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Förord 
Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där 
forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och 
näringslivets konkurrenskraft.  

Fortes uppdrag är att finansiera och främja både grundläggande och behovsstyrd forskning. 
År 2013 utökades Fortes uppdrag att, förutom hälsa, arbetsliv och välfärd, även omfatta 
vårdforskning. I Forsknings- och innovationspropositionen betonas att Forte ska stödja 
forskning som rör implementering och nyttiggörande samt är innovativ och praktiknära. 

 Ur Fortes perspektiv som nationellt forskningsråd är det avgörande att nya 
forskningsinitiativ möter viktiga samhällsbehov samt även påverkar policy och praktik inom 
organisationer samt politiska beslut. Vidare är det angeläget att Forte kommunicerar 
forskningens resultat genom att samverka med, informera och föra dialog med 
forskarsamhället, med myndigheter och med andra berörda grupper i samhället.  Målet är att 
genom forskning bidra till förbättrad välfärd, ett inkluderande arbetsliv samt till att minska 
hälsoklyftor i samhället. 

Utifrån Fortes roll såsom den beskrivs i instruktion, propositioner, regleringsbrev och 
förordningar måste vi tolka och tydliggöra uppdraget genom att utarbeta övergripande mål 
och strategiska aktiviteter. Under året har Fortes styrelse och kansli arbetat intensivt med att 
ta fram en Strategisk agenda för åren 2015-2018. Beslut om den strategiska agendan planeras 
att fattas i februari 2015 och omfattar myndighetens verksamhet inom: 

• Forskning
• Samverkan och kommunikation om forskning och dess resultat
• Effektiva och rättssäkra processer och system

Globaliseringen, liksom samhällets och teknikens snabba utveckling skärper kraven på 
flexibilitet och förnyelse inom forskningsrådens verksamhet. De forskningsfrågor som 
innefattas i Fortes uppdrag är ofta tvärvetenskapliga och berör flera samhällssektorer. Detta 
leder till att forskningen behöver vara både ämnesspecifik, tvärvetenskaplig och 
tvärsektoriell.  Det ökade fokus på nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat, 
inte minst inom EU:s nya program Horizon 2020, gör att Forte måste vidareutveckla 
samverkansformer med berörda intressenter och globala nätverk samt att stimulera 
forskning kring implementeringsprocesser. 

 Forte ska ha en jämställd organisation med transparenta, effektiva och rättssäkra processer. 
Under året har vi låtit genomföra en juridisk granskning av Fortes nuvarande berednings- 
och beslutsprocesser. En förändrad organisation, som tydliggör och skiljer på styrelsens 
beslutande roll från de beredande processerna, diskuteras nu och en ändring planeras att 
genomföras den 1 januari 2016. 
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Stora och komplexa samhällsutmaningar under kommande år kräver både fördjupad analys 
och nyorientering av Forte finansierad forskning.  Särskilt rör dessa: 

• Demografiska förändringar; åldrande befolkning, ökad migration
• Ökade klyftor i samhället; arbetslöshet, integrationsfrågor
• Psykisk ohälsa och hög sjukfrånvaro
• Levnadsvanor och livsstilsmönster
• Organisering och styrning inom välfärdssystemet

Under 2014 har Forte fått flera nya uppdrag av regeringen. Utöver Fortes årliga öppna 
utlysning av forskningsbidrag har fyra särskilda utlysningar ägt rum inom områdena vård, 
åldrande och hälsa samt psykosocial hälsa. Härutöver har en kunskapsöversikt genomförts 
inom området ”psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” och en internationell utvärdering 
pågår av forskningsområdet ”arbetsorganisation.”  

Årets arbete har givit underlag för nya forskningsinitiativ samt resulterat i viktiga och nya 
kunskaper inom Fortes huvudområden. Nya former och modeller för samverkan och dialog 
med olika aktörer, som berörs av Fortefinansierad forskning och forskningsresultat, har 
utarbetats och testas f.n. bl.a. inom folkhälsoområdet samt inom psykosocial hälsa. I mars 
öppnades Sveriges första tvärvetenskapliga mötesplats – Forte Talks. Under två intensiva 
dagar samlades mer än 500 forskare, beslutsfattare, politiker och andra verksamma inom 
hälsa, arbetsliv och välfärd för att debattera och skapa samling kring samhällsutmaningar, 
behov av forskning och samverkan.  

Det är min övertygelse att den framtida forskningen om hälsa, arbetsliv och välfärd kommer 
att generera resultat av största betydelse för de samhällsutmaningar vi står inför.  Inte minst 
gäller detta ett bättre fungerande arbetsliv samt ökad och mer jämlik hälsa och välfärd hos 
befolkningen. Sannolikt är det nödvändigt att vi fortsätter att förnya och vidareutveckla våra 
strävanden att främja samarbetet över gränserna mellan discipliner, sektorer, professioner, 
utförare och mottagare av samhällets insatser och stöd. Sammantaget kan Forte bidra till ett 
förbättrat och värdedrivet samhälle med högre livskvalitet för medborgarna samt större 
värde och utväxling av skattepengar i samhällsutvecklingen. 

Ewa Ställdal 
Generaldirektör 
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Resultatredovisning 

1. Särskilda insatser under verksamhetsåret

Behovet av internationell samverkan ökar. 

Globalisering och teknikutveckling innebär att förutsättningar för medborgarnas 
levnadsvillkor, ekonomi och hälsa påverkas över landgränser och att efterfrågan på 
arbetskraft och kompetens förändras. Behovet av internationell samverkan ökar när de 
globala samhällsutmaningarna ska bemötas med ny kunskap inom både hälsa, arbetsliv och 
välfärd. 

Forte har aktivt deltagit i arbetet med att påverka EUs nya ramprogram Horizon 2020 
genom att vara representerade som biträdande experter i programkommitté 1: ”Hälsa, 
demografi och åldrande” samt i programkommitté 6: ”Den europeiska välfärdsstaten; ett 
inkluderande och hållbart samhälle”. Forte har även utsett två biträdande kontaktpersoner 
som National Communication Persons (NCP). 

Vidare har Forte samverkat med forskningsfinansiärer i andra länder, bland annat genom 
samorganisationen Science Europe, som under 2014 har ersatt European Science 
Foundation (ESF).  

Forte har under ett antal år representerat Sverige i initiativet Joint Programming More Years 
Better Lives (MYBL) och under 2014 även Joint Programming Neurodegenerative Diseases 
Research ( JNPD). 

Även inom de nordiska ländernas samverkan mellan forskningsfinansiärerna har Forte 
medverkat aktivt. Under året har Forte medverkat i en gemensam utlysning av 
forskningsbidrag inom Välfärd och Hälsa genom Nordiska Ministerrådets forskningsråd 
NordForsk.  

Fortes internationella strategi är i övrigt inriktad på att utveckla samarbete med länder som 
Sverige har träffat bilaterala samarbetsavtal med. Under året har en workshop med fokus på 
forskning om ”Åldrande och Hälsa” genomförts med Indian Council for Medical Research 
(ICMR) i New Delhi i samband med Folkhälsominister Gabriel Wikströms besök i Indien.  
Vidare har ett Memorandum of Understanding (MOU) träffats mellan Forte och Indian 
Council for Social Sciences Research (ICSSR) om att utveckla forskningssamarbete inom 
området samhällsvetenskap. Forte har också deltagit i en delegationsresa gemensam för 
Sveriges Forskningsråd till Sydafrika för att diskutera forskningssamarbete och eventuella 
aktiviteter inför det bilatera nationsmötet mellan Sverige och Sydafrika som äger rum i 
Stockholm i februari 2015. Den svenska delegationen leddes av Utbildningsdepartementet. 
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Verksamhetsutveckling för större effektivitet 

I statens förvaltningspolicy aviseras ökande besparingskrav – även vid god ekonomisk 
utveckling. Krav på effektiviseringar förväntas inom statsförvaltningen framöver.  

Som ett led i regeringens ökande effektiviseringskrav har Forte under året genomfört en 
organisationsutveckling i syfte att möta behovet av effektiv omställning och förändrade 
kompetenskrav.  Den nya organisationen innebär att program- och 
kommunikationsenheterna blev en avdelning för ”Forskning och Kommunikation” from 
den 1 november 2014. De administrativa resurserna inom Forte samlas till en ny utvidgad 
”Administrativ avdelning” i steg två, som genomförs första kvartalet 2015. Ansvaret för 
frågor rörande övergripande planering och budgetsamordning samlas i Generaldirektörens 
stab. 

I samband med organisationsutvecklingen införs en projekt- och processorienterad 
arbetsmodell för den operativa verksamheten i syfte att tydliggöra och effektivare använda 
Fortes samlade resurser för att nå de mål som anges i Forte nya strategiska agenda 2015-
2018 samt de strategiska aktiviteter som ingår i respektive års verksamhetsplan. 
Sammantaget förväntas den nya organisationen tillsammans med en ny arbetsmodell skapa 
större flexibilitet, bättre resursanvändning och bättre förutsättningar för styrning och 
uppföljning av resultat och måluppfyllelse. 

I juli 2014 flyttade Forte till nya lokaler. Det nya kontoret är bättre anpassat till kraven på 
ökade samarbeten mellan Fortes olika uppgifter genom att stimulera till nya och mer 
integrerade arbetssätt. Lokalens öppna planlösning innebär också att lokalytan nästan 
halverades. 

Under 2014 har vidare en ”Medarbetarundersökning” genomförts i syfte att få ett underlag 
för Fortes fortsatta kompetens- och verksamhetsplanering. Resultaten har diskuterats under 
en ”utvecklingsdag” och mindre ”lärgrupper” arbetar nu vidare med att utveckla det 
interaktiva samarbetet, information och kompetensutbytet mellan avdelningar och Fortes 
ledning. Syftet är att med ett inkluderande synsätt kunna möta nya krav på yrkesroller och 
ökad effektivitet och bygga Forte till en attraktiv arbetsplats. 

Samverkan med andra statliga verksamheter 

Behov av samordning och samarbete mellan statliga verksamheter efterfrågas i statens 
styrning av sina verksamheter. Inte minst gäller detta utvecklingen av digitala lösningar. 

Under 2014 har Forte i samverkan med Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet (VR) 
fortsatt utvecklingen av det gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystemet 
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PRISMA. Under hösten öppnade Forte för första gången sin årliga fria projektutlysning i det 
nya systemet. Under 2015 beräknas en fullständig implementering ske. Fortfarande kvarstår 
stora problem i systemstrukturen och viktiga och stora uppgifter ligger i den fortsatta 
utvecklingen av PRISMA. Fortes förvaltningsresurser lider tungt av att inom ramen för 
befintliga resurser ha två parallella system för utlysning och ekonomiadministration. Flera 
viktiga projekt har inte kunnat fullföljas med optimal kvalitet till följd av brist på tillräckliga 
personella resurser inom Fortes kansli. Åtgärder har vidtagits under året i syfte att omfördela 
resurser samt effektivisera och kvalitetshöja besluts- och beredningsprocesser. Detta arbete 
måste fortsätta under 2015. 

Samarbetet med Statens servicecenter avseende personaladministrativa frågor har fortsatt 
och utvecklats under året, liksom samarbetet med Vinnova inom IT-infrastruktur med 
tillhörande frågor. 

Forte ska enligt sin instruktion och regleringsbrev samverka med övriga 
forskningsfinansiärer. Forte gör detta på alla nivåer i organisationen och i några fall speciella 
frågor. T.ex. samverkar Forte och VR kring stödet till vårdforskning i en särskild 
samordningsgrupp. VR och Forte har under 2014 genomfört en gemensam utlysning av 
forskningsbidrag med inriktning på vårdforskning. Fortes GD är vidare ledamot i 
referensgruppen för Vetenskapsrådets Program för klinisk behandlingsforskning och Fortes 
huvudsekreterare deltar aktivt i Vetenskapsrådets infrastrukturgrupp.  

Fortes generaldirektör ingår tillsammans med generaldirektörerna för VR, Formas och 
Vinnova i en särskild obligatorisk samordningsgrupp för att utbyta erfarenheter och 
säkerställa effektiva arbetssätt mellan myndigheterna. Till samordningsgruppen har GD för 
Energimyndigheten inbjudits att delta.  

Särskild vikt har lagts vid Vetenskapsrådets och Vinnovas uppdrag att föreslå nya modeller 
för framtida fördelning av fakultetsbidrag. Andra viktiga uppdrag som har behandlats under 
året är varit att inrätta strategiska innovationsområden (SIO), utvärdera strategiska 
forskningsområden (SFO) och att initiera den gemensamma samordningsfunktionen för 
europeiska blandfinansierade program. Utöver ordinarie samordningsarbete har en grupp 
med representanter från Vetenskapsrådet, Forte och Vinnova gemensamt samordnat 
myndigheternas arbete inom hälsa, vård och omsorg. Samordningsgruppen arbetar för att 
lägga grunden och sedan vidareutveckla samarbeten där våra olika uppdrag och roller kan 
samspela för att stärka svensk forsknings- och innovationskapacitet. Under 2014 har vi 
fortsatt samtalen för att säkerställa en god implementering av forsknings- och 
innovationspropositionen. 

Forte har även deltagit som partner i IVA-projektet Utsiktsplats Forskning vars syfte är att 
vara en samlingspunkt för forskningspolitisk debatt i samverkan mellan forskningsråd, 
forskningsutförare samt användare av forskningsresultat.  Forte medverkar också som 
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partner i Kungliga Vetenskapsakademiens projekt The Swedish Secretariat for Environmental 
Earth System Sciences, SSEESS, där globala folkhälsofrågor är aktuella. 

Finansiell uppföljning 
Forte ska i samverkan med de andra forskningsråden och Vinnova samt universitet och 
högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till 
lärosätenas planering. En åtgärd för att bättre anpassa utbetalning av bidrag till lärosätenas 
planering är att tidigarelägga bidragsbesluten och därmed förlänga tiden mellan beslut och 
utbetalning av bidrag. Denna förändring genomfördes av Forte från och med 2011. Besluten 
tas numera under september. Denna förändring har förbättrat lärosätenas 
planeringsmöjligheter inför starten av forskningsprojekten.  

Forte följer även upp förbrukningen av projektbidrag vid universitet och högskolor. Regler 
har också införts som innebär att bidrag endast kan sökas om en vetenskaplig och 
ekonomisk slutredovisning lämnats inom utsatt tid för tidigare bidrag. Detta gäller från 2013 
för samtliga bidragsformer med undantag av COFAS. Oförbrukade medel ska återbetalas till 
Forte efter ekonomisk slutredovisning. 

I Fortes generella villkor för bidrag till forskning stipuleras att Fortes bidrag till 
forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta 
kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet som helhet. Det är alltså ett 
krav på lärosätet att forskningsmedel används och redovisas på detta sätt. En ekonomisk 
uppföljning av denna förändring planeras att genomföras under budgetåret 2015.   
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2. Organisation

Forte är en myndighet inom Socialdepartementets område. Myndighetens uppdrag anges i 
instruktion (SFS 2007:1431, med ändringar t.o.m. SFS 2013:422)  och regleringsbrev.  Forte 
leds av en styrelse med fullt ansvar och av en generaldirektör som är myndighetschef. Vid 
myndigheten finns också en huvudsekreterare som utses av styrelsen. 

Kompetensförsörjning 
Vid årets slut var 26 personer anställda vid Fortes kansli, varav 18 kvinnor och 8 män. I 
ledningsgruppen ingår två kvinnor och tre män. Personalens medelålder är 51 år. 

För att fullgöra Fortes uppdrag krävs att det finns ledningskompetens, ämneskunskaper 
inom Fortes ansvarsområden samt goda kunskaper inom administration och 
kommunikation. Forte arbetar för en långsiktig och god personalförsörjning där de anställda 
har de kvalifikationer som är nödvändiga. Målet är att medarbetarna ska få förutsättningar 
att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är optimalt för verksamheten. Inför varje 
rekrytering görs ingående bedömningar av kompetensbehovet på kort och lång sikt. Vår 
bedömning är att de senaste årens nyrekryteringar har ökat Fortes möjligheter att klara de 
utökade krav som ställs på myndigheten. Vid nyrekrytering strävar Forte dessutom efter att 
åstadkomma en jämnare könsfördelning och en högre grad av mångfald.  

Kompetensfrågorna kommer att vara viktiga också framöver, dels utifrån behov av 
verksamhetsutveckling, dels med anledning av de pensionsavgångar som blir aktuella de 
närmaste åren.  

Sjuk- och hälsovård 
Sjukfrånvaron på Forte ökade under 2014 till 7,9 procent. På en myndighet med ett litet 
antal anställda påverkar enstaka längre sjukskrivningar sjukfrånvarostatistiken markant.  

Forte hade under året avtal med Betania för företagshälsovård. Forte satsar även på olika 
former av friskvård. Personalen hade under året bland annat möjlighet att på betald arbetstid 
utöva motion en timme per vecka. 
Forte subventionerar friskvård till ett belopp av högst 2 000 kr per år och anställd. 

Fortes tre verksamhetsgrenar - prestationer 
Följande tabeller beskriver på olika sätt kostnader och intäkter som gäller Fortes tre 
verksamhetsgrenar forskningsstöd, forskningsinformation samt strategi och analys (tabell 
1.1). Under 2014 har det utbetalade forskningsstödet ökat betydligt till följd av ökat 
forskningsanslag, men också till följd av särskilda uppdrag samt samverkan med 
Vetenskapsrådet gällande en gemensam vårdutlysning.  I tabell 1.2 redovisas hur 
myndighetens kostnad per redovisad prestation utvecklats över de senaste tre budgetåren. 
Det totala antalet ansökningar är marginellt högre än under 2013. Under 2014 har ett arbete 
pågått för att ompröva vissa stödformer. Detta har medfört att möjligheten att söka dessa 
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bidrag stoppats. Detta har medfört att utfallet för 2014 inte är helt jämförbart med tidigare 
år avseende kostnad per ansökan och kostnad per prestation.  

Tabell 1.1 Kostnader och intäkter fördelade på verksamhetsgrenar 

Verksamhetsgren (tkr) 2014 2013 2012 

 Forskningsstöd 
Lämnade bidrag 567 727 507 236 449 911 
Projektrelaterade kostnader 709 116 333 
Administrativa kostnader 23 018 18 901 18 993 
Summa kostnader 591 453 526 253 469 236 
Intäkt av anslag/Medel från statsbudgeten 547 575 512 574 452 931 
Andra intäkter än anslag 43 878 13 679 16 305 

 Forskningsinformation 
Lämnade bidrag 0 259 118 
Projektrelaterade kostnader 7 538 5 278 4 748 
Administrativa kostnader  3 415 3 081 3 365 
Summa kostnader 10 953 8 618 8 231 
Intäkt av anslag/Medel från statsbudgeten 9 799 6 390 6 100 
Andra intäkter än anslag 1 154 2 228 2 131 

 Strategi och analys 
Lämnade bidrag 10 921 2 499 2 056 
Projektrelaterade kostnader 12 010 8 766 9 738 
Administrativa kostnader 6 907 4 211 4 545 
Summa kostnader 29 837 15 475 16 340 
Intäkt av anslag/Medel från statsbudgeten 29 141 13 855 14 790 
Andra intäkter än anslag 697 1 620 1 550 

Tabell 1.2 Utveckling av verksamhetens prestationskostnader 

Kostnad per prestation (kostnad/ansökan)* 30 23 27 
*Beräknad som administrativa- och
projektrelaterade kostnader inom verksamhetsgrenarna 
i förhållande till antalet ansökningar 

Kostnad per prestation i % (adm.kostnad/lämnade bidrag) 9% 8% 9% 
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3. Forskningsstöd under 2014

Under 2014 fick Forte in 1810 ansökningar, dessa omfattar alla stödformer. Under de 
senaste fem åren har Forte sett en stadig ökning av antalet ansökningar till alla stödformer. 
Av det totala antalet ansökningar beviljades 307 ansökningar. Det gör den totala 
beviljandegraden till 17 procent. Av det totala antalet ansökningar utgör 72 procent 
projektbidrag. Beviljandegraden för projektansökningar var nio procent. 

I regleringsbrevet står det att Forte under 2014 ska från sitt anslag använda minst: 

• 20 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

• 20 000 000 kronor för arbetslivsforskning

• 40 000 000 kronor för vårdforskning

• 50 000 000 kronor för forskning om åldrande och hälsa

Dessa medel har gått till centrum-, projekt- och programstöd. 

Forte har utöver ordinarie forskningsanslag erhållit 8 000 000 kronor för forskning om 
psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik 
och 35 000 000 kronor för forskning inom äldreområdet. Medlen ingår i redovisningen av de 
olika forskningsstöden. 

Den genomsnittliga storleken på det beviljade beloppet för treåriga projekt var 2,6 miljoner 
kronor. 

Största delen av 2014 års forskningsstöd gick till Karolinska institutet följt av universiteten i 
Stockholm och Göteborg. 

Andelen nya projektledare som mottagare av projektstöd 2014 var 39 procent, en ökning 
med 8 procentenheter sedan föregående år. 

Könsfördelningen för mottagare av projektstöd var 46 procent män och 54 procent kvinnor. 
Sedan år 2012 har andelen kvinnor som fått projektstöd varit större än männens. Ser man till 
beviljandegraden för män respektive kvinnor så har den under femårsperioden 2010-2014 
minskat något för män men samtidigt långsamt stigit för kvinnor. 

Med ett ökat söktryck och ambitionen att i största möjliga mån finansiera det sökta beloppet 
så blir konkurrensen om projektmedlen stor.  

Forte främjar och tar initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning genom utformningen 
av utlysningarna. 
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Forskningen i diagram 
Enligt Fortes regleringsbrev för budgetåret 2014 ska Forte rapportera uppgifter för de fem 
senaste åren samt uppdelat på de samordningsområden som Forte ansvarar för. Forte ska 
också redovisa var för sig forskningsstödet till välfärd och socialförsäkring. Dessa båda 
områden ingår i huvudområdet Välfärd och socialförsäkring, och kan inte särskiljas varför 
stödet till dessa båda områden redovisas som huvudområdet Välfärd och socialförsäkring. 
Vidare ska, enligt regleringsbrevet, de siffror som redovisas gälla nya beviljade ansökningar 
för år 2014 och där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste 
budgetåren.  

Forskningsrådets namn är sedan den 1 juli 2013 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd (Forte). I denna årsredovisning kommer därför också forskningsstödet till dessa tre 
områden att presenteras som utbetalat belopp under perioden 2010-2014 och som nya 
beviljade anslag 2014. 

Antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar 
Sett över perioden 2010-2014 har antalet ansökningarna ökat för varje år. Antalet beviljade 
ansökningar har varit relativt konstant (diagram 5.1). Vissa huvudområden uppvisar en årlig 
ökning medan andra varierar från år till år (diagram 5.2). Detta beror till stor del på riktade 
satsningar inom ett eller flera huvudområden.   

Diagram 5.1. Antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar under 
perioden 2010-2014 
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Diagram 5.2. Antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar per 
huvudområde, under perioden 2010-2014 

Beviljade projektbidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig 
bidragsstorlek 
Diagram 5.3 visar storleken på det sökta och beviljade beloppet per huvudområde för de 
projektansökningar som beviljats anslag under år 2014. Diagram 5.4 visar utvecklingen 
under perioden 2010-2014. I de flesta fall har det sökta beloppet ökat under tidsperioden. 
Forte beviljar i genomsnitt ca 75 procent av det sökta beloppet. Det genomsnittligt beviljade 
beloppet per huvudområde har under de senaste fem åren legat på ungefär samma nivå. För 
år 2014 är det genomsnittliga beloppet för projektbidrag 2,6 miljoner kronor (diagram 5.5). 

I enlighet med regeringens intentioner att förbättra förutsättningarna för forskning genom 
högre bidragsbelopp till forskare så införande Forte ett juniorforskarbidraget. Det är ett steg 
i att öka långsiktigheten i forskningen då bidraget gäller för fyra år och den genomsnittliga 
bidragsstorleken är 3,9 miljoner kronor. Andra långsiktiga forskningsstöd är program och 
centra. Programstöden löper på 3 + 3 år medan centra är på tio år. 
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Diagram 5.3. Beviljade projektbidrag i förhållande till sökta bidrag år 2014, mnkr 

Diagram 5.4. Beviljade projektbidrag i förhållande till sökta bidrag (mnkr) för perioden 2010-2014 
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Diagram 5.5. Genomsnittlig storlek på projektbidrag 

Hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på nya bidragsmottagare och mottagare 
som mottagit forskningsstöd tidigare 
Andelen nya bidragsmottagare av forskningsstöd varierar under tidsperioden 2010–2014. I 
genomsnitt ligger siffran på knappt 40 procent nya mottagare. Diagram 5.6 visar på större 
variationer inom huvudområdena. Exempelvis uppvisade huvudområdet Arbetsmarknad 
närmare 75 procent nya bidragsmottagare under 2010. För 2011 var det huvudområdena 
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bidragsmottagare inom huvudområdet Arbetsorganisation. År 2013 var det bara ett 
huvudområde som nådde över 50 procent, Välfärd och socialförsäkring. För år 2014 var det 
inget huvudområde som nådde upp till 50 procent nya bidragsmottagare. Således finns det 
under perioden stora variationer mellan huvudområdena. 
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Diagram 5.6. Andelen sökande som beviljats forskningsstöd* för första gången under perioden 2010-
2014. 
*Anställningar, centra, postdoc, program och projekt (Stödet till anställningar har upphört sedan 2011
enligt propositionen En akademi i tiden (2009/10: 149). 

Hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika stödformer 
De stödformer som redovisas här är anställningar, centra, postdoc, program och projekt, 
under perioden 2010–2014. Diagram 5.7 visar fördelningen av forskningsstödet under 
perioden 2010-2014. Den största delen av stödet går till projekt. Stödet till anställningar har 
upphört sedan 2011 enligt propositionen En akademi i tiden (2009/10: 149). Centrum- och 
programstöd skiljer sig från de andra stödformerna då de är på mycket högre belopp och 
längre tid.  

Syftet med programstödet är att i ett längre perspektiv förstärka och bygga ut 
forskningsmiljöer. Det är en form av basstöd som ska göra det möjligt för forskargrupper att 
ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Stödet ges endast till 
etablerade forskargrupper och löper på 3 + 3 år med 2-3 miljoner kronor per år. 

Centrumstödet är ett stöd till starka forskningsmiljöer, som antingen befinner sig på 
internationell toppnivå inom sitt forskningsfält eller som med det extra stödet bedöms 
kunna nå en internationell topposition. Stödet skall också bidra till forskningens förnyelse 
och löper på 10 år. Storleken på anslaget varierar mellan 4-12 miljoner kronor per år. 
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Diagram 5.7. Fördelningen av forskningsstödet under perioden 2010-2014. 

Hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika lärosäten 
Forskningsstödet som visas i diagram 5.8 och 5.9 omfattar stödformerna anställningar, 
centra, postdoc, program och projekt. 

Fördelningen av forskningsstödet mellan olika lärosäten är ojämn. År 2014 fick Karolinska 
institutet 188 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 37 procent av forskningsstödet. Det 
placerar dem i topp när de gäller beviljade medel, följt av universiteten i Umeå, Linköping, 
Stockholm och Göteborg. Tillsammans erhöll dessa universitet ungefär lika mycket 
forskningsstöd som Karolinska institutet (diagram 5.8). 

Under perioden 2010-2014 ligger Karolinska institutet i topp. En fjärdedel av 
forskningsstödet har under perioden gått till Karolinska institutet. Under perioden har 
Karolinska institutet tillsammans med Stockholms universitet och Göteborgs universitet 
erhållit drygt 50 procent av Fortes forskningsstöd. Utfallet gällande beviljade forskningsstöd 
kan bland annat förklaras av lärosätenas inriktning och volym fasta forskningsresurser.  
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Diagram 5.8. Fördelningen av beviljat forskningsstöd mellan olika lärosäten år 2014. 

Diagram 5.9. Fördelningen av beviljat forskningsstöd mellan olika lärosäten 2010-2014 

Könsfördelningen av forskningsstödet 
Diagram 5.10 visar könsfördelningen av antalet projektskisser, fullständiga ansökningar och 
beviljade ansökningar år 2014. Andelen män respektive kvinnor som går till steg två 
(fullständiga ansökningar) brukar vara lika stor, i år var den 27 procent, vilket är en ökning 
med 5 procentenheter sedan föregående år.  

Diagram 5.11 visar könsfördelningen av antalet skisser, fullständiga ansökningar och 
beviljade ansökningar uppdelat på huvudområde. Huvudområdet Omsorg och sociala 
relationer visar en klar majoritet kvinnor som sökande med skiss. 
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Över tid har andelen män som beviljats forskningsstöd minskat medan den ökat för kvinnor. 
Diagram 5.12 visar denna utveckling under perioden 2010-2014. År 2012 var andelen 
kvinnor som beviljades projektstöd nästan lika stor som för män. Året därpå var skillnaden 
större medan den år 2014 minskat något. 

Diagram 5.13 visar beviljandegraden för män och kvinnor per huvudområde. Särskilt 
utmärkande är huvudområdet Välfärd och socialförsäkring. Ungefär lika många män som 
kvinnor skickade in skiss. Beviljandegraden för kvinnor är 16 procent och för män är den 4 
procent.  

Ser man till beviljandegraden för män respektive kvinnor under perioden 2010-2014 så har 
den långsamt minskat för männen men varit rätt konstant för kvinnor (diagram 5.14). Att 
beviljandegraden för kvinnor närmar sig männens kan delvis ha sin grund i att det är fler 
kvinnor än män som söker sig till högre utbildning och forskning, men även andra faktorer 
som Fortes uppdrag kan vara av betydelse. 

Könfördelningen av ansökningarna till postdoc år 2014 visar en minskning av andelen 
kvinnor med sex procentenheter jämfört med föregående år. I år var andelen kvinnor 70 
procent. Andelen kvinnor som beviljades postdoc var 71 procent. Beviljandegraden för män 
respektive kvinnor är ungefär likadan, 19 procent för män respektive 21 procent för kvinnor. 

Diagram 5.10. Könsfördelningen av projektansökningar fördelade på skisser, fullständiga ansökningar och 
beviljade ansökningar, år 2014 
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Diagram 5.11. Könsfördelningen av skisser, fullständiga ansökningar och beviljade ansökningar uppdelade 
på huvudområde, år 2014 

Diagram 5.12. Andelen män och kvinnor som beviljats projektstöd 2010-2014 
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Diagram 5.13. Beviljandegraden för projektansökningar för män och kvinnor per huvudområde, år 2014 

Diagram 5.14. Beviljandegraden för män respektive kvinnor under perioden 2010-2014 
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Beviljandegraden för män respektive kvinnor visar en förhållandevis jämn könsfördelning 
(diagram 5.16). 
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Diagram 5.15. Antalet ansökningar per samordningsområde 2010-2014 

Diagram 5.16. Beviljandegraden för män respektive kvinnor (alla stödformer), 2010-2014 

Hälsa, Arbetsliv och Välfärd 
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Välfärd – Omsorg och sociala relationer, Välfärd och socialförsäkring  
Här presenteras Fortes finansiering av dessa områden, som utbetalade medel under perioden 
2010-2014 och som nya beviljade medel 2014. Under perioden 2010-2014 har Forte 
utbetalat ca 2,4 miljarder kronor till hälsa, arbetsliv och välfärd. Diagram 5.17 visar hur 
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nya medel till dessa områden: 78 miljoner kronor till Hälsa, 138 miljoner kronor till Arbetsliv 
och 59 miljoner kronor till Välfärd.  

Diagram 5.18 visar fördelningen av utbetalat forskningsstöd mellan områdena hälsa, 
arbetsliv och välfärd under perioden 2010-2014. Den största delen av forskningsstödet går 
till forskning inom områdena hälsa och arbetsliv.  

Diagram 5.17. Fördelningen av utbetalat forskningsstöd fördelat på hälsa, arbetsliv och välfärd 2010-2014 

Diagram 5.18. Procentuell fördelning av utbetalat forskningsstöd mellan hälsa, arbetsliv och välfärd 
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Utvecklingsområden och särskilda uppdrag 
Internt och externt strategi- och analysarbete är viktiga delar av Fortes verksamhet.  Det 
handlar om att öka kvaliteten i olika delar av rådets verksamhet, och att främja forskning av 
hög vetenskaplig kvalitet med stor relevans för samhälle och politik. Det gäller hela 
forskningsfinansieringsprocessen d.v.s.- från identifiering av forskningsbehov, utformning 
av bedömningskriterier och metoder för urval av projekt till utvärdering av vetenskaplig 
kvalitet, nytta och samhällseffekter. Det är viktigt att Forte löpande utvecklar sin strategiska 
kunskap om forskningens villkor och roll i samhällets utveckling. Detta sker genom nära 
kontakter med forskarvärlden i Sverige och utomlands, men även i samarbete med andra 
forskningsfinansiärer samt i återkommande kontakter med myndigheter och organisationer 
inom för Forte relevanta områden. 

Forte har under året bl.a. arbetat med framtagande av en Strategisk Agenda 2015-2018 samt 
fortsatt ett analysarbete för att dels beskriva arbetslivsforskningens utveckling i ett nationellt 
forskningspolitiskt sammanhang, dels göra internationella jämförelser av utvecklingen inom 
området. En internationell panel har arbetat med en utvärdering av svensk forskning inom 
området ”Arbetsorganisation”. Dessa arbeten kommer att rapporteras 2015. 

På uppdrag av regeringen har en kunskapsöversikt om ”Psykisk ohälsa, arbetsliv och 
sjukfrånvaro” tagits fram. Kunskapsöversikten rapporterades till regeringen i slutet av året i 
form av en sammanfattning av forskarnas kunskapsöversikt. Den slutliga rapporten kommer 
att presenteras och kommuniceras i början av år 2015. 

Insatser - proposition Forskning och innovation 
Under 2013 beslutade regeringen att ge Forte ett utökat ansvar som forskningsfinansiär. I 
regeringens proposition 2012/13:30 fick Forte tillsammans med Vetenskapsrådet ansvar för 
vårdforskning, och därutöver kraftigt förstärkt anslag till vårdforskning och området 
åldrande och hälsa.  Båda områdena har tidigare identifierats som centrala i den strategi för 
Hälsa och Välfärd som Forte lämnade till Socialdepartementet i slutet av 2011. Förutom 
detta fick Forte anslag för forskning om psykosociala insatser för personer med omfattande 
och komplex psykiatrisk problematik. 

Vårdforskning 
Forte och VR har gemensamt genomfört en utlysning om programstöd inom vårdforskning 
där beslut om finansiering togs i november 2014. Totalt kom det in 150 
programansökningar (66 män, 84 kvinnor). Av dessa beviljades 6 stycken (3 män och 3 
kvinnor) till ett sammanlagt belopp på 118 miljoner kronor under fyra år.   

Forte genomförde också en egen utlysning om projektbidrag inom vårdforskning. Det kom 
in 163 projektansökningar (38 män och 125 kvinnor). Av dessa beviljades 18 stycken (3 män 
och 15 kvinnor) till ett sammanlagt belopp på 41 miljoner kronor.  
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Åldrande och hälsa 
Forskningsstödet till åldrande och hälsa utgjordes av projektstöd. Totalt inkom det 66 
projektansökningar (20 män och 46 kvinnor) varav 14 beviljades (7 män och 7 kvinnor) till 
ett sammanlagt belopp på 45 miljoner kronor  

Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik 
Tjugo projektansökningar inkom (9 män och 11 kvinnor) varav sju beviljades (2 män, 5 
kvinnor) till ett sammanlagt belopp på 8 miljoner kronor. 

Alla utlysningarna tog sin utgångspunkt från regeringens senaste forskningsproposition och 
fick därmed en strategiskt viktig roll för stöd till nydanande forskning inom vårdområdet 
respektive inom åldrande- och hälsoområdet och psykisk hälsa. Samtliga utlysningarna 
präglades av krav på tvärvetenskap, och innovativt patient/brukarnära forskning. 

Beredningsorganisation och samverkan  
Forte bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete för att göra beredningen av 
projektansökningar och andra stödformer mer rättssäker och effektiv. Under 2013 gjordes 
en genomlysning av Fortes beredningsorganisation. En direkt följd av detta arbete var att 
antalet prioriteringskommittéer utökades från 7 till 10. Antalet samhällsrepresentanter 
utökades också till två stycken per prioriteringskommitté. Slutligen har antalet nordiska 
forskare utökats för att på sikt bli i majoritet så att jävssituationer minimeras så långt som 
möjligt. 

Fortes ledning och styrelse har dock blivit alltmer medveten om problemet med att det i 
beredningsgrupperna ingår styrelseledamöter och deras personliga ersättare som också kan 
vara ordföranden. De rekommendationer till beslut om anslagsfördelning som fattas i 
beredningsgrupperna ska sedan samma styrelseledamöter vara med om att besluta om på 
ordinarie styrelsemöte. Fortes styrelse initierade därför en utredning kring 
beredningsprocessen i syfte att undanröja alla eventuella juridiska komplikationer kring 
beredningsprocessen. För detta arbete anlitades en jurist med stor erfarenhet av dessa frågor. 
Slutsatsen av analysen är att styrelsens ledamöter och ersättare inte längre ska medverka i 
anslagsfördelningsprocessen i beredningsgrupperna. Dessa skall i alla delar stå som 
självständiga förslagsställare till styrelsen. Av tidsskäl har det inte gått att genomföra till 2015 
års beredningsarbete, men kommer att ske under 2016. 

Identifiering av områden för framtida satsningar utgör likaså en viktig del av analysarbetet. 
Ett sådant exempel är initiativet för att stärka forskning om barns och ungdomars psykiska 
hälsa. Ett annat område som uppmärksammats är sociala innovationer och Fortes roll i detta 
sammanhang. Tillväxtanalys fick i uppdrag att kartlägga vad som görs internationellt inom 
detta område och som rapporterades i april 2014, tillsammans med ett frukostseminarium. 
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Forte har följt det uppdrag Vetenskapsrådet fått att i samråd med andra 
forskningsfinansiärer ge förslag på modell för fördelning av forskningsresurser till lärosäten. 
Forte har givit synpunkter på det förslag som nu föreligger. 

Forte ingår också som aktiv part tillsammans med övriga forskningsfinansiärer i en 
samordningsfunktion kring genus och jämställdhet. 

Forte har gått in som partner i Vinnvård i och med nedläggningen av Vårdalstiftelsen. Forte 
har ordförandeposition i Vinnvårds programstyrelse. 

Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har under året haft flera möten kring strategier och 
utlysningar inom området vård, hälsa och omsorg. I början av året inbjöds 
generaldirektörerna för Forte, Vetenskapsrådet och Formas till en dialog med 
statssekreterarna på utbildning-, social- och näringsdepartementen angående roller och 
uppgifter inom vårdforskningens område.  

Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har fortsatt sin samverkan inom området 
Barns och Ungdomars Psykiska Hälsa och en ny utlysning öppnades under året. Forte och 
Vinnova har under året undertecknat en överenskommelse om samverkan och 
samfinansiering av innovativa projekt inom vård och omsorg. 

Forte har i olika sammanhang bidragit i debatten om registerforskning och EUs förslag till 
ny dataskyddsförordning. Synpunkter har givits i samband med hearing på 
utbildningsdepartementet, hearings i samband med utredningen om registerforskning ledd 
av Bengt Westerberg, och Fortes medverkan i Rådet för infrastruktur. Forte är också 
representerat i det nyinrättade Registerforskningsrådet, som haft sina första sammanträden 
under 2014. 

4. Internationalisering

Forte ska främja den svenska forskningens internationalisering och verka för ökat samarbete 
med utländska forskare och finansiärer. De övergripande målsättningarna i Fortes 
internationella strategi är att: 
– arbeta aktivt inom den europeiska forskningspolitiken,
– främja internationellt forskningssamarbete samt verka för ökad forskarrörlighet och
utveckling av forskningens infrastruktur avseende gemensamma internationella databaser. 

Under 2014 deltog Forte i arbetet med att påverka delar av EU:s ramprogram, Horizon 
2020, bland annat genom att delta i seminarier och ge skriftliga synpunkter till 
Utbildningsdepartementet och EU. Forte har under 2014 haft två biträdande experter inom 
samhällsutmaningarna 1 (hälsa, demografiförändringar och välbefinnande) och 6. 
(inkluderande innovativa och reflekterande samhällen) Forte ingår också i den nationella 
EU-samordningsfunktionen vars sekretariat drivs av Vinnova. 
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Den myndighetsgemensamma gruppen FINSAM, som består av forskningsrådens 
internationellt ansvariga, har under året fortsatt sin verksamhet med regelbundna möten. 

Nordiska forskningssamarbeten 
Forte deltar i flera nordiska samarbeten med NordForsk. Ett av dessa samarbeten är 
programmet ”A Nordic joint programme on Health and Welfare”.  Inom ramen för detta 
program har Forte avsatt tio miljoner kronor till forskning om åldrande och hälsa till en 
utlysning som startat 2014. Dessutom deltar Forte i två samarbetsgrupper, så kallade 
NORIA-nets: ”NORIA-net on Health and Welfare” och ”NORIA-net on Registries”. 

Europeiska forskningssamarbeten 
En viktig uppgift för Forte är att stimulera svenskt deltagande i EUs forskningsprogram. 
Genom planeringsbidraget har forskare kunnat utveckla ansökningar om EU-projekt. Under 
perioden 2007-2014 inkom i genomsnitt sju ansökningar per år. Flera ansökningar som fått 
planeringsbidrag från Forte har fått stöd från EU.  

Forte samverkar med forskningsfinansiärer i andra länder, bland annat genom European 
Science Foundation (ESF) och Science Europe, som på sikt kommer att ersätta ESF. Forte 
var under 2014 representerat i två av Science Europes arbetsgrupper för förverkligandet av 
European Research Area (ERA): ”Research Careers”, samt ”Research Infrastructure”. 
Under året deltog Forte i det fortsatta arbetet av två gemensamma 
programplaneringsinitiativ: The Demographic Challenge, More Years better Lives (MYBL) 
och Neurodegenerative Diseases Research (JPND). Inom MYBL samverkar tretton 
medlemsländer med Tyskland som koordinator. Forte är även aktiv partner i det EU-
finansierade projektet J-AGE, vars uppgift är att stödja utvecklingen av MYBL. Under 2014 
låg fokus framför allt på att slutföra den strategiska forskningsagendan som ska ligga till 
grund för framtida samarbeten inom MYBL. Den strategiska agendan publicerades i april 
2014 och arbetet fortsätter nu med implementering och operationalisering av strategin. 

Forte har varit engagerat i planeringen av, och bidragit med medel till, två så kallade fast 
track utlysningar (EU-samarbeten av kortare slag, en typ av förstudier) inom MYBL och 
JPND. Inom MYBL har en fast track-studie gällt kartläggningen av äldres situation på 
arbetsmarknaden i olika Europeiska länder, och inom JPND har en fast track gällt 
innovativa sätt att utnyttja longitudinella studier för demensforskning. 

En annan typ av samarbete mellan forskningsfinansiärer i Europa är ERANET. Under 2014 
deltog Forte i två ERA-NET: NORFACE och ERANID. I NORFACE - New 
Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe, formar femton 
forskningsråd ett strategiskt partnerskap inom välfärdsforskning. ERANID, där Forte är 
Associate partner, är målsättningen att koordinera forskningen om drogprogram och policy i 
Europa. Forte fortsätter även att finansiera forskningsstöd från utlysningar i nu avslutade 
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ERA NET. Från ”ERA-AGE 2”, som var inriktat mot äldreforskning, finansieras 2 
pågående postdoc-bidrag och 3 multinationella projektbidrag. 

Utomeuropeiska forskningssamarbeten 
2009 slöts ett avtal mellan Sverige och Indiens hälsoministrar om samarbete inom områdena 
hälsovård och folkhälsa. Inom ramen för detta avtal samarbetar Fortes med det indiska 
forskningsrådet Indian Council of Medical Research (ICMR). Under 2014 har Forte initierat 
nya kontakter med ICMR i syfte att starta ett samarbete inom åldrande och hälsa och en 
delegationsresa genomfördes i november under ledning av generaldirektör Ewa Ställdal. 
Under året skrevs ett MOU mellan Indian Council for Social Sciences Research (ICSSR) och 
Forte i syfte att utveckla forskningssamverkan.  

I syfte att se möjligheter till ökat samarbete med Sydafrika deltog generaldirektör Ewa 
Ställdal i en delegationsresa tillsammans med andra forskningsråd och STINT. Delegationen 
var under ledning av utbildningsdepartementet. 

Ökad rörlighet bland forskare 
COFAS 2 är en fortsättning av programmet COFAS och sträcker sig över perioden 2013-
2018. Det nya programmet innehåller ett antal förbättringar för medföljande under postdoc-
vistelsen. Under 2014 beviljade Forte stöd till 2 internationella postdoc-tjänster i Sverige och 
till 8 svenska forskare som valt att förlägga sin postdoc utomlands. Såväl COFAS som 
COFAS 2 samfinansieras av Forte och EU-kommissionen. 

Bättre internationell infrastruktur i forskningen 
Forte bidrar till kostnaderna för Luxembourg Income Study (LIS), en komparativ databas 
om inkomstförhållanden i olika länder. Forte har även stött uppbyggnaden av en 
närbesläktad databas om förmögenheter, Luxembourg Wealth Study, samt bidrar till en 
europeisk forskningsdatabas som handlar om kartläggning av hälsa, åldrande och försörjning 
i Europa (SHARE). 

Det internationella forskningsstödet 
Flera av Fortes stödformer bidrar till ökat internationellt forskningssamarbete. Det gäller 
bland annat resebidrag, utlandsstipendier, gästforskarbidrag och konferensbidrag.  

5. Kommunikation

Fortes kommunikationsstrategi för perioden 2011-2014 har fokuserat på att skapa 
kännedom om och intresse för Forte-finansierad forskning samt främja en aktiv dialog kring 
rådets ansvarsområden. Målet är att såväl forskarsamhället som samhällets aktörer ska 
uppleva att Forte-finansierad forskning är relevant och av högsta kvalitet samt att de kan dra 
nytta av den i sin verksamhet.  
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Utveckla former för kommunikation och samverkan 

Under 2014 har vi fokuserat kommunikationsinsatserna på att utveckla nya former för 
kommunikation och samverkan. Forte har i regleringsbrevet för 2014 haft i uppdrag att 
utveckla former för kommunikation och nyttiggörande inom områdena socialtjänst och 
socialförsäkring. I juni fick Forte ett närliggande regeringsuppdrag, att utveckla former för 
kommunikation och samverkan inom folkhälsoområdet.  

Regeringsuppdraget att utveckla former för kommunikation och samverkan inom 
folkhälsoområdet ska rapporteras till regeringen 31 mars 2015. Under 2014 har vi inom 
ramen för uppdraget fört diskussioner och erfarenhetsutbyte med de samrådsaktörer som 
framgår av uppdraget samt inhämtat kunskap om hur man i Norden, Storbritannien, 
Holland, Kanada och Kina arbetar med dessa frågor. Vi har även genomfört en 
undersökning bland patient- och brukarorganisationer för att hitta goda exempel samt få en 
bild av deras behov av forskning. 

För att öka kommunikationen med relevanta aktörerer inom områdena socialtjänst och 
socialförsäkring har Forte genomfört ett antal konferenser i egen regi och i samverkan med 
andra samt publicerat rapporter och webbteman.  

Forte har under året blivit medlem i den Nationella Samverkansgruppen för 
Kunskapsstyrning i Socialtjänsten, NSK-S. Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med 
strategiska frågor som stödjer utvecklingen av evidensbaserad praktik inom 
socialtjänstområdet. Arbetet leds av SKL och Forte ingår i myndighetsgruppen tillsammans 
med Socialstyrelsen, SBU och Folkhälsomyndigheten.  

Tillsammans med SKL och Centralförbundet för socialt arbete genomför Forte årligen 
konferensen Socialtjänstforum. För att ytterligare stärka relevansen för aktörer inom 
socialtjänsten inledde vi under året ett samarbete med Föreningen Sveriges Socialchefer. I 
november arrangerade vi gemensamt en konferensdag om Barnkonventionen 25 år.  

Forskning i korthet 

Forte har utvecklat en effektiv form för kommunikation och samverkan genom sin 
rapportserie ”Forskning i korthet”. En grupp forskare från olika discipliner får i uppdrag att 
kortfattat och populärvetenskapligt sammanställa kunskapsläget inom ett område. Även 
kunskapsluckor inom området lyfts fram i ett särskilt avsnitt. Rapporterna presenteras på ett 
frukostseminarium som filmas och publiceras i våra olika kanaler. Frukostseminarierna 
under 2014 har varit fullsatta och lockat mer än 100 personer per tillfälle från Fortes 
samtliga målgrupper. Forskning i korthet om Åldrande och minne har fått stort genomslag. 
Rapporten har översatts till engelska och använts i den workshop som Forte arrangerat i 
Indien under året.  
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Forte Talks 2014 – En ny tvärvetenskaplig mötesplats 

25-26 mars arrangerade Forte konferensen Forte Talks 2014 med temat Håller Sverige ihop? 
Framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv 
och välfärd presenterade och diskuterade klyftorna i Sverige. Hur ser de ut idag och vad 
väntar oss i framtiden. Och inte minst hur forskningen kan bidra till kloka och välgrundade 
lösningar. Konferensen lockade drygt 500 deltagare och innehöll 100 programpunkter 
(plenarföredrag, paneldiskussioner, vetenskapliga samtal, posterutställning mm).  

Forte Talks är den största kommunikationssatsningen som Forte har genomfört. 
Utvärderingen visar att konferensen var mycket uppskattad av deltagarna och att den fyller 
ett behov för den här typen av kunskapsutbyte och mötesplats. Konferensen fick stort 
genomslag, hela första dagen sändes av UR Samtiden. 

Forte Talks har fått stort genomslag på webben och sociala kanaler och därmed nått fler än 
deltagarna på plats. Forte Talks webbplats har under 2014 haft 12 000 besök. Filmer från 
dagarna finns även att se på Fortes YouTube-kanal. Filmen med Sir Michael Marmots 
presentation om Fair Society, healthy Lives har hittills haft 1 115 visningar.  

Målgruppsanpassad och effektiv kommunikation 

Fortes prioriterade målgrupper i enlighet med kommunikationsstrategin är forskarsamhället, 
regeringskansli och riksdag, andra myndigheter inklusive andra forskningsfinansiärer, 
kommuner och landsting primärt genom deras samverkansorganisationer samt brukar- och 
patientorganisationer.  

Forte kommunicerar och samverkar med dessa genom olika kanaler och aktiviteter som till 
exempel konferenser, möten och seminarier, nätverk, nyhetsbrev, rapporter, webb och 
sociala kanaler. Det vi ser som en framgångsfaktor är att de olika kanalerna samverkar och 
stärker varandra. Till exempel att presentera nya rapporter vid frukostseminerier. Att skapa 
evenemang och mötesplatser i samverkan med andra aktörer är en ytterligare 
framgångsfaktor för att forskningen ska nå ut till berörda aktörer.  

Konferenser, seminarier och möten 

Under 2014 har Forte arrangerat ett tiotal konferenser och seminarier i egen regi. Därtill har 
vi arrangerat ett tiotal seminarier i samverkan med andra aktörer. Konferenser, seminarier 
och olika möten är den effektivaste formen för att nå målen att skapa dialog kring rådets 
ansvarsområden samt att målgrupperna ska uppleva att de kan dra nytta av forskningen i sin 
verksamhet.  

De målgrupper vi främst når är forskarsamhället, kommuner och landsting, myndigheter, 
riksdag och regeringskansli samt fackförbund och andra bransch- och intresseorganisationer. 
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Om man tar antal besökare på våra seminarier som en indikator på insatsernas resultat ser vi 
att våra seminarier ofta samlar 100 deltagare och att de fylls snabbare idag än tidigare. Ett 
viktigt resultat som vi ser är att det ofta knyts kontakter mellan forskare och till exempel 
myndigheter och att nya samarbeten uppstår.  

Webb 
Fortes webbplats har under året haft drygt 200 000 externa besök. Det är en ökning med sex 
procent jämfört med 2013. 

Satsningen på webbteman har fortsatt under 2014. Fyra teman publicerades under året, totalt 
finns 12 teman som täcker in samtliga Fortes huvudområden. Temasidorna visades 
sammanlagt över 30 000 gånger under året och har hundratals delningar i sociala medier. 

Nyhetsbrev 

Under året har vi gett ut sex nyhetsbrev. Antalet prenumeranter har under 2014 ökat med 
cirka åtta procent, total antal är drygt 4 420.  Öppningsfrekvensen vid utskicken är på 40-50 
procent, vilket enligt vår systemleverantör är cirka 20 procent högre än nyhetsbrev från 
liknande organisationer.  

De tre största prenumerantgrupperna tillhör forskarsamhället, kommuner och landsting 
samt privatpersoner.  

Sociala medier 

Som ett led i att skapa dialog med våra målgrupper fortsätter satsningen på sociala medier. 
Antalet följare på twitter har ökat med över 80 procent under året. Vi har fortsatt arbetet 
med Fortes YouTube-konto där vi löpande publicerar videoinspelningar från våra 
konferenser och seminarier. Våra videoklipp har under året haft nästan 5000 visningar. Nytt 
för i år är att Forte lanserat sidor både på Facebook och LinkedIn som tillsammans har 
närmare 200 följare.  

Publikationer 

Under 2014 har Forte givit ut tre publikationer. Det populärvetenskapliga magasinet Forte 
Magasin nr 2 som presenterar aktuell forskning inom Fortes ansvarsområden. Aktuell forskning 
om Barns och ungdomars psykiska hälsa, en sammanställning över den forskning som pågår inom 
den stora satsningen på området som görs gemensamt av forskningsfinansiärerna Formas, 
Vetenskapsrådet, Vinnova och Forte samt rapporten Forskning i korthet: Åldrande och minne.    

Sammanlagt har drygt 680 beställningar inkommit på drygt 2 600 exemplar. En ökning på 75 
procent jämfört med 2013. Publikationerna har dessutom laddats ned över 2 400 gånger via 
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Fortes webbplats. Den faktiska distributionen är större i och med att publikationer även 
spridits i stora upplagor vid mässor, konferenser och seminarier.  

Med publikationerna når vi ut till en bred målgrupp. De största målgrupperna är 
privatpersoner, kommuner och landsting samt forskarsamhället. Det är glädjande att en så 
stor andel beställningar kommer från privatpersoner som annars kräver stora resurser att nå. 
Vi ser dessutom att en stor del stora beställningar, inte sällan över 100 exemplar, kommer 
från kommunala verksamheter där forskningen som bedrivs kan komma till stor nytta för 
både praktiker och brukare.  Vi ser att efterfrågan för vissa publikationstyper har ökat 
markant. Forte Magasin nr 2 publicerades i april 2014. På åtta månader har 90 procent av 
totalupplagan (4000 exemplar) beställts. Det första numret av Forte Magasin tog cirka 18 
månader att nå samma nivå.  

Stöd till kommunikation och samverkan 

Tillsammans med andra forskningsfinansiärer ger Forte stöd till hur vi kan utveckla området 
Forskningskommunikation. För att nämna några: Under året har vi bland annat genomfört 
Forum för forskningskommunikation vid Vetenskapsfestivalen, ett seminarium som riktar 
sig till kommunikatörer vid universitet och högskolor. En seminarieserie ”Lär känna media” 
har genomförts där forskare och journalister möts och diskuterar hur vi kan kommunicera 
forskning i media. Seminarierna har ägt rum på fyra orter i landet. Forte har under året gett 
stöd till ett antal konferenser och tidskrifter och är delägare i webbportalen forskning.se.  
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Ekonomisk redovisning

RESULTATRÄKNING 
(tkr) Not 2014 2013 

Verksamhetens intäkter 
Intäkter av anslag 1 49 824 30 696 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 195 0 
Intäkter av bidrag 3 3 557 9 611 
Finansiella intäkter 4 20 45 
Summa 53 596 40 353 

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal 5 -31 576 -26 738 
Kostnader för lokaler 6 -3 388 -3 155 
Övriga driftkostnader 7 -18 092 -10 234 
Finansiella kostnader 8 -2 -13 
Avskrivningar och nedskrivningar -539 -214 
Summa -53 596 -40 353 

Verksamhetsutfall 0 0 

Uppbördsverksamhet 
Intäkter av avgifter mm som inte disponeras 9 127 0 
Medel som tillförts statens budget från upp- 
bördsverksamhet -127 0 

Saldo 0 0 

Transfereringar 
Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag 537 490 502 121 

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag 29 550 7 400 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 11 429 0 
Finansiella intäkter 11 178 472 
Lämnade bidrag 12 -578 648 -509 993 
Saldo 0 0 

Årets kapitalförändring 0 0 
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BALANSRÄKNING 
(tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utveckling 13 37 168 
Rättigheter och andra immateriella an- 
läggningstillgångar 14 164 225 

Summa 201 393 

Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 696 0 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 16 2 345 9 
Summa 3 041 9 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos andra myndigheter 17 1 048 494 
Övriga kortfristiga fordringar 18 38 65 
Summa 1 086 559 

Periodavgränsningsposter 
Förutbetalda kostnader 19 721 999 
Summa 721 999 

Avräkning med statsverket 
Avräkning med statsverket 20 -6 455 -14 196 
Summa -6 455 -14 196 

Kassa och bank 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 35 941 30 443 
Summa 35 941 30 443 

SUMMA TILLGÅNGAR 34 534 18 206 
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KAPITAL OCH SKULDER 
Myndighetskapital 21 

Kapitalförändring enligt resultaträkning 0 0 
Summa 0 0 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 22 0 163 
Övriga avsättningar 23 270 222 
Summa 270 385 

Skulder m.m. 
Lån i Riksgäldskontoret 24 3 242 402 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 25 1 946 1 478 
Leverantörsskulder 1 403 974 
Övriga kortfristiga skulder 758 954 
Summa 7 349 3 808 

Periodavgränsningsposter 
Upplupna kostnader 26 2 715 1 312 
Oförbrukade bidrag 27 24 201 12 702 
Summa 26 916 14 013 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 34 534 18 206 
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ANSLAGSREDOVISNING 

Redovisning mot anslag 
Anslag Not Ingående Årets Indragning Totalt Utgifter Utgående 
(tkr) överförings- tilldelning disponibelt överförings- 

 
28 belopp enl. regl.brev belopp belopp 

Uo 09 7:1 ap. 1 Ramanslag 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd:  
Förvaltning (Ramanslag) -776 33 564 0 32 788 -33 328 -539 
Uo 09 7:2 ap. 1 Ramanslag 29 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd: 
Forskning (Ramanslag) 15 126 512 442 -895 526 673 -519 535 7 138 
Uo 09 4:5 ap. 12 Ramanslag 
Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldrepolitiken: 
Forskning inom äldreområdet 
(Ramanslag) 0 35 000 0 35 000 -34 462 538 

14 350 581 006 -895 594 461 -587 325 7 137 
Redovisning mot inkomsttitel 
Inkomstitel (tkr) Not Beräknat Inkomster 

belopp 
2 811 131 
Övriga inkomster 30     0     127 
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Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen 

Anslag/  Not Tilldelat Ingående Utestående Utestående åtagandenas fördelning per år 
Anslagsbenämning bemyndigande åtaganden åtaganden 2015 2016 2017 2018 
(tkr) 31 

Uo 09 7:2 ap. 1 
Ramanslag 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd: 
Forskning (Ramanslag) 973 000 827 149 946 334 484 864 327 719 122 501 11 250 

Uo 09 4:5 ap. 12 
Ramanslag 
Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldrepolitiken 
Forskning inom äldreområdet (Ramanslag) 70 000 46 300 53 290 33 900 19 390 0 0 
Summa 1 043 000 873 449 999 624 518 764 347 109 122 501 11 250 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd 
av detta kan summeringsdifferenser förekomma. 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 
Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 tkr. 

Kostnadsmässig anslagsavräkning 
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget  
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2013 154 tkr har år 2014 minskat med 10 tkr. 

Värderingsprinciper 
Anläggningstillgångar  
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser  
och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 
10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Bärbara datorer 
tas inte upp som anläggningstillgång då livslängden beräknas understiga tre år. 
Avskrivning sker enligt plan. Den är baserad på anläggningstillgångens anskaffningsvärde och 
uppskattad ekonomisk livslängd. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad 
tillgången tas i bruk.  

Tillämpade avskrivningstider 
3 år Datorer och kringutrustning 
5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Övriga kontorsmaskiner 
5 år Inredningsinventarier 
5 år Immateriella tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 
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Ersättningar och andra förmåner

Ledamöter och ersättare Ersättn (tkr) Övriga styrelseuppdrag

Abrahamsson Lena 39 Arbetsmiljöverkets insynsråd

Ahlström Gerd 56 -

Albin Maria 34 Arbetsmiljöverkets insynsråd

Alfredsson Lars 37 Altiba AB

Andersson Gäre Boel 96 Sätra Bruk AB

Boström Mona 28 Mona Boström AB, Textilia AB, Attendo Care AB

Båtelson Per 6
IVBAR AB, Humana AB, Med Group OY, Oriola/KD OY,
Swecare AB

Cedersund Elisabet 41 -

Fredriksson Peter 36 -

Hartman Laura 29 -

Hensing Gunnel 59
Systembolagets råd för alkoholforskning,
Försäkringskassans vetenskapliga råd

Härenstam Annika 58 -

Ingvar Martin 60 -

Jonsson Johan 52 -

Klefsgård Rosemarie 31 -

Löwstedt Jan 60 -

Nilsson Bågenholm Eva 90 -

Råbergh Christian 52 -

Sandin Bengt 65 -

Stanfors Maria 35 IFAUs vetenskapliga råd

Sverke Magnus 59 -

Szebehely Marta 65 -

Thunberg Gunilla 33 -

Torén Kjell 30 -

Tåhlin Michael 44 Tegakari Consulting AB

Generaldirektör

Ställdal Ewa 1 128 SOS Alarm AB, Swecare AB
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Anställdas sjukfrånvaro 
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda  
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till 
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Sjukfrånvaro 2014 2013 
Totalt 7,87 5,20 
Andel 60 dagar eller mer 6,72 4,25 
Kvinnor 9,99 6,84 
Män * * 
Anställda          - 29 år - - 
Anställda 30 år - 49 år * * 
Anställda 50 år - 11,23 7,62 

* Redovisas ej då antalet understiger 10 personer.
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Noter 
(tkr) 
Resultaträkning 

2014 2013 

Not 1 Intäkter av anslag 

Förvaltninjgsanslaget * 33 319 26 141 
Forskningsanslaget (övrig verksamhet förutom transfereringar) 16 505 4 555 
Summa 49 824 30 696 

• Minskning av semesterlöneskuld belastar anslaget men bokförs ej
i RR

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Övriga intäkter (medfinansiering i Forte Talks) 195 0 
Summa 195 0 

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 
Kammarkollegiet: för att utveckla kommunikationsformer om  
Behov och nyttiggörande av forskningsresultat och ”Forskning 
om ungdom 2014” 1 065 0 
Försäkringskassan: för Rehsam-satsning och ”Kunskapsöversikt 
Betr. Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro 2014” 1 786 0 

Summa 2 851 0 
Bidrag från övriga organisationer 
Vårdalstiftelsen: för projektets övergripande kostnader 473 0 

EU-institutioner: för ett antal olika EU-deltagande 233 9 611 

Summa 706 9 611 

Summa intäkter av bidrag 3 557 9 611 

Not 4 Finansiella intäkter 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 20 45 
Summa 20 45 

Not 5 Kostnader för personal 
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal) 

18 048 16 161 
Övriga kostnader för personal 

13 528 10 577 
Summa 31 576 26 738 

Not 6 Kostnader för lokaler 

Kostnader för lokaler 3 388 3 155 

Summa 3 388 3 155 
Flytten har medfört vissa engångskostnader, Hyreskostnaden har 
däremot sänkts i jämförelse med tidigare kontorslokaler. 
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Not 7 Övriga driftkostnader 
Reparationer och underhåll  81 25 
Resor, representation, information 1 831 1 986 
Köp av varor 335 560 
Köp av tjänster 12 952 7 305 
Övrigt 2 893 358 
Summa 18 092 10 234 
Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år 
beror bl a på flyttkostnader. 

Not 8 Finansiella kostnader 

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 2 7 
Övriga finansiella kostnader 0 6 
Summa 2 13 

Not 9 Uppbördsverksamhet 
Återbetalda bidragsmedel avser äldre anslag 127 0 
Summa 127 0 

Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Medel från Vårdalstiftelsen för olika projekt 857 0 
Medel från EU för COFAS-projekt 1 och 2 10 572 0 
Summa 11 429 0 

Not 11 Finansiella intäkter 
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 178 472 

178 472 

Not 12 Lämnade bidrag
Statliga myndigheter 537 968 490 286 
Landsting och kommun 7 027 4 527 
EU-institutioner 251 205 
Andra EU-länder 715 43 
Övriga länder och internationella organisationer 13 000 0 
Övriga organisationer och ideella föreningar 8 710 3 978 
Privata företag och ekon.föreningar 8 178 6 400 
Enskilda personer 2 799 4 553 
Summa 578 648 509 993 

Balansräkning 

2014-12-31 2013-12-31 

Not 13 Balanserade utgifter för utveckling 

Ingående anskaffningsvärde 5 918 5 863 
Årets anskaffningar  0 55 
Summa anskaffningsvärde 5 918 5 918 
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 749 -5 611 
Årets avskrivningar  -131 -138 
Summa ackumulerade avskrivningar -5 881 -5 749 
Utgående bokfört värde 37 168 
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Not 14 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
Ingående anskaffningsvärde 372 279 
Årets anskaffningar  0 93 
Summa anskaffningsvärde 372 372 
Ingående ackumulerade avskrivningar -147 -91 
Årets avskrivningar  -61 -56 
Summa ackumulerade avskrivningar -208 -147 
Utgående bokfört värde 164 225 
Särredovisas i år enligt ESV-instruktioner 

Not 15 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
Årets anskaffningar 773 0 
Summa anskaffningsvärde 773 0 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 
Årets avskrivningar  -77 0 
Summa ackumulerade avskrivningar -77 0 
Utgående bokfört värde 696 0 

Not 16 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

Ingående anskaffningsvärde 3 428 3 428 
Årets anskaffningar  2 605 0 
Summa anskaffningsvärde 6 033 3 428 
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 419 -3 400 
Årets avskrivningar  -269 -19 
Summa ackumulerade avskrivningar -3 688 -3 419 
Utgående bokfört värde 2 345 9 

Not 17 Fordringar hos andra myndigheter 
Fordran ingående mervärdesskatt 1 048 494 
Summa 1 048 494 

Not 18 Övriga kortfristiga fordringar 
Lunchkuponger 30 65 
Övriga diverse fordringar 8 0 
Summa 38 65 

Not 19 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 596 735 
Övriga förutbetalda kostnader 125 264 
Summa 721 999 

Not 20 Avräkning med statsverket 

Uppbörd 
Redovisat mot inkomsttitel -127 0 
Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde 127 0 
Fordringar/skulder avseende uppbörd 0 0 
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Anslag i icke räntebärande flöde 
Ingående balans 0 -1 550 
Redovisat mot anslag  34 462 35 000 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 
räntebärande flöde  -34 462 -33 450 

Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0 

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans -14 350 -13 616 
Redovisat mot anslag 552 862 497 818 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -546 006 -500 237 
Återbetalning av anslagsmedel  895 1 685 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -6 599 -14 350 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 
Ingående balans  154 154 
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -10 0 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 144 154 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 127 0 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -34 462 -33 450 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  34 335 33 450 

Övriga fordringar /skulder på statens centralkonto 0 0 

Summa Avräkning med statsverket -6 455 -14 196 

Not     21   Myndighetskapital 
   Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell. 
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Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Ingående avsättning 163 232 
Årets pensionskostnad -129 16 
Årets pensionsutbetalningar -34 -86 
Utgående avsättning 0 163 
Forte har för närvarande inga delpensionärer och därmed ingen 
pensionsskuld hos SPV att avsätta medel till per 2014-12-31. 

Not 23 Övriga avsättningar 

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 
Ingående balans 222 173 
Årets förändring 48 49 
Utgående balans 270 222 

Not 24 Lån i Riksgäldskontoret 

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

Ingående balans 402 467 
Under året nyupptagna lån 3 379 148 
Årets amorteringar -539 -214 
Utgående balans 3 242 402 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 4 500 4 000 

Not 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 

Arbetsgivaravgifter 661 836 
Leverantörsskulder andra myndigheter 685 642 
Övriga kortfristiga skulder till andra myndigheter 600 0 
Summa 1 946 1 478 

Not 26 Upplupna kostnader 

Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 1 505 1 165 
Övriga upplupna kostnader 1 210 147 
Summa 2 715 1 312 

Not 27 Oförbrukade bidrag 

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 370 6 920 
varav som förväntas tas i anspråk: 
mer än tre månader till ett år 370 6 920 
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 
privatpersoner 

23 831     5 782 
Summa 24 201 12 702 

Anslagsredovisning 

Not 28 Anslagsredovisning 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i 

Riksgäldskontoret tillförs en tolftedel av anslagsmedlen per 
månad. 
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De räntebärande anslag / anslagsposter som disponeras av 
Forte är 
följande: 

Uo 09 7:1 ap.1  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

Förvaltning (Ramanslag) 

Uo 09 7:2 ap.1  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
Forskning (Ramanslag) 

Uo 09 4:5 ap.12 Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldrepolitiken 
Forskning inom äldreområdet (Ramanslag) 
Enligt regeringsbeslut S2013 /9097/SAM (delvis) tilldelas Forte 
ytterligare 35 000 tkr via Kammarkollegiet inom ovanstående 
anslagspost. Anslaget är icke räntebärande. 

Anslagskredit: 
Enligt regleringsbrevet disponerar Forte en anslagskredit enligt 
följande: 

 857 tkr för anslag 7:1 ap. 1 och 15 373 tkr för anslag 7:2 ap. 1 

Under 2014 har Forte utnyttjat 539 tkr av anslagskrediten inom 

anslag 7:1 ap. 1. 

Not 29 Uo 09 7:2 ap. 1 
Finansiella villkor för anslag 7:2 ap. 1 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 

Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning och 
internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar,  
beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt 
vissa resor och seminarier som är kopplade till forsknings- 
stödet. 

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst   
en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet 
med av rådet fattade beslut. 
Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett 
alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander. 

 Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska 
omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna 
i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. 

 Anslaget ska finansiera strategiska satsningar i enlighet med vad 
som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr.  
2008/09:160) samt propositionen Forskning och innovation 
 (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151). 
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Forte ska använda minst: 

 - 20 000 000 kr för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

- 20 000 000 kr för arbetslivsforskning. 
- 40 000 000 kr för vårdforskning. 

- 50 000 000 kr för forskning om åldrande och hälsa. 

Not 30 Redovisning mot inkomsttitel 
Redovisning avser oförbrukat bidrag från SCR-anslaget (Uo 13 
3:1 ap.4) som upphörde 2009. 

Medlen har, efter besked från Socialdepartementet, 

återbetalats till statens centralkonto i Riksbanken. 

Not 31 Bemyndigande 
Uo 09 7:2 ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd  
ap. 1 Forskning 
Utfallet beräknas ligga inom den tilldelade bemyndiganderamen 
för anslaget.  

 Uo 09 4:5 ap.12 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd   
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 
ap. 12 Forskning inom äldreområdet 

Utfallet beräknas ligga inom den tilldelade bemyndiganderamen 
för anslaget.  
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 
(tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 
Låneram Riksgäldskontoret 
Beviljad 4 500 4 000 4 000 3 500 3 500 
Utnyttjad 3 242 402 467 432 613 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 
Beviljad  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

Räntekonto Riksgäldskontoret 
Ränteintäkter 198 517 850 1 146 226 
Räntekostnader 0 0 0 0 0 
Avgiftsintäkter 
Avgiftsintäkter som disponeras 
Avgiftsintäkter 0 0 19 70 160 

Anslagskredit 
Beviljad anslag 09 7:1 ap.1 857 776 767 759 755 
Utnyttjad anslag 09 7:1 ap.1 539 776 494 0 0 
Beviljad anslag 09 7:2 ap.1  15 373 14 231 12 425 11 953 11 787 
Utnyttjad anslag 09 7:2 ap.1 0 0 0 0 0 

Anslag 
Ramanslag 
Anslagssparande 09 7:1 ap.1 -539 -776 -494 904 1 128 
Anslagssparande 09 7:2 ap.1 7 138 15 127 14 111 18 931 11 804 
Anslagssparande 09 4:5 ap.12 538 0 0 0 5 
Anslagssparande 13 3:1 ap.4 0 0 0 0 157 

Bemyndiganden 
Anslag 09 7:2 ap.1 Forskning 
Tilldelade 973 000 877 000 821 000 897 000 758 000 
Summa gjorda åtaganden 946 334 827 149 768 965 827 359 690 861 

Bemyndiganden 
Anslag 09 4:5 ap.12 Forskning inom 
äldreområdet 
Tilldelade 70 000 70 000 70 000 70 000 0 
Summa gjorda åtaganden 53 290 46 300 47 979 67 200 0 

Personal 
Antalet årsarbetskrafter (st) 23 22 22 21 21 
Medelantalet anställda (st) 26 24 23 22 22 

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 307 1824 1 888 1 927 1 651 

Kapitalförändring** 
Årets 0 0 0 0 0 
Balanserad 0 0 0 0 0 
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UNDERSKRIFTER 

 Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 

myndighetens ekonomiska ställning. 
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