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Förord 

Denna beredningshandbok är tänkt att fungera som en hjälp för dig som fått uppdraget som 

sakkunnig för vår utlysning Internationell postdok. Målet med utlysningen är att stödja 

nyligen disputerade forskare som vill gå vidare i sin karriär och ge dem möjlighet att påbörja 

spännande forskningsprojekt av högsta kvalitet vid ett utländskt värduniversitet. 

Denna beredningshandbok innehåller förutom anvisningar av olika steg i processen, även 

information om Vetenskapsrådets riktlinjer för sakkunnigbedömning samt vår jävspolicy och 

jämställdhetsstrategi. Praktiska anvisningar om betygsättning av ansökningar ingår liksom 

instruktioner om hur yttrande som sänds till den sökande ska skrivas. Läs noga igenom både 

anvisningar och bilagor så att du är väl förberedd inför ditt granskningsarbete. 

Arbetet med att granska ansökningar utgör basen för Vetenskapsrådets verksamhet och ditt 

uppdrag som ledamot i en av våra beredningsgrupper är ett viktigt förtroendeuppdrag. Jag vill 

därför passa på att hälsa dig välkommen som sakkunnig vid Vetenskapsrådet. 

 

 

 
 

Madeleine Durbeej-Hjalt  

Huvudsekreterare för medicin och hälsa  
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Introduktion 

Bidragsformen Internationell postdok (IPD) riktar sig till nyligen disputerade forskare med 

doktorsexamen från svenskt universitet och syftar till att ge dem möjlighet att forska vid ett 

utländskt värduniversitet och på så sätt bredda sin kompetens och utveckla sitt nätverk. 

Bidragsformen utlyses två gånger per år inom medicin och hälsa och bereds i två olika 

beredningsgrupper – en för vårutlysningen och en för höstutlysningen. Den här 

beredningshandboken riktar sig till dig som ingår i en av dessa beredningsgrupper. 

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 del finns en sammanfattning av de uppgifter 

du ska genomföra och i förekommande fall vilken dag varje uppgift ska vara klar. I kapitel 6 

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 samt en kort beskrivning av de olika roller 

som förekommer i processen. 

Nyheter i beredningen 2021 

Delegation av IPD till ämnesråden 

Från och med 2021 har IPD, som tidigare bereddes direkt under Vetenskapsrådets styrelse, 

delegerats till ämnesråden. Detta innebär en särprägling av bedömningen av ansökningar 

inom IPD mellan olika ämnesområden. De grundläggande villkoren för bidragsformen såsom 

vilkor för utlandsvistelse, bidragsschablon och bedömningskriterier är dock lika för samtliga 

ämnesområden. Delegationen innebär att ämnesråden beslutar om bl.a.: 

 

 Beredningsgrupper och observatörer  

 Beviljande av medel 

 Nya vägledande frågor 

 Hantering av kön och genus i bedömningen 

För medicin och hälsa innebär den nya uppgiften att den sökande ska ange om köns- 

och genusperspektiv är tillämpligt i den planerade forskningen och, om ja, motivera 

sitt ställningstagande. 

Utredningen av bidragsformen 

Under 2020 utfördes en utredning av bidragsformens förutsättningar och villkor. Följande 

ändringar har beslutats att gälla för bidragsformen: 

 

 Sökande kan söka innan avlagd doktorsexamensom dock skall vara avlagd innan 

bidragsperioden påbörjar. 

Utlysning och 
förberedelser

Granskning
Berednings-
gruppsmöte

Yttrande
Beslut och 
uppföljning
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 Bidragsschablonen höjs från 1 050 000 SEK till 1 150 000 SEK. Det finns också 

möjlighet att söka ett medföljandebidrag på 50 000 SEK. 

 Den tidigare syftesbeskrivningen av bidragsformen innefattar nu att bidraget även ska 

premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse. 

 Tilläggskriteriet ”Internationalisering och forskningsmiljö” har gjort om till en 

sjugradig skala. 

Särskilda områden 

Det finns särskilda områden som Vetenskapsrådet har ett ansvar att stödja eller som kräver 

särskild uppmärksamhet. I denna utlysning är dessa områden ”Vårdforskning” samt 

”Infektion och Antibiotika” (se definitioner i utlysningstext, bilaga 8). Det innebär att 

ytterligare bidrag kan beviljas inom dessa områden, utöver ordinarie budgetram, förutsatt att 

projekten håller högsta vetenskapliga kvalitet.  

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 granskare 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”. Den grundläggande principen för bedömning av den vetenskapliga 

kvaliteten är den sakkunnigbedömning av ansökningar om forskningsbidrag som genomförs 

av de olika beredningsgrupperna inom respektive ämnesområde. I syfte att ge ett underlag för 

den vetenskapliga bedömningen 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 granskningen 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 interna riktlinjer (se bilaga 2 för Vetenskapsrådets 

jävspolicy). Den som är jävig får inte närvara när ansökan diskuteras och inte heller i övrigt 

delta i handläggning, bedömning av eller diskussion kring ansökan eller den sökande under 

någon del av processen. För att förebygga att jävssituationer uppstår och upprätthålla 

allmänhetens förtroende för myndigheten, har Vetenskapsrådet även gjort ställningstagandet 

att en ansökan där en ledamot är sökande eller medverkande forskare inte ska beredas i den 

ledamotens beredningsgrupp. Detsamma gäller om en närstående är sökande (inte 

medverkande) forskare på en ansökan till beredningsgruppen.  

Som ledamot är du skyldig att i förekommande fall anmäla jäv i förhållande till de 

ansökningar du ska granska. 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 granskare. 
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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. För bidragsformen Internationell postdok används jämställhet 

som ett randvillkor och vid rangordningen av kvalitetsmässigt likvärdiga ansökningar 

prioriteras sökande av underrepresenterat kön. 

Konfidentialitet 

Under hela beredningsprocessen ska ansökningarna och beredningen av ansökningarna 

behandlas konfidentiellt. De dokument och handlingar som du får tillgång till i ditt arbete som 

ledamot får du inte sprida, och du ska efter avslutat uppdrag radera dessa. Du ska inte heller 

för utomstående delge vad som diskuterats vid mötet eller andra sakkunnigas och granskares 

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. 

Prisma 

Allt granskningsarbete sker i det webbaserade systemet Prisma. För att kunna utföra 

granskning 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 policy upprätthålls. Ordföranden fördelar 

ansökningar på granskare och ansvarar för att identifiera behovet av externa granskare. 

Ordförande har även ansvar för att beredningsgruppens yttranden avspeglar gruppens 

diskussion och bedömning. Ordföranden granskar inte själv några ansökningar, men ska läsa 

alla ansökningar som bereds av gruppen. 

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 granska, betygsätta och rangordna de ansökningar som 

inkommit till beredningsgruppen. Beredningsgruppen ska även diskutera ansökningar under 

beredningsgruppsmötet samt lämna återkoppling till de sökande vars ansökningar diskuteras. 

http://prismasupport.research.se/granskare/skapa-konto.html
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Observatör 

En observatör utses till beredningsgrupperna av ansvarigt ämnesråd. Observatören utses för 

att utgöra en länk till ämnesrådet och fyller tillsammans med Vetenskapsrådets personal en 

viktig roll i att säkerhetsställa kvaliteten i beredningen. Observatörerna återkopplar till 

ämnesråden och ansvarig huvudsekreterare efter varje beredning, men deltar inte själv i 

granskningsarbetet. 

Vetenskapsrådets personal 

Ansvarig handläggare 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 processen följs samt att förmedla styrelsens intentioner för beredningen. 

Vetenskapsrådets personal deltar inte i granskningsarbetet. 

Huvudsekreterare 

Huvudsekreteraren har det övergripande ansvaret för granskningsprocessen 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 granska. 

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 granskningsarbete 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 kan det dock bli aktuellt med en flytt. 

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 granskare. Det är bra att kommunicera med 

ordförande eller Vetenskapsrådets personal om det uppstår någon form av tveksamheter eller 

frågor om jäv eller granskningskompetens. Även om du först senare i processen skulle 

upptäcka att du är jävig ska detta anmälas till ordföranden och ansvarig handläggare. 

Fördelning av ansökningar på granskare 

Varje ansökan tilldelas minst tre granskare, varav en får rollen som föredragande. 

Föredragande är den av granskarna som ansvarar för att presentera ansökan för diskussion på 

mötet och för att sammanställa beredningsgruppens slutliga yttrande efter mötet. 

Planering och förberedelser inför beredningsgruppsmötet 

Beredningsgruppmötet hålls över den digitala plattformen Zoom. Du kan ladda ner Zoom 

Desktop client till din dator (https://zoom.us/download) redan innan mötet. Du kommer att få 

en länk till mötet via e-post tillsammans med dagordningen några dagar innan mötet. 

 

Utlysning och 
förberedelser

Granskning
Berednings-
gruppsmöte

Yttrande
Beslut och 
uppföljning

http://prismasupport.research.se/granskare/arvode.html
https://zoom.us/download
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Se till att du har en dator med en webkamera (inbyggd eller extern) och en mikrofon, samt 

tillgång till en stabil nätverksanslutning. Vi rekommenderar starkt att du använder ett headset 

med en mikrofon, eftersom det ger det bästa ljudet både för dig själv och för andra deltagare. 

Om du inte har tillgång till en kan du köpa en på Vetenskapsrådets bekostnad, dock till en 

högsta kostnad på 50 EUR eller motsvarande. Om du kan använda en stor skärm förutom din 

bärbara dator, rekommenderar vi att du gör det. 

 

Sammanfattning av dina uppgifter 
 

 Uppge kontouppgifter i Prisma. 

 Se över dina förutsättningar för ett digitalt beredningsgruppsmöte 

 Anmäla jäv. 
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2. Granskning 

 

Granskningsperioden sträcker sig från det att du fått tillgång till de ansökningar du ska 

granska i Prisma till ungefär 20 dagar innan beredningsmötet. Under denna period läser du 

som ledamot de ansökningar som du har tilldelats, skriver utlåtanden (omdöme eller förslag 

till yttrande), betygsätter och rangordnar de ansökningar du har granskat. 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 

granskarnas omdömen. I detta steg sker även en första sållning av ansökningarna. 

Individuell granskning 

Varje ansökan ska granskas och betygsättas av minst tre ledamöter i beredningsgruppen, en 

föredragande och två ytterligare granskare. 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 granskare 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. Att du som granskare fullföljer detta är till stöd för 

diskussionen under beredningsgruppsmötet, och efter mötet då föredragande skriver yttrandet. 

Ta därför för vana att avsluta din granskning av varje ansökan genom att ange de styrkor 

respektive svagheter som ligger till grund för din bedömning. 

 

Utgångspunkten för bedömningen är sakinnehållet i en ansökan. Ovidkommande information 

ska inte inkluderas och information om sökande får inte spridas under bedömningsarbetet. Så 

länge som ansökan inte delges utomstående och begränsas till specifika frågeställningar kan 

du som granskare rådgöra med en kollega beträffande delar av innehållet i en forskningsplan 

men det bör endast ske undantagsvis. 

 

Kontakta genast Vetenskapsrådet vid misstanke om avvikelser från etiska riktlinjer eller god 

forskningssed och vid misstanke om oredlighet. Vetenskapsrådet ansvarar för vidare 

utredning.  

Bedömningskriterier och betygsskalor 

I granskningen ska du utgå ifrån fem bedömningskriterier. Bedömningen av den 

vetenskapliga kvaliteten görs med hjälp av fyra baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, 

Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera 

baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Utöver baskriterierna bedöms ansökningarna 

även med hjälp av ett tilläggskriterium (Internationalisering och forskningsmiljö). Kriterierna 

bedöms på en sju- eller tregradig betygsskala (vilket framgår nedan) och de är tänkta att 

återge en ansökans ”kvalitetsprofil”. 

 

Utlysning och 
förberedelser

Granskning
Berednings-
gruppsmöte

Yttrande
Beslut och 
uppföljning
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Observera att betygsskalan är en ordinalskala, där det inte går att ange avstånd mellan 

värdena.  

 

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av 

ansökan. 

Vägledande frågor (endast definierade på engelska) 

 

Scientific quality of the proposed research (1–7) 

An assessment of the quality of the project’s research question and methodology, including its 

potential for future research. 

 

Guiding questions: 

 Will the project, if successful, significantly advance our understanding of the field? 

 Is the research proposal relevant for medical research? 

 Is the definition of the problems and proposed solutions clear and compelling? 

 Do the study design, research questions and hypotheses meet the standard of the 

highest scientific quality? 

 Are the hypotheses clearly defined and based on the appropriate literature and/or 

preliminary data? 

 Are potential problems and alternative strategies identified and presented? 

 Are methods, including data analysis and statistics, appropriate for the project and 

well described? 

 Are the ethical considerations for the proposed project described and addressed 

properly? 

 If sex and gender is described as relevant to the research project, has the applicant 

considered sex and gender in the description of the proposed work, for instance as 

part of preliminary data, the choice of samples or study population, or data analyses? 

Novelty and originality (1–7) 

An assessment of how well new theories, concepts, methods and questions are implemented 

and developed. 

 

Guiding questions: 

 Does the project significantly extend or challenge current understanding, views or 

practice in the field? 

 Is the project built on a unique combination of ideas, preliminary data, and 

methodologies to create novel approaches to address the question at hand? 

 Is there potential to generate new knowledge, novel technologies, or new directions 

for research and advancement of the field? 

 Will completion of the aims improve scientific knowledge, technical capability, 

and/or clinical practice? 

 Does the proposed line of research have the potential to significantly advance current 

knowledge in the field or will it only add minor details to existing knowledge? 

Merits of the applicant (1–7) 

An assessment of the applicant’s merits and competence in relation to the proposed project. 
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Guiding questions: 

 How strong are the applicant’s merits and competence in relation to career age, 

research area and previous research environment? 

 To what degree does the applicant’s previous experience and scientific competence 

strengthen the project? 

Feasibility (1–3) 

An assessment of the feasibility of the proposed project. An application must have a grade 2 

or 3 in Feasibility in order to be funded. 

 

Guiding questions: 

 Are adequate resources available for the project’s research question, including 

supervision and relevant equipment? 

 Is the general design, including the time-frame, realistic for implementing the 

proposed project? 

 Are the materials, methods (including statistics and/or power calculations), 

experimental models, and when appropriate, patient/study cohorts adequate and well 

adapted to the hypothesis or research question? 

Internationalisation and research environment (1-7) 

An assessment of the opportunities for the applicant to develop their research network and 

competence as a researcher, as well as an assessment of the contribution to future Swedish 

research.  

 

Guiding questions: 

 To what extent does the foreign host institution seem relevant for the research the 

application concerns? 

 How suitable is the foreign research environment for the applicant’s ability to expand 

their research network, develop new competences and their independence as a 

researcher? 

 How suitable is the Swedish host research environment for the applicant’s ability to 

develop their career as a researcher? 

 Will the applicant have the opportunity to acquire and bring new concepts, ideas, 

technologies, methods and/or model systems to Sweden? 

 To what extent could the project and the stay abroad contribute to Swedish research 

in a long-term perspective? 

Overall grade (1–7) 

The above subsidiary criteria are weighed together into an overall grade, which reflects the 

review panel’s joint evaluation of the application’s scientific quality. The scientific quality of 

the project has the greatest importance when evaluating a project proposal, thereafter 

Internationalisation and research environment, then Novelty and originality and the Merits of 

the applicant.  

 

För kriterierna nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes 

kompetens samt internationalisering och forskningsmiljö används en sjugradig betygsskala: 
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Outstanding (Enastående) 

Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter 

7 

Excellent (Utmärkt) 

Mycket stark ansökan med försumbara svagheter 

6 

Very good to excellent (Mycket bra till utmärkt) 

Mycket stark ansökan med mindre svagheter 

5 

Very good (Mycket bra) 

Stark ansökan med mindre svagheter 

4 

Good (Bra) 

Vissa styrkor men också vissa svagheter 

3 

Weak (Svag) 

Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter 

2 

Poor (Dålig) 

Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter 

1 

Genomförbarhet 

Kriteriet bedöms på en tregradig betygsskala : 

 

Feasible (Genomförbart) 3 

Partly feasible (Delvis genomförbart) 2 

Not feasible (Ej genomförbart) 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 relativ 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. 

Rangordning av ansökningar 

För varje ansökan ska du även göra en rangordning av hur den specifika ansökan bedöms 

jämfört med alla andra ansökningar som du har granskat. Även detta görs i Prisma. 



 

 15 

 

 

 

Rangordningen ska vara ett komplement till betygsättningen när beredningsgruppens 

ansökningar jämförs med varandra. Du ska rangordna alla ansökningar som du har tilldelats 

(både de där du är föredragande och de där du är granskare). Inför beredningsgruppsmötet 

vägs alla granskares individuella rangordningar samman till en preliminär gemensam 

rangordning för varje ansökan. För utförligare instruktioner se Prismas användarstöd. 

Det är mycket viktigt att bli klar med rangordningen i tid för att ansökningarna ska kunna 

sållas innan mötet. Samtidigt bör rangordningen inte genomföras i ett alltför tidigt stadie av 

granskningsarbetet eftersom det kan hända att du i ett sent skede tilldelas ytterligare 

ansökningar att granska (till exempel om jäv upptäckts sent). 

Externa granskare 

Beredningsgruppens ordförande identifierar ansökningar som är i behov av extern granskning 

och föreslår i samråd med beredningsgruppens ledamöter vem eller vilka som ska anlitas. 

Extern granskning är aktuellt om en ansökans vetenskapliga karaktär gör att 

beredningsgruppens samlade kompetens inte är tillräcklig för en fullvärdig granskning eller 

om jävssituationen i gruppen gör ansökan svår att bedöma. I normalfallet kontaktar ansvarig 

handläggare på Vetenskapsrådet de externa granskare som gruppen har föreslagit. 

 

Sållning 

För att ha möjlighet att diskutera de ansökningar som bedöms ha en rimlig möjlighet att få 

bidrag har Vetenskapsrådet beslutat om en sållningsprocess, där de ansökningar som inte 

bedöms komma ifråga för finansiering sållas inför beredningsgruppsmötet. 

Det är ordförandens uppgift att ta fram ett förslag på vilka ansökningar som ska sållas. 

Förslaget tas fram med utgångspunkt i den preliminära gemensamma rangordning för varje 

ansökan som sammanställs utifrån alla granskares individuella rangordning av sina 

ansökningar. Ordföranden identifierar en brytpunkt i listan där ansökningarna nedanför 

genomgående fått så låg rangordning att det inte är rimligt att anta att ansökningen kan 

komma i fråga för beviljande. En tumregel är att cirka 50 procent av ansökningarna ska 

diskuteras på mötet, men den exakta andelen kan variera mellan utlysningstillfälle. 

Ordföranden identifierar även eventuella ansökningar som trots låg rangordning ändå bör 

diskuteras vid mötet, exempelvis i fall där de tre granskarnas rangordning eller betygsättning 

av en ansökan skiljer sig mycket. Sållningen ska göras med medvetenhet om ansökningarnas 

könsfördelning för att tillse att processen inte slår olika mot kvinnor och män. 

I samband med sållningen är det också ordförandens uppgift att ta fram ett förslag på betyg 

för delkriterierna samt det sammanfattande betyget för de ansökningar som föreslås sållas. 

Listan över de ansökningar som föreslås sållas samt förslag på betyg de sållade 

ansökningarna görs tillgänglig för alla ledamöter på anslagstavlan i Prisma inför mötet. Som 

ledamot har du alltid möjlighet att begära att en ansökan ska lyftas till diskussion på mötet 

även om ordföranden inför mötet har föreslagit att den ska sållas. 

Sammanfattning av dina uppgifter                      

□ Betygsätta och skriva utförliga kommentarer (förslag till yttrande) till alla 

ansökningar där du är föredragande. 

Innan deadline 

http://prismasupport.research.se/granskare/granskningsuppgifter.html#h-Rankaansokningar
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□ Betygsätta och skriva kommentarer (omdöme) till alla ansökningar där du är 

granskare. 

Innan deadline 

□ Rangordna alla ansökningar du har tilldelats (som föredragande och granskare). Innan deadline 

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

inklusive eventuella externa omdömen, och genom att förbereda en kort 

presentation av styrkor och svagheter för de ansökningar där du är 

föredragande. 

Innan mötet 

□ Ta del av sållningsunderlaget på anslagstavlan i Prisma för att avgöra om du 

anser att någon av de sållade ansökningarna bör lyftas till diskussion på mötet. 

Innan mötet  

□ 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. 

 

Så fort som 

möjligt 

□ Kontakta genast Vetenskapsrådet vid misstanke om avvikelser från etiska 

riktlinjer eller god forskningssed och vid misstanke om oredlighet. 

Så fort som 

möjligt 
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3. Beredningsgruppsmöte 

 

 

På beredningsgruppsmötet föredras och diskuteras ansökningarna med utgångspunkt i den 

betygsättning och rangordning som du och övriga ledamöter har gjort inför mötet. 

Beredningsgruppen ska sedan komma fram till ett gemensamt betyg för varje ansökans 

delkriterier och ett sammanfattande betyg för vetenskaplig kvalitet, samt upprätta en 

prioriteringslista där gruppen listar de ansökningar som rekommenderas få bidrag inom given 

budgetram, inklusive ett antal reserver. Under beredningsgruppsmötet uppmanas du som 

ledamot även att ge återkoppling på beredningsprocessen. 

Sållade ansökningar 

I början av mötet har du som ledamot möjlighet att lyfta en ansökan som har sållats så att den 

kommer med bland de som ska diskuteras på mötet. 

Vid slutet av beredningsgruppsmötet avsätts också ett kort tidsutrymme för att besluta om 

den föreslagna betygsättningen av de sållade ansökningarna som inte diskuterats på mötet.  

Diskussion om ansökningar 

De ansökningar som inte har sållats diskuteras sedan med utgångspunkt i den individuella 

granskning som gjorts inför mötet och med beaktande av de fem delkriterier som används vid 

granskningen. 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 ansökan 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. 

De som granskat en ansökan bör förbereda sig för diskussionen genom att läsa de andra 

granskarnas 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 och 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 

ordförande och Vetenskapsrådets personal enskilt och inte inför hela gruppen. 

Utlysning och 
förberedelser

Granskning
Berednings-
gruppsmöte

Yttrande
Beslut och 
uppföljning
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Prioritering 

När alla ansökningar har diskuterats och gruppen har enats om en gemensam bedömning av 

varje ansökan ska gruppen göra en prioritering bland de ansökningar som håller högst 

vetenskaplig kvalitet. Denna prioritering ska utmynna i beredningsgruppens förslag till 

ansökningar som bör få bidrag inom gruppens budgetram. Dessutom ska gruppen upprätta en 

prioriteringslista med reserver över de ansökningar som faller precis utanför gruppens 

budgetram. 

Randvillkor 

För bidragsformen Internationell postdok har det fastslagits att jämställdhet ska användas som 

ett randvillkor för att prioritera ansökningar av likvärdig vetenskaplig kvalitet. Det betyder att 

beredningsgruppen i samband med den sammanfattande prioriteringen ska beakta 

beviljandegraden för kvinnor respektive män och vid behov prioritera ansökan från sökande 

av underrepresenterat kön när ansökningar bedöms vara kvalitetsmässigt likvärdiga. 

Randvillkor ska inte tillämpas av enskilda granskare i arbetet inför beredningsgruppsmötet. 

Randvillkor som påverkar prioriteringen men inte är en del av den vetenskapliga kvaliteten 

ska inte vägas in i betyget. 

Återkoppling 

I samband med beredningsgruppsmötet uppmanas beredningsgruppen att ge återkoppling på 

det genomförda gransknings- och beredningsarbetet genom att kommentera olika aspekter av 

processen. Vanligtvis görs detta som en avslutande punkt på mötet. 

Sammanfattning av beredningsgruppens uppgifter 

 

 Bekräfta betyg på sållade ansökningar. 

 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. 

 Bidra med återkoppling om beredningsprocessen. 
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4. 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 granskningsprocess som varje ansökan genomgår. Gruppyttrandet 

utgör myndighetens beslutsunderlag i ärendet och det 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 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 ligger 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 inkluderar samtliga ståndpunkter. 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 mötet som får ett 

fullständigt yttrande. Övriga ansökningar (de som har sållats inför och inte diskuterats på 

mötet) får betyg för delkriterierna, 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 ordförande 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. Ordförande 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 

Yttrandet ska avspegla beredningsgruppens gemensamma och sammanlagda 

bedömning, inklusive eventuella externa omdömen. Yttrandet utgör en del av det material 

som är underlag för beslut av Generaldirektören och ska hjälpa sökanden att förstå grunderna 

för beredningsgruppens kvalitetsbedömning. Det är därför mycket viktigt att det är av hög 

kvalitet och att det är baserat på diskussionerna under beredningsgruppsmötet. 

 

När du färdigställer de yttranden som du är ansvarig för bör du beakta följande: 

Utlysning och 
förberedelser

Granskning
Berednings-
gruppsmöte

Yttrande
Beslut och 
uppföljning
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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 panelmötet. 

 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 de olika bedömningskriterierna när du formulerar 

yttrandet. 

 Skriva 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. 

 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. 

 Yttrandet ska företrädesvis vara skrivet på engelska.  

 

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 om 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 (se Prisma för aktuellt datum). 

 Vid behov komplettera yttranden efter att ordföranden har granskat dem. 

 Skicka in eventuella utläggskvitton till gruppens handläggare. 

 

  



 

 21 

 

 

 

5. Beslut och uppföljning 

 

 

Det sista steget i processen är själva bidragsbeslutet. Efter varje beredningsomgång görs även 

en intern uppföljning av processen och resultaten. 

Beslut 

Vetenskapsrådets styrelse har delegerat till ämnesrådet för medicin och hälsa 

att besluta om postdokbidrag inom medicin och hälsa. Ämnesrådets beslut baseras på de 

prioriteringslistor (inklusive reserver) som beredningsgrupperna 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. Utöver synpunkter från beredningsgruppen 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. 

 

6. Checklista 

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

Utlysning och 
förberedelser

Granskning
Berednings-
gruppsmöte

Yttrande Beslut och 
uppföljning
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□ Uppge kontouppgifter i Prisma. 

□ Se över dina förutsättningar för ett digitalt beredningsgruppsmöte. 

□ 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 granskare. 

□ Rangordna alla ansökningar du har tilldelats (som föredragande och 

granskare). 

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

kommentarer, inklusive eventuella externa omdömen, och genom att 

förbereda en kort presentation av styrkor och svagheter för de 

ansökningar där du är föredragande  

□ Ta del av sållningsunderlaget på anslagstavlan i Prisma för att avgöra 

om du anser att någon av de sållade ansökningarna bör lyftas till 

diskussion på motet. 

□ 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. 

 

 

 Bekräfta betyg på sållade ansökningar. 

 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. 

 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. 

 Skicka in eventuella utläggskvitton till gruppens handläggare. 

 

 

 Hänvisa alla eventuella frågor om bedömningen av enskilda 

ansökningar till Vetenskapsrådets personal. 

 Vara beredd på att bistå ordföranden och ansvarig huvudsekreterare 

vid eventuella frågor. 

Granskning

Berednings-
gruppmöte

Yttrande

Beslut och 
uppföljning

Utlysning och 
förberedelser
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Bilaga 1: 

Principer och riktlinjer för 

sakkunnigbedömning vid Vetenskapsrådet 

Riktlinjerna baseras på åtta principer 

Detta dokument innehåller riktlinjer för Vetenskapsrådets sakkunnigbedömning. Riktlinjerna 

baseras på Vetenskapsrådets åtta principer för sakkunnigbedömning av stöd till forskning. 

Principerna ska säkerställa att den vetenskapliga bedömningen görs av kompetenta 

sakkunniga utifrån relevant underlag och tydliga kvalitetskriterier, inom ramen för en god 

bedömningskultur. Riktlinjerna ska ge konkret vägledning för hur principerna ska följas.  

 

Riktlinjerna för sakkunnigbedömningen av ansökningar om stöd till forskning inordnas under 

de åtta principerna. Notera dock 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”. 

Principerna och deras praktiska tillämpning bör därför aktualiseras regelbundet i 

beredningsarbetet.  

Riktlinjernas karaktär   

Riktlinjerna gäller sakkunnigbedömning av ansökningar om stöd till forskning inom 

Vetenskapsrådet. Även om de är generella ger de 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. 

De olika typerna av riktlinjer särskiljs genom användning av terminologi. 

 

1. ”Ska-riktlinjer”: Utgör förtydliganden av lag eller annan tvingande reglering eller 

följer av styrelsen fastställda krav på bedömningsarbetet. Dessa riktlinjer ska följas. I 

de fall avvikelser från sådana riktlinjer ändå noterats bör detta följas upp.  

 

2. ”Bör-riktlinjer”: har karaktären av ”följ eller förklara”. Den innebär att ansvariga 

inte vid varje tillfälle måste följa varje riktlinje utan kan välja andra lösningar som 

bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet – förutsatt att ansvarig 

för respektive utlysning eller forskningsområde öppet redovisar varje sådan 

avvikelse, beskriver den lösning man valt istället, samt anger skälen för detta.  

 

3. Utlysningsspecifika riktlinjer: Föreskriver att ansvarig för respektive utlysning eller 

område ska utforma instruktioner eller motivera val som görs för 

sakkunnigbedömningen inom en specifik utlysning eller ett visst ämnesområde. I 

dessa fall ger riktlinjerna inte detaljerade direktiv för vad som ska göras, men 

efterfrågar en systematik och dokumentation av processen.  

 

  



 

 24 

 

 

 

Vetenskapsrådets principer och riktlinjer för sakkunnigbedömning av 
stöd till forskning  

 Utdrag ur GD-beslut GD-2019-186, Dnr 2.4-2016-7045 

 

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. 

 

1.1 Vetenskapsrådets sakkunnigbedömning ska göras av beredningsgrupper med 

vetenskaplig expertis av den bredd och djup som är relevant för de ansökningar som 

ska bedömas.  

1.2 Beredningsgruppsmöten bör utgöra ett centralt moment i bedömningsprocessen.  

1.3 Vetenskaplig bedömning och prioritering av ansökningar bör skiljas från beslut om 

bidrag.  

1.4 Det ska finnas sakkunskap för att rekrytera beredningsgruppsledamöter och externa 

sakkunniga.  

1.5 För varje utlysning ska det finnas dokumenterade instruktioner för  

a. vem som rekryterar,  

b. vilka särskilda meriter eller erfarenheter som ska finnas representerade i 

beredningsgruppen,  

c. krav på beredningsgruppens sammansättning, såsom ämneskompetens, 

ramar för antal ledamöter och successivt utbyte av desamma mellan 

utlysningar för samma bidragsform,  

d. andel internationella ledamöter i beredningsgruppen.  

1.6 Den maximala mandattiden för en ledamot ska vara sex år i samma beredningsgrupp. 

Därefter ska en karenstid om minst tre år tillämpas.  

1.7 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. Undantag kan ske för enstaka beredningar där kontinuiteten anses särskilt 

viktig. 

1.8 Beredningsgruppernas sammansättning ska följa Vetenskapsrådets 

jämställdhetsstrategi med avseende på kön (numerärd jämställdhet).  

1.9 Ledamöter till beredningsgrupper ska utses i enlighet med Vetenskapsrådets jävspolicy 

och riktlinjer för hantering av jäv.  

 

                                                                                                                                                        

 
1 Eller konstnärlig kompetens i de fall då det är relevant. 
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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. 

2.1 Inför varje utlysning ska det finnas instruktioner rörande vilka bedömningskriterier 

som ska användas. Tillämpning och viktning mellan delbetyg ska avspeglas i 

instruktioner för ansökningarnas utformning.   

2.2 Instruktionerna för projektplan, CV och publikationslista ska vara utformade för att 

optimera underlag för bedömning inom respektive forskningsområde och 

bidragsform.  

2.3 Bibliometriska data ska användas med försiktighet i bedömningen och endast som 

del av en sammantagen kompetensbedömning 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.  

2.4 Underlaget för bedömning ska utgöras av ansökan som bedömts med de sakkunnigas 

vetenskapliga kompetens och omdöme. Ovidkommande information ska inte 

användas för bedömning.  

2.5 Bedömningskriterierna ska preciseras genom vägledande frågor, så att det klart 

framgår vad som ska bedömas. De bedömningskriterier som generaldirektören har 

beslutat om ska användas, och tilläggskriterier respektive vägledande frågor ska vara 

anpassade till respektive forskningsområde och utlysning.  

2.6 All bedömning ska genomföras i enlighet med Vetenskapsrådets jävspolicy med 

tillhörande riktlinjer för hantering av jäv samt Vetenskapsrådets 

jämställdhetsstrategi. 

 

3. Främjande av god forskningssed  

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 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. 

 

3.1 I utlysningstexten ska det finnas anvisningar för hur sökande ska redogöra för vilka 

etiska överväganden som är relevanta för det aktuella forskningsprojektet samt om 

forskningsprojektet kan medföra potentiella risker för människa och natur. Det ska 

även finnas instruktioner för hur sakkunniga ska bedöma denna redogörelse i 

förhållande till ansökans kvalitet. En del av detta innebär att ta hänsyn till om den 

sökande beaktar de lagliga och formella krav, till exempel gällande etikprövning, 

som ställs på det föreslagna forskningsprojektet. 
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3.2 Det ska finnas instruktioner för hur avvikelser från etiska riktlinjer och god 

forskningssed samt oredlighet hanteras i sakkunnigbedömningen, liksom 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.  

4.1 Information om väsentliga steg i beredningsprocessen ska vara tillgängliga för såväl 

sökande, sakkunniga som andra forskare.  

4.2 Information om beredningsgruppens ledamöter bör finnas offentligt tillgänglig 

innan den aktuella utlysningen öppnar.  

4.3 De sakkunniga ska utgå från den aktuella ansökan och inte ha tillgång till tidigare 

bedömningar eller ansökningar. I det fall en specifik beredningsprocess kräver 

tillgång till tidigare ansökningar eller bedömningar ska detta i så fall framgå av den 

aktuella utlysningstexten, samt i instruktioner till sakkunniga. 

4.4 Det ska finnas instruktioner för hur yttranden bör skrivas 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.  

5.1 Minst tre ledamöter ska läsa varje ansökan inför en beredningsgrupps gemensamma 

prioritering.  

5.2 Vid beslut om en beredningsgrupps sammansättning ska det motiveras hur gruppen 

är anpassad till uppgiftens karaktär och det antal ansökningar gruppen ska bedöma.  

5.3 Om ansökningar ska sållas ska det finnas instruktioner för beredningsgruppens 

sållningsförfarande.  

5.4 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 

personal, med hänsyn tagen till att kvalitet, saklighet, transparens och ändamålsenlighet 

upprätthålls.  

6.1. 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.  
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6.2. 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.  

7.1. All kommunikation mellan enskilda sökande och Vetenskapsrådet avseende 

bedömningsprocessen, inklusive på vilka grunder som beslut tas, ska ske via 

ansvarig personal på Vetenskapsrådet. 

7.2. Sakkunniga ska inte ha kontakt med enskilda sökande kring ansökan eller 

bedömningen, varken under eller efter beredningsprocessen. 

7.3. Utgångspunkten är alltid att sakinnehållet i en ansökan och information om sökande 

inte får spridas under bedömningsarbetet. Om en sakkunnig har behov av att 

konsultera en kollega vid frågeställningar kring delar av ansökan ska detta hanteras 

med respekt för den sökandes och processens integritet.  

 

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.  

8.1 Beredningsgruppsledamöter och -ordförande, samt övriga sakkunniga ska i ett tidigt 

skede av beredningsprocessen få utbildning rörande följande:  

a. hur bedömningen ska genomföras och vad som ska bedömas, 

b. tillämpning av jävsregler och Vetenskapsrådets jävspolicy och riktlinjer för 

hantering av jäv,  

c. tillämpning av Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi i beredningen av 

ansökningar,  

d. hur medveten och omedveten partiskhet (bias) kan påverka ställningstaganden,  

e. hur aspekter kring god forskningssed och forskningsetiska frågor ska hanteras 

i bedömningen ,  

f. hur yttranden ska formuleras,  

g. regler för kommunikation mellan sakkunniga respektive mellan sakkunniga 

och sökande,  

8.2 Ordföranden ska även utbildas om beredningens alla moment, inklusive 

rekryteringsförfarande när relevant, samt beredningsmötets utformning och 

gruppdynamik. 

8.3 Det ska finnas uppdragsbeskrivningar för ordförande, ledamot och observatör (om 

en sådan medverkar).  

8.4 Sakkunnigbedömningen ska alltid följas upp på ett systematiskt sätt för en 

kontinuerlig förbättring av beredningsprocesserna.  
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8.5 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.  

8.6 Det ska finnas instruktioner avseende hantering av återkoppling och klagomål från 

sökande.   
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Bilaga 2:  

Vetenskapsrådets jävspolicy (1) och riktlinjer för 

hantering av jäv (2) 

 

Del 1: Vetenskapsrådets jävspolicy 

 Diarienummer: 1.2.4-2019-00077  
 

Vetenskapsrådet ska enligt den grundlagsfästa objektivitetsprincipen iaktta saklighet och 

opartiskhet samt beakta allas likhet inför lagen. I förvaltningslagen (2017:900) finns 

jävsbestämmelser som syftar till att garantera principens genomslag. Denna jävspolicy har 

tagits fram för att säkerställa att Vetenskapsrådet lever upp till dessa lagkrav och för att 

förhindra att företrädare för myndigheten hamnar i intressekonflikter i vilka företrädarnas 

objektivitet kan ifrågasättas.2  

 

Följande gäller hos Vetenskapsrådet: 

  

• Varje form av deltagande i handläggningen av ärenden hos Vetenskapsrådet ska präglas 

av saklighet och opartiskhet. 

• Vetenskapsrådet ska arbeta aktivt och kontinuerligt för att myndighetens företrädare inte 

ska hamna i intressekonflikter som innebär att objektiviteten hos företrädarna eller 

förtroendet för myndigheten kan ifrågasättas.  

• Vetenskapsrådet ska hantera uppkomna jävssituationer enligt gällande rätt. 

• Vetenskapsrådet ska besluta om riktlinjer för hantering av jäv. Riktlinjerna ska följas upp 

och utvärderas kontinuerligt. 

• Vetenskapsrådet ska verka för att samtliga personer som företräder myndigheten har en 

god kunskap om jävsfrågor samt har tagit del av och förstår jävspolicyn samt riktlinjerna 

för hantering av jäv.    

• Frågor om jäv ska kommuniceras och diskuteras löpande i verksamheten. 

• Ansvaret för att jävspolicyn och riktlinjerna för hantering av jäv följs ligger på 

myndigheten och alla som deltar i handläggningen av myndighetens ärenden. Det innebär 

bland annat att myndighetens anställda, utnämnda granskare och valda ledamöter ska 

känna till och följa jävspolicyn och riktlinjerna för hantering av jäv.  

Denna jävspolicy har beslutats av Vetenskapsrådets styrelse den 30 januari 2019 och gäller 

tills vidare. Policyn ersätter i sin helhet tidigare beslutade jävspolicyer.  

                                                                                                                                                        

 
2 Med företrädare för Vetenskapsrådet avses myndighetens anställda, utnämnda granskare och valda 

ledamöter i styrelse, ämnesråd, råd och kommittéer. 
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Del 2:  

Vetenskapsrådets riktlinjer för  

hantering av jäv 

 Diarienummer: 1.2.4-2019-00139 

1. Utgångspunkter 

Ett utmärkande drag för Vetenskapsrådets organisation och beslutsformer är att merparten av 

ledamöterna i myndighetens beslutande och granskande organ är aktiva forskare, vilka är en 

del av forskarsamhället, som i sin tur direkt berörs av myndighetens fördelning av 

forskningsmedel.  

Handläggningen av ärenden som rör forskningsmedel innefattar en rad steg som potentiellt 

kan påverka ärendenas utgång. Bland dessa kan nämnas kontroll av formella villkor, beslut 

om att avvisa en ansökan, fördelning av ansökningar på olika beredningsgrupper och 

granskare, genomförande av enskild granskning och granskning i beredningsgrupp, beslut om 

att bevilja eller avslå en ansökan samt fullgörande av beslut. 

Vetenskapsrådet genomför även utvärderingar, utser ledamöter till externa organ, utför 

strategiarbete, svarar på remisser och deltar i kommunikationsinsatser. Myndigheten arbetar 

även dagligen med frågor som rör styrning och samordning, ekonomi, personaladministration, 

IT, juridik, arkivering och registrering samt verksamhetsstöd. 

Frågor om jäv kan aktualiseras i samtliga ärendetyper som förekommer hos 

Vetenskapsrådet. Enligt Vetenskapsrådets jävspolicy3 ska myndigheten besluta om riktlinjer 

för hantering av jäv. De följande riktlinjerna syftar till att konkretisera jävspolicyn och ska 

utgöra ett stöd i ärendehandläggningen hos Vetenskapsrådet. Förutom riktlinjerna finns även 

för vissa ärendetyper särskilda styrdokument för jäv.  

2. Förvaltningslagens bestämmelser om jäv 

Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900, FL). Vetenskapsrådet ska 

i egenskap av förvaltningsmyndighet följa bestämmelserna vid handläggningen av ärenden. 

 

Olika jävssituationer (16 § FL) 

 

I lagen anges att den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som 

kan påverka myndighetens beslut i ett ärende är jävig i bland annat följande situationer: 

• om han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli 

påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning (så kallat partsjäv, intressejäv och 

närståendejäv)  

• om han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för 

en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte 

oväsentlig utsträckning (så kallat ställföreträdarjäv och ombudsjäv) 

• om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet 

i ärendet kan ifrågasättas (så kallat delikatessjäv). 

                                                                                                                                                        

 
3 Vetenskapsrådets jävspolicy, beslutad av Vetenskapsrådets styrelse den 30 januari 2019. 
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Endast om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse ska myndigheten 

bortse från jäv. Det ska då vara fråga om fall där den som ska delta i handläggningen av ett 

ärende saknar varje möjlighet att påverka eller låta sig påverkas av några ovidkommande 

omständigheter, till exempel i rena registreringsärenden.  

 

Verkan av jäv och hur jäv ska hanteras (17-18 §§ FL) 

 

Verkan av jäv är reglerat enligt följande: 

 

• Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet. 

• Den som är jävig får inte närvara när ärendet avgörs.   

• Den som är jävig får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan 

att handläggningen försenas avsevärt.  

Hur jäv ska hanteras är reglerat enligt följande: 

 

• Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska 

omedelbart anmäla detta till myndigheten. 

• Myndigheten ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt. 

• Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att 

myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen 

försenas avsevärt.  

3. Förebygga jävssituationer  

Följande gäller för att förebygga jävssituationer hos Vetenskapsrådet.  

 

Information om jävsförhållanden 

 

• Den som känner till en omständighet som kan innebära att han eller hon är jävig ska 

självmant informera Vetenskapsrådet om detta omedelbart.  

• Anställda hos Vetenskapsrådet bör lämna information om jävsförhållanden till sin 

närmaste chef. Vid handläggning av ansökningar om forskningsmedel bör dock 

informationen i stället lämnas till ansvarig handläggare. 

• Utnämnda granskare och valda ledamöter bör i första hand lämna information om 

jävsförhållanden till ansvarig handläggare och i andra hand till beredningsgruppens, 

ämnesrådets, rådets eller kommitténs ordförande. 

 

Särskilt om ärenden som rör ansökningar om forskningsmedel 

 

• Alla som deltar i handläggningen av ansökningar om forskningsmedel ska lämna 

information om eventuella jävsförhållanden som rör sökanden samt medverkande 

forskare som anges i ansökan. Dessutom bör, i så stor utsträckning som möjligt, 

information lämnas om jävsförhållanden som rör övriga personer som enligt ansökan ska 

delta i forskningen.  

• Ansökningar bör på ett tidigt stadium göras tillgängliga för ledamöter inom relevanta 

ämnesråd, råd, kommittéer och beredningsgrupper med en uppmaning om att anmäla 

eventuella jävsförhållanden. 
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• När ledamöter utses till beredningsgrupper och när ansökningar fördelas ska jävsfrågor 

uppmärksammas så att jävssituationer kan undvikas.  

• Ansökningar om forskningsstöd från ledamöter i styrelse, ämnesråd, råd, 

kommittéer och beredningsgrupper ska inte beredas i den grupp där ledamoten är 

ordförande, ledamot eller observatör. Detta gäller oavsett om ledamoten är sökande eller 

medverkande forskare som anges i ansökan. 

• När flera ärenden handläggs samtidigt, till exempel när ett ämnesråd, råd eller en 

kommitté samtidigt beslutar om ett större antal ansökningar enligt en prioriteringslista 

från en beredningsgrupp, ska hänsyn i så stor utsträckning som möjligt tas till eventuella 

jävsförhållanden. 

 

Särskilt om ärenden som rör forskningsinfrastrukturer 

 

• Vid beslut om att utse ledamöter eller delegater för arbete med 

forskningsinfrastrukturfrågor ska eventuella kopplingar till nationella infrastrukturer och 

det strategiska arbetet gällande infrastrukturfrågor hos medelsförvaltare beaktas. 

 

Särskilt om ärenden som rör nationella och internationella samarbeten  

 

• Vid beslut om att utse representanter till externa styrelser och kommittéer, samt andra 

beslutande eller rådgivande organ, ska eventuella jävsförhållanden beaktas. Detta gäller 

även vid beslut om att en tidigare utsedd representants uppdrag ska förlängas.    

4. Bedömning av om jäv föreligger  

Följande ska användas som stöd för bedömning av om jäv föreligger. 

 

En bedömning av om jäv föreligger ska alltid göras med utgångspunkt i förvaltningslagens 

jävsbestämmelser. Lagbestämmelserna omfattar alla personer som för Vetenskapsrådets 

räkning tar del i handläggningen av ett ärende. Det är inte tjänstebenämningen eller 

arbetsbeskrivningen utan agerandet i det enskilda ärendet som är avgörande för om reglerna är 

tillämpliga. Det innebär att både tjänstemän, utnämnda granskare och valda ledamöter 

omfattas av reglerna när de deltar i handläggningen av ärenden.  

  

I vissa situationer är det tydligt att det är fråga om jäv. Som exempel kan nämnas att den som 

ska delta i handläggningen 

• är part i ärendet (så kallat partsjäv) 

• är närstående till part (så kallat närståendejäv)  

• annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning  

• (så kallat intressejäv).  

 

Andra situationer kan uppfattas som mer oklara eller svårbedömda. Det gäller särskilt fall av 

så kallade delikatessjäv. Det är viktigt att alla potentiella jävssituationer hanteras och bedöms 

utifrån förhållandena i det enskilda fallet samt att både arten, omfattningen och varaktigheten 

beträffande de förhållanden som kan antas utgöra jäv tas i beaktande.  

 

Exempel på situationer i vilka det typiskt sett föreligger jäv 
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Som exempel på situationer i vilka jäv typiskt sett föreligger kan nämnas:  

 

• Vid ekonomiska eller andra beroendeförhållanden. Som exempel på det senare kan 

nämnas situationer i vilka en sökande eller medverkande forskare har uppdrag som 

utvärderare av den som deltar i handläggningens kompetens, ansökan, institution eller 

ämne.  

• Vid pågående eller nyligen avslutade nära samarbeten, till exempel i form av lärar- eller 

studentförhållande eller gemensamt bedriven forskning. Ett doktorand- 

handledarförhållande bedöms som en jävssituation oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet 

ägt rum. 

• Vid uppenbar vänskap, ovänskap eller meningsskiljaktighet. 

• Vid chefs- eller medarbetarförhållande. 

• När den som deltar i handläggningen i ett annat sammanhang har handlagt någon fråga 

som ärendet rör, till exempel i egenskap av företrädare för annan myndighet eller 

organisation. 

 

Exempel på situationer i vilka det finns risk för jäv  

 

Som exempel på situationer i vilka det finns risk för jäv kan följande nämnas: 

 

• Vid gemensamt författarskap av böcker och artiklar. Som riktlinje bör deltagande i 

handläggningen av ett ärende undvikas om vetenskapligt samarbete och samproduktion 

ägt rum under den senaste femårsperioden.  

• 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 

jäv. Avgörande är om det i professionell mening varit fråga om ett nära samarbete, vilket 

får bedömas från fall till fall. 

• När den som deltar i handläggningen av ett ärende tillhör samma institution (särskilt små 

och medelstora) eller motsvarande självständig ekonomisk enhet som en sökande eller 

medverkande.  

• 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. Hantering av jävssituationer 

Följande gäller vid hantering av jävssituationer hos Vetenskapsrådet. 

 

Samtliga ärendetyper 

 

• Den som är jävig får inte närvara när ärendet avgörs och inte heller i övrigt delta i 

handläggningen av ärendet. 

• Jävssituationer, både när jäv föreligger och då jäv prövats men inte ansetts föreligga, ska 

dokumenteras under hela handläggningsprocessen. 

• Om en fråga om jäv har väckts av någon utomstående, eller om jävsfrågan rör någon som 

inte själv anser sig vara jävig, eller det i annat fall råder delade meningar om huruvida 

personen är jävig, ska prövningen av jävsfrågan snarast överlämnas till myndigheten för 

avgörande.   
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Särskilt om ärenden som rör ansökningar om forskningsmedel 

 

Vid handläggning av ansökningar om forskningsmedel är det inte alltid möjligt att förhindra 

att jävssituationer uppstår. Det gäller bland annat när en råds-, kommitté- eller 

styrelseledamot ansöker om forskningsmedel. I nu nämnda fall ska skriftliga yttranden över 

ansökan inhämtas från minst två utomstående sakkunniga. 

6. Kommunikation och information om jävsfrågor 

Eftersom frågor och diskussioner om jäv uppkommer inom hela Vetenskapsrådets verksamhet 

ska alla som deltar i handläggningen av ärenden känna till och förstå innehållet i 

myndighetens jävspolicy och riktlinjerna för hantering av jäv. För att säkerställa detta gäller 

följande:  

 

• Alla anställda ska informeras om jävspolicyn och riktlinjerna för hantering av jäv. 

• Nyanställda ska ges möjlighet att diskutera innebörden av jävspolicyn och riktlinjerna 

som en del av introduktionen till arbetet. 

• Handläggare som är involverade i beredningen av ansökningar ska ges tillfälle att 

diskutera jäv och aktuella hanteringsordningar före och efter ansökningsberedningen för 

att få fram synpunkter på hur arbetet kan förbättras. 

• Jävspolicyn och riktlinjerna ska finnas med i beredningshandböckerna. 

• Jävspolicyn och riktlinjerna ska kommuniceras till ämnesråd, råd, kommittéer, 

beredningsgruppsordförande och beredningsgruppsledamöter. 

• Chefsjuristen är på ett övergripande plan ansvarig för myndighetens hantering av 

jävsfrågor. 
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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 

 

 

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 beviljandegrad4 för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på 

bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till 

stödformen5, 

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.6 

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. 

                                                                                                                                                        

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

från kvinnor respektive män. 
5 Måluppfyllelsen måste självfallet bedömas med avseende på ett tillräckligt stort antal beslut. 
6 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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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 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. Veten- 

skapsrådets 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. 
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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 

”Vetenskapsrådet ska ha samma beviljandegrad7
 för kvinnor och män och samma 

genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till 

forskningens karaktär och till bidragsformen”8
 (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. 

                                                                                                                                                        

 
7  Se not 1. 
8  Se not 2. 
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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 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: Tillstånd/godkännanden och 

god forskningssed 

Forskningshuvudmannen9 har ansvar för att den forskning som bedrivs uppfyller de villkor 

och förutsättningar som anges i svensk lagstiftning.  

 Tillstånd och godkännanden 

Den sökande (projektledaren) har ansvar för att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns 

för den forskning som erhåller bidrag från Vetenskapsrådet samt att dessa finns innan 

projektet påbörjats.  

• För forskning som innefattar djurförsök krävs prövning och 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 tillstånd 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. 

 God forskningssed och etiska överväganden 

Vetenskapsrådet förutsätter att forskning som bedrivs med stöd från Vetenskapsrådet följer 

god forskningssed. Den sökande i ansökan ska redovisa etiska frågor som forskningen i 

ansökan aktualiserar och redogöra för hur de behandlas i forskningsarbetet. 

 För ansökningar till Vetenskapsrådet gäller att 

• Godkännanden och tillstånd ska inte skickas till Vetenskapsrådet, om inte 

Vetenskapsrådet särskilt efterfrågar det. 

• Projektledare och företrädare för forskningshuvudmannen bekräftar genom signering av 

ansökan att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns när forskningen påbörjas och att 

samtliga övriga villkor som gäller för bidraget kommer att följas.Ansökans innehåll är 

korrekt, vilket intygas när projektledaren och medelsförvaltaren signerar ansökan. 

 Om en granskare upptäcker avvikelser 

• Om en granskare misstänker att en ansökan innehåller avvikelser från Vetenskapsrådets 

riktlinjer eller god forskningssed ska dessa meddelas Vetenskapsrådet så snart som 

möjligt. Granskningsuppgiften ska fortgå utan påverkan så länge Vetenskapsrådet inte 

meddelar någonting annat. 

                                                                                                                                                        

 
9  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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• Vetenskapsrådet tillämpar de de interna riktlinjerna ” Hantering av avvikelser från etiska 

riktlinjer och god forskningssed vid sakkunnigbedömning av ansökningar om 

forskningsmedel” för att bedöma om och i så fall hur sådana ärenden ska hanteras. 
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Bilaga 5:  

Kort om vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och 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.  

Under 2020 betalade Vetenskapsrådet ut 6,7 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 2020 bereddes totalt 5 449 ansökningar vid 

Vetenskapsrådet, varav 949 beviljades. 

Diagrammet nedan visar fördelning av forskningsmedel efter stödform 2020 (miljoner 

SEK).  

 

 

Projektstöd

2 836

Infrastrukturstöd

1 986

Miljö- och 

samverkansstöd

947

Karriärstöd

824

Annat stöd

95

Verksamhetsstöd

109

Utbetalat forskningsstöd 2020 (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 870 forskare som ledamöter i beredningsarbetet år 2020. 48 

procent av dessa beredningsgruppsledamöter var knutna till lärosäten utanför Sverige. 

Vetenskapsrådets styrning och organisation 

Vetenskapsrådet är en myndighet under utbildningsdepartementet och leds av en styrelse med 

en generaldirektör som myndighetschef.  

Styrelsen 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 250 anställda. Vid Vetenskapsrådet finns 

sex avdelningar: avdelningen för forskningsfinansiering, avdelningen för forskningspolitik, 

avdelningen för forskningens infrastruktur, kommunikationsavdelningen, 

förvaltningsavdelningen samt avdelningen för Sunet och anknutna tjänster.  

 

Läs mer i Vetenskapsrådets instruktion. 

 

 

  

http://vr.se/omvetenskapsradet/styrandedokument.4.3e085c2810901f590198000331.html
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Bilaga 6:  

Kontaktuppgifter till personal vid 

Vetenskapsrådet 

 

E-post: vrpostdok@vr.se 

Telefon: 08-546 44 054 

 

Beredningsgrupp IPD-MH1 & IPD-MH2 

Medicin och hälsa 

• Mattias Ågren, handläggare 

• Nina Rökaeus, forskningssekreterare 
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Bilaga 7: 

Riktlinjer för sammansättningen av IPD-

beredningsgrupperna 

 

Ämnesrådet fattar beslut om beredningsgruppernas ordförande och ledamöter efter förslag 

från Vetenskapsrådets huvudsekreterare. 

 

För beredningsgruppernas sammansättning gäller följande riktlinjer: 

 

• Antalet beredningsgruppsledamöter, inklusive ordförande, kan som riktlinje vara 8–15 

stycken. Detta kan dock överskridas om behov finns på grund av kompetensområden som 

behövs i beredningsgruppen eller att beredningsgruppen har ett så stort antal ansökningar 

att arbetsbelastningen på beredningsgruppens ledamöter blir orimligt hög. Som riktlinje 

bör varje ledamot bedöma max 30 ansökningar. 

• Från och med 2017 tillsättes en vår- och en höstberedningsgrupp men inte med samma 

ledamöter. Normalt är mandattiden för beredningsgruppsordförande och ledamöter tre år 

och får förlängas till maximalt sex år (inkluderar även de år då ordföranden/ledamot inte 

aktivt deltar i beredningsarbetet). 

• Vice ordförande utses inom beredningsgruppen av beredningsgruppsordföranden. 

• Efter sex år i beredningsgrupp övergår ordförande/vice ordförande/ledamot i karensperiod 

som i normalfallet varar i tre år, varefter man kan återkomma som ledamot eller 

ordförande i beredningsgrupp. 

• Undantag från reglerna om mandattid i beredningsgrupp medges i två specialfall: 1) 

Person som varit beredningsgruppsledamot i ett eller två år och som sedan utses av 

ämnesrådet till ordförande får sitta full mandatperiod som ordförande, det vill säga 3+3 

år. 2) Person som varit beredningsgruppsledamot i fyra eller fem år och sedan utses av 

ämnesrådet till ordförande för en treårig mandatperiod, därefter inträder karensperiod. 

• Tid som ledamot eller ordförande i IPD-beredningsgrupp har varit ledamot eller 

ordförande i beredningsgrupp för någon annan bidragsform på Vetenskapsrådet ska inte 

inräknas i den tillåtna tiden man kan sitta i IPD-beredningsgrupp innan karenstid ska 

påbörjas. 

• Beredningsgruppen ska ha en ämnesmässig och geografisk spridning i sin 

sammansättning. Om detta inte kan uppnås ska berörd huvudsekreterare inför 

generaldirektören motivera orsaken till detta, samt meddela vilka personer som tillfrågats 

om medverkan men tackat nej. 

• Ledamot i beredningsgrupp ska ha hög vetenskaplig kompetens. 

• Forskare verksamma i utlandet kan utses till ledamöter i beredningsgrupp. 

• Vid tillsättning av beredningsgrupp ska jämn könsfördelning eftersträvas (minst 40 

procent av underrepresenterat kön). Om detta inte kan uppnås ska berörd 

huvudsekreterare inför generaldirektören motivera orsaken till detta, samt meddela vilka 

personer av underrepresenterat kön som tillfrågats om medverkan men tackat nej. 

 

Rektorer, dekaner och storinstitutionsprefekter bör inte utses till beredningsgruppsledamöter. 
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Bilaga 8:  

Utlysningstext 

Specifika instruktioner för utlysningen 
Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide. 

Krav för att ansöka 

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att 

ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte 

uppfyller kraven. 

Sökande 

Bidraget internationell postdok söks av dig som enskild forskare. För att kunna 

söka ska du ha avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola, eller 

European University Institute (EUI) högst 2 år innan den sista ansökningsdagen 

för denna utlysning. Om du ännu inte avlagt din doktorsexamen kan du ändå söka, 

förutsatt att du kommer att ha avlagt din doktorsexamen innan bidragsperiodens 

start, det vill säga senast den 30 juni 2021. 

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola 

eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på 

medelsförvaltare. Din organisation måste alltså vara godkänd som 

medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren måste signera din 

ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag. 

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när 

bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare 

dispositionstid. Vetenskapsrådet medger som huvudregel inte undantag från 

anställningskravet på grund av omständigheter som medför att medelsförvaltaren 

inte kan anställa dig med stationering utomlands, t.ex. om du redan är bosatt i 

värdlandet vid anställningstillfället. Undantag från anställningskravet kan dock 

medges om lokala regelverk i värdlandet kräver anställning hos arbetsgivare i det 

aktuella landet. Innan du skickar in din ansökan till Vetenskapsrådet behöver du 

kontrollera med medelsförvaltaren om det finns förutsättningar för dig att 

anställas med stationering utomlands. 

Medelsförvaltaren beslutar om anställningsform, lön och anställningsvillkor. Du 

förutsätts dock vara anställd på heltid under bidragsperioden, vilket innebär att du 

är anställd och betalar skatt i Sverige under din utlandsvistelse. Du behöver inte 

vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället. 

Läs mer om regelverket kring myndigheters personal i tjänstgöring utanför 

Sverige på Arbetsgivarverkets webbplats. 

https://www.vr.se/soka-finansiering/att-soka-bidrag/ansokningsguide.html
https://www.eui.eu/
https://www.vr.se/soka-finansiering/att-soka-bidrag.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/att-soka-bidrag.html
https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/fragor-och-svar/personal-utomlands/


 

 46 

 

 

 

Karriärålder 

För att kunna söka bidraget Internationell postdok ska din doktorsexamen vara 

högst 2 år gammal räknat från utlysningens sista ansökningsdag, det vill säga vara 

avlagd tidigast den 16 februari 2019. Vi utgår från det datum då du har uppfyllt 

alla krav för examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd 

doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum 

(datum för avslutade studier) som finns registrerat i Ladok. Du kommer inte att 

kunna slutföra din ansökan om din doktorsexamen är äldre än 2 år. Undantaget är 

om det finns så kallad avräkningsbar tid efter din doktorsexamen som påverkat 

din möjlighet att meritera dig som forskare. 

Vetenskapsrådets godkända anledningar till avräkningsbar tid är föräldraledighet, 

förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, 

plikttjänstgöring inom totalförsvaret, längre sjukdom (sjukskrivning eller vård av 

barn/närstående), allmäntjänstgöring (AT; max 24 månaders heltidstjänstgöring), 

samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma 

yrkeskategorier (max 24 månaders heltidsutbildning/tjänstgöring). Observera att 

vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som 

avräkningsbar tid. 

Om du vill åberopa avräkningsbar tid måste du specificera godkänd anledning och 

omfattning i din ansökan (se instruktioner under ”Beskrivande information” 

nedan). 

Vi utför stickprovskontroller. Det innebär att vi kan begära in intyg som styrker 

dina skäl till avräkningsbar tid. 

Antal ansökningar och tidigare bidrag 

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet? 

Du kan bara lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning. Du kan inte 

samtidigt söka internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap, 

humaniora och samhällsvetenskap eller konstnärlig forskning. Du kan däremot 

söka bidrag för internationell postdok inom utvecklingsforskning, men om denna 

ansökan beviljas och du väljer att ta emot bidraget, kommer ansökan till 

internationell postdok inom utvecklingsforskning inte att beredas vidare. I tabellen 

nedan finns information och övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka 

under samma år. 

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigt  

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet? 

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det 

vill säga ett bidrag där bidragsperioden (utbetalningsperioden från 

Vetenskapsrådet) överlappar bidragsperioden för det bidrag som ansökan avser. 

https://www.vr.se/soka-finansiering/att-soka-bidrag/flera-bidrag-samtidigt/vilka-bidrag-kan-jag-soka-samtidigt-tabell.html
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Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt 

bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för 

ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet. 

I tabellen nedan finns information och övriga restriktioner för vilka bidrag du kan 

söka om du redan har ett pågående bidrag. 

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidrag  

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från 

Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för 

alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett 

nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina 

slutliga återapporteringar är inlämnade. 

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer? 

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du 

beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta. 

Medverkande forskare 

Till denna ansökan kan du inte bjuda in medverkande forskare. Eventuella 

samarbetspartners och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar 

under ”Forskningsplan” nedan). 

Kostnader och bidragsbelopp 

Bidragsbeloppet är en schablon på 1 150 000 SEK per år. Bidraget får användas 

till din lön, boende under utlandsvistelsen samt merkostnadstillägg enligt URAs 

regler eller motsvarande omkostnader för dig och dina medföljande 

familjemedlemmar. Max 150 000 SEK av bidraget får användas till omkostnader 

som rör din forskning (exempelvis utrustning, förbrukningsmaterial och 

publiceringskostnader). Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta 

kostnader (schabloniserat till 30%) och inkluderar även sociala avgifter. Bidraget 

får inte användas till stipendier. 

Ytterligare 50 000 SEK per år kan sökas för medföljande familj 

(make/maka/sambo samt ej myndiga barn). Medföljandeschablonen gäller oavsett 

antal medföljande och inte per person. Medföljandeschablonen kan användas för 

merkostnadstillägg enligt URAs regler för medföljande familjemedlemmar eller 

motsvarande omkostnader. 

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren, såsom ansvarig arbetsgivare, 

täcker eventuella kostnader utöver schablonbidraget. 

Bidragstid 

https://www.vr.se/soka-finansiering/att-soka-bidrag/flera-bidrag-samtidigt/vad-galler-om-jag-har-ett-tidigare-bidrag-tabell.html
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Bidragstiden är 18-36 månader med start 1 juli 2021. Första utbetalning sker 

tidigast i juli 2021. 

Mobilitet 

För detta bidrag gäller att du ska tillbringa minst två tredjedelar av bidragstiden 

utomlands. Du kan dock dela upp tiden i flera kortare perioder. 

Du ska styrka att du uppfyller mobilitetskravet genom att bifoga ett 

inbjudningsbrev från det utländska värduniversitetet eller motsvarande 

forskningsinstitution, liksom en beskrivning och motivering av ditt val. Båda 

dokumenten ska gälla den period som ansökan avser. 

Vad ska ansökan innehålla? 

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser 

instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. 

Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide. 

Språk 

Utländska experter deltar i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För 

att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig 

därför att utforma din ansökan på engelska. 

Ansökans delar 

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar: 

 Beskrivande information 

 Forskningsbeskrivning 

 Budget och forskningsresurser 

 Publikationer 

 Bilagor 

 Medelsförvaltare 

 Medverkande (i denna utlysning endast administratörer) 

 Cv 

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik. 

Beskrivande information 

Värdinstitution 

Ange i vilket land och vid vilket utländskt lärosäte och institution du kommer att 

tillbringa utlandsvistelsen. Ange även antal månader du avser tillbringa vid 

värdinstitutionen. Du kan ange mer än ett värdland/värdinstitution. 

https://www.vr.se/soka-finansiering/att-soka-bidrag/ansokningsguide.html
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Abstract 

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande: 

 Vad som ska göras: syfte och mål 

 Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och vetenskapliga metoder 

 Vad som är viktigt med den planerade forskningen. 

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv 

så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen. 

Redogörelsen ska omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar 

cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd. 

Populärvetenskaplig beskrivning 

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. 

Beskriv vad som ska göras och varför. Förklara också på vilket sätt den nya 

kunskapen kan vara betydelsefull. 

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar 

om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, 

förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål. 

Redogörelsen ska omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar 

cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd. 

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, 

till skillnad från resten av ansökan. 

Avräkningsbar tid 

Ange de eventuella längre uppehåll du haft i din aktiva forskningstid efter 

doktorsexamen som orsakats av någon av de anledningar som Vetenskapsrådet 

godkänner. Du ska ange uppehållet beräknat som heltid och avrundat uppåt till 

hela kalendermånader. Se godkända anledningar till avräkningsbar tid under 

rubriken ”Karriärålder” ovan. 

Särskilt område 

Om ditt projekt avser vårdforskning eller infektion och antibiotika enligt 

definitionerna nedan ska du markera det här. 

Vårdforskning 

Vårdforskning syftar till att förklara och studera effekter av interventioner inom 

vård, omsorg och rehabilitering samt inverkan av olika individuella och 

kontextuella faktorer. Vårdforskningen har nära anknytning till hälso- och 

sjukvårdsforskning om vårdens processer och system. Området är brett och 

forskningen är ofta av multi- och/eller interdisciplinär karaktär. Vårdforskning 

omfattar teoribildning, metodutveckling och interventionsstudier relaterade till 
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människors hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga. Vidare studeras 

patientcentrerad vård och metoder för att öka patienters förmåga till såväl 

egenvård som kunskap om att hantera sin egen hälsa och sjukdom. Betydelsen av 

interaktion mellan patient och vårdprofession liksom omgivningsfaktorer (såsom 

familj, socialt nätverk och arbete liksom hälso- och sjukvården som organisation) 

för uppkomst och utveckling av ohälsa är också fokus för forskning inom 

området. 

Infektion och antibiotika 

Området Infektion och antibiotika inkluderar grundläggande såväl som klinisk 

forskning inom områden som immunologi, mikrobiologi samt vård- och 

folkhälsoforskning. Exempel på viktiga forskningsinriktningar är studier kring 

molekylära mekanismer vid infektion, utveckling av nya antibakteriella preparat 

och nya effektiva diagnostiska metoder, mekanismer för resistensutveckling, 

vårdrelaterade infektioner, prevention innefattande vacciner och andra 

smittförebyggande åtgärder, hur antibiotika omsätts i människor och djur, 

hälsoekonomi och effekter av spridning av antibiotika till den yttre miljön. 

Forskningsbeskrivning 

Etiska överväganden 

Beskriv vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Du ska 

även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. 

Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor 

som du har identifierat. Hur står sig dina frågeställningar och förväntade resultat i 

förhållande till etiska frågor? Ange även om hantering av persondata, djur- eller 

humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella ska du 

motivera detta. 

Motiveringen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar 

cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd. 

Köns- och genusperspektiv 

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och 

motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om 

forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och 

genusperspektiv i forskningens innehåll. 

Följande gäller: 

 Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och 

genusperspektiv i forskningsplanen (se vidare anvisningar under ”Forskningsplan”). 

Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte 

inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här. 

 Om du anger Nej, och därmed inte anser att köns- och genusperspektiv är tillämpligt i 

din planerade forskning, så behöver du inte motivera det. 

https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/beakta-kons--och-genusperspektiv.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/beakta-kons--och-genusperspektiv.html
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Forskningsplan 

Forskningsplanen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men 

komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Den ska omfatta högst 8 

sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 

cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. 

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående 

ordning: 

 Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör övergripande för syfte och specifika 

mål med forskningsprojektet 

 Aktuell forskningsfront (State-of-the art). Sammanfatta kort den aktuella 

forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser. 

 Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty). 

Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och 

vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt 

projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten. 

 Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results). Beskriv 

kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör 

troligt att projektet går att genomföra. Om det inte finns några preliminära resultat 

ska du ange det. 

 Projektbeskrivning (Project description). Beskriv projektets design med följande 

delar: 

o Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer 

att tillämpas för att nå projektets mål.Tidsplan och genomförande. Beskriv 

översiktligt tidsplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet 

kommer att genomföras. 

o Projektorganisation. Förtydliga ditt eget och eventuella andra forskares 

bidrag till att genomföra projektet, inkluderande beskrivning av kompetens 

och roller i projektet. 

 Resultat (Results). Beskriv vilka resultat du förväntar dig av projektet. 

 Självständig forskningslinje (Independent line of research). Du som verkar eller 

kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de 

övriga projekten inom gruppen. Om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis 

har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, behöver du även beskriva 

relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning. 

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din 

ansökan ska du ange det under rubriken. 

 Dataanalys och statistik (Data analysis and statistics). Moderna metoder genererar 

ofta komplexa data. Beskriv hur du planerar att analysera data som samlats in i 

projektet och vilka statistiska metoder du ska använda. Om projektet omfattar 

kliniska studier, ska du inkludera en power-analys. 

 Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan 

disponera för projektet. 

 Behov av forskningsinfrastruktur (Need for research infrastructure). Specificera 

projektets behov av internationell och nationell forskningsinfrastruktur. I första hand 

bör du använda dig av de forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer och 

https://www.vr.se/uppdrag/forskningsinfrastruktur/hitta-forskningsinfrastruktur-vi-finansierar.html
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som därmed är öppna för alla. Om du väljer att nyttja andra infrastrukturer istället ska 

du motivera detta behov (gäller även lokal forskningsinfrastruktur). 

 Övriga ansökningar eller bidrag (Other applications or grants). Om du söker 

eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet ska du förtydliga relationen 

mellan de olika projekten. Detsamma gäller om du har pågående bidrag från 

Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlappar med det 

bidrag du söker. Motivera också varför du skickar in ytterligare en eller flera 

ansökningar. Redogör även för relationen till eventuella andra ansökningar eller 

bidrag om samma projektidé hos andra finansiärer (från dig eller annan forskare). 

 Klinisk signifikans (Clinical significance). Förklara på vilket sätt projektets resultat 

kan komma till praktisk klinisk användning inom området medicin och hälsa. 

Budget och forskningsresurser 

Eftersom bidraget är ett schablonbelopp behöver du inte fylla i någon sökt budget 

i ansökningsformuläret. 

Personal i projektet 

Ange din aktivitetsgrad (procent av heltid) i projektet. Vi förutsätter att din 

aktivitetsgrad som projektedare motsvarar en heltidsanställning under 

bidragsperioden. 

Medföljandebidrag 

Ange om du söker schablonbidraget för medföljande familjemedlemmar. 

Motivering av sökt budget 

Beskriv mycket kortfattat hur du avser fördela bidraget (i procent) på 

lönekostnader (inklusive merkostnader för dig och eventuella medföljande), 

forskningsomkostnader och indirekta kostnader. Notera att hanteringen av 

indirekta kostnader skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Det är därför viktigt att du 

pratar med din medelsförvaltare om vad som gäller för ditt projekt. 

Redogörelsen ska omfatta högst 1 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar 

cirka en fjärdedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd. 

Publikationer 

Bifoga din publikationslista utformad enligt rubriker och information nedan. 

Listan ska omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med 

enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. 

Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att 

det senaste publicerade arbetet hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar 

eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid 

ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med 
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ordningen i det publicerade verket och ditt namn ska vara markerat i fetstil. Du 

kan inte komplettera ansökan med publikationer efter att utlysningen har stängt. 

1. Urval av publikationer (Selection of publications), lista de 5 publikationer 

som är viktigast för din ansökan. Redogör för hur du har bidragit till varje 

publikation och vilken relevans den har för ditt forskningsprojekt (högst 4 rader 

per publikation). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan. Skriv ”Part of PhD 

thesis” i fet stil inom parentes för de publikationer som ingått i din 

doktorsavhandling. 

2. Samtliga publikationer (All publications), lista publikationerna, med ditt 

namn markerat i fetstil i författarlistan, under respektive rubrik (publikationstyp) i 

nedanstående ordning. Skriv ”Part of PhD thesis” i fet stil inom parentes för de 

publikationer som ingått i din doktorsavhandling. 

 Sakkunnigbedömda originalartiklar (Peer-reviewed original articles) 

 Sakkunnigbedömda konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars 

resultat inte finns i andra publikationer 

 Sakkunnigbedömda samlingsvolymer (Peer-reviewed edited volumes) 

 Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles) 

 Sakkunnigbedömda böcker och bokkapitel (Peer-reviewed books and book chapters) 

 Andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Other 

publications including popular science books/presentations).] 

Bilagor 

Inbjudan från medelsförvaltaren 

Inbjudan från den svenska institution där du kommer att vara anställd ska visa att 

du är välkommen att bedriva din planerade forskning där. Genom signeringen av 

ansökan i Prisma bekräftar medelsförvaltaren detta åtagande. 

Inbjudan ska vara ställd till dig som sökande, gälla perioden som avses i denna 

utlysning och innehålla följande: 

Sökandes profil (Applicant’s profile) 

En beskrivning av 

 hur den sökandes föreslagna forskning relaterar till den forskning som sker på den 

berörda institutionen eller i forskargruppen. 

 den sökandes vetenskapliga självständighet i förhållande till den berörda institutionen 

eller forskargruppen. 

 hur resultatet från forskningsprogrammet kommer bidra till institutionens framtida 

verksamhet. 

Medelsförvaltarens åtagande (Commitment of the administrating department) 

Uppgifter om/Beskrivning av 
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 datum för när anställningen hos den svenska institutionen planerar att börja och sluta. 

Information om den sökandes anställningsform och eventuell ytterligare finansiering 

eller stöd som krävs för att genomföra den planerade forskningen. 

 hur lärosätet/institutionen kommer att uppfylla eventuella behov av lokaler, 

utrustning och övrig infrastruktur som behövs för projektet. 

 institutionens plan för hur den sökande ska kunna fortsätta utveckla sin vetenskapliga 

meritering och kompetens under och efter bidragsperioden. 

Dokumentet får omfatta högst 2 A4-sidor och ska skrivas på engelska. Ladda ner 

mallen för inbjudan från medelsförvaltaren här (word, 40.3 kB). 

Inbjudan från värdinstitution i utlandet 

Bilagan ska innehålla en formell inbjudan från värdinstitutionen i utlandet som 

visar att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där. Inbjudan ska 

vara ställd till dig som sökande från prefekt eller motsvarande för 

värdinstitutionen i utlandet där forskningen kommer att bedrivas. Namn och 

kontaktuppgifter för den som upprättat dokumentet ska framgå. Inbjudan ska gälla 

för perioden som avses i denna utlysning och innehålla följande: 

En beskrivning av 

 motivet till att bjuda in och vara värd åt den sökande 

 hur den sökandes föreslagna forskning passar in i den berörda institutionen eller 

forskargruppens forskning och expertis 

 den sökandes tänkta roll i forskargruppen och/eller på institutionen. 

Förutom detta ska inbjudan också beskriva värdinstitutionens åtaganden i form av 

en beskrivning av 

 vilket stöd som krävs för att genomföra den föreslagna forskningen och hur detta ska 

tillhandahållas den sökande 

 hur institutionen kommer att uppfylla den sökandes behov av lokaler, utrustning och 

övrig infrastruktur 

 hur forskningsmiljön kommer att stödja utvecklingen av den sökandes vetenskapliga 

meritering, nätverk och kompetens. 

I inbjudan ska finnas uppgifter om värdinstitutionen, vilket inkluderar 

tidsperioden/-perioderna för din vistelse samt kontaktperson vid värdinstitutionen 

i utlandet (förnamn, efternamn, telefonnummer samt e-postadress). Även 

värdinstitutionens fakultet samt postadress ska anges. 

Dokumentet får omfatta högst 2 A4-sidor (2 sidor per inbjudan i det fall du 

kommer att vistas vid fler än en värdinstitution i utlandet). Ladda ner mallen för 

inbjudan från värdinstitutionen i utlandet här. (word, 40.3 kB) 

Beskrivning och motivering av vald värdinstitution 

Redogörelsen ska omfatta högst 1 A4-sida och omfatta följande: 

https://www.vr.se/download/18.3428b2171760c4f2c9f1070/1608912854615/Inbjudan%20fr%C3%A5n%20medelsf%C3%B6rvaltaren%20%20200615%20(1).docx
https://www.vr.se/download/18.3428b2171760c4f2c9f1070/1608912854615/Inbjudan%20fr%C3%A5n%20medelsf%C3%B6rvaltaren%20%20200615%20(1).docx
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a431/1609604962110/Invitation%20from%20host%20190814%20(1).docx
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a431/1609604962110/Invitation%20from%20host%20190814%20(1).docx
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 En beskrivning av hur forskningen vid värdinstitutionen i utlandet förhåller sig till 

forskningen vid den svenska institutionen. 

 En motivering av ditt val av värdinstitution och beskrivning av dina möjligheter att 

utveckla din kompetens som forskare. 

Medelsförvaltare 

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet. 

Medverkande 

Här bjuder du in eventuella medverkande administratörer till din ansökan. 

Cv 

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga 

konto i Prisma. Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i ditt cv enligt 

de begränsningar i antal som anges: 

 Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt 

specialistexamen. Notera att om du kommer att avlägga din doktorsexamen efter 

att utlysningen stängt ska du ange uppgifterna för planerad examen under den 

forskarutbildning du hämtar in till ansökan. 

 Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning 

eller inte) och längre relevanta anställningar du haft, postdoktorsvistelser (anges även 

som anställning om detta varit aktuellt), forskarutbyten som är relevanta för den 

beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat 

din möjlighet att meritera dig som forskare. 

 Meriter och utmärkelser: Handledda personer (doktorander och studenter; ange hur 

många personer det rör sig om i varje kategori och namnge högst 10 av de mest 

relevanta), högst 10 av de mest relevanta bidrag du erhållit i konkurrens, högst 10 av 

dina mest relevanta priser och utmärkelser, samt högst 20 eventuella övriga meriter 

som är relevanta för ansökan. 

 Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga 

dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta. 

Så bedöms din ansökan 

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet 

fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga 

ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier. 

Bedömningsprocess 

Din ansökan bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är svenska och 

internationella forskare. 

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Hela 

beredningsgruppen träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera 

och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till 

Ämnesrådet för medicin och hälsa. 
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Beredningsgrupper 

För att ge utrymme åt mer djupgående diskussioner av de ansökningar som har 

högre kvalitet och en rimlig chans att bli finansierade, diskuteras inte de 

ansökningar som fått lägst betyg av ledamöterna i detalj på beredningsgruppens 

möte. Efter bidragsbeslut får alla ansökningar ett yttrande där det framgår vilka 

betyg ansökan fått av beredningsgruppen. De ansökningar som diskuterats mer 

utförligt vid beredningsgruppens möte får ett yttrande som förutom betyg även 

innehåller en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning 

av ansökans vetenskapliga kvalitet. 

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av 

ansökningar. 

Bedömningskriterier och vägledande frågor 

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av 

Vetenskapsrådets fyra baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande 

och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera 

baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Utöver baskriterierna bedöms din 

ansökan även med hjälp av ett tilläggskriterium, Internationalisering och 

forskningsmiljö. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag 

för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala. 

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning 

av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din 

ansökan. 

Scientific quality of the proposed research (1–7) 

An assessment of the quality of the project’s research question and methodology, 

including its potential for future research. 

Guiding questions: 

 Will the project, if successful, significantly advance our understanding of the field? 

 Is the research proposal relevant for medical research? 

 Is the definition of the problems and proposed solutions clear and compelling? 

 Do the study design, research questions and hypotheses meet the standard of the 

highest scientific quality? 

 Are the hypotheses clearly defined and based on the appropriate literature and/or 

preliminary data? 

 Are potential problems and alternative strategies identified and presented? 

 Are methods, including data analysis and statistics, appropriate for the project and 

well described? 

 Are the ethical considerations for the proposed project described and addressed 

properly? 

 If sex and gender is described as relevant to the research project, has the applicant 

considered sex and gender in the description of the proposed work, for instance as 

part of preliminary data, the choice of samples or study population, or data analyses? 

https://www.vr.se/soka-finansiering/bedomning-av-ansokningar/beredningsgrupper/beredningsgrupp/2021-01-13-ipd-mh1-internationell-postdok-var-medicin-och-halsa.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/bedomning-av-ansokningar.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/bedomning-av-ansokningar.html
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Novelty and originality (1–7) 

An assessment of how well new theories, concepts, methods and questions are 

implemented and developed. 

Guiding questions: 

 Does the project significantly extend or challenge current understanding, views or 

practice in the field? 

 Is the project built on a unique combination of ideas, preliminary data, and 

methodologies to create novel approaches to address the question at hand? 

 Is there potential to generate new knowledge, novel technologies, or new directions 

for research and advancement of the field? 

 Will completion of the aims improve scientific knowledge, technical capability, 

and/or clinical practice? 

 Does the proposed line of research have the potential to significantly advance current 

knowledge in the field or will it only add minor details to existing knowledge? 

Merits of the applicant (1–7) 

An assessment of the applicant’s merits and competence in relation to the 

proposed project. 

Guiding questions: 

 How strong are the applicant’s merits and competence in relation to career age, 

research area and previous research environment? 

 To what degree does the applicant’s previous experience and scientific competence 

strengthen the project? 

Feasibility (1–3) 

An assessment of the feasibility of the proposed project. An application must have 

a grade 2 or 3 in Feasibility in order to be funded. 

Guiding questions: 

 Are adequate resources available for the project’s research question, including 

supervision and relevant equipment? 

 Is the general design, including the time-frame, realistic for implementing the 

proposed project? 

 Are the materials, methods (including statistics and/or power calculations), 

experimental models, and when appropriate, patient/study cohorts adequate and well 

adapted to the hypothesis or research question? 

Internationalisation and research environment (1-7) 

An assessment of the opportunities for the applicant to develop their research 

network and competence as a researcher, as well as an assessment of the 

contribution to future Swedish research. 

Guiding questions: 
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 To what extent does the foreign host institution seem relevant for the research the 

application concerns? 

 How suitable is the foreign research environment for the applicant’s ability to expand 

their research network, develop new competences and their independence as a 

researcher? 

 How suitable is the Swedish host research environment for the applicant’s ability to 

develop their career as a researcher? 

 Will the applicant have the opportunity to acquire and bring new concepts, ideas, 

technologies, methods and/or model systems to Sweden? 

 To what extent could the project and the stay abroad contribute to Swedish research 

in a long-term perspective? 

Overall grade (1–7) 

The above subsidiary criteria are weighed together into an overall grade, which 

reflects the review panel’s joint evaluation of the application’s scientific quality. 

The scientific quality of the project has the greatest importance when evaluating a 

project proposal, thereafter Internationalisation and research environment, then 

Novelty and originality and the Merits of the applicant. 

 


