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Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten 2018 
 
Sista dag att skicka in ansökan är den 15 maj 2018 kl. 14.00. 
 

Inriktning 

Syftet med bidraget till forskarskola är att anordna utbildning på forskarnivå för yrkesverksamma 
personer i socialtjänsten och öka antalet socialarbetare med utbildning på forskarnivå i 
socialtjänsten. Utbildningen ska bidra till långsiktig kompetens- och kunskapsuppbyggnad inom 
socialtjänsten, förbättra kunskapsläget inom socialtjänstens verksamhetsområden och stärka 
klient- och praktiknära forskning inom området. Syftet är också att stärka kvalitets- och 
utvecklingsarbetet i socialtjänsten. 

Utbildningen ska… 

• inkludera olika vetenskapliga perspektiv och metoder, och olika typer av 
forskningsfrågeställningar 

• omfatta kurser i statistik, kvantitativa och kvalitativa metoder  

Forskningen som bedrivs inom forskarskolan ska… 

• avse klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden 
inklusive interventionsforskning  

• uppfylla höga kvalitets- och metodkrav och främja tvärvetenskap och teknikutveckling. 
• svara mot forskningsbehov som identifierats av brukare och yrkesverksamma inom 

socialtjänsten  
• syfta till att komma till användning i socialtjänsten och utveckla socialtjänstens 

verksamhet 
• involvera yrkesverksamma och brukare i socialtjänsten som aktiva parter i 

forskningsprocessen  
• beakta frågeställningar angående psykisk ohälsa  

Ramar för forskarskolan 
 
För att få bidrag från Forte måste forskarskolan uppfylla följande krav: 
 
Forskarskolan ska… 
 

• drivas av två svenska universitet/högskolor i samverkan som har delat huvud- och 
samordningsansvar 

• även samverka med andra lärosäten i landet  
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• ha organiserad samverkan med socialtjänsten i kommuner och regionala strukturer 
spridda över landet  

• erbjuda stimulerande forskningsmiljö/er med internationell anknytning 
• ha ett strukturerat utbildningsutbud med gemensamma kurser och seminarier av hög 

vetenskaplig och pedagogisk kvalitet, vilka ska vara nationellt tillgängliga 
• erbjuda handledarstöd med bred kompetens och även kompetensutveckling av 

handledare 
• ha tydlig organisation och ledning, inkluderande en styrgrupp med överordnat ansvar för 

kvalitetssäkring av forskarskolans verksamhet i samverkan med andra lärosäten och 
kommuner/regionala strukturer 

• anordna forskarutbildning i en omfattning som motsvarar minst 50 och max 60 procent 
av studier på heltid för yrkesverksamma i socialtjänsten så att de inom en sammanlagd tid 
av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen 

• finansiera lönekostnader för forskarstuderande motsvarande 25% av heltid 
• underlätta för forskarstuderande att delta på distans genom till exempel användandet av 

digital teknik 
• skapa mötesplatser och nätverk för forskning och praktik och andra relevanta aktörer  

 
Forskarskolan ska, med start 2019, genomföra ett intag per år under loppet av tre år med cirka 10 
forskarstudenter per år, dvs totalt 30 forskarstuderande. Antagningen ska eftersträva nationell 
och regional spridning samt spridning mellan olika typer av projekt och 
forskningsfrågeställningar. För att antas till forskarutbildningen krävs en anställning tills vidare 
som yrkesverksam i socialtjänsten. Forskarskolan ska i ansökan till Forte presentera en plan för 
rekryteringsprocessen av forskarstudenter och samverkan med arbetsgivarna i samband med 
rekryteringen. Innan antagning till forskarskolan ska det finnas en överenskommelse mellan 
respektive kommun och lärosätena som ansvarar för forskarskolan om ekonomiska och 
tidsmässiga förutsättningar.  
 
En årlig lägesrapport ska lämnas till Forte senast den 31 mars med start 2020 som inkluderar 
resultatet av den årliga antagningen av forskarstudenter till forskarskolan.  
 

Behörighet 
 
Forskarskolan ska drivas av två universitet/högskolor i samverkan. Lärosätena ska vara godkända 
av Forte som medelsförvaltare. Lärosätena ska vara samordnande för den nationella 
forskarskolan och är också ansvariga för aktivitetsrapportering samt vetenskaplig och ekonomisk 
slutrapportering av beviljade medel.  
 
Ett villkor för att en ansökan ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för alla 
koordinatorers tidigare beviljade bidrag från Forte, där tidpunkten för slutredogörelse har 
passerat, skickats in senast den 21 feb 2018. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad 
förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för slutredogörelse. 
 

Ansökan 
 
Samverkande lärosäten skickar in varsin ansökan med identisk titel och forskningsprogram. 
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Budget, där lön till koordinator och övriga kostnader inklusive löner till forskarstuderande ska 
framgå. Ansvarsfördelning ska tydliggöras i ansökan utifrån överenskommelse mellan lärosätena. 
Budget och ansvarsfördelning bör därför anges i avgränsningsbara delar (kurser, antagning mm), 
som möjliggör uppföljning. Varje lärosäte kan endast skicka in en ansökan.  
 
Ansökan ska inkludera en namngiven forskare på respektive lärosäte som ska vara koordinator 
för forskarskolan med ansvar för samordning och studieuppföljning. Koordinatorn ska vara 
anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, om inte Forte, medelsförvaltare och 
eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Koordinatorn behöver inte vara 
anställd vid ansökningstillfället. Ansökan ska också inkludera koordinatorn från det samverkande 
lärosätet som medverkande forskare.  
 

Beredning 

Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp som är sammansatt av 
internationella experter. Ansökan bör därför skrivas på engelska. Forte bekostar inte översättning 
av ansökan. 

Bedömningskriterier 
 

• Forskarskolans vetenskapliga inriktning i relation till utlysningen och Fortes nationella 
forskningsprogram 

• Forskarskolans organisation, upplägg och innehåll 
• Värdorganisationernas, koordinatorernas och medverkande forskares 

forskningskompetens i relation till forskarskolans inriktning samt erfarenhet av att 
organisera forskarutbildning 

• Kursutbudets inriktning, kvalitet, tillgänglighet och relevans för forskarskolans inriktning 
• Samverkan och nätverksbyggande med andra universitet/högskolor och socialtjänsten 
• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet  

 

Bedömning och beslut 
 
Bedömningen av ansökan görs av en beredningsgrupp med internationella forskare och svenska 
allmänföreträdare. Granskarna bedömer ansökan i konkurrens med övriga ansökningar utifrån 
Fortes bedömningskriterier. I ett första steg i urvalsprocessen kommer beredningsgruppen att 
välja ut några av de sökande lärosätena till en intervjue med representanter från 
beredningsgruppen. I nästa steg föreslår beredningsgruppen för Fortes styrelse vilka två 
samverkande lärosäten som bör beviljas bidrag för forskarskolan. Kort efter att Fortes styrelse 
fattat beslut publiceras besked om bidragsfinansiering på Fortes webbplats. Beslut och yttrande 
publiceras därefter i projektledaren/koordinatorns personliga konto i Prisma, under fliken 
Ansökningar och bidrag.  
 

Beloppsnivå 
 
I denna utlysning kan du ansöka om totalt 88 mkr under maximalt 7 år. Budgeten per år bör 
avspegla succesiv upptrappning och nedtrappning av antalet antagna forskarstudenter. Första året 
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omfattar kostnader för planering och antagning av forskarstudenter. Budgeten ska fördelas 
mellan de två samverkande lärosätena. 
 
Beslut om finansiering fattas för fyra år i taget. Beslut om de sista åren fattas efter en 
halvtidsuppföljning.  
 

Open access 

Forte kräver att resultat från forskningen publiceras i open access, enligt Fortes riktlinjer. Läs mer 
om Open Access. 

Överföring av projektinformation till SweCRIS 
 
Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 
bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om SweCRIS. 
 

Ansök via Prisma 
 
Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma.   
 
Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan:  
 

• Det sökande lärosätet måste ha ett organisationskonto i Prisma  
• Den av lärosätet utsedda koordinatorn måste skapa ett personligt konto i Prisma  
• Medverkande lärosäte och koordinator måste också skapa konton i Prisma  
• Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på 

respektive forskares personliga konto  

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag. 
 

Tidplan 
 
15 maj 2018 kl. 14.00 Sista dag att lämna in ansökan.  
 
1 Oktober 2018 Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag. 

http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
https://prisma.research.se/
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