□ Boka resa inför beredningsgruppsmötet. 
□ Anmäla jäv. 

 

□ Betygsätta och skriva utförliga kommentarer (förslag till yttrande) till 
alla ansökningar där du är föredragande. 

□ Betygsätta och skriva kommentarer (omdöme) till alla ansökningar där 
du är bedömare. 

□ Förbereda dig inför mötet genom att ta del av övriga ledamöters 
kommentarer. 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådets personal och ordföranden om du 
under granskningen upptäcker att du trots allt är jävig på någon av 
ansökningarna som du ska granska eller om du upptäcker något problem 
med en ansökan. 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådet vid misstanke om avvikelser från 
etiska riktlinjer, god forskningssed och oredlighet. 

 

□ Enas om sammanfattande betyg på sållade ansökningar. 
□ Enas om förslag till vilka ansökningar som ska sållas och vilka som går 

vidare till steg två. 

 

□ Betygsätta och skriva utförliga kommentarer (förslag till yttrande) till 
alla ansökningar där du är föredragande. 

□ Betygsätta och skriva kommentarer (omdöme) till alla ansökningar där 
du är bedömare. 

□ Förbered ett förslag på beviljat belopp till alla ansökningar där du är 
föredragande. 

□ Förbereda dig inför mötet genom att ta del av övriga ledamöters 
kommentarer. 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådets personal och ordföranden om du 
under granskningen upptäcker att du trots allt är jävig på någon av 
ansökningarna som du ska granska eller om du upptäcker något problem 
med en ansökan. 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådet vid misstanke om avvikelser från 
etiska riktlinjer, god forskningssed och oredlighet. 

 

□ Enas om delbetyg och sammanfattande betyg för varje ansökan som 
bedöms i steg två. 

□ Enas om förslag till vilka ansökningar som ska beviljas inom 
beredningsgruppens budgetram. 

□ Enas om en prioriteringslista med reserver. 
□ Enas om förslag till beviljat belopp till alla prioriterade ansökningar. 
□ Bidra med återkoppling om beredningsprocessen. 

 

□ Skriva beredningsgruppens yttrande i Prisma för de ansökningar där du 
är föredragande. Yttrandet ska vara inskrivet i Prisma senast en vecka 
efter beredningsgruppsmötet (se Prisma för aktuellt datum). 

□ Vid behov komplettera yttranden efter att ordföranden har granskat 
dem. 

Bedömning

Vårmöte

Bedömning

Höstmöte



 

BEREDNINGSHANDBOK HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 2018 22
 

 
 

□ Hänvisa alla eventuella frågor om bedömningen av enskilda 
ansökningar till Vetenskapsrådets personal. 

□ Vara beredd på att bistå ordföranden och ansvarig huvudsekreterare vid 
eventuella frågor. 

Beslut och 
uppföljning
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BILAGA 1. PRINCIPER OCH RIKTLINJER FÖR 
SAKKUNNIGBEDÖMNING VID VETENSKAPSRÅDET 

Vetenskapsrådets styrelse har beslutat om 8 principer för Vetenskapsrådets sakkunnigbedömning. Syftet med 
principerna är att ge underlag för att säkerställa den vetenskapliga bedömningen utifrån tydliga 
kvalitetskriterier med kompetenta sakkunniga inom ramen för en sund bedömningskultur och god 
forskningssed. Detta dokument innehåller riktlinjer för Vetenskapsrådets sakkunnigbedömning. Riktlinjerna 
baseras på de 8 principerna och ger konkret vägledning för hur dessa ska följas. Riktlinjerna gäller 
sakkunnigbedömning av stöd till forskning. 

Riktlinjerna för sakkunnigbedömningen av ansökningar inordnas under de av styrelsen beslutade principerna 
och korta ingresserna där principerna förtydligas. Principerna numreras från 1 - 8. Det bör dock noteras att vid 
tillämpning av en riktlinje kan hänsyn behöva tas till flera principer. I styrelsens beslut om principer framgår 
tydligt att ”Principerna ska läsas sammantaget. De kan komma i konflikt med varandra och behöver därför 
vägas emot varandra. Hur principerna vägs mot varandra måste diskuteras i de enskilda fallen. Principernas 
tillämpning i praktiken behöver vara föremål för en pågående diskussion. Principerna bör därför återkommande 
aktualiseras i beredningsarbetet.”  

Samtidigt som riktlinjerna är generella ges utrymme för variation som är motiverad av exempelvis olikheter 
mellan utlysningar och/eller forskningsområden, eller variation som är motiverad av att testa nya arbetssätt. Det 
innebär att olika riktlinjer har delvis olika karaktär. Vissa riktlinjer utgör snarast förtydliganden av lag eller 
annan tvingande reglering eller följer av styrelsen fastställda krav på bedömningsarbetet. Dessa riktlinjer ska 
följas och en uppföljning bör ske i de fall avvikelser från sådana riktlinjer ändå noterats. Andra riktlinjer har 
karaktären av ”följ eller förklara”. Ytterligare en typ av riktlinje föreskriver att ansvarig för respektive utlysning 
eller område ska utforma instruktioner eller motivera val som görs specifikt för en utlysning eller ett 
ämnesområde. 

De tre typerna av riktlinjerna särskiljs genom användning av terminologi. I det första fallet används ska i 
riktlinjens formulering. I det andra fallet anges bör. I det tredje fallet anger riktlinjerna att ansvariga för 
utlysningen ska utforma instruktioner för eller särskilt motivera aspekter av sakkunnigbedömningen. 
 
Riktlinjerna är för närvarande under implementering, vilket betyder att vissa åtgärder baserat på dessa har 
genomförts medan andra riktlinjer kommer att implementeras framöver. 

Vetenskapsrådets principer för sakkunnigbedömning samt riktlinjer 
för sakkunnigbedömning av stöd till forskning 
 

Utdrag ur styrelsens protokoll 2017-11-15 
1.  Sakkunskap i bedömningen 

Bedömning av ansökningar ska utföras av sakkunniga med dokumenterad hög vetenskaplig1 

kompetens inom det eller de forskningsområde(n) eller den eller de ämnesdisciplin(er) 
ansökan avser och den vetenskapliga sakkunnigbedömningen ska utgå från tydliga 
kvalitetskriterier. Sakkunniga ska utses enligt tydliga kriterier i en systematiskt 
dokumenterad process. 

 
Riktlinjer: 

1.   Vetenskapsrådets sakkunnigbedömning ska ske med hjälp av beredningsgrupper med bred 
och djup vetenskaplig expertis av relevans för den bidragsform som ska bedömas. 

 
 
 

 
1 Eller konstnärlig kompetens i de fall då det är relevant 
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2.   Beredningsgruppsmöten ska utgöra ett centralt moment i bedömningen. 
3.   Vetenskaplig bedömning och prioritering av ansökningar bör skiljas från beslut om bidrag. 
4.   Det behövs sakkunskap för att rekrytera beredningsgruppsledamöter och externa 

sakkunniga. 
5.   För varje utlysning ska det finnas dokumenterade instruktioner för: 

o vem som rekryterar, 
o vilka meriter som ska vara representerade i beredningsgruppen, 
o eventuella krav på beredningsgruppens sammansättning, såsom ämneskompetens, 

ramar för antal ledamöter och successivt utbyte av desamma mellan utlysningar för 
samma bidragsform, 

o andel internationella ledamöter i beredningsgruppen. 
6.   Den maximala mandattiden för en ledamot ska vara sex år i samma beredningsgrupp. 

Därefter ska en karenstid om minst tre år tillämpas. 
7.   Den maximala tiden att vara ordförande ska vara tre år, som en del av den totala 

mandattiden om sex år i en beredningsgrupp. Därefter ska en karenstid om minst tre år 
tillämpas. 

8.   Beredningsgrupper ska följa Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi och vara numerärt 
jämställda (dvs minst 40% av vardera kön). 

9.   Bemanningen av beredningsgrupper ska följa Vetenskapsrådets jävspolicy. 
2.  Saklighet och likabehandling 

Alla bedömningar ska ske på ett likvärdigt sätt och baseras på den planerade och utförda 
forskningens kvalitet och på sökandes meriter, oavsett sökandes ursprung eller identitet. För 
att undvika jäv, partiskhet och intressekonflikter ska bedömningar baseras på tydliga 
kvalitetskriterier och formaliserade tillvägagångssätt. 
 
Riktlinjer: 

 
1. Inför varje utlysning ska instruktioner utformas för vilka betygskriterier som ska tillämpas och 

prioriteras. Tillämpning och prioritering mellan betygskriterier ska avspeglas i instruktioner för 
ansökningarnas utformning. 

2. Instruktionerna för projektplan, CV och publikationslista ska utformas för att optimera underlag 
för bedömning inom respektive forskningsområde och bidragsform. 

3.   Bibliometriska data ska användas med försiktighet i bedömningen, och endast som del av en 
sammantagen meritbedömning som görs av sakkunniga med expertis inom det aktuella 
området. De bibliometriska data som hämtas in i samband med ansökan ska vara relevanta 
för det forskningsområde och den bidragsform utlysningen gäller. 

4.   Underlaget för bedömning ska vara ansökan som bedöms med de sakkunnigas vetenskapliga 
kompetens och omdöme. Ovidkommande information för bedömningen ska inte användas. 

5.   Bedömningskriterierna ska preciseras genom vägledande frågor, så att det klart framgår vad 
som ska bedömas. De bedömningskriterier som generaldirektören har beslutat om ska alltid 
användas, och tilläggskriterier respektive vägledande frågor ska vara anpassade till respektive 
forskningsområde och bidragsform. 

6.   All bedömning ska följa Vetenskapsrådets jävspolicy. 
3.   Etiska överväganden 

Bedömningen förutsätter ett etiskt förhållningssätt och hög integritet. De sakkunniga ska 
inte göra någon preliminär etikprövning men hänsyn bör tas till hur den sökande diskuterar 
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och problematiserar sin forskning med hänsyn tagen till god forskningssed.  Om en ansökan 
innefattar forskning som på ett uppenbart sätt bryter mot etiska regler och/eller uppenbart 
strider mot svensk eller internationell rätt bör detta reflekteras i bedömningen av 
forskningens kvalitet och/eller genomförbarhet. 

 
Riktlinjer: 

1.   Det ska finnas tydliga instruktioner för hur sökande ska redogöra för och sakkunniga ska 
bedöma redogörelsen för vilka etiska överväganden som är relevanta för det aktuella 
forskningsprojektet samt om forskningsprojektet kan medföra potentiella risker för 
människa och natur. 

2.   I bedömningen ska uppmärksammas kraven på etikprövning av forskning som rör människa 
eller djur. 

3.   Instruktioner ska utarbetas i samband med utlysningen för hur avvikelser från etiska 
riktlinjer och god forskningssed samt oredlighet hanteras i sakkunnigbedömningen och hur 
sådana avvikelser ska påverka bedömningen. 

4.   Öppenhet och transparens 

Bedömningen ska utgå från och motiveras av det underlag som efterfrågats av 
Vetenskapsrådet vilket i det typiska fallet är en ansökan om forskningsmedel. Bedömning av 
underlaget ska göras utifrån på förhand bestämda och offentligt kända regler och riktlinjer. 

 
Riktlinjer: 

1.   Alla steg i beredningsprocessen ska vara kända för såväl sökande, sakkunniga som andra 
forskare. 

2.   Information om beredningsgruppens ledamöter bör finnas offentligt tillgänglig innan den 
aktuella utlysningen öppnar. 

3.   De sakkunniga ska utgå från den aktuella ansökan och inte ha tillgång till tidigare 
bedömningar och bör endast i undantagsfall hänvisa till tidigare ansökningar. Vid de fall 
beredningsprocessen kräver tillgång till tidigare ansökningar ska detta framgå av 
instruktionen för den aktuella utlysningen. 

4.   För varje utlysning ska det finnas instruktioner för hur yttranden skrivs och vad de bör 
omfatta. 

5.  Ändamålsenlighet 

Bedömningsprocessen ska vara anpassad till utlysningen och forskningsområdet och stå i 
proportion till utlysningens storlek och komplexitet utan att rättssäkerheten eftersätts. 

 
Riktlinjer 

1.   Minst tre ledamöter ska läsa varje ansökan inför beredningsgruppens gemensamma 
prioritering. 

2.   Vid beslut om beredningsgruppens sammansättning ska det motiveras hur gruppen är 
anpassad till uppgiftens karaktär och antal ansökningar gruppen har att bedöma. 

3.   För varje utlysning där så är aktuellt ska instruktioner finnas för hur sållning av ansökningar 
görs. 

4.   Det ska finnas instruktioner för hur samråd eller externa sakkunniga ska användas i 
bedömningen. 

6.  Effektivitet 

Den totala resursåtgången för ansökan och bedömning, både gällande tidsåtgång och 
kostnad, minimeras för alla inblandade, dvs sökande, sakkunniga och Vetenskapsrådets 
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personal, med hänsyn tagen till att kvalitet, saklighet, transparens och ändamålsenlighet 
upprätthålls. 

 
Riktlinjer: 

1.   Vid varje beslut om utlysning respektive beredning ska övervägas vad som kan göras i syfte 
att minimera tidsåtgång och resurser (för sökande, beredningsgruppsledamöter, externa 
sakkunniga och Vetenskapsrådets personal) under processen från utlysning till beslut. 

2.   Utlysnings-, ansöknings-, och beredningsprocessen ska vara förutsägbar och förändringar i 
processen bör genomföras med ett långsiktigt perspektiv. 

7.   Integritet 

Samtliga medverkande i bedömningsprocessen ska respektera processens integritet och inte 
för utomstående delge vad som diskuterats vid möten, heller inte andra sakkunnigas 
ståndpunkt i den pågående beredningen av ansökningar. Den slutliga bedömningen ska alltid 
dokumenteras och offentliggöras vid beslut. 

 
Riktlinjer: 

1.   Bedömningsarbetet ska genomföras med hög integritet. Sakkunniga ska inte ha kontakt med 
enskilda sökande kring ansökan eller bedömningen, varken under eller efter 
beredningsprocessen. 

2.   All kommunikation mellan enskilda sökande och Vetenskapsrådet med avseende på 
bedömningsprocessen, inklusive på vilka grunder som beslut tas, ska ske via ansvarig 
personal på Vetenskapsrådet. 

3.   Det ska finnas instruktioner för hur sakkunniga ska förhålla sig vid problem att bedöma delar 
av sakinnehållet i en ansökan.  

8. Sakkunnigbedömningen förbereds och följs upp på ett strukturerat sätt Bedömningsprocesser och sakkunniga 
ska förberedas och följas upp enligt tydliga kriterier. Samtliga sakkunniga ges tillgång till samma typ av 
bakgrundsmaterial för bedömningen. 
 

Riktlinjer: 
1.   Beredningsgruppsledamöter och -ordförande, samt övriga sakkunniga ska i ett tidigt skede av 

beredningsprocessen få utbildning rörande: 
o hur bedömningen ska genomföras och vad som ska bedömas, 
o tillämpning av jävsregler och Vetenskapsrådets jävspolicy, 
o tillämpning av Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi i beredningen av ansökningar, 
o hur fördomar kan påverka ställningstaganden, 
o god forskningssed och etiska överväganden, 
o hur yttrande ska formuleras, 
o regler för kommunikation mellan sakkunniga respektive mellan sakkunniga och 

sökande, 
o ordföranden ska även utbildas om beredningens alla moment inklusive 

rekryteringsförfarande samt beredningsmötets utformning och gruppdynamik. 
2.   Det ska finnas uppdragsbeskrivningar för ordförande, ledamot och observatör (om en sådan 

medverkar). 
3.   Sakkunnigbedömningen ska alltid följas upp på ett systematiskt sätt för en kontinuerlig 

förbättring av beredningsprocesserna. 
4.   I uppföljningen av en utlysning ska ingå en översikt över antal som tillfrågats att ingå i 

beredningsgrupp och i förekommande fall externa sakkunniga samt en sammanfattande 
beskrivning av uppgivna skäl till varför ledamöter och externa sakkunniga avböjt. 
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5.   Det ska finnas instruktioner avseende hantering av återkoppling och klagomål från sökande. 
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BILAGA 2. VETENSKAPSRÅDETS JÄVSPOLICY 

VETENSKAPSRÅDETS STYRELSE, PROTOKOLL NR. 2, 2014, BILAGA 1 

Vetenskapsrådets jävspolicy 
Beslutad 2014-04-10 

1. Varför har Vetenskapsrådet en jävspolicy? 
Jävspolicyn är ett viktigt verktyg för säkerställande av den objektivitetsprincip som är grundlagsfäst och som 
innebär att myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet och beakta allas likhet inför lagen. Den syftar till 
att förhindra intressekonflikter för företrädare för myndigheter som gör att företrädarens objektivitet kan 
ifrågasättas. Jävspolicyn är alltså betydelsefull för rättsskyddet men också viktiga för allmänhetens förtroende 
för myndigheten. 

Vetenskapsrådet skiljer sig från många andra myndigheter då merparten av ledamöterna i de beslutande och 
granskande organen är aktiva forskare, valda av forskarsamhället som också direkt berörs av myndighetens 
fördelning av forskningsmedel. Ansökningsberedningen inbegriper vidare en rad delsteg som potentiellt kan 
påverka slutresultatet, bl.a. kontroll av formella villkor, beslut om att avföra ansökan, fördelning av 
ansökningar på beredningsgrupper och granskare, enskild granskning, granskning i beredningsgrupp, beslut, 
genomförande av beslut och hantering av klagomål. Vetenskapsrådet genomför därtill utvärderingar, utser 
ledamöter till externa organ, utför strategiarbete, svarar på remisser, deltar i kommunikationsinsatser m.m. 
Delar av detta arbete sker genom s.k. peer review, där sakkunniga inom ett visst forskningsfält gör 
bedömningar av bl.a. ansökningar inom samma fält. För att inte äventyra rättssäkerheten eller rubba 
allmänhetens förtroende för myndigheten är det viktigt att allt arbete vid myndigheten utförs på ett sätt som 
förutom att förhindra klara jävssituationer också tar hänsyn till oklara och känsliga situationer. 

Ansvaret för att jävspolicyn följs ligger dels på myndigheten, men också på den enskilda handläggaren. 
Begreppet handläggare gäller härvid i vid bemärkelse och omfattar alla inom myndighetens organisation som 
kan påverka ett ärendes utgång. Det innebär att såväl tjänstemän, utnämnda granskare som valda ledamöter 
omfattas. 

2. Vad är jäv? 
Bestämmelser om jäv finns i förvaltningslagen (1986:223)  

I 11 § förvaltningslagen som Vetenskapsrådet i egenskap av statlig myndighet lyder under anges att den som 
ska handlägga ett ärende är jävig bland annat; 
om saken angår honom själv eller hans maka, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om 
ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående. Så 
kallat sakägar-, intresse- eller släktskapsjäv, eller  
om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i 
ärendet. Så kallat delikatessjäv. 

3. Verkan av jäv 
I 12 § förvaltningslagen beskrivs verkan av jäv. Där anges; 
att den som är jävig inte får handlägga ärendet, 
att den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne självmant ska ge det 
till känna, och 
att myndigheten om det uppkommit en fråga om jäv mot någon snarast ska besluta i jävsfrågan.  
 
Huvudregeln är alltså att den som är jävig varken får vidta någon förberedande åtgärd eller delta i ärendets 
avgörande. Det är därför angeläget att en handläggare, oaktat jävsgrund och vid samtliga beredningssteg 
undviker att handlägga de ansökningar för vilka jäv konstaterats. Vidare ska den som känner till en 
omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne självmant berätta det. Har det uppkommit en 
fråga om jäv mot någon ska Vetenskapsrådet snarast besluta i jävsfrågan. 

4. Situationer som kan utgöra jäv 
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Följande situationer utgör en särskild risk för jäv och/eller kan uppfattas som tveksamma ur 
förtroendesynpunkt. Den enskilda situationen måste bedömas utifrån såväl arten som omfattningen av 
förhållandena och tiden den fortgått.  
 
Följande situationer utgör normalt jäv; 
när en handläggare i ett visst ärende samtidigt i ett annat sammanhang står i ett beroendeförhållande till en 
sökande/medverkande. Ett exempel är om den sökande/medverkande har uppdrag som utvärderare av 
handläggarens kompetens, bidragsansökan, institution eller ämne, 
när en handläggare har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete, till exempel i form av lärar- eller 
elevförhållande, eller gemensamt bedriven forskning med en sökande/medverkande. Ett doktorand- 
handledarförhållande bedöms som en jävssituation oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum, 
vid uppenbar vänskap, ovänskap eller meningsskiljaktighet,  
vid beroendeförhållande av ekonomisk art, och   
vid chefs-/medarbetarförhållande.  
 
I följande situationer råder risk för jäv;  
vid gemensamt författarskap av böcker och artiklar. Som riktlinje bör handläggning undvikas vid vetenskapligt 
samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel eller ett 
gemensamt kapitel i redigerad bok kan vara tillräckligt för att utgöra samproduktion. Även samproduktion 
längre tid tillbaka än fem år kan utgöra en jävssituation. Avgörande är om det i professionell mening 
förekommit ett nära samarbete, vilket får bedömas från fall till fall, 
när en handläggare tillhör samma institution (särskilt små och medelstora) eller motsvarande självständig 
ekonomisk enhet som en sökande/medverkande, och  
när någon är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i 
förutsättningarna för en opartisk bedömning.  

5. Förebyggande av jävsituationer  
Följande riktlinjer används vid Vetenskapsrådet för att förebygga jävsituationer. 
Ansökningar bör på ett tidigt stadium tillkännages handläggare inom relevanta ämnesråd, kommittéer och 
beredningsgrupper med en anmodan om att handläggare anmäler eventuella jäv.  
När beredningsgrupper utses och när ansökningar fördelas ska jävsfrågor uppmärksammas och jävsituationer 
undvikas. I vissa fall kan detta ske genom att beredningsgrupper utses först efter att ansökningar inkommit eller 
att en ansökan flyttas till en annan grupp. 
Handläggare som riskerar att vara jäviga utses inte till förslagsställare för en ansökan. 
Handläggare som riskerar att vara jäviga är inte med när en ansökan behandlas i beredningsgruppen. 
Även vad gäller medverkande bör eventuella jävsförhållanden i så stor utsträckning som möjligt beaktas. Med 
medverkande avses de forskare som har en avgörande eller central roll för den föreslagna forskningens 
genomförande. 
Handläggare som inte själva har för avsikt att söka bidrag eller medverka vid ansökan under den tid de fungerar 
som handläggare rekryteras i så stor utsträckning som möjligt.  
Även vid kollektiv handläggning av ärenden, dvs. samtidig handläggning av flera ärenden, till exempel då ett 
ämnesråd samtidigt beslutar om ett större antal ansökningar enligt en prioriteringslista från en beredningsgrupp, 
bör hänsyn i så stor utsträckning som möjligt tas till eventuella jävsförhållanden.   
Ansökningar om forskningsstöd från ledamöter i styrelse, ämnesråd, råd, kommittéer och beredningsgrupper 
bereds inte i den grupp där ledamoten är ordförande, ledamot eller observatör. Detta gäller då ledamot är 
sökande såväl som medverkande.  

6. Hantering av jäv 
Ovanstående riktlinjer kan inte alltid förhindra att jävsituationer uppstår. Vanliga situationer är; 
då en råds-, kommitté- eller styrelseledamot söker bidrag, eller  
då en ansökan faller inom ett starkt specialiserat område där det inte går att finna ledamöter i 
beredningsgrupper som inte står i en särskild relation till den sökande. 



 

BEREDNINGSHANDBOK HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 2018 30
 

 
I dessa fall ska skriftliga yttranden inhämtas från minst två utomstående sakkunniga.  
 
Vid en jävsituation ska följande åtgärder vidtas när ett ärende handläggs: 
Den som är jävig ska lämna lokalen. Detta gäller under hela handläggningsprocessen. 
Jävsförhållanden, alltså både när jäv föreligger och då jäv prövats men inte ansetts föreligga, ska dokumenteras 
under hela handläggningsprocessen.  
Om ett möte inte protokollförs ska likväl jävsprotokoll föras. 

7. Kommunikation av jävspolicyn 
Frågor och diskussioner om jäv kan uppkomma inom hela Vetenskapsrådets verksamhet. Det är därför 
angeläget att alla handläggare är väl informerade om Vetenskapsrådets jävspolicy. För att säkerställa det bör; 
alla nyanställda informeras om Vetenskapsrådets jävspolicy och diskutera innebörden av den som en del av 
introduktionen till arbetet, 
handläggare involverade i ansökningsberedningen beredas tillfälle att diskutera jäv och de aktuella 
hanteringsordningarna före och efter ansökningsberedningen för att få fram synpunkter på hur arbetet kan 
förbättras, 
jävspolicyn finnas med i beredningshandböckerna,  
jävspolicyn kommuniceras till ämnesråd, råd, kommittéer, beredningsgruppsordförande och 
beredningsgruppsledamöter,  
hanteringsordningar för bidrag som bereds helt eller delvis utan koordinering av ämnesråd eller kommittéer 
inbegripa jävshantering, 
utsedd tjänsteman ha en central roll i kommuniceringen av jävspolicy i beredning som helt eller delvis 
genomförs utanför den del av beredningen som koordineras av ämnesråd eller kommittéer, 
det vid beredningsgruppsmötena informeras om att man närsomhelst kan ta upp en fråga om jäv till diskussion, 
och 
chefsjuristen på ett övergripande plan vara ansvarig för myndighetens hantering av jävsfrågor. 

8. Giltighet 
Denna jävspolicy träder ikraft den 1 maj 2014 och gäller tills vidare. Den ersätter därmed tidigare beslutade 
jävsregler. 
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BILAGA 3. VETENSKAPSRÅDETS 
JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI 

BESLUTAD 2014-04-10, VETENSKAPSRÅDETS STYRELSE PROTOKOLL NR 2, 2014, BILAGA 2 

REVIDERAD 2016-11-09, VETENSKAPSRÅDETS STYRELSE PROTOKOLL NR 6, 2016, BILAGA 1 

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi 

Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete 
Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhets- område. Strategin för 
att utföra denna uppgift är att sträva efter jämställdhet i hela myndighetens verksamhet. Vetenskapsrådet ställer 
upp följande operationella mål. 
 
Vetenskapsrådet ska 
1)  uppnå och behålla en jämn könsfördelning i sina beredningsgrupper, 
2)  vidmakthålla att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag hos Vetenskapsrådet motsvarar 
kvinnors och mäns andelar bland de potentiellt sökande forskarna, 
3)  ha samma beviljandegrad1 för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till 
kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till stödformen2, 
4)  inkludera ett jämställdhetsperspektiv i varje analys och utvärdering där så är möjligt, 
5)  integrera jämställdhetsperspektivet i myndighetens externa kommunikation.  
 
Styrelsen har ansvaret för att Vetenskapsrådets strategi genomförs. För att målen ska uppnås krävs insatser av 
hela myndigheten, inklusive ämnesråd, råd och kommittéer.3 
Där inget annat anges, ansvarar generaldirektören för att jämställdhetsarbetet drivs framåt.  

Inledning 
Denna strategi avser Vetenskapsrådets verksamhet som forskningsfinansiär. Arbetet med att åstadkomma 
jämställdhet inom Vetenskapsrådet som myndighet behandlas i en särskild likabehandlingsplan. 

Vetenskapsrådets huvuduppgift är att fördela forskningsstöd till den forskning som har högst vetenskaplig 
kvalitet och som bäst främjar förnyelse. För att klara denna uppgift krävs att bedömningen av ansökningar sker 
på ett sakligt sätt. I en saklig bedömning ingår att den ska vara könsneutral; Vetenskapsrådet ska stödja de allra 
bästa forskarna oavsett om de är kvinnor eller män.  

Vetenskapsrådet utgår från att forskningskapacitet finns i samma utsträckning hos båda könen. 
Vetenskapsrådet har vidare som utgångspunkt att forskningen gagnas av att både kvinnor och män deltar och 
bidrar med sin kompetens och sina erfarenheter. 

Jämställdhet är också en rättvisefråga. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forska och göra 
karriär som forskare. 

För att uppnå jämställdhet inom Vetenskapsrådets verksamhetsområde krävs långsiktigt och uthålligt arbete 
och kontinuerlig uppmärksamhet på att vunna framsteg i jämställdhetshänseende inte går förlorade. 
Myndigheten ska fortlöpande följa upp och analysera sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv samt vidta 

 
 
 

 
1 Med beviljandegrad för kvinnor respektive män menas andelen beviljade ansökningar av samtliga inkomna ansökningar från 

kvinnor respektive män. 
2 Måluppfyllelsen måste självfallet bedömas med avseende på ett tillräckligt stort antal beslut. 
3 Här avses ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, ämnesrådet för medicin och hälsa, ämnesrådet för naturvetenskap 

och teknikvetenskap, rådet för forskningens infrastrukturer, utbildnings- vetenskapliga kommittén, kommittén för konstnärlig 
forskning, kommittén för utvecklingsforskning och kommittén för klinisk behandlingsforskning 
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nödvändiga åtgärder med anledning av resultaten. Vetenskapsrådet ska också informera om 
jämställdhetsarbetet. 

Därutöver ska Vetenskapsrådet ägna uppmärksamhet åt hur genusforskningens resultat kan bidra till att 
förbättra jämställdheten i myndighetens verksamhetsområde. 

Lagar, förordningar och regleringsbrev 
Jämställdhet mellan kvinnor och män tas upp i det juridiska regelverket, t.ex. i regeringsformen 1 kap. 2 §, 
diskrimineringslagen (2008:567), högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). 

Statsmakternas jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv4. Detta övergripande mål har fyra delmål: (i) en jämn fördelning av makt och inflytande, (ii) 
ekonomisk jämställdhet, (iii) jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, (iv) mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Vetenskapsrådets verksamhet och jämställdhetsstrategi berör främst de två första 
delmålen. 

I Vetenskapsrådets instruktion (2009:975) 1 § 14 stadgas att Vetenskapsrådet ska främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde. Måluppfyllelsen ska redovisas i Vetenskapsrådets 
årsredovisningar i enlighet med de krav som fastställs av regeringen i regleringsbrev. 

Processer för att nå målen 
Vetenskapsrådet ska analysera sin verksamhet i ett jämställdhetsperspektiv och följa upp i vilken utsträckning 
målen har uppnåtts. Detta ska ske årligen i samband med presentationen för styrelsen av utfallet av årets 
allmänna utlysning och i samband med utarbetandet av årsredovisningen. Jämställdhetsfrågorna ska diskuteras i 
styrelsen och i övriga delar av organisationen och behövliga åtgärder ska vidtas. Vidare ska en mer 
övergripande jämställdhetsanalys göras vid slutet av styrelsens treåriga mandatperiod. När en ny styrelse 
tillträder ska den se över jämställdhetsstrategin och vid behov besluta om förändring av strategin. 

I det följande beskrivs närmare hur de uppsatta operationella målen ska nås. 

1. Jämn könsfördelning i Vetenskapsrådets beredningsgrupper 

”Vetenskapsrådet ska uppnå och behålla en jämn könsfördelning i sina beredningsgrupper” (mål 1). 
 
I detta sammanhang anses jämn könsfördelning råda i en grupp när ingetdera könet utgör mindre än 40 % av 
ledamöterna. 

Innan beredningsgrupper tillsätts, ska könsfördelningen övervägas totalt sett och inte minst med avseende på 
ordförandeposterna. Jämställdhetsarbetet ska vara långsiktigt. Det innebär bl.a. att inom vissa områden, där 
kvinnor eller män är starkt underrepresenterade bland högskolans lärare och forskare, måste Vetenskapsrådet 
vara uppmärksamt på att inte överutnyttja de fåtaliga kvinnorna respektive männen. 

Om den föreslagna sammansättningen av en beredningsgrupp, respektive förslaget till 
beredningsgruppsordföranden hörande till ett ämnesråd, råd eller kommitté, ligger utanför intervallet 40 % - 60 
% ska detta framgå av beslutsunderlaget. I underlaget ska det också finnas en motivering för avvikelsen, där det 
anges vilka ansträngningar som gjorts för att få en jämn könsfördelning. 

Även när andra grupper tillsätts och när beslut fattas om Vetenskapsrådets representation i externa nationella 
och internationella organ ska jämställdhetsaspekten vägas in. 

2. Kvinnors och mäns sökaktivitet 

”Vetenskapsrådet ska bevaka att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag hos Vetenskapsrådet 
motsvarar kvinnors och mäns andelar bland potentiellt sökande forskare” (mål 2). 
 
Såväl kvinnliga som manliga forskare ansöker för närvarande om forskningsstöd hos Vetenskapsrådet i en 
utsträckning som motsvarar deras andel av dem som kan anses vara potentiellt sökande forskare. Om detta 
förhållande skulle ändras framöver, kommer Vetenskapsrådet att aktivt arbeta för att få in fler ansökningar från 
det kön som är underrepresenterat bland de sökande. 

3. Samma beviljandegrad för kvinnor och män 
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”Vetenskapsrådet ska ha samma beviljandegrad4 för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på 
bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till bidragsformen”5 

(mål 3). 
 
Innan Vetenskapsrådet beslutar att införa en ny bidragsform eller göra en ny forskningssatsning ska effekterna 
på jämställdheten analyseras och överväganden göras om några särskilda åtgärder är påkallade. Analysen ska 
gälla jämställdheten dels vad gäller den totala nivån på forskningsstödet, dels uppdelat på bidragsform och 
ämnesområde. 

Vetenskapsrådets uppdrag att främja jämställdhet i sitt verksamhetsområde, liksom jämställdheten som en 
kvalitetshöjande faktor bör betonas. Utlysningstexter, bedömningskriterier och beredningsformer ska övervägas 
i ett jämställdhetsperspektiv. 

Ledamöterna i ämnesråd, råd och kommittéer och i beredningsgrupper ska delges Vetenskapsrådets 
jämställdhetsstrategi. Beredningsgrupperna ska ges utbildning i jämställdhetsfrågor vid informationsmötena 
inför beredningsarbetet. Även övriga sakkunniga ska delges strategin, som också ska finnas på engelska. 

Vetenskapsrådets beredningshandböcker ska innehålla skriftliga anvisningar för beredningsgrupperna, där 
följande uppmärksammas: 
att samtliga bedömningskriterier ska vara tydliga och explicita. När utlysningar sker, ska kriterierna redovisas 
på Vetenskapsrådets hemsida tillsammans med anvisningarna för de sökande, 
att endast de "forskningsaktiva" åren ska beaktas vid bedömningen av den vetenskapliga produktionens 
omfattning, vilket innebär att t.ex. tid för föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom eller andra liknande 
omständigheter ska räknas bort, 
 
Handläggarna i Vetenskapsrådet ska inför varje ny beredningsomgång gå igenom ovanstående anvisningar med 
beredningsgrupperna. 
 
Innan en beredningsgrupp fastställer sitt förslag till bidragsfördelning ska beviljandegraden i förslaget och den 
genomsnittliga bidragsstorleken räknas ut för kvinnor respektive män. 

Huvudsekreterarna ska föredra beredningsgruppernas förslag om bidragsbeslut i ett jämställdhetsperspektiv 
för respektive ämnesråd, råd och kommitté och kommentera eventuella skillnader i beviljandegrad och 
genomsnittligt bidragsbelopp mellan kvinnor och män. Dessa föredragningar ska ske innan ämnesråd, råd och 
kommittéer fattar beslut. Till besluten ska bifogas respektive ämnesråds, råds och kommittés samlade 
bedömning av resultatet i förhållande till Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi. Bedömningarna ska inkludera 
ämnesrådets, rådets resp. kommitténs kommentarer till eventuella skillnader i de avseenden som nämns ovan, 
samt en plan/strategi för att komma till rätta med dem. Varje ämnesråds, råds och kommittés samlade skriftliga 
bedömning ska delges styrelsen. 

I samband med generaldirektörens och ämnesrådens, rådens, och kommittéernas presentation för styrelsen av 
utfallet av de årliga utlysningarna ska beviljandegraden för kvinnor respektive män anges för varje ämnesråd, 
råd och kommitté och varje bidragsform. Bidragens genomsnittliga storlek ska också redovisas uppdelat på 
kön. En sammanfattning av resultaten ska tas med i Vetenskapsrådets årsredovisning. Varje ämnesråds, råds 
och kommittés presentation för styrelsen ska inkludera kommentarer till eventuella skillnader i de avseenden 
som nämns ovan samt en plan för att komma till rätta med skillnaderna. 

4 Jämställdhetsperspektiv i analyser och utvärderingar  

”Vetenskapsrådet ska inkludera ett jämställdhetsperspektiv i varje analys och utvärdering där så är möjligt” 
(mål 4). 

 
Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i varje utvärdering och analys där så är möjligt. Detta ska även gälla de 

PM, remissvar, diskussions- och beslutsunderlag där så är relevant och möjligt. Direkta och eventuella indirekta 

 
 
 

 
4  Se not 1. 
5  Se not 2. 
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konsekvenser för jämställdheten ska diskuteras i varje analys och utvärdering. I de fall ett 
jämställdhetsperspektiv inte bedöms relevant eller möjligt att inkludera ska detta särskilt motiveras. 

Jämn könsfördelning ska alltid eftersträvas i utvärderingspaneler respektive då externa skribenter eller 
experter anlitas. 

En redogörelse för hur myndigheten nått upp till målet ska årligen föreläggas styrelsen. 

5 Jämställdhetsperspektiv i extern kommunikation 

”Vetenskapsrådet ska integrera jämställdhetsperspektivet i myndighetens externa kommunikation” (mål 5). 
 
I myndighetens externa kommunikation ska jämställdhetsperspektivet integreras i samtliga 

kommunikationskanaler; det ska, i relevanta sammanhang, tydligt framgå att Vetenskapsrådet arbetar för 
jämställdhet. Den externa bilden av Vetenskapsrådet ska i övrigt vara könsneutral och inte förstärka 
könsstereotypa bilder av exempelvis forskare eller ämnesområden. 

En redogörelse för hur myndigheten nått upp till målet ska årligen föreläggas styrelsen senast när 
årsredovisningen lämnas till regeringen. 
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BILAGA 4. PRINCIPER FÖR ETIK: GODKÄNNANDEN 
OCH GOD FORSKNINGSSED 

Forskningshuvudmannen1 har ansvar för att den forskning som bedrivs uppfyller de villkor och förutsättningar 
som anges i svensk lagstiftning.  

Den sökande (projektledaren) har ansvar för att nödvändiga godkännanden finns för den forskning som 
erhåller bidrag från Vetenskapsrådet.  
 För forskning som innefattar djurförsök krävs godkännande från djurförsöksetisk nämnd, enligt 

djurskyddslagen (1988:534).  
 För sådan forskning som avser människor och biologiskt material från människor och som faller under lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor krävs godkännande från prövning i en 
etikprövningsnämnd.  

 För viss forskning kan ytterligare godkännanden vara nödvändiga, t.ex. för forskning om läkemedel, 
genmodifierade organismer eller joniserande strålning.  

 
Vetenskapsrådet förutsätter att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns för den forskning som omfattas av 
ansökan till Vetenskapsrådet, samt att forskning som bedrivs med stöd från Vetenskapsrådet följer god 
forskningssed. För ansökningar till Vetenskapsrådet gäller att 
 Godkännanden och tillstånd inte ska skickas till Vetenskapsrådet, om inte Vetenskapsrådet särskilt 

efterfrågar det. 
 Den sökande i ansökan ska redovisa etiska frågor som forskningen i ansökan aktualiserar och redogöra för 

hur de behandlas i forskningsarbetet. 
 Projektledare och företrädare för forskningshuvudmannen bekräftar genom signering av ansökan att 

nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, sökande inte fällts för oredlighet i forskning 
under de två senaste åren räknat från sista ansökningsdag och samtliga andra övriga villkor som gäller för 
bidraget. 

 Projektledaren och företrädare för forskningshuvudmannen för beviljade bidrag bekräftar att de tar ansvar för 
att nödvändiga godkännanden finns då de godkänner villkoren i bidragsbeslutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
1  Forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs. Universitet eller högskola 

är ofta forskningshuvudman för den forskning som bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet. 
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BILAGA 5. KORT OM VETENSKAPSRÅDET 

Vetenskapsrådet finansierar drygt en tiondel av forskningen vid svenska lärosäten; bara de direkta statsanslagen 
står för en större andel. Vetenskapsrådet ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga 
vetenskapsområden. Till största delen handlar det om grundforskning. 

En betydande del av Vetenskapsrådets finansiering består av stöd till vetenskapliga projekt där forskare 
själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa. För att underlätta forskares 
karriärutveckling och deras möjligheter att röra sig inom forskarvärlden ger myndigheten också karriär- och 
mobilitetsstöd. Dessutom finansieras forskningsinfrastruktur, forskningsmiljöer, forskarskolor, olika former av 
samverkan samt medlemskap i flera internationella organisationer och större forskningsanläggningar. 

Förutom forskningsfinansiering, ansvarar Vetenskapsrådet också för kommunikation om forskning och 
forskningsresultat. Myndigheten har även i uppgift att göra forskningspolitiska analyser, ge regeringen råd i 
forskningspolitiska frågor och att utvärdera forskning samt att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska 
studier. 

Vetenskapsrådets vision för verksamheten är att ha en ledande roll för att utveckla svensk forskning av 
högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling.  

6,4 miljarder till forskning 2017 
Under 2017 betalade Vetenskapsrådet ut 6,4 miljarder kronor i stöd till i huvudsak grundforskning inom 
samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur. En stor del av forskningsstödet går till projekt 
som har föreslagits av forskarna själva, så kallad forskarinitierad forskning. Under 2017 bereddes totalt 5 804 
ansökningar vid Vetenskapsrådet, varav 1 044 beviljades. 

 
 
  

PROJEKTSTÖD
2 796

INFRASTRUKTURSTÖD
1 938

MILJÖ- OCH SAMVERKANSSTÖD
947

KARRIÄRSTÖD
636

ANNAT STÖD
63

VERKSAMHETSSTÖD
88

Utbetalat forskningsstöd 2017 (mkr)
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Sakkunniggranskning 
Vetenskapsrådet förordar sakkunniggranskning (peer review) som den bästa metoden att bedöma vetenskaplig 
kvalitet. Forskarsamhällets förtroende för Vetenskapsrådet bygger på att granskningen genomförs på ett 
kunnigt, sakligt, opartiskt och transparent sätt. 

Sammanlagt medverkade 844 forskare som ledamöter i beredningsarbetet år 2017. 45 procent av dessa 
beredningsgruppsledamöter var knutna till lärosäten utanför Sverige. 

Vetenskapsrådets styrning och organisation 
Vetenskapsrådet är en myndighet under utbildningsdepartementet. Vetenskapsrådet leds av en styrelse med en 
generaldirektör som myndighetschef.  

Vetenskapsrådets styrelse har ett övergripande ansvar för den samlade verksamheten och beslutar i 
principiella och strategiska forskningsfrågor inom de ramar som riksdag och regering har angett.  

Under styrelsen lyder ämnesråden för humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa respektive 
naturvetenskap och teknikvetenskap, rådet för forskningens infrastrukturer och kommittéerna för 
utbildningsvetenskap, konstnärlig forskning respektive utvecklingsforskning. Dessutom finns kommittéer för 
klinisk behandlingsforskning och för nationell samordning av kliniska studier.  

Ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråden väljs huvudsakligen av elektorer vart tredje år.  
Generaldirektören svarar inför styrelsen för att den löpande verksamheten bedrivs enligt givna direktiv och 

riktlinjer. Myndigheten har cirka 210 anställda. Vid Vetenskapsrådet finns fem avdelningar: avdelningen för 
forskningsfinansiering, avdelningen för forskningspolitik, avdelningen för forskningens infrastruktur, 
kommunikationsavdelningen samt förvaltningsavdelningen.  
 
Läs mer i Vetenskapsrådets instruktion. 
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BILAGA 6. KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONAL VID 
VETENSKAPSRÅDET 

 
 
Huvudsekreterare 
Kerstin Sahlin, e-post: kerstin.sahlin@vr.se, telefon: 08-546 44 322 
 
Koordinator 
Anders Sundin, e-post: anders.sundin@vr.se, telefon: 08-546 44 115 
 
Beredningssamordnare och handläggarsamordnare 
Anni Järvelin, e-post: anni.jarvelin@vr.se, telefon: 08-546 44 013 
Christina Grass Blom, e-post: christina.grass.blom@vr.se, telefon: 08-546 44 352 
 

 
HS-A Estetiska vetenskaper 
Forskningshandläggare: Anette Eriksson, e-post: anette.eriksson@vr.se, telefon: 08-546 44 133 
Forskningssekreterare: 

 
HS-B Företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, 
statistik och demografi  
Forskningshandläggare: Johan Wigren Scott, e-post: johan.wigrenscott@vr.se, telefon: 08-546 12 309  
Forskningssekreterare: Gustav Hansson , e-post: gustav.hansson@vr.se, telefon: 08-546 44 075 

 
HS-C Sociologi, antropologi, socialt arbete 
Forskningshandläggare: Christina Grass Blom, e-post: christina.grass@vr.se, telefon: 08-546 44 352 
Forskningssekreterare: Monica Svantesson, e-post: monica.svantesson@vr.se, telefon: 08-546 44 024 
 
HS-D Rättsvetenskap, kriminologi, filosofi, etik 
Forskningshandläggare: Anette Eriksson, e-post: anette.eriksson@vr.se, telefon: 08-546 44 133 
Forskningssekreterare:  
 
HS-E Statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, medie- och kommunikationsvetenskap 
Forskningshandläggare: Caroline Olsson, e-post: caroline.olsson@vr.se, telefon: 08-546 44 026 
Forskningssekreterare: Gustav Hansson, e-post: gustav.hansson@vr.se, telefon: 08-546 44 075 
 
HS-F Psykologi  
Forskningshandläggare: Christina Grass Blom, e-post: christina.grass.blom@vr.se, telefon: 08-546 44 352 
Forskningssekreterare: Anni Järvelin, e-post: anni.jarvelin@vr.se, telefon: 08-546 44 013 
 
HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi  
Forskningshandläggare: Anette Eriksson, e-post: anette.eriksson@vr.se, telefon: 08-546 44 133 
Forskningssekreterare: Anders Sundin, e-post: anders.sundin@vr.se, telefon: 08-546 44 115 
 
HS-J Språkvetenskap 
Forskningshandläggare: Emmie Chau, e-post: emmie.chau@vr.se, telefon: 08-546 44 022 
Forskningssekreterare: Kim Von Hackwitz, e-post: kim.vonhackwitz@vr.se, telefon: 08-546 44 047 
 
HS-K Religionsvetenskap, teologi, antikforskning, etnologi och genusvetenskap 
Forskningshandläggare: Christina Grass Blom, e-post: christina.grass.blom@vr.se, telefon: 08-546 44 352 
Forskningssekreterare: Anni Järvelin, e-post: anni.jarvelin@vr.se, telefon: 08-546 44 013 
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BILAGA 7. RIKTLINJER FÖR SAMMANSÄTTNINGEN AV 
BEREDNINGSGRUPPERNA INOM HUMANIORA OCH 
SAMHÄLLSVETENSKAP 

 
BESLUTAD 2017-12-04 AV ÄMNESRÅDET FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP, PROTOKOLL NR 2017:6 

 
Sammansättningen av beredningsgrupperna beslutas av ämnesrådet.  Ämnesrådet utser en observatör till varje 
beredningsgrupp bland ledamöterna i ämnesrådet. Ämnesrådsledamöterna ska verka som observatörer i 
beredningsgrupper där de har ämneskompetens, samt vid behov även i övriga beredningsgrupper. Ämnesrådet 
tillsätter ordförande i beredningsgrupperna på förslag från observatören. Omfördelningspanelens ledamöter 
föreslås av respektive beredningsgruppsordförande i samråd med observatören i beredningsgruppen och 
beslutas av ämnesrådet. För beredningsgruppernas sammansättning gäller följande: 
 

 Antalet ledamöter i varje beredningsgrupp, inklusive ordförande, ska vara minst sex och högst tretton. 
 Mandattiden för en beredningsgruppsledamot är ett år och får förlängas till maximalt sex år i samma 

beredningsgrupp. 
 Ordförande väljs för ett år i taget med en maximal mandattid om tre år.  Tiden som ordförande räknas 

som en del av den totala mandattiden om sex år i en beredningsgrupp. 
 Vice ordförande utses inom beredningsgruppen. 
 Efter full mandattid i beredningsgrupp övergår ordförande/vice ordförande/ledamot i karensperiod som 

varar i minst tre år, varefter man kan återkomma som ledamot eller vice ordförande i beredningsgrupp. 
 Beredningsgruppens sammansättning ska ha en ämnesmässig och geografisk spridning. 
 Vid tillsättning av beredningsgrupp ska Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi följas och jämn 

könsfördelning eftersträvas (minst 40% av vardera kön). 
 Vid tillsättning av beredningsgrupp ska Vetenskapsrådets jävspolicy följas. 
 Beredningsgrupperna ska ha minst två ledamöter verksamma utanför Sverige. 
 Ledamot i beredningsgrupperna bör vara professor och minimikravet är docent, eller motsvarande. 

Undantag från regeln måste motiveras. 
 Rektorer, dekaner och storinstitutionsprefekter bör ej utses till beredningsgruppsledamöter. 
 Enligt GD-beslut får beredningsgruppsledamöterna (inklusive ordförandena och observatörerna) inte 

själva stå bakom en ansökan som beredningsgruppen behandlar. I sådana fall måste ledamoten, 
ordföranden eller observatören antingen avstå från årets beredningsarbete, eller så behandlas ansökan i 
en annan beredningsgrupp. 

 Omfördelningspanelen ska uteslutande ha utländska bedömare. 
 



 

BEREDNINGSHANDBOK HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 2018 40
 

BILAGA 8. EXTERNA GRANSKARE 

 
Definitionen på en extern granskare är en person som utför granskning av ansökningar till stöd åt en 
beredningsgrupp (eller annan beredande entitet), men som inte själv är vald ledamot. En extern granskare kan 
vara ledamot av annan beredningsgrupp, eller i övrigt stå utanför Vetenskapsrådets beredningsorganisation. Det 
är ofta en fördel att anlita en utländsk expert som extern granskare. 

Externa granskare kostar, både i form av arvoden och av den arbetstid som läggs ned på att rekrytera och 
ledsaga dem i granskningsprocessen. Därför skall användande av externa granskare vara restriktivt. Utöver de 
externa granskare som är nödvändiga på grund av jävssituationer rekommenderas att maximalt en extern 
granskare anlitas per tio ansökningar i gruppen. Så långt det är möjligt ska de ombes granska flera ansökningar 
för att få ett underlag för jämförelse. Det innebär att en grupp med totalt 100 ansökningar inte bör anlita mer än 
tio externa granskare, utöver dem som krävs för särskilda jävsförhållanden. 

Beredningsgruppen, eller dess ordförande, kan identifiera situationer när extern granskning behövs och 
föreslå vem som ska anlitas. I normalfallet kontaktar den beredningsgruppsansvarige på Vetenskapsrådet 
föreslagna externa granskare. Extern granskare ska inte ha egen ansökan i aktuell beredningsgrupp, och måste 
vara ojävig i förhållande till sökande som ska bedömas. 

Extern granskning är obligatorisk när ledamot av Vetenskapsrådets beslutsorgan (motsv.) är sökande (minst 
två externa yttranden krävs inför beslut). Övriga fall där extern granskning förekommer är typiskt: 
 
 Jävsituation inom beredningsgruppen – man vill styrka att även en helt oberoende granskning leder till 

ungefär samma resultat i bedömningen 
 Ansökans vetenskapliga innehåll är sådant att beredningsgruppens samlade kompetens inte är tillräcklig för 

en fullvärdig bedömning 
 

Huvudprincipen är att beredningsgruppen är fullt ansvarig för slutbedömningen av en ansökan och förslaget till 
beslut. Eventuella externa granskare ersätter inte bortfall av granskare inom gruppen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 




