


Webbinarium
Tre utlysningar inom de nationella forskningsprogrammen:

Hållbara vistelsemiljöer
Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle
Ökad rörlighet mellan akademi och praktik



Info om tre utlysningar och frågor

• Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, 
offentliga rum, och transportsystem för alla

• Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt 
välfärdssamhälle

• Ökad rörlighet mellan akademi och praktik

Ställ frågor under hela webbinariet!

2019-04-24 5



Sju nationella forskningsprogram
för samhällsutmaningar

Hållbart samhällsbyggande
Klimat
Livsmedel

Tillämpad välfärdsforskning
Arbetslivsforskning

Migration
Antibiotikaresistens



Program som kan göra skillnad!

• Finansiera kunskap och lösningar för samhällsutmaningar
• Bygga samverkan 
• Brygga nationellt och internationellt
• Utforska nya sätt att ta fram och använda kunskap för transformativa 

möjligheter
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Hållbara vistelsemiljöer
Blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
Jon Loit



Beskrivning av utlysningen

• Många utmaningar för att ställa om till ett socialt och miljömässigt 
hållbart samhälle

• Vistelsemiljöer som möjlighet 
• Platser och utrymmen i den byggda miljöns mellanrum, utkanter och omland
• Stad och landsbygd

• Syftet med utlysningen är att främja en ökad kunskap om hur olika 
vistelsemiljöer samt människors rörelser i och mellan dessa kan bidra 
till denna omställning



Tre teman

• Blågrön infrastruktur 
• hur den blågröna infrastrukturen kan integreras i gestaltningen av vistelsemiljöer

• Mötesplatser och offentliga rum 
• hur mötesplatser och offentliga rum kan stärka samhällslivets kvaliteter och bidra 

till ökad social och miljömässig hållbarhet

• Transportsystem för alla 
• hur rörelser och flöden mellan vistelsemiljöer kan ske på ett hållbart sätt
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Vad kan du söka för?

• Forskning som bidrar till kunskap för att utveckla socialt och 
miljömässigt hållbara vistelsemiljöer
• Utformning och användande
• Goda exempel såväl som sämre fungerande vistelsemiljöer

• I utlysningen uppmuntras:
• Ansatser som undersöker fler än ett av utlysningens tre teman
• Projekt som adresserar både sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter
• Tvärvetenskapliga perspektiv och metoder 

2019-04-24 11



Vem kan söka?

• Forskare vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut 
kan söka bidrag tillsammans med aktörer från andra offentliga 
verksamheter
• Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen 
• Det är inte ett krav att offentliga verksamheter medverkar i projektet 

• Forskare från alla discipliner välkomnas
• Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet eller högskola eller 

någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav 
på medelsförvaltare
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Hur mycket kan du söka?

• Det går att söka finansiering för projekt som är upp till fyra år långa
• En total budget på som mest 8 miljoner kronor per projekt
• 2 miljoner kronor per år i genomsnitt

Utlysningen stänger 28 maj 2019 kl. 14.00
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Söka medel från Formas
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• Ansök i Prisma
• Skapa profil i Prisma i god tid 
• Du kan ansöka även om du har 

andra pågående projekt eller 
ansökningar

• Lön kan inte övergå 100 procent

prisma.research.se



Bedömningsprocess

• En beredningsgrupp bestående av aktiva forskare och användare av 
forskningsresultat granskar ansökningarna 

• Granskarna har kompetens inom flera discipliner och vetenskapliga 
angreppssätt 

• Minst fyra granskare per ansökan
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Bedömning av ansökningar

• Kriterier för vetenskaplig kvalitet:
• Frågeställning
• Metod och genomförande
• Vetenskaplig kompetens

• Kriterier för samhällsrelevans:
• Frågeställningens möjliga samhällsnytta
• Kommunikation med intressenter/användare
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Beslut om bidrag

• Formas forskarråd väntas fatta beslut om vilka projekt som kommer 
beviljas bidrag den 20 november 2019

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

• Beslut om bidrag kan ej överklagas.
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Kontaktinformation
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Jon Loit 
Forskningssekreterare
+46 (0)73–325 40 61 
jon.loit@formas.se

Ann Rodenstedt
Forskningssekreterare
+46 (0)72-554 94 77 
ann.rodenstedt@formas.se

Frågor om utlysningen

Kenneth Nilsson
Forskningsadministratör
+46 (0)8-775 40 40
kenneth.nilsson@formas.se

Administrativt stöd

mailto:jon.loit@formas.se
mailto:ann.rodenstedt@formas.se
mailto:kenneth.nilsson@formas.se


Visioner och 
förutsättningar för ett 
fossilfritt välfärdssamhälle
Nationella forskningsprogrammet för klimat
Karin Perhans och Anna Kaijser



Beskrivning av utlysningen

• För att nå klimatmål behövs omfattande samhällsomställningar.
• Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, med negativa 

utsläpp efter 2045. Hur kan detta uppnås? Hur kommer ett sådant 
samhälle att se ut?

• Syftet med utlysningen är att stödja forskning om hur ett fossilfritt 
välfärdssamhälle kan åstadkommas och hur en sådan omställning 
påverkar och upplevs av olika grupper av människor.



Två inriktningar

1. Visioner om ett fossilfritt välfärdssamhälle
Vad innebär ett fossilfritt välfärdssamhälle? Vilka kopplingar finns 
mellan klimatutsläpp och livskvalitet? Frågor om ansvar, rättvisa och 
fördelning. Gärna inslag av gestaltning och kommunikation.

2. Möjligheter och förutsättningar för att nå negativa utsläpp
Hur kan negativa utsläpp uppnås? Vilka samhälleliga effekter kan 
väntas? Målkonflikter, juridiska och etiska frågor, fördelning av risker 
och möjligheter, olika förutsättningar mellan sektorer och länder.
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Vad kan du söka för?

• Forskningsprojekt inom en av de två inriktningarna
• Forskning som ökar kunskapen om sociala och kulturella aspekter 

av omställning till fossilfri välfärd eller om möjligheterna att nå 
negativa utsläpp

• Samverkan med samhällsaktörer och kopplingar till högre 
utbildning får gärna ingå i projekten 

• Jämställdhet och genus eller andra kritiska perspektiv bör inkluderas 
när det är relevant.

• Projekten bör bidra till att nå svenska och internationella klimat- och 
hållbarhetsmål
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Vem kan söka?

• Forskare med doktorsexamen, inom alla discipliner
• Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet eller högskola eller 

någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav 
på medelsförvaltare 

• Medverkande forskare kan även vara verksamma vid ett lärosäte 
utomlands
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Hur mycket kan du söka?

• Det går att söka finansiering för projekt som är upp till tre år långa
• Budget på maximalt 2,5 miljoner kronor per år, vilket ger en total 

budget på som mest 7,5 miljoner kronor per projekt

Utlysningen stänger 4 juni 2019 kl. 14.00
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Kontaktinformation
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Anna Kaijser
Forskningssekreterare
+46 (0)73-325 40 60
anna.kaijser@formas.se

Karin Perhans
Forskningssekreterare
+46(0)73-712 95 12
karin.perhans@formas.se

För frågor om utlysningen

Anna Kuznetcova 
Forskningsadministratör 
+46(0)76-000 24 95
anna.kuznetcova@formas.se

För administrativt stöd

mailto:anna.kaijser@formas.se
mailto:karin.perhans@formas.se
mailto:anna.kuznetcova@formas.se


Ökad rörlighet mellan 
akademi och praktik
Nationella forskningsprogrammen för klimat, hållbart 
samhällsbyggande och livsmedel
Conny Rolén



Beskrivning av utlysningen

• Omställningen till en hållbar utveckling kräver samhällets förmåga att 
omsätta forskningsresultat och kunskap till praktik 

• Forskningen behöver samtidigt en stärkt och utvecklad förståelse för 
samhällets förutsättningar och utmaningar

• För att lösa samhällsutmaningarna behövs bred samverkan mellan 
många aktörer

• Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samverkan mellan 
forskning och det övriga samhället samt att kunskap och 
forskningsresultat används i samhället 



Inriktning

• En bred utlysningen gemensam för de tre nationella 
forskningsprogrammen om Klimat, för Hållbart Samhällsbyggande 
samt för Livsmedel, som riktar sig till forskare och till anställda i 
företag och organisationer 

• Relatera till teman och perspektiv som lyfts fram i de strategiska 
agendorna Forskning för att möta klimatutmaningarna eller Forskning 
för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande, eller rymmas inom 
ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

• Rörlighet i båda riktningarna, såväl från forskning till praktik som från 
praktik till forskning 
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Vad kan du söka för?

• Forskare kan söka medel för att genomföra projektarbete vid ett 
företag eller en organisation. 

• Medel kan också sökas för att en anställd vid ett företag eller en 
organisation ska delta i forskningen vid ett lärosäte eller 
forskningsinstitut 

• Projektet kan avse t.ex. tillämpning av ett forskningsprojekt eller 
forskningsresultat hos ett företag eller att någon från praktiken deltar i 
ett forskningsprojekt på ett lärosäte 
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Vem kan söka?

• Utlysningen riktar sig till forskare och till anställda i företag och 
offentliga eller privata organisationer
• Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen.
• Personer från företag eller organisationer behöver inte ha avlagt doktorsexamen.  

• Forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut söker för att 
antingen själva vara hos ett företag eller en organisation eller för att ta 
emot en person från praktiken
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Hur mycket kan du söka?

• Formas utlyser upp till 15 miljoner kronor för 2019 och 2020. Man kan 
söka maximalt 1 miljon kronor för ett projekt. 

• Projekten kan ha en projekttid på 6-24 månader som är möjlig att dela 
upp i flera delperioder. 

• Minst två tredjedelar av projekttiden ska spenderas hos 
samverkanspartens organisation 

• Aktivitetsgraden i projektet kan variera. Beviljade medel kommer att 
kunna disponeras efter 2020 

Utlysningen stänger 4 juni 2019 kl. 14.00
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Kontaktinformation
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Conny Rolén 
Forskningssekreterare
+46 (0)8-775 4030
+46 (0)70–492 0627 
conny.rolen@formas.se

För frågor om utlysningen

Kenneth Nilsson
Forskningsadministratör
+46 (0)8-775 40 40
kenneth.nilsson@formas.se

För administrativt stöd

mailto:jon.loit@formas.se
mailto:kenneth.nilsson@formas.se


Frågor och svar



Tack för att du tittade 
och välkommen med 
din ansökan!
Kontakta oss gärna 
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