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Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlyser medel för en särskild satsning om 
forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Utlysningen syftar till att ge en 
vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och 
socialtjänst.  

Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projektansökan. Då ansökningarna kommer 
att granskas av internationella experter bör din ansökan skickas in på engelska.  
 
Högst en ansökan från samma projektledare är tillåten. Att söka medel i denna utlysning är 
möjligt även om du deltar med samma eller likartad ansökan i årets öppna utlysning av bidrag 
till forskningsprojekt. 
 
Sista dag att skicka in ansökan är den 22 augusti 2018 kl. 14:00. 
 
 

I forskningspropositionen 2016 konstaterar regeringen att kunskapen behöver öka om hur 
arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och 
innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt 
perspektiv. Profession och personal, invånare, patienter, brukare och anhöriga har viktiga 
kunskaper och erfarenheter som behöver tas till vara i utvecklingen av verksamheterna. Det tar 
vidare för lång tid innan forskningsresultat tillämpas och nya möjligheter till effektivisering 
genom t.ex. digitalisering realiseras. Professionalisering i styrningen samt delaktighet är av stor 
vikt i detta arbete. 
 
Hälso- och sjukvård och socialtjänst är viktiga delar av den svenska välfärdssektorn. Hälso- och 
sjukvård och socialtjänst är komplexa och kvalificerade tjänsteproducerande verksamheter. 
Verksamheterna tar sin utgångspunkt i mål och krav i lagstiftning och andra regelverk som rör 
bl.a. kvalitet och effektivitet. Den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
sker både på lokal, regional och nationell nivå. Att styra verksamheterna är en balansgång mellan 
central styrning för att uppnå likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet och att ge 
utrymme för den kommunala självstyrelsen. 
 
 

 
Satsningen görs mot bakgrund av den pågående diskussionen om, och det identifierade behovet 
av att utveckla, nya former för styrning inom välfärden. Inom ramen för satsningen ges bidrag till 
projekt som studerar utvecklingen av lokala och regionala system för styrning av kvalitet, 
organisation och processer. Finansierade projekt ska genomföras med hänsyn till pågående arbete 
med att utveckla verksamhetsstyrningen inom välfärdssektorn. Utlysningen har ett huvudsakligt 
meso-makro-perspektiv och fokuserar särskilt på förutsättningarna för tillitsbaserad styrning, 
styrning med kunskap, och tillvaratagandet av medarbetarnas och patienter/brukares kompetens 
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och erfarenheter samt utveckling och anpassning av ersättningsmodeller. Med styrning avses hela 
kedjan från politiska uppdrag och mål till hur verksamheten utformas och leds och sedan följs 
upp genom mätning. Forskningen ska bidra med såväl systemkritisk analys som konstruktiv 
utveckling. 

Utlysningen avser finansiering av treåriga projekt. Forskningen ska utföras i nära samverkan med 
myndigheter, profession och brukare.  

Bland angelägna områden som Forte identifierat kan nämnas:  

• Hur politisk styrning omsätts och anpassas till lokala och regionala förhållanden 

• Hur verksamhetsstyrning kan utformas för att beakta såväl tillit som behov av mätning 

och uppföljning 

• Hur påverkas och förändras professionella roller i styrning av kvalitet, organisation och 

processer i välfärden 
 

Ansökningar får gärna kombinera flera områden utifrån ett tvär- eller mångvetenskapligt 
perspektiv. Även alternativa inriktningar och innovativa ansatser välkomnas. Jämlikhet- och 
jämställdhetsaspekter bör beaktas i projektbeskrivningen. 
 

Utlysningen utgör det andra steget i en särskild satsning som presenterades i 
forskningspropositionen 2016. Inom ramen för satsningen kommer Forte att återkomma med 
fler utlysningar. Finansierade projekt förväntas delta i gemensamma aktiviteter för samverkan och 
spridning. 

 

Du är behörig att söka om du har avlagt doktorsexamen senast vid sista dag för inlämning av 
projektansökan.  
 
Ett villkor för att en ansökan om aktuellt bidrag ska behandlas av Forte är att slutliga 
återrapporteringar för tidigare beviljade projekt skickats in senast den 22 augusti 2018. Detta 
gäller endast de tidigare bidrag där sista tidpunkt för slutrapportering har passerat. Vi tar hänsyn 
till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för 
slutredogörelse. 
 

Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp som är sammansatt av 
internationella experter och svenska allmänföreträdare.  

Bedömningar av de fullständiga ansökningarna görs av: 

• Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teorianknytning samt relation till 

tidigare forskning inom området) 

• Forskningsprojektets syfte, frågeställningar, metoder, studiedesign och datamaterial 

• Vetenskaplig betydelse av förväntade resultat 

• Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens 
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• Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området 

• Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet 

• Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde 

• Projektets genus- och mångfaldsperspektiv 

• Projektets planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället 

• Samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, 
brukare eller andra aktörer 
 

Projektbidrag beviljas för 3-åriga projekt. I denna utlysning kan du för ett projekt söka högst fem 
miljoner kronor över tre år (inklusive indirekta kostnader). 

1. Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer 
komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga 
bidrag. 

2. Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra 
länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i 
samarbetsforskning. 

3. Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som 
övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper. 

4. I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper 
bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett mervärde för projektet eller är 
en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats. 

5. Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till 
att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga former 
för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.  

6. Det är medelsförvaltaren för bidraget, d.v.s. den svenska huvudsökandes 
hemmainstitution i Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa 
utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. 

 

Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 
bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Gå till SweCRIS webbsida. 

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma.  

Förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan: 

http://www.swecris.se/
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• Du måste skapa ett personligt konto i Prisma 
• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga 

konton i Prisma 
• Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på 

respektive forskares personliga konto 
• Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma 

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag. 
 

22 augusti 2018 kl. 14:00 – Sista dag att lämna in fullständig ansökan. 

Oktober – Fortes Generaldirektör fattar beslut om vilka ansökningar som 
beviljas bidrag.  

 


