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2020 – En översikt

Öppet nu, stänger snart

• Internationell Postdok

• Årliga Öppna Utlysningen

• Tillämpad Välfärdsforskning

• Implementeringsforskning

Kommande

• Internationella bidrag

• Årliga öppna utlysningen 2021

• Tillämpad välfärdsforskning 2021

…mer?



AKTUELLA UTLYSNINGAR



Internationell 
postdok

Stänger: 23 januari 2020, kl 14.

Bidragsformer:

Inresande – Avsedda för forskare utomlands som vill 
genomföra sin postdok i Sverige. Stödformen omfattar 
två år. Minst två tredjedelar av projekttiden måste 
spenderas i Sverige.

Utresande – Avsedda för forskare i Sverige som vill 
genomföra sin postdok utomlands. Forskningsmedlen 
förvaltas dock av en svensk medelsförvaltare. 
Stödformen omfattar två år. Minst två tredjedelar av 
projekttiden måste spenderas i det land där 
postdokperioden förläggs.

Budget: 1 150 tkr/år (ev medföljandebidrag +50 tkr)



Årliga öppna 
utlysningen 2020

Stänger: 4 februari, kl 14.

Bidragsformer: 

Projektbidrag - bidrag för enskilda forskningsprojekt 
som delas ut för två eller tre år.

Juniorforskarbidrag - ett projektbidrag som beviljas 
för fyra år och delas ut max sex år efter disputation. 
Syftet är att främja forskare tidigt i karriären. 

Postdokbidrag - riktar sig till forskare i början av sina 
karriärer. Bidragen ska ge forskare som nyligen avlagt 
sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin 
forskarkarriär. 

Budget: Se information för respektive bidragsform



Tillämpad välfärdsforskning

Stänger: 6 februari

Bidragsformer:

Projektbidrag (2–4 år) - Forskningsprojekten ska utgå från 
professionens och brukares/klienters frågor och behov. 
Forskningsprojekten ska genomföras i samverkan med 
socialtjänsten.

Praktiknära forskartjänst på deltid (3 år) - ska ge 
disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor 
utanför akademin möjlighet att bedriva forskning och 
omsätta forskningserfarenheter till praktik.

Nätverksbidrag (2–3 år) - Syftar till att underlätta för 
forskare att samverka inom de prioriterade områdena. Kan 
innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska 
vara knuten till en medelsförvaltare i Sverige. 

Planeringsbidrag (1 år) - ges för att förbereda för ett större 
forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat 
olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt för 
att ge möjlighet att göra en pilotstudie.

Systematisk översikt (1 år) - Bidrag ges för att kartlägga 
kunskapsläget samt behov av forskning inom väl 
avgränsade frågeställningar.

Prio-områden:

Utlysningens inriktning utgår från de åtta prioriterade 
områden som presenterats i programmets strategiska 
agenda:

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

I denna utlysning prioriteras särskilt områdena 1–3.



Implementeringsforskning

Stänger: 6 februari

Bidragsform: 

Projektbidrag – Projektbidrag är bidrag för 
enskilda forskningsprojekt. De beviljas i 
denna utlysning antingen för tre eller fyra år. 

Högst en ansökan per projektledare är 
tillåtet.

Denna utlysning ska bidra till ökad kunskap 
inom implementeringsforskning. Vi 
välkomnar ansökningar inom alla Fortes 
ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Vi ser gärna en tvärvetenskaplig ansats i 
ansökningarna, då 
implementeringsforskning bedrivs inom 
olika discipliner och främjas av 
samverkan. För att komma i fråga för 
beviljande är det ett krav att 
implementeringsproblematiken är det 
primära studieobjektet i ansökan.



KOMMANDE 
UTLYSNINGAR



Tillämpad välfärdsforskning: Öppnar 
sannolikt i kvartal 4.

Internationella bidrag: Öppnar under året. 
Inriktning oklar men kan innehålla:

• Konferensbidrag

• Nätverksbidrag

• Gästforskarbidrag

Årliga öppna utlysningen 2021: Öppnar i 
december 



GENERELLA RIKTLINJER



Om Forte-forskning

Behörighet: Du är behörig att ansöka om bidrag i om du har avlagt 
doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Medelsförvaltare: För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt 
universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar 
medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och 
vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. 

Vision: Att genom forskning bidra till ett samhälle med god hälsa, hållbart 
arbetsliv och hög välfärd.



Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

www.forte.se

Tack!


