
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterier för godkännande av medelsförvaltare 
för Skolforskningsinstitutets forskningsbidrag 
De bidrag som Skolforskningsinstitutet betalar ut ska förvaltas av ett svenskt 
universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation 
som uppfyller vissa kriterier. De kriterier som ligger till grund för institutets 
beslut överensstämmer i huvudsak med de som tillämpas av Vetenskaps-
rådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 

Kriterier för godkända medelsförvaltare 

En godkänd medelsförvaltare ska uppfylla följande kriterier: 

• Vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer.1 

• Vara forskningsutförare, dvs. bedömas  

‒ erbjuda en forskningsmiljö med kvalificerad vetenskaplig ledning, 
dokumenterade forskningsprojekt och dokumenterade veten-
skapliga publikationer 

‒ ha förmågan att klara åtagandena enligt Skolforskningsinstitutets 
generella villkor för bidrag för forskning. Dessa förskriver att en 
projektledare ska vara anställd av medelsförvaltaren samt att 
medelsförvaltaren som arbetsgivare svarar för att erforderliga 
resurser för forskningsprojektet kan erhållas.  

• Erbjuda en forskningsmiljö med en kvalificerad vetenskaplig 
ledning, dokumenterade forskningsprojekt och dokumenterade 
vetenskapliga publikationer. 

• Garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag 
genom att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt 
får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras. 

                                                        
1 Undantaget om Skolforskningsinstitutet ska utbetala bidrag till utländsk organisation enligt 

styrande dokument eller avtal. 
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• Se till att resultaten av forskning som genomförts med stöd av Skol-

forskningsinstitutet görs öppet tillgänglig för såväl andra forskare 
som den intresserade allmänheten och företag, i enlighet med de 
villkor som preciseras för den aktuella utlysningen. 

En medelsförvaltare får inte 

• vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk/vinstdrivande 
verksamhet. 

 

Rutin för godkännande av nya medelsförvaltare 

Ansökan om att bli en godkänd medelsförvaltare måste göras i god tid 
innan en ansökan om forskningsbidrag ska lämnas in. En ansökan som 
saknar godkänd medelsförvaltare avvisas utan vidare granskning.  

Ansökan görs i ansökningssystemet Prisma. Ansökan ska göras av en 
behörig företrädare för organisationens förvaltning.  

Ansökan om att bli medelsförvaltare prövas mot de ovanstående krite-
rierna.  

 

 

https://prisma.research.se/

