
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

Om Forte



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

Om Forte



Finansiering från Forte

KUNSKAPSSPRIDNING

INTERNATIONALISERING 
& MOBILITET

• Forte-centra

• Projektbidrag

• Programbidrag

• Juniorforskarbidrag

• Praktiknära forskartjänster

• Nätverksbidrag

• Konferensbidrag

• Publiceringsbidrag

• Postdokbidrag

• Gästforskarbidrag

• Bi-laterala utlysningar

• ERA-NET, Joint Programming
Initiatives

FORSKNING

Presentationens namn



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
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Tre huvudområden
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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



Fortes stöd till 
forskning 2017

av de beviljade projekten 
leddes av nya projektledare
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618

Ökning med 
10 procentenheter sedan 2016

56%

miljoner kronor beviljades 
till ny forskning495

miljoner kronor utbetalades 
till forskning

Beviljade medel

2013–2017 fördelade

på de nio största 

medelsförvaltarna

(totalt 22)

miljoner kronor var det 
genomsnittliga projektbidraget

Ökning med 
400 000 kr sedan 2016

3,4 ansökningar inkom 
och bereddes

Ökning med 
40% sedan 2016

2 048
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Hur forskningsstödet fördelats 
mellan Fortes huvudområden
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Beviljade medel (mnkr) 2013-
2017 fördelade på Fortes 
huvudområden hälsa, 
arbetsliv och välfärd.



Nationellt program:

Arbetslivsforskning
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• 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
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Arbetslivets utmaningar 2019

I december den andra utlysningen inom det 10-åriga nationella 
programmet för arbetslivsforskning, med inriktning mot 
arbetslivets utmaningar. 

stänger i mitten av februari 2019. 

Programbidrag, 
Projektbidrag 
Nätverksbidrag
200 miljoner kronor.



Nationellt program:

Tillämpad 
välfärdsforskning
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• Klient- och praktiknära forskning i 
socialtjänsten, inklusive 
interventionsforskning

• Utveckla system för att identifiera 
forskningsbehov samt utlysa 
forskningsmedel för att möta dessa 
behov

• Stärka forskning om psykisk ohälsa och 
sjukfrånvarons utveckling

• Satsning på forskarskola för 
kunskapsuppbyggnad i socialtjänsten



Särskild satsning:

Välfärdens kvalitet, 
organisation och 
processer
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• Fokus styrningsfrågor rörande hälso-
och sjukvård samt socialtjänst

• Bidra till kortare vägar till 
implementering

• Främja verksamhetsnära forskning och 
inkluderar implementeringsforskning



Presentationens namn

Tillämpad välfärdsforskning

verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. 
öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukfrånvarons utveckling.
utveckla ett system för att identifiera och prioritera forskningsbehov 
finansiera forskning som avser att möta dessa forskningsbehov.

Finansiering av forskarskola
forskarskola för att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. 
svara mot prioriterade forskningsbehov inom socialtjänsten.
Forskarskolan ska omfatta cirka 30 platser 
tre årliga intag med start 2019.
yrkesverksamma personer i socialtjänsten licentiatexamen inom fyra år. 
Ansvaret för forskarskolan Lund/Malmö och Göteborg
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Forskning om åldrande och hälsa 2019

I mitten av december
38 miljoner kronor för forskning om åldrande och hälsa.
projektbidrag och postdokbidrag. 
Utlysningen stänger början av februari 2019.
Tre särskilda områden:
•forskning som kan bidra till att främja äldre människors aktiva 
och hälsosamma åldrande
•forskning om förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre
•forskning om vård för äldre med sammansatta behov



Årliga öppna utlysningen
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• Öppen för all forskning 
inom Fortes områden

• Tre bidragsformer:

– Projektbidrag (3 år)

– Juniorforskarbidrag (4 år)

– Postdokbidrag (2 år)

• Söks i två steg

• Utgjorde 66 procent av 
Fortes beviljade 
finansiering 2017

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.



Årliga öppna 
utlysningen  2018

Ett bokslut



Snabb sammanfattning
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In

1096 ansökningar

• 834 avseende ”Projekt”

• 262 avseende ”Juniorforskningsprojekt”

Könsfördelning 60/40 kvinnor/män

Totalt sökt summa:  4 588 918 393 kr

Ut

94 ansökningar

• 81 avseende ”Projekt”

• 13 avseende ”Juniorforskningsprojekt”

Könsfördelning: 63/37 kvinnor/män; dock 
inom juniorforskningsprojekten utgör män 
enbart 15% av beviljade ansökningar.

Totalt beviljad summa:  341 602 000 kr



Geografisk spridning
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Som tidigare stod KI bakom störst antal 
ansökningar, 235 av 1096.

Efterföljande lärosäten var

• Göteborgs universitet (141)

• Stockholms universitet (109)

• Lunds universitet (107)

• Umeå universitet (98)

• Uppsala universitet (89)

Antalet ansökningar från KI minskade med 
21,1%. SU ökade i motsvarande grad.



Fördelning på områden
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Huvudområde Samordningsområde Forskningsområde

Hälsa Arbetsliv Välfärd Barn och unga Funktionshinder

IMER Alkohol och narkotika

Äldre Ej samordning

Medicin och hälsa Humaniora Samhällsvetenskap



Beviljade medel
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Av 1096 ansökningar beviljades 94 bidrag. 
Dessa 94 hade ansökt om ca 402 MKr i 
bidrag.

Totalt beviljat bidrag (exkl OA) uppgick till 
ca 340 MKr. Detta motsvarar 84% av sökta 
medel.

12 ansökningar beviljades 100% finansiering.

2 ansökningar beviljades 50% eller mindre.

60% av beviljade ansökningar gick till 
förstagångsmottagare av forskningsbidrag.

Trenden, totalt sett, under perioden 2016-
2018 är att beviljade medel som andel av 
sökt belopp ökar.

70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%

2016 2017 2018

Andel beviljade medel av sökt belopp (inkl OA)



VAD HANDLAR 
FORSKNINGEN OM?

Presentationens namn



Inom huvudområde ’Hälsa’
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Fördelning på delområden:

Alkohol och droger 1

Hälso- och sjukvårdssystemet 10

Ohälsa i befolkningen 19

Åldrande 3

Övrigt FH 4



Inom huvudområde ’Arbetsliv’
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Fördelning på delområde:

Arbetsmarknadens funktionssätt och 
arbetsmarknadspolitik

5

Fysikaliska hälsorisker 1

Kemiska och biologiska hälsorisker 6

Psykisk belastning 6
Segregering, professionalisering, 
kvalificering

1

Styrning, ledarskap och inflytande 3

Övrigt Arbetsliv 6



Inom huvudområde ’Välfärd’
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Fördelning på delområde:

Befolkning och migration 2

Familj, socialisation, sociala och 
etniska relationer

8

Levnadsnivå och inkomstfördelning 2

Socialpolitik och socialförsäkring 4

Socialtjänst och informell omsorg 5

Uppväxt och livschanser 3

Övrigt välfärd 5
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Öppna utlysningen 2019

Öppnade den 12 december 2018. 

Öppen för alla ansökningar inom: hälsa, arbetsliv och välfärd.
projektbidrag,
juniorforskarbidrag,
postdok-bidrag. 
Ansökningsprocessen är indelad i två steg.
Skiss- ansökan



Riktad utlysning funktionsnedsättning 2018

Uppdrag till Myndigheten för Delaktighet att göra en 
kunskapsöversikt inom området funktionshinder 

ge förslag på tänkbara områden som bör innefattas i en kommande 
utlysning.

Workshop i samverkan med MFD där såväl brukarorganisationer som 
forskare inom området deltog.

Bildat en referensgrupp bestående av deltagare från ovanstående 
workshop.

Deltagande i konferenser, workshop och seminarier för att bl.a. få en 
bild av vilken inriktning en utlysning bör ha.



Bidragsformer

Projektbidrag (1-, 2- eller 3-åriga projekt)

Juniorforskarbidrag (4-åriga)

Postdok-bidrag (två-åriga)

Ansökan för samtliga bidragsformer direkt utan 
föregående skiss.



Beredningsarbete

Beredning av inkomna ansökningar av en 
internationell beredningsgrupp- företrädesvis med 
nordiska ledamöter.

En internationell beredningsgrupp är att föredra 
för att minimera jäv.

Beredningsarbetet har följt Fortes jävsregler.



Tidsplan

Maj/juni 2018: Information på Fortes hemsida samt nyhetsbrev med 
information om kommande utlysning.

5 september 2018: Utlysning öppnar

15 november 2018: Utlysning stänger

29 januari 2019: Beredningsgruppsmöte.

Mars 2019: Beslut om vilka ansökningar som skall beviljas.

April 2019: Projektstart



Projektportfölj

Det kom in 147 (!) ansökningar.

127 sändes ut för beredning 

(20 föll pga Fortes relevans/ansvarsområden)

(79 projekt 35 juniorforskare 13 postdok)

71 % kvinnor 29% män



Projektportfölj

BEVILJADE ANSÖKNINGAR 

11 kvinnor (78%) 

3 män       (22%)

7 projekt

4 juniorforskare

3 postdoc

Satsningen på unga får anses vara mycket lyckad!



Projektportfölj- projekt 

Cecilia Lindgren Linköpings Universitet

Funktionshindrade barns rätt till fritid – En studie av aktiviteter och deltagande i 
verksamhet för yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Maria Norstedt Malmö Universitet

Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland 
personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Kim Wickman  Umeå Universitet

Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse-framgångsfaktorer för ökad 
inkludering inom idrottsområdet.

Magnus Tideman Högskolan i Halmstad

Inträdet i vuxenlivet - sysselsättningsmönster och individuella förutsättningar för 
unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. 



Projektportfölj- projekt (forts)

Johanna Gustafsson Örebro Universitet

Supported employment ur ett genusperspektiv - hur påverkar kön en 
arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för personer med psykiska och 
intellektuella funktionsnedsättningar?

Catharina Gustavsson Landstinget Dalarna

Att realisera den dolda potentialen – Hur personer med funktionsnedsättningar 
kan bli delaktiga i och dra nytta av universellt utformade tjänster för e-hälsa 
genom samskapande i designprocessen.

Susanne Iwarsson Lunds Universitet

Socialt hållbar bostadspolitik för personer som åldras med funktionsnedsättning: 
Utveckling av en kunskapsbas som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap.



Projektportfölj-juniorforskare

Emil Holmer Linköpings Universitet

Bättre kommunikation hos individer med medfödd dövblindhet.

Fredinah Namatovu Umeå Universitet

Socialt stöd och vård för människor med funktionshinder som varit föremål för intimt 
partnervåld.

Johanna Lundqvist Mälardalens Högskola

Hållbar Utveckling av Inkluderande Förskolor: Tvärvetenskaplig 
Samproduktionsforskning för Barn med Funktionsnedsättning och Lärarprofessionen i 
Framtidens Förskola.

Niklas Alstermark Lunds Universitet

Dödsfall i onödan? Förväntad livslängd för intellektuellt funktionshindrade som en politisk 
fråga.



Projektportfölj-postdok

Sabina Hellborg Stockholms Universitet

Förbud mot bristande tillgänglighet - rättsliga möjligheter och begränsningar 
gällande ett aktivt deltagande för personer med funktionsnedsättning.

Julia Bahner Lunds Universitet

Sexualitet - en tillgänglighetsfråga.

Camilla Ramsten Mälardalens Högskola

Mekanismer och processer inom funktionshinderomsorgen- inflytande på 
tillgängliggörandet av informations-och kommunikationsteknik för personer med 
utvecklingsstörning.



Claes förord till resultatredovisningen

Stor bredd och geografisk spridning.

”Forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning 
innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, 

I de beviljade ansökningarna forskning som knyter ihop 
fenomen och nivåer, och som kombinerar flera olika 
forskningsmetoder och ansatser. 
Ger synergieffekter och ny kunskap avseende 
funktionsnedsättning och funktionshinder”, 



Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

www.forte.se

Tack!


