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SÖK TILL 
FORSKARSKOLAN
Syftet med forskarutbildningen är att föra forskning  

närmare verkligheten. För att öka kompetensen samt 

främja långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten ska 

forskarskolan under de kommande sju åren bedriva  

behovsinriktad och praktiknära forskning.

Lunds universitet och Malmö universitet har tillsammans  

ansvaret att leda forskarskolan i partnerskap med  

Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Nästa ansökningsperiod öppnar 9 december 2019.



Om forskarutbildningen
1. Leder till en licentiatexamen på fyra år.

2.  Bedrivs på deltid för att forskarstuderanden ska 

kunna fortsätta vara yrkesverksamma under studie-

tiden.

3.  Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksam-

het och svara mot behov som finns i praktiken. 

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten ska 

mellan 2019–2021 anta sammanlagt 30 doktorander för 

halvtidsstudier under fyra år. Antagningen sker årligen 

riktade mot teman som definierats utifrån prioriterade 

forskningsbehov inom socialtjänsten. De teman som 

identifierats och prioriteras inför antagningen 2020 är 

omsorg, äldre och funktionshinder samt angränsande 

ämnen, som t.ex. psykisk ohälsa. Alla med forsknings- 

projekt som berör socialt arbete är dock välkomna att 

söka. Forskarskolan finansierar 25 % av den studerandes  

lön under studietiden. 
 
Vem kan söka?

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är 

anställning inom socialtjänsten samt behörighet för 

forskar utbildning, vilket bland annat innebär meriter 

motsvarande magister- eller masterexamen. 
 
Läs mer på forskarskolanfys.se



Forskarskolan är en del av en tioårig 
satsning på välfärdsforskning
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 
ansvarar för ett statligt finansierat tioårigt forsknings-
program inom tillämpad välfärds forsk ning. Syftet med 
programmet är att stärka långsiktig kunskaps uppbyggnad 
och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. 

I satsningen ingår att främja klient- och praktiknära  
forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan  
forskning och praktik samt öka delaktigheten från  
brukare och anhöriga. 

Forskningsprogrammet ska återkommande utlysa  
medel för forskning som avser att möta forskningsbehov i  
socialtjänsten. Programmet ska även etablera och utveckla  
samverkan mellan programmets olika intressenter.

Läs mer på forte.se


