
Forte

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd



Vad är Forte?

• En av fyra statliga forskningsfinansiärer

• Finansierar forskning inom hälsa, 
arbetsliv och välfärd

• Myndighet under socialdepartementet

• Utgår från visionen om ett samhälle 
med god hälsa, hållbart arbetsliv och 
hög välfärd

• Styrs av en styrelse med fullt ansvar



Vårt uppdrag

• Finansiera grund-, behovsstyrd 
och tvärvetenskaplig forskning

• Analys och utvärdering av 
forskning och kunskapsbehov

• Kommunikation, dialog 
och samverkan inom 
Fortes ansvarsområden

• Bidra till att forskning 
sprids och kommer 
till nytta

• Främja internationellt 
forskningssamarbete



Tre huvudområden

Hälsa

• Forskning för 
befolkningen och 
individen

• Förekomst av sjukdomar 
samt riskfaktorer

• Förebyggande insatser

• Rehabilitering och 
omvårdnad

• Hälso- och sjukvårdens 
processer och system

Arbetsliv

• Arbetsmarknad 

• Organisering och styrning

• Fysisk och psykisk 
arbetsmiljö

• Samhällsförändringar 
som immigration, 
urbanisering och 
teknikutveckling

Välfärd

• Socialpolitik och 
socialförsäkring

• Lagstiftning och 
institutioner

• Social omsorg och socialt 
arbete

• Etniska relationer

• Barn och ungdomars 
livssituation



Samordning för ökat genomslag och 
samhällsnytta

• Barn och unga

• Äldre

• Internationell migration och etniska relationer (IMER)

• Funktionshinder

• Socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning



Stöd till forskning 2020
Preliminära siffror

av handlagda 
ansökningar beviljades

743

Minskning med 2,7 procentenheter 
sedan 2019

10,9%

miljoner kronor beviljades 
till ny forskning555

miljoner kronor 
utbetalades till forskning

Högsta genomsnittliga
bidraget någonsin

ansökningar inkom 
och bereddes

Minskning med 
15 % sedan 2019

1 427 miljoner kronor var det 
genomsnittliga projektbidraget

Högsta genomsnittliga
bidraget någonsin

4,2

En ökning 
med 68 miljoner 

kronor sedan 
2019



Fördelning mellan huvudområden
Utbetalade medel (tkr), preliminära siffror
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65%

35%

Årliga öppna utlysningen

Övriga utlysningar

77%

16%

7%

Projekt

Junior

Postdok

Fördelning mellan öppna/
övriga utlysningar
Beviljade medel 2020 (procent), preliminära siffror



Årliga öppna utlysningen

• Öppen för all forskning 
inom Fortes områden

• Tre bidragsformer:

– Projektbidrag (3 år)

– Juniorforskarbidrag (4 år)

– Postdokbidrag (2 år)

• Söks i två steg

• Utgjorde 65 procent av 
Fortes beviljade 
finansiering 2020

December
Utlysningen för steg 1 öppnar.

September/oktober
Fortes styrelse tar beslut 
om finansiering.

Januari/Februari
Sista dag för ansökan. 

April

Beslut om vilka ansökningar som 

accepteras till steg 2 skickas ut. 

Utlysningen för steg 2 öppnar.

Maj
Sista dag för fullständig ansökan.

Mars
Fortes beredningsgrupper 
bereder ansökningarna.

Augusti
Fortes beredningsgrupper 
bereder ansökningarna.



Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen

Hälsa:

Arbetsliv:

Välfärd:

Hälsa, arbetsliv och välfärd

• Folkhälsa

• Hälsofrämjande och beteende

• Vård och vårdorganisation

• Arbetsmarknad

• Arbetsorganisation

• Arbete och hälsa

• Socialpolitik, samhällsförändringar och levnadsförhållanden

• Sociala relationer och sociala problem

• Social omsorg och socialt arbete

• Postdok



Finansiering från Forte

KUNSKAPSSPRIDNING

INTERNATIONALISERING 
& MOBILITET

• Forte-centra

• Projektbidrag

• Programbidrag

• Juniorforskarbidrag

• Praktiknära forskartjänster

• Nätverksbidrag

• Konferensbidrag

• Tidskriftsbidrag

• Postdokbidrag

• Gästforskarbidrag

• Bilaterala utlysningar

• ERA-NET, Joint Programming
Initiatives

FORSKNING



Fortes
strategi för 

internationellt
arbete

Europeiska 
nätverk och 

partnerskaps-
program

Nationell 
samordning och 

samverkan

Postdok, 
gästforskar-
bidrag och 

årliga öppna 
utlysningen

Svenska 
arbetet i EU:s 
ramprogram

Studiebesök, 
främjanderesor 

Bilaterala 
samarbeten

Internationella
forskningssamarbeten



Fortes uppdrag i fo-prop 2020:

• Nationellt program om psykisk 

hälsa

• Prevention och folkhälsa

• Förstärkning av nationellt 

program om arbetslivsforskning

• Äldreforskning

Budgeterade medel för uppdragen

Satsning 2021 2022 2023 2024

Nationellt program om 
psykisk hälsa

0 35 60 60

Prevention och folkhälsa 15 15 30 30

Fri forskning 40 30 20 20

Förstärkning av 
nationellt program om 
arbetslivsforskning

20 20 40 40

Äldreforskning 30 30 30 30

Totalt 105 130 180 180



Nationellt program:

Arbetslivsforskning

• Ska stärka kunskapen om:

– Hur arbetsrelaterad ohälsa förebyggs

– Hur risken minskas för att
arbetstagare skadas och slits ut

– Förutsättningar för ett längre arbetsliv

• Möta strukturomvandlingar till följd av:

– Globalisering, digitalisering, 
automatisering

• Ska belysa frågor kring:

– Migrationsströmmar

– Diskriminering i arbetslivet



Identifierade 
utmaningar

Att skapa ett hållbart och 
inkluderande arbetsliv 

Att åstadkomma ett 
hälsofrämjande arbetsliv

Att främja goda
arbetsförhållanden

Vilka utmaningar identifierades?

Läs den långa eller korta versionen på forte.se



Nationellt program:

Tillämpad 
välfärdsforskning

• Bygga upp klient- och praktiknära 
forskning i socialtjänsten, inklusive 
interventionsforskning

• Öka samverkan mellan forskning och 
praktik

• Öka andelen yrkesverksamma inom 
socialtjänsten som har en 
forskarutbildning



Prioriterade forskningsområden i 
programmet

Läs den långa eller korta versionen på forte.se



AKTUELLA OCH KOMMANDE 
UTLYSNINGAR



Aktuell: 
Internationell postdok 2021

• Stänger 28 januari 2021

• 2 bidragsformer: 

• Utresande postdok

• Inresande postdok

Inriktning:
Utlysningen är öppen för 
ansökningar inom Fortes 
övergripande ansvarsområden: 
hälsa, arbetsliv och välfärd.



Aktuell:
Årliga öppna utlysningen 2021

• Stänger 4 februari 2021

• 3 bidragsformer:

• Projektbidrag 2-3-åriga

• Juniorforskare 4-åriga

• Postdokbidrag

Inriktning:
Utlysningen är öppen för 
ansökningar inom Fortes 
övergripande ansvarsområden: 
hälsa, arbetsliv och välfärd.



Aktuell:
Tillämpad välfärdsforskning 2021

• Stänger 9 februari 2021

• 3 bidragsformer: 

• Programbidrag 6-åriga

• Projektbidrag 3-4-åriga

• Internationella postdokbidrag 2-åriga

Inriktning:
Utlysningens inriktning utgår från 
agendans åtta prioriterade 
områden.



Aktuell:
Digital sommarskola kring longitudinella 
studier om åldrande (SPA 2021)

• Stänger 4 februari 2021

• Deltagande i den virtuella 
sommarskolan.

Inriktning:
Longitudinella studier om 
åldrande.



Kommande:
Arbetslivsforskning 2021

• Öppnar 2021

• Bidragsformer

• Meddelas senare

Inriktning:
Meddelas senare



Kommande:
Sociokulturell dynamik i en digital 
tidsålder

• Öppnar i mars 2021

• Bidragsformer

• Projektbidrag 24-36 månader

Inriktning:
Samspelet mellan digitalisering 
och socio-kulturella processer.



Fortes utlysningar

Bevaka Fortes webbsida för detaljer kring:

• Öppnings- och stängningsdatum (även klockslag)

• Behörighetskrav

• Inriktning

• Bedömningskriterium

• Bidragsbelopp

m.m.



ATT SKRIVA EN ANSÖKAN



Lär känna finansiärerna

• Vilken forskningsfinansiär är relevant för just era forskningsområden? 

• Vilka utlysningar är relevanta och när öppnar dom? 

• Håll er uppdaterad med hjälp av nyhetsbrev – Läs mer om vårt nyhetsbrev 
på forte.se/nyhetsbrev 

• Om det finns frågor – kontakta oss!



Olika typer av utlysningar

Årliga utlysningar som återkommer regelbundet

• Öppna för forskning inom Fortes ansvarsområden

• Fasta beredningsgrupper

Tematiska engångsutlysningar

• Öppna för forskning som addresserar frågor som har identifierats i den 
aktulla utlysnigen

• Tillfälliga beredningsgrupper



Behörighet

Vem kan ansöka?

• Beror på vilken utlysning det är och vilken bidragsform som söks

• Krav på doktorsexamen både för huvud- och medsökande

• Forskningen ska vara inom Fortes huvudområden hälsa, arbetsliv och 
välfärd



Bedömning

Beredningsgrupper

• Framstående forskare som representerar våra forskningsområden
tillsammans med allmänrepresentanter

• Beredningsgrupperna gör sina bedöningar baserat på både vetenskaplig
kvalitet såväl som relevans och genomförbarhet. 

• Vetenskapliga granskare med mer ansvar för att bedöma vetenskaplig
kvalitet och allmänrepresentanter för samhällsrelevans och
genomförbarhet. 

• Specifika kriterier kan finnas för visa utlysningar



Bedömningskriterier

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 användare av forskningen

• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat

Genomförbarhet

• Arbetsplanens kvalitet

• Projektledarens och projektgruppens forskningskompetens

• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området

• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet



Att bli framgångsrik
med sin ansökan

• Formulera en idé som ligger i den 
vetenskapliga framkanten/är innovativ

• Redogör för tidigare forskning

• Kan idén översättas till en ansökan och
vilken typ av bidragsform? 

• Inkludera rätt kompetenser i ansökan

• Är projektet genomförbart inom given 
tidsram och budget? 

• Kan forskningsfrågorna besvaras med 
valda metoder



Att bli framgångsrik med sin ansökan –
beredningsgruppernas erfarenheter

• Svara mot bedömningskriterierna

• Samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes forskningsområden

• Identifiera risker och problem, förklara hur de ska hanteras

• Ny och innovativ såväl som pålitlig metodologi – balansera det! 

• Interdisciplinära grupper

• Undvik namedropping, alla medsökande måste ha en tydlig roll 

• Föreställ er en pressad beredningsgrupp – en ansökan ska vara läsbar och
begriplig. 



FORTE MAGASIN

Aktuell forskning inom
hälsa, arbetsliv och 

välfärd.

Bli prenumerant på 
fortemagasin.se



Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Läs mer på forte.se/nyhetsbrev



Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

www.forte.se

Tack!

Sofie Wallerström 
sofie.wallerstrom@forte.se


