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Beskrivning av utlysningen  
Turism och besöksnäringen relaterar till många olika delar av samhället som har betydelse för en hållbar 

utveckling. Trots det är forskningen om en hållbar utveckling av turism och besöksnäring begränsad och 

fragmenterad. Ny kunskap och strategiska och innovativa lösningar behövs för att motverka negativa 

effekter och för att förena branschens positiva utveckling med en mer hållbar ekonomisk, social och 

miljömässig utveckling, i såväl urbana som rurala miljöer. Det är bakgrunden till forskningsrådet Formas 

aktuella utlysning, Hållbar turism och besöksnäring.  

Forskare från alla discipliner välkomnas att utforma större forskningsprojekt som belyser aktuella 

frågeställningar inom hållbar turism och besöksnäring. Forskningsprojekten bör vara tvärvetenskapligt 

sammansatta och förväntas bidra till att forskningen inom området blir mer sammanhållen, strategisk, 

innovativ och därmed användbar för olika samhällsaktörer.  

Inriktning 
I den här utlysningen välkomnar Formas ansökningar för större forskningsprojekt som belyser aktuella 

frågeställningar inom området hållbar turism- och besöksnäring. För att säkra näringens hållbara 

utveckling ska forskningsprojekten vara relevanta för samhällets utmaningar så som de beskrivs i de 

nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling. Utlysningen vänder sig till forskare 

inom alla discipliner, verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter 

med forskningsuppdrag.  

Eftersom turism och besöksnäringen berör så många olika delar av samhället behöver forskningen utgå 

från ett helhetsperspektiv där sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter beaktas 

tillsammans. Forskningsprojekten bör därför vara tvärvetenskapligt sammansatta och förväntas bidra till 

att forskningen inom hållbar turism och besöksnäring blir mer sammanhållen, strategisk, innovativ och 

därmed användbar för olika samhällsaktörer.  

Utlysningen vill uppmuntra forskare utanför de etablerade forskningsmiljöerna inom hållbar turism och 

besöksnäring att bidra till forskningsfältets utveckling. Projekten får gärna involvera forskare från olika 

discipliner vid olika lärosäten, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. 

Forskningsprojekten ska ha en frågeställning som fokuserar på att bidra till en mer hållbar ekonomisk, 

social, kulturell och miljömässig utveckling. Sådana frågeställningar finns både på samhällsnivå och på 

företagsnivå. Några exempel är digitaliseringens betydelse och möjligheter för näringen, hur näringen kan 

utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, kopplingar mellan turism- och besöksnäring och andra områden, 

stads- eller landsbygdsutveckling, skydd av naturmiljöer, social hållbarhet, vad som skapar attraktivitet, 

hållbart och livskraftigt småföretagande, samverkan mellan företag, samspel med andra sektorer och 

aktörssamverkan.  

Den nya kunskap och de resultat som forskningsprojekten ger förväntas bidra till en hållbar utveckling i 

Sverige och/eller globalt, samt öka förståelsen för flöden och kopplingar mellan Sverige och omvärlden.  

Utlysningen vill stimulera större forskningsprojekt som kan dra nytta av och skapa vetenskapliga fördelar 

av samverkan och tvärvetenskaplighet i en större gruppering. Fördelarna med att driva ett större 

forskningsprojekt, den vetenskapliga samverkan och tvärvetenskapligheten ska tydligt framgå i ansökan. 

Forskningsprojekten kan med fördel utformas så att de bidrar till forskares mobilitet. Forskare kan åka 

iväg till en annan forskningsmiljö under en kortare tid eller ta emot gästforskare i sin egen forskningsmiljö. 

Mobilitet kan även avse interaktion mellan forskare och aktörer i det omgivande samhället. För att främja 

och utöka samarbete mellan lärosäten uppmuntras sökande projekt att knyta en eller flera doktorander till 

sig som kan dela sin tid mellanmedverkande lärosäten.  
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För att stärka både forskningsfrågorna och genomslaget av forskningen bör forskningsprojekten samverka 

och kommunicera med olika intressenter från sektorn och omgivande samhälle. Samverkan ska beskrivas i 

projektansökan. Eventuell medfinansiering ska anges i budgetformuläret och beskrivas i 

budgetspecifikationen. 

Utlysningen omfattar totalt 60 miljoner kronor, avsett för större forskningsprojekt inom hållbar turism 

och besöksnäring. Ett enskilt projekt kan ansöka om 2-5 miljoner kronor per år under maximalt fyra år. 

Varje forskningsprojekt kan därmed som mest beviljas mellan 8-20 miljoner kronor. 

Bakgrund 
Turism och besöksnäringen är en bransch med stor omsättning som förväntas fortsätta expandera både i 

Sverige och internationellt. De senaste åren har den totala konsumtionen inom näringen i Sverige varit 

uppemot 300 miljarder kronor, varav utländska besökare har stått för ungefär en tredjedel. Näringen står 

därmed för 6 procent av Sveriges exportvärde.  

Näringen relaterar till många olika delar av samhället som har betydelse för en hållbar utveckling. Den är 

bland annat en betydelsefull arbetsgivare, särskilt för kvinnor, nyanlända och ungdomar och den relaterar 

också till områden som exempelvis; livsmedel, skogsbruk, lantbruk, rennäring, fiske, samhällsplanering, 

mark- och vattenfrågor, infrastruktur, byggande, digitalisering, biologisk mångfald, tillgänglighet, kultur, 

kompetensförsörjning, evenemang, stora möten, sport och friluftsliv samt relationen mellan olika platser 

och områden, lokalt och nationellt. Näringen kan därmed bidra till hållbar utveckling på många olika sätt 

och inom många olika områden. Den kan dock även vara problematisk. Exempelvis genom att utsläpp 

från flyg, biltrafik eller kryssningsfartyg ökar, men också genom att känsliga miljöer utsätts för, och slits, av 

många besökare. Ny kunskap och strategiska och innovativa lösningar behövs för att motverka negativa 

effekter och för att förena branschens positiva utveckling med en mer hållbar ekonomisk, social och 

miljömässig utveckling, i såväl urbana som rurala miljöer.  

Trots dess stora betydelse och omfattning är forskningen om en hållbar utveckling av turism och 

besöksnäringen begränsad och fragmenterad, vilket var något som konstaterades i SOU 2017:95 ”Ett land 

att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Utredningen föreslog att 

Formas skulle etablera ett forskningsprogram inom tematiken och Formas genomförde 2017 en satsning 

på synteser som syftade till att redogöra för rådande kunskapsläge och kunskapsbehov. Formas driver 

även tre nationella forskningsprogram-för hållbart samhällsbyggande, för klimat och för livsmedel-med 

koppling till frågeställningar som också är angelägna för hållbar turism och besöksnäring.  

Syfte med utlysningen 
För att stärka den strategiska utvecklingen av forskningen inom hållbar turism och besöksnäring och för 

att göra den mer sammanhållen, innovativ och användbar utlyser Formas forskningsmedel som ger 

möjlighet att bygga upp större projekt med nya och/eller breddade forskningssamarbeten, med en 

tvärvetenskaplig sammansättning. Utlysningen ska ge förutsättningar för forskningen att utgå från ett 

helhetsperspektiv där sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter beaktas 

tillsammans.  

Dialogmöte om utlysningen 
Formas kommer inte att erbjuda ett dialogmöte eller annat tillfälle för mer information, men ansvariga 

forskningssekreterare svarar på frågor via mail och telefon.  

Sista ansökningsdag 
Utlysningen stänger 21 augusti 2018 kl. 14.00. Skapa gärna din ansökan i Prisma i god tid för att kunna få 

hjälp om problem skulle uppstå. Ansökan går att förhandsgranska när som helst under processen. Fram 
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till att utlysningen stänger går det att avregistrera ansökan och göra ändringar. Observera att det inte går 

att göra kompletteringar av ansökan efter att utlysningen stängt. 

Din ansökan 

Det kan du söka för 

• Bidrag kan ges till projekt som ligger inom Formas ansvarsområden och inom ramarna för 
utlysningen.  

• Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, till exempel 
finansiering av lön för forskare, doktorander eller teknisk personal.  

• Det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal får inte 
överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte 
kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag med fullständig 
lönefinansiering. Formas tillåter inte årliga löneökningar för projektdeltagare. 

• Underleverantörer är tillåtna om de deltar i avgränsade delar av projektet. Underleverantörer kan 

vara andra samhällsaktörer, såsom kommuner, företag eller branschorganisationer. Andra 

samhällsaktörer kan också bidra med sin tid (in-kind). Sådana insatser bör i så fall beskrivas i 

ansökan. 

• Bidrag kan också sökas för finansiering av driftkostnader som resor, samverkansaktiviteter, 
konferenser och workshops, inköp av data eller material, analyser, lokaler och andra relaterade 
kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande).  

• Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access. 
Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat 
finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.  

Bidragets storlek och projekttid 
• Medel kan sökas för högst fyra år (totalt 48 månader) 

• Totalbeloppet för ett forskningsprojekt kan uppgå till maximalt 20 miljoner kronor och får inte 

överstiga 5 miljoner kronor i genomsnitt per projektår. Om det totalt sökta beloppet överskrider 

ett genomsnittligt årsbelopp på 5 miljoner kronor kommer ansökan att avvisas. 

• Projektets startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra. Medel för projektets 12 första 

månader kommer att betalas ut under 2018 (inga medel betalas ut 2021). Sökande registrerar 

budget i ansökan enligt hur de faktiska kostnaderna föreligger. Medlen för forskningsprojekt får 

disponeras ett år efter att projekttiden är slut.    

• Ekonomisk återrapportering sker årligen för projekt längre än 18 månader. Ekonomisk och 

vetenskaplig slutrapportering ska göras senast tre månader efter dispositionstidens slut.  

• Ingen medfinansiering krävs i denna utlysning, men välkomnas. 

Förutsättningar för att få söka 
• För att kunna ansöka om bidrag måste huvudsökanden och medsökande forskare ha avlagt 

doktorsexamen. 

• Annan personal som medverkar i projektet, såsom forskarstuderande, samverkanspartners eller 

teknisk personal, behöver inte ha avlagt doktorsexamen.  

• Bidrag får förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med 

forskningsuppdrag eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på 

medelsförvaltare (läs även mer om medelsförvaltare nedan). 
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• Det går att inkludera personer/funktioner i projektet utan att de inkluderas som medverkande 

(eller ”medsökande”) forskare i ansökningsformuläret. Detta kan då göras genom ett tillägg i 

projektbeskrivningen och/eller i budgeten. Dessa personer kommer dock inte kopplas till 

ansökningsformuläret i Prisma och behöver därmed inte bidra med CV-uppgifter. Det kan t.ex. 

vara administrativ personal, forskarstuderande, teknisk personal eller övriga samverkanspartners, 

och dessa behöver inte ha avlagt doktorsexamen.  

• Det finns inte någon åldersgräns för projektets deltagare, men heltidspensionerad personal kan 

inte erhålla bidrag för lön. 

• Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan i denna utlysning. 

• Observera att det går att söka medel i denna utlysning även för den som har ett beviljat och 

pågående projekt inom Formas årliga öppna utlysning. Den totala lönen från Formas får dock 

aldrig överstiga 100 procent av en heltidsanställning. 

Så här söker du 
Ansökan om bidrag skickas in genom ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma 

behövs ett användarkonto. 

Länk till Prisma 

Språk 

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs på 

engelska. Detta eftersom beredningsgruppen har en internationell sammansättning och ansökningar som i 

sin helhet skrivits på svenska kommer ansökan att översättas till engelska av en professionell 

översättningsbyrå innan den lämnas till Formas beredningsgrupp för granskning. Det går inte att göra 

ändringar i översättningen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan 

sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Vänligen notera att budgetspecifikationen 

alltid bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av 

den internationella beredningsgruppen som den är. 

Detta ska ansökan innehålla 

Grundinformation 

• Antal månader som ansökan avser och beräknad projekttid 

• Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken) 

• Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken) 

• Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken vardera)  

 Forskningsprojektet 

• Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över 
forskningsområdet.  Under denna rubrik beskrivs projektets mål, syfte och originalitet. Här ska 
även en bakgrundsbeskrivning som innehåller en översikt av forskningsområdet ingå, liksom 
projektets problemformulering i relation till utlysningens inriktning samt eventuella relevanta mål 
och strategier. (7 000 tecken). 

• Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för 
vetenskaplig publicering och publicering av rapport (15 000 tecken). 

https://prisma.research.se/Start
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• Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta samt riktade kommunikationsinsatser och 
interaktion med intressenter. Redogör här för vilka grupper forskningen är relevant för, hur dessa 
eventuellt inkluderas i forskningen och hur projektets resultat kommer att kommuniceras. Beskriv 
även hur forskningens potentiella genomslag påverkar olika grupper i samhället (8 000 tecken). 

• Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (4 000 
tecken). 

Budget 

• Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid 
ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya 
anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. 
Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.  

• Ange aktivitetsgrad för samtliga deltagare i projektet, även för de projektdeltagare som bidrar med 
sin tid (in-kind) eller har annan finansiering för genomförandet av projektet. 

• Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. 

• Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan. 

• Specificera lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den 
praxis som gäller vid medelsförvaltaren. 

• I projektbudgeten ”Totalt sökt belopp” anges indirekta kostnader direkt i projektbudgeten i 
enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-
kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller 
lokalkostnader. 

• Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra 
kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska 
också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, inköp 
av data, publicering via Open Access, m.m. 

Etik 
Sökanden bör alltid ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Om så är fallet ska de aktuella 

etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om forskning som 

utnyttjar personuppgifter eller försök på människor eller djur. Läs mer om etik i Formas allmänna 

anvisningar (http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/). 

Klassificeringar 

• Välj ett ämnesområde. 

• Välj minst en och max tre SCB-koder. 

• Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet 
bäst. För mer information om målens innebörd se här (http:/www.globalamalen.se/om-globala-
malen/). 

• Välj minst ett och max fem nyckelord som beskriver projektet. 

Medelsförvaltare 
Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på 

medelsförvaltare i Formas allmänna anvisningar. 

• Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den 
saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.  

• Efter utlysningen stängts skickas en registrerad ansökan automatiskt till medelsförvaltaren som 
har sju veckodagar på sig att signera ansökan.  

http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/Medelsforvaltare/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/Medelsforvaltare/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/
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Medverkande 

• Huvudsökande bjuder in medverkande forskare (de forskare som anses vara medsökande för 
projektet) och medverkande administratörer (inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper 
dig att fylla i ansökningsformuläret).  

• Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Huvudsökande bjuder in de som 
ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma 
(observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).  

• Övriga medverkande typ kommun. 

CV 
Den sökande hämtar de uppgifter som är relevanta för ansökan från sin personliga profil i Prisma. Andra 

medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan och bör i god tid se över 

att deras CV i Prisma är kompletta och uppdaterade. Uppgifterna ska omfatta: 

• Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.  

• Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, 
forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i 
forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag). 

• Meriter och utmärkelser:   
o Docentur. 
o Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för 

respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10). 
o Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10). 
o Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10). 

• Övriga meriter inklusive uppgifter om publiceringar: Här ska huvudsökande och medverkande 
forskare uppge antal publikationer för den senaste femårsperioden samt det totala antalet 
publikationer om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive 
mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) antal publikationer av olika typer (såsom 
artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, 
konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag). Under övriga meriter kan även andra meriter som är 
relevanta för ansökan anges, som till exempel dokumenterad erfarenhet av samverkan och 
forskningskommunikation (max 10). Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt 
tillgängliga dataprogram (max 10).  

Publikationslista 
Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera 
att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.  

Bedömning av ansökningarna 
Ansökningarna bedöms av en internationell beredningsgrupp som utgörs av aktiva forskare och personer 

med kompetens att bedöma forskningens relevans. Ansökan bedöms utifrån kriterier för vetenskaplig 

kvalitet (frågeställning, metod och genomförande samt vetenskaplig kompetens) samt kriterier för 

samhällsrelevans (frågeställningens möjliga samhällsnytta, riktade kommunikationsinsatser och interaktion 

med intressenter). Budgetens rimlighet bedöms i förhållande till projektets upplägg och förväntade 

resultat. 
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Samtliga kriterier ska adresseras i ansökan och den sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan 
till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då 
granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.  

Vänligen observera att bedömningskriterierna som beskrivs nedan är speciellt utformade för 
denna riktade satsning och därmed avviker från de som omnämns på Formas hemsida. 

Kriterier för vetenskaplig kvalitet 

Vetenskaplig frågeställning: 

• Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat 

• Originalitet och nyhetsvärde i syfte och teori 

• Syfte i linje med utlysningen 

Förtydliganden 

Frågeställningen bör fokusera på någon eller några av de utmaningar som omfattas av en hållbart växande 
turism och besöksnäring i denna utlysning.  

Metod och genomförande:  

• Konkret och realistisk arbetsplan 

• Konkret och realistisk plan för publicering och informationsspridning 

• Koordinering av projektet och sammansättning av forskargruppen 

• Lämpligheten av mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt 

• Etiska överväganden 

• Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat 

Förtydliganden 

Fördelen/fördelarna? med det större forskningsprojektet och det vetenskapliga samarbetet ska tydligt 
framgå i ansökan, och på samma sätt fördelarna med den föreslagna tvärvetenskapligheten. Man kan även 
gärna beskriva om/hur projektet kan skapa en långsiktigt aktiv forskningsmiljö, om relevant. 

Vetenskaplig kompetens: 

• Publikationernas vetenskapliga kvalitet 

• Förmåga att genomföra projektet enligt planen 

• Erfarenhet av handledning av yngre forskare (postdocs, doktorander, samt examensarbetare för sökande 
som själva är unga forskare) 
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• Erfarenhet av projektledning 

• Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag, samt 
deltagande vid eller arrangerande av workshops eller konferenser 

• Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter 
eller användare 

• Forskargruppens styrka och konkurrenskraft 

Förtydliganden 

Kvaliteten på vetenskapliga publikationer bedöms med hänsyn till standarder inom varje 
vetenskapsområde. När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga 
kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens. 

Kriterier för samhällsrelevans och genomslag 

Frågeställningens möjliga samhällsnytta: 

• Projektet adresserar för samhället relevanta frågor inom utlysningens inriktning. 

• Projektet har på ett uttalat och relevant sätt tagit hänsyn till olika intressenters eller användares behov i 
utformningen av projektet. 

Förtydliganden 

Att ta hänsyn till intressenters eller användares behov kan bestå av referenser till direktiv, olika mål och 
strategier, eller diskussioner med relevanta grupper i samhället.  

Kommunikation med intressenter och användare: 

• De viktigaste områdena där genomslag kan förväntas är identifierade 

• Tydliga, realistiska och ändamålsenliga mål för genomslag är formulerade 

• Planerade insatser (kommunikationsinsatser eller interaktion) för att skapa genomslag för projektet är väl 
beskrivna 

• Forskargruppens kompetens att genomföra planerade insatser kopplad till projektet är väl beskriven 

Förtydliganden 

Vägledande frågor för vad den sökande bör besvara: Vilka insatser är planerade att genomföras? Vem eller 
vilka riktas de till? Finns det olika insatser för olika intressenter eller grupper i samhället? Vad är målet 
med insatserna? Vilka tidigare erfarenheter har forskargruppen av att arbeta med att kommunicera 
forskningsresultat och involvera, göra delaktiga eller engagera intressenter? Finns det andra planerade 
insatser eller resurser för kommunikation som kommer projektet till del?   
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Hur går bedömningsprocessen till? 

Formas bedömer ansökningarna enligt de instruktioner och anvisningar som finns i respektive 
utlysningstext. Forskningen ska vara av relevans för en hållbar utveckling av samhället och av högsta 
vetenskapliga kvalitet. 

Läs mer om bedömningsprocessen på Formas webbplats. 

Beslut om bidrag 

Formas forskarråd fattar beslut om bidrag vid forskarrådsmötet 14 november 2018. Besluten offentliggörs 
kort därefter på Formas hemsida. Besluten kan inte överklagas. 

Stöd och genvägar 
• Allmänna anvisningar (http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/) 

• Etikpolicy (http://www.formas.se/Finansiering/Etikpolicy/) 

• Krav på medelsförvaltare (http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-

anvisningar/Medelsforvaltare/) 

• Prisma (https://prisma.research.se/Start) 

• Prisma support (https://prismasupport.research.se/) 

Kontaktinformation 
Ansvarig forskningssekreterare: 

Åsa Frisk 

Telefon: +46(0)8-775 40 19, +46(0)73-068 60 08 

E-post: asa.frisk@formas.se 

Administrativt stöd: 

Anna Kuznetcova 

Telefon: +46 (0)76-000 24 95 

E-post: anna.kuznetcova@formas.se 

http://www.formas.se/sv/Finansiering/Bedomning-av-ansokningar/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/
http://www.formas.se/Finansiering/Etikpolicy/
http://www.formas.se/Finansiering/Etikpolicy/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/Medelsforvaltare/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/Medelsforvaltare/
http://www.formas.se/sv/Finansiering/Allmanna-anvisningar/Medelsforvaltare/
https://prisma.research.se/Start
https://prisma.research.se/Start
https://prismasupport.research.se/
https://prismasupport.research.se/

