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Tillämpad välfärdsforskning 2018 
 
Sista dag att skicka in ansökan är den 12 april 2018 kl. 14.00. 
 
Inom denna utlysning kan du ansöka om tre olika bidragsformer: projektbidrag, postdokbidrag 
och praktiknära forskartjänster. 
 

Inriktning 

Syftet med forskningsprogrammet är att främja klient- och praktiknära forskning om 
socialtjänstens verksamhetsområden, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka 
delaktigheten från brukare och anhöriga. Forskningen ska uppfylla höga kvalitets- och 
metodkrav, främja tvärvetenskap samt användning av teknik i socialtjänsten. 

Bland prioriterade områden där forskning bedömts angelägen kan nämnas följande, delvis 
överlappande, prioriterade områden: 

• Personcentrerad socialtjänst. Forskning om hur socialtjänsten kan arbeta mer 
personcentrerat, i bemärkelsen att se klienten som en mer aktiv part i planering och 
handläggning av ärenden, och utveckla ett mer klient- och brukarorienterat 
förhållningssätt.  

• Samverkan mellan olika aktörer. Det behövs forskning om samordning i gränssnittet 
mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänsten. Vilka är framgångsfaktorerna och 
hindren för gränsöverskridande samverkan och samorganisering över 
huvudmannagränser och också mellan kommuner? 

• Effekterna av tidiga/förebyggande insatser. Det finns ett stort behov av forskning 
som utvärderar effekterna av insatser som används i socialtjänsten utifrån klientnära 
utfall, och särskilt angeläget är tidiga/förebyggande insatser. Vidare efterfrågas forskning 
om kärnkomponenter och verksamma komponenter i insatser. 

• Innovationer. För att kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför när det exempelvis 
gäller demografiska förändringar, ojämlik hälsa, minskad delaktighet och utanförskap 
finns ett stort behov av välfärdsteknologi för att utveckla både arbetssätt och processer, 
organisation och tjänster i socialtjänsten. 

• Implementeringsforskning. Implementeringsforskningen studerar införandet av nya 
arbetssätt i organisationer och omfattar särskilt förståelsen av förändrings- och 
förbättringsprocesser. Hur kan implementering och överföring från teori till praktik 
organiseras i socialtjänstens verksamhet? Hur kan socialtjänsten utveckla bättre långsiktig 
förvaltning av metoder och arbetssätt som införs? 

• Brukarmedverkan. Forskning om metoder för att skapa delaktighet, att utveckla och 
utvärdera metoder utifrån brukarnas behov och att organisera arbetet och arbetssätt i 
socialtjänsten utifrån ett brukarperspektiv är viktigt. Det behövs vidare forskning om 
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vilka effekter och följder brukarmedverkan får, till exempel om och hur delaktighet bidrar 
till socialtjänstens verksamhetsutveckling och kvalitet? 

Behörighet 
 
Om du söker projektbidrag eller bidrag till praktiknära forskartjänst ska du ha avlagt 
doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. Om du söker postdokbidrag ska 
du ha avlagt doktorsexamen någon gång mellan den 1 januari 2016 och vid den tidpunkt då 
ansökan lämnas in. 
 
Huvudsökande ska leda projektet i samverkan mellan ett eller flera kommuner eller regionala 
strukturer och forskare vid universitet och högskola. Samarbete mellan universitet och 
kommuner eller regionala strukturer ska beskrivas i ansökan. De kommuner eller regionala 
strukturer som inte finns registrerade i ansökningssystemet Prisma behöver skapa ett 
organisationskonto.  

Du som söker praktiknära forskartjänst på deltid (40–60 procent) ska ha en anställning tills vidare 
som yrkesverksam i socialtjänsten.  

Ett villkor för att en ansökan ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för alla 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. 
 

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. Beredningsgrupperna begär också in utlåtanden från externa granskare vid behov.  

Bedömningskriterier 
 
Forskningsprojektens vetenskapliga kvalitet:  

• Syfte, frågeställningar, teorianknytning, relation till tidigare forskning inom området, 
identifierade forskningsbehov och originalitet.  

• Studiedesign, metoder och datamaterial   
• Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll 
• Tvärvetenskaplig och flervetenskaplig ansats  

Forskningsprojektens relevans:  

• Projektets relevans i förhållande till utlysningens inriktning 
• Projektets relevans för tillämpning i socialtjänsten 

https://prismasupport.research.se/organisationskonto/ansok-om-organisationskonto.html
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Spridning och samverkan:  

• Projektets planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället 
• Samverkan med företrädare för socialtjänsten, brukare/klienter och andra aktörer i 

forskningsprocessen 

Genomförbarhet:  

• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens   
• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området   
• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet  

För postdok kommer därutöver avhandlingens och andra vetenskapliga arbetens eventuella 
koppling till det nya projekt som ansökan avser att beaktas. Vidare vill Forte främja rörlighet, 
varför vi gärna ser att postdokperioden förläggs till annat lärosäte eller annan institution än där 
forskarutbildningen bedrevs. Forte välkomnar också utlandsvistelse under postdoktiden. 

Former för samverkan mellan sökande kommun eller regionala strukturer och universitet ska 
finnas med i ansökan. I ansökan om praktiknära forskartjänst ska det finnas ett intyg från 
kommun/arbetsgivare att avsätta deltid för den sökande samt intyg från institutionen att du är 
välkommen att bedriva din forskning där. Se bilagan ”Instruktioner till Prisma” för mer 
information. 
 
Jämställdhetsintegrering 
 
Forte har i uppdrag från regeringen att jämställdhetsintegera vår verksamhet. Vi ska bland annat 
främja att den forskning vi finansierar har ett köns- och genusperspektiv (Forsknings- och 
innovationspropositionen 2016, sid 79–80). Av den anledningen efterfrågar vi en beskrivning av 
genus- och mångfaldsperspektiv i forskningsansökningarna. Mångfald inkluderas för att också 
främja ett bredare jämlikhetsperspektiv.  
 
Forte ska även med sin finansiering främja jämställdhet i forskarsamhället. Genom en systematisk 
bedömningsprocess ska vi säkerställa att huvudsökanden inte gynnas beroende på kön eller andra 
faktorer. Forte efterfrågar även en beskrivning av könssammansättning i de projektgrupper som 
ansöker om medel.  
 
Läs mer om Fortes arbete med jämställdhetsintegrering. 
 
Beloppsnivå 
 
I denna utlysning kan du för projektbidrag ansöka om upp till 5 mkr över 3 år och för 
postdokbidrag ansöka om 0,8 mkr per år i 2 år. För bidraget till praktiknära forskartjänst kan du 
söka för 0,5 mkr per år under maximalt 3 år.  
 

https://forte.se/om-forte/vart-uppdrag/strategier/jamstalldhetsstrategi/
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Riktlinjer för hur Forte hanterar ansökningar där delar av forskningen ska 
bedrivas utomlands  
 
Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer 
komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga bidrag.  
 

1. Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra 
länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller vara en tydlig del i 
samarbetsforskning.  

2. Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som 
övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper.  

3. I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper 
bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller är 
en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats.  

4. Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till 
att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga former 
för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.   

5. Det är medelsförvaltaren för bidraget, d.v.s. den svenska huvudsökandes 
hemmainstitution i Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa 
utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. 

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:  
 

• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma  
• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga 

konton i Prisma  
• Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på 

respektive forskares personliga konto  
• Ditt universitet eller högskola eller kommun som ska vara medelsförvaltare måste ha ett 

organisationskonto i Prisma  

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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Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag. 
 
Tidplan 
 
12 april 2018 kl. 14.00 Sista dag att lämna in ansökan.  
 
1 oktober 2018 Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag.  
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