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Nationella forskningsprogrammet 
för hållbart samhällsbyggande

• Tioårigt program – sträcker sig från 2017 till 2026 

• Budget på ca 100 miljoner/år

• Förväntas bland annat:
• stärka forskning och innovation för ett hållbart samhällsbyggande och att 

bidra till relevanta mål på nationell och global nivå.

• skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra 
vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag.

• skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan.

• verka som en plattform för pågående forskning inom ett område.

• bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället i form av 
utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.



I samverkan med andra forsknings-
finansiärer och samhällsaktörer



Forskningsagenda – forskning för ett integrerat 
och hållbart samhällsbyggande



Tidigare utlysningar i programmet

• Forskning för en social bostadspolitik

• Synteser för hållbart samhällsbyggande

• Forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande

• Från forskning till praktik 

• Ökad rörlighet mellan akademi och praktik 

• Hållbar stadsutveckling och smarta städer (NordForsk)

• Hållbara vistelsemiljöer 

• Multipla Naturhändelser (MSB)

• Gestaltad livsmiljö



Aktuellt just nu

• Beslut idag i utlysningen 
”Omställningsmöjligheter och samhällseffekter 
av covid-19”, 1-åriga projekt, Formas och MSB

• Forskningspropositionen kommer den 17 
december, håll utkik på formas webbsida för 
nyheter och kommande satsningar för 2021



För mer information om 
programmet:

• https://formas.se/samhallsbyggande

https://formas.se/samhallsbyggande


Samhällsplanering för omställning (steg 2)

Om utlysningen



Två steg

• Inom denna utlysning kan projekt 
få finansiering i två steg.

• Steg 1 var planeringsbidrag för 
att förbereda en ansökan inför 
steg 2

• Steg 2 är öppen för nya 
ansökningar. Även de som inte 
har sökt eller blivit beviljade 
medel i steg 1 kan söka i steg 
2 av utlysningen. 



Utlysningens syfte och inriktning

• Stora samhällsutmaningar 
• Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för omställning 

• Skapa förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen
• Miljömässigt
• Socialt
• Ekonomiskt

• Bidra med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska 
samhällsplaneringen 
• Hur kan samhällsplaneringen göras annorlunda än idag för att bidra till omställning av 

städer och samhällen. 
• Projekt bör kunna bidra till genomgripande förändringar för den svenska 

samhällsplaneringen.

• Projekt ska anknyta till teman och perspektiv i forskningsagendan Forskning för ett 
integrerat och hållbart samhällsbyggande.



Vad kan du söka för?

• Undersöka goda exempel

• Problematisera processer

• Testa nya lösningar

• Lokal till nationell nivå

• Internationella jämförelser



Vad kan du söka för?

• Projekten kan exempelvis innefatta analyser och lösningar kring hur:

• samhällsplaneringen och den byggda miljön kan skapa lösningar för att städer, 
samhällen och individer ska kunna ställa om till att bli klimat och 
resurseffektiva.

• den sociala aspekten i planeringen kan stärkas och få ett större genomslag för 
att ställa om. 

• de ekonomiska, miljömässiga och sociala frågorna interagerar med varandra 
och problematiseringar kring hur detta sker i dagens planering och kan 
förbättras för att ställa om mot mer jämlika och resurseffektiva samhällen. 



Vad kan du söka för?

• Projekt kan exempelvis inriktas mot:
• Organisations-, besluts- och ansvarsstrukturer

• Mål- och intressekonflikter

• Makt- och politisk styrning

• Ekonomiska modeller och värden

• Samverkan och samordning på och mellan nationell, regional och lokal nivå

• Policys och regelverk

• Demokrati, jämställdhet och tillgänglighetsperspektiv



Vem kan söka?

• Forskare från alla discipliner och aktörer från offentliga organisationer
• såsom exempelvis kommuner, länsstyrelser, region/landsting och andra myndigheter.

• Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid ett svenskt universitet, 
högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.
• svenska lärosäten eller andra statliga forskningsinstitut som medelförvaltare 
• huvudsökande och medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens 

stängning.

• Medverkande från offentlig organisation behöver inte ha en doktorsexamen

• Tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan mellan akademi och praktik 
uppmuntras. 



Tidsplan

• Utlysningen öppnade: 17 
november 2020

• Utlysningen stänger: 19 januari 
2021 kl. 14.00

• Beslut: 17 juni 2021

• Projektstart: 1 september 2021 
(12 mån dispositionstid) 



Bidragets storlek och projekttid

Projekt kan söka: Maximalt 8 miljoner kronor, och maximalt 2 miljoner 
kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser

Projekttid: Högst fyra år (48 månader) och minst 2 år (24 månader). 
Det går enbart att söka för hela år, dvs. 24, 36 eller 48 månader. 

Utlysningens totala budget: 120 miljoner kronor 



Söka medel från Formas

• Ansöker i Prisma

• Personkonto för huvudsökande och 
medverkande forskare 

• Medverkande aktörer från offentlig 
organisation som ej är forskare ska inte 
bjudas in via Prisma

• Godkänd medelsförvaltare

https://prisma.research.se/



Vad ska ansökan innehålla

• Grundinformation
• Sammanfattningar

• Populärvetenskaplig beskrivning

• Forskningsprogram
• Mål och syfte 

• Projektbeskrivning

• Beskrivning av projektets möjliga 
samhällsnytta och planerad 
kommunikation med 
intressenter/användare 

• Referenser

• Budget

• Etik

• Klassificeringar

• Medelsförvaltare

• Medverkande

• CV 

• Publikationslista

• Ev. bilagor



Efter ansökan har lämnats in

• Formas genomför en kontroll av ansökan innan den går vidare till 
beredning. Ansökan avslås om:
• Medelsförvaltaren har inte signerat ansökan.

• Den sökande har fått finansiering tidigare men har inte återrapporterat i tid. Tills 
återrapporteringen är inlämnad kan projektledaren inte beviljas ny finansiering.

• Ansökan uppfyller inte de krav som ställs på sökande och organisationer i 
utlysningstexten.

• Det totala belopp som söks är för högt. Det kan inte överskrida ett genomsnittligt 
årsbelopp på två miljoner kronor. 

• Ansökan är ofullständig. Den brister i information som är obligatorisk på 
ansökningsblanketten eller i bilagorna.

• Forskningsinriktningen för ansökan ligger utanför Formas ansvarsområde.

• Ansökan faller utanför utlysningens område.

2020-12-1521



Bedömningsprocess

• En panel bestående av aktiva forskare 
och avnämare/praktiker granskar 
ansökningarna 

• Panelen har en bredd av kompetenser

• Flera granskare per ansökan

• Formas forskarråd väntas fatta beslut 
om vilka projekt som kommer beviljas 
bidrag den 17 juni 2021.

• Besluten offentliggörs senast dagen 
efter på Formas webbplats och skickas 
senare ut via mail från Prisma. 

• Beslut om bidrag kan ej överklagas.

22



Bedömningskriterier

• Kriterier:
• Frågeställning

• Metod och genomförande

• Organisation och kompetens

• Samhällsnytta

• Kommunikation med intressenter 
eller användare

• Alla kriterier bedöms på en skala 
1-7

• Alla kriterier väger lika mycket



Tips!

• Ansökan bör skrivas på engelska

• Bara det som står i ansökan bedöms

• Stäm av ansökan mot alla delkriterier

• Lägg in i Prisma i god tid (man kan spara utkast)

• Huvudsökande får inkomma med maximalt en ansökan i denna 
utlysning. Däremot finns inga begräsningar i hur många ansökningar 
en individ kan vara medsökande i.

• Välkommen att ansöka även om man har ett/andra pågående projekt 
så länge inte lönefinansiering övergår 100 procent. 



Var med och bidra till 
omställningen! 



Frågor?
Questions?



Hör av er vid frågor eller 
funderingar!

För frågor om utlysningens 

innehåll:

Anna Hult och Jon Loit, 

forskningssekreterare

anna.hult@formas.se

jon.loit@formas.se

För administrativa frågor och 

frågor om Prisma:

Pernilla Hjerth Elgström, 

forskningshandläggare 

pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

2019-11-1227

mailto:Anna.hult@formas.se
mailto:jon.loit@formas.se
mailto:pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

