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Tillämpad välfärdsforskning Planeringsbidrag 
2022 

Information om utlysningen 
I den här utlysningen kan du ansöka om planeringsbidrag. Planeringsbidraget kan 
användas för olika aktiviteter i syfte att möjliggöra en framtida ansökan om projekt- eller 
programbidrag. Det kan exempelvis handla om att testa en idé i en pilotstudie eller att 
utveckla samverkan/samskapande med relevanta partners och målgrupper utanför 
akademin. Det innebär att de aktiviteter som bekostas av planeringsbidraget inte i strikt 
mening behöver vara forskning. Den forskning som man med hjälp av planeringsbidraget 
förbereder ska dock ligga inom ramen för forskningsprogrammet Tillämpad 
välfärdsforskning. Det innebär att forskningen ska ligga i linje med 
forskningsprogrammets inriktning och beakta de krav som ställs på 
samverkan/samskapande i forskningsprogrammets utlysningar.  

Totalt avsätts 6 miljoner kronor för 2023. Bidrag kommer att lämnas för perioden 1 
januari 2023 – 31 augusti 2023.  

Sista dag att skicka in ansökan är den 27 september 2022 klockan 14.00. 

Inriktning 
Forte ansvarar för ett nationellt forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning. Det 
nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning 
inom socialtjänstens verksamhetsområden. Klient- och praktiknära forskning bygger på 
frågeställningar som är relevanta utifrån socialtjänstens samt klienters och brukares 
behov, och kan leda till nytta och användbarhet för klienter, socialtjänstens verksamhet 
och samhället i stort. Det kan till exempel vara forskning om socialtjänstens 
funktionssätt, resultat och effekter ur ett klient- och brukarperspektiv som ger underlag 
för utveckling av socialtjänsten. I satsningen ingår därför att stärka samverkan mellan 
forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare/klienter och anhöriga (läs mer 
under ”Samverkan/samskapande mellan forskning och praktik”). 

Forskningen som finansieras ska uppfylla höga kvalitetskrav, adressera identifierade 
forskningsbehov samt gärna omfatta flera olika discipliner och vetenskapliga 
kompetenser. Forte välkomnar studier av olika vetenskapliga ansatser, såväl kvalitativa 
som kvantitativa metoder eller mixade metoder. 

Den aktuella utlysningen gäller planeringsbidrag inför framtida ansökningar om projekt- 
eller programbidrag. De aktiviteter som finansieras av planeringsbidragen behöver 
således inte i sig utföra någon forskning, men det projekt/program som planeras ska vara 
inriktat på någon eller några av forskningsprogrammets åtta prioriterade områden, som 
listas nedan. Dessa presenteras mer utförligt i programmets strategiska agenda.  

https://forte.se/publikation/forskningsagenda-tillampad-valfard/
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1. Effekter av interventioner. 
2. Metoder för att utreda individers behov av insatser. 
3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser. 
4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete. 
5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan. 
6. Brukarmedverkan/delaktighet. 
7. Digitalisering och välfärdsteknik. 
8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser. 

Samverkan/samskapande mellan forskning och praktik 
Forskningen som finansieras av det nationella forskningsprogrammet för tillämpad 
välfärdsforskning ska planeras och genomföras i samverkan/samskapande med relevanta 
målgrupper, som till exempel: 

• brukare, klienter och anhöriga och/eller brukar- och intresseorganisationer, 
• kommuner samt andra organisationer och myndigheter inom socialtjänstens 

områden, 
• berörda professioner/praktiker, 
• beslutsfattare och policyskapare, 
• andra relevanta partners, till exempel inom ideell sektor, hälso- och sjukvården, 

skolan, polisen etcetera.  

Listan ovan är inte uttömmande då olika projekt kan kräva olika samarbetspartners. 
Samverkan och samskapande i forskning kräver ofta en mer explorativ ansats där 
forskningen utvecklas i samarbete med olika aktörer. Generellt gäller det inom 
programmet att processen för detta ska beskrivas i ansökan. Det ska också beskrivas på 
vilket sätt samverkan/samskapande sker i de olika delarna av forskningsprocessen. 

Planeringsbidraget kan användas för att utveckla och stärka den tänkta forskningens 
samverkan/samskapande, men det kan också användas för andra aktiviteter. Det innebär 
att samverkan/samskapande inte behöver förekomma inom de aktiviteter som bekostas 
av planeringsbidraget. Däremot är det viktigt att den forskning som förbereds med hjälp 
av planeringsbidraget bedrivs i samverkan/samskapande med relevanta målgrupper. Läs 
mer om principer för samverkan/samskapande i forskning i NIHR:s vägledning. 

Bidragsform 
Inom denna utlysning finns det en bidragsform: planeringsbidrag. 

Högst en ansökan per huvudsökande är tillåtet. Det finns inga begränsningar för sökande 
som har pågående bidrag från Forte.  

Planeringsbidrag 
Bidragsformen planeringsbidrag syftar till att stödja forskare som vill förbereda sig inför 
en senare projekt- eller programansökan inom tillämpad välfärdsforskning (läs mer på 
Fortes hemsida för information om kommande utlysningar inom programmet). 
Planeringsbidrag ger möjlighet att etablera och utveckla samverkan/samskapande med 
relevanta partners utanför akademin. Bidraget kan därmed användas för att tillsammans 

https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Copro_Guidance_Feb19.pdf
https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Copro_Guidance_Feb19.pdf
https://forte.se/om-forte/sarskilda-satsningar/tillampad-valfardsforskning/utlysningar-inom-programmet-om-tillampad-valfardsforskning/
https://forte.se/om-forte/sarskilda-satsningar/tillampad-valfardsforskning/utlysningar-inom-programmet-om-tillampad-valfardsforskning/
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med tilltänkta samarbetspartners utarbeta en projekt- eller programansökan. 
Planeringsbidrag kan till exempel också användas för att pröva genomförbarheten i en 
pilotstudie eller utveckla relevanta frågeställningar i samverkan med forskningens 
intressenter. Andra typer av förberedande aktiviteter kan också finansieras med detta 
bidrag, under förutsättning att den sökande kan visa att aktiviteterna är nödvändiga och 
skapar förutsättningar för det projekt/program som planeras. Tanken är således att 
planeringsbidraget ska möjliggöra ansökningar om projekt- eller programbidrag som 
utan detta stöd hade haft svårt att komma till stånd. 

• Beloppsnivå: Maximalt 500 000 kronor under åtta månader med start 1 januari 
2023. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH). 
Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås. 

• Behörighet: För att ansöka måste du ha avlagt doktorsexamen senast vid den 
tidpunkt då ansökan lämnas in. 

Ansökningsprocessen 
Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Innan du 
påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda: 

• Du har skapat ett personligt konto i Prisma. 
• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare har skapat personliga konton i 

Prisma. 
• CV- och publikationsuppgifter för huvudsökande och medverkande forskare har 

lagrats på respektive forskares personliga konto. 
• Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som 

medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av 
medelsförvaltare ». 

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för eventuella tidigare 
beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig 
återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av 
dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering. 

För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktioner på utlysningens 
webbsida.  

Beredning 
Ansökningarna bedöms av en beredningsgrupp bestående av internationella forskare och 
svenska allmänrepresentanter. Beslut om medel tas av Fortes styrelse. 

Eftersom ansökningarna kommer att bedömas av internationella experter bör de i sin 
helhet skrivas på engelska (undantaget de fält där det särskilt efterfrågas text på svenska). 
Om din ansökan skrivs på svenska riskeras bedömningens kvalitet. Forte tar inget ansvar 
för kvaliteten på eventuella översättningar. 

http://www.prisma.research.se/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/vem-kan-soka/kriterier-for-medelsforvaltare/
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Utlysningsspecifika bedömningskriterier 
I bedömningen av ansökningarna kommer stor vikt läggas vid det förväntade mervärdet 
av planeringsbidraget för utvecklingen av en ansökan om projekt- eller programbidrag 
inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.  

Vidare bedöms ansökningarna på genomförbarheten i planeringsaktiviteterna samt 
kvalitet och relevans i det senare forskningsprojektet/-programmet.  

Bedömningskriterier för planeringsprojektet: 

Mervärde 

• Behovet och nyttan av planeringsaktiviteterna för att skapa förutsättningar för ett 
framtida forskningsprojekt eller -program. 

Genomförbarhet 

• Arbetsplanens kvalitet. 
• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens. 
• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet. 

I bedömningen beaktas även det senare projektets/programmets vetenskapliga kvalitet 
och relevans på följande punkter:  

Vetenskaplig kvalitet 

• Syfte, frågeställningar, teorianknytning, bakgrund och projektets originalitet. 
• Studiedesign, metoder för datainsamling och analys. 
• Tvär- och/eller flervetenskaplig ansats. 
• Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll. 

Relevans 

• Relevans i relation till samhällets behov, Fortes ansvarsområden och utlysningens 
inriktning. 

• Samverkan med relevanta målgrupper. 
• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat. 

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. 

• 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 en tydlig del i 
samarbetsforskning. 

• Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms utifrån samma 
kriterier som övriga forskningsansökningar och av samma beredningsgrupper. 
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• 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 till exempel global eller komparativ ansats. 

• 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.  

• Det är medelsförvaltaren för bidraget, det vill säga den 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. 

Plan S och öppen tillgång 
Resultat från Fortefinansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (open access). Läs 
mer om Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång » 

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 ». 

Tidsplan 
Utlysningen öppnar: 25 augusti 2022 kl. 10:00 

Utlysningen stänger: 27 september 2022, kl. 14.00 

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: November 2022 

Beslut publiceras: November 2022 

Projektstart: 1 januari 2023 

Kontaktinformation 
Vid frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i formuläret, vänligen 
kontakta: 

Johan Söderlind, forskningssekreterare, johan.soderlind@forte.se 

Isabelle Carnlöf, forskningssekreterare, isabelle.carnlof@forte.se 

Aiga Giangiacomo, forskningshandläggare, aiga.giangiacomo@forte.se 

Olle Lundberg, huvudsekreterare, olle.lundberg@forte.se 

 

https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/oppen-tillgang/fortes-policy-publicering-med-oppen-tillgang/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/oppen-tillgang/fortes-policy-publicering-med-oppen-tillgang/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
mailto:johan.soderlind@forte.se
mailto:isabelle.carnlof@forte.se
mailto:aiga.giangiacomo@forte.se
mailto:olle.lundberg@forte.se
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