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För att möta samhällsutmaningarna och 
möjliggöra en socialt hållbar utveckling 
måste evidensbaserad kunskap vara väg
ledande. Det blev allt tydligare under 2019, 
då vår omvärld ställdes inför stora utma
ningar. Beslut behöver tas i komplexa  
situationer. Det behövs ny och fördjupad 
kunskap för att samhället ska stå bättre 
rustat för att möta de utmaningar vi ställs 
inför.

Fortes arbete utgår från visionen att genom 
forskning bidra till ett samhälle med god 
hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd. 
Under 2019 betalade vi ut 685 miljoner 
kronor till forskning inom våra områden. 
Dessutom fattade vi beslut om att bevilja 
totalt 950 miljoner kronor i finansiering för 
de kommande åren. Det är finansiering 
som kommer att stärka forskningen inom 
hälsa, arbetsliv och välfärd på bred front 
och bidra till kunskap som tar oss ett steg 
närmre vår vision.

Forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd 
har också stor betydelse för genomförandet 
av FN:s globala mål för hållbar utveckling, 
Agenda 2030. Forte lämnade under hösten 
in ett underlag till regeringens kommande 
forskningsproposition. I vårt underlag, 
Forskning för socialt hållbar utveckling, pekar 
vi på betydelsen av forskning för en socialt 
hållbar utveckling. Vi föreslår satsningar 
för att möta utmaningar inom hälsa, 
arbetsliv och välfärd som annars riskerar 
att bromsa omställningen till ett mer håll
bart samhälle. I underlaget till regeringens 
forsknings proposition presenterar Forte 
flera förslag på forskningssatsningar inom 
särskilt viktiga områden. Tillsammans 
utgör de ett kraftfullt instrument för en 
kunskapsutveckling som ger förutsätt
ningar för en socialt hållbar samhällsut
veckling.

Att sprida och kommunicera forsknings
resultat är en väsentlig del av Fortes uppdrag. 
Genom att sprida ny kunskap kan vi bidra 
till en positiv samhällsutveckling. Under 
året har vi fortsatt att bjuda in till seminarier 
där vi lyfter fram relevanta ämnen. Vi har 
även arrangerat seminarier i Almedalen och 
under Järvaveckan samt bjudit in till konfe
renser och hearings för att berätta om aktuell 
forskning. I mars arrangerade vi för tredje 
gången konferensen Forte Talks. Den här 
gången med temat Fram tidens välfärd. 
Forte Talks är en viktig mötesplats för 
forskare, beslutsfattare och andra aktörer 
inom hälsa, arbetsliv och välfärd och bjuder 
in till dialog och erfarenhetsutbyte.  

Under 2019 fortsatte vårt arbete med 
Fortes två nationella program för arbets
livsforskning och tillämpad välfärdsforsk
ning. I början av året lanserade vi en  
strategisk forskningsagenda för respektive 
program som anger riktningen för det 
arbete som bedrivs inom programmen. 
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I agendorna identifieras ett antal områden 
där Forte ser ett behov att stärka forsk
ningen de kommande åren för att samhäl
let på ett bättre sätt ska kunna klara av att 
möta de utmaningar vi står inför. Samman
lagt har vi under 2019 beviljat 256 miljoner 
kronor i medel till forskning inom de två 
programmen.

I slutet av året öppnade vi en utlysning om 
implementeringsforskning. Utlysningen är 
Fortes första inom detta forskningsfält. 
Satsningen är strategiskt betydelsefull och 
förväntas bidra till att forskningsresultat 
kommer till användning i större utsträckning 

än vad de gör i dag. Det är av yttersta vikt 
att samhälleliga verksamheter utmärks av 
högsta möjliga kvalitet och effektivitet – att 
människor får vård i rätt tid, att arbetsmiljöer 
är rätt utformade och att förutsättningarna 
för barns lärande i skolan är så goda som 
möjligt. De brister som finns i dag är ett 
slöseri av resurser och onödigt mänskligt 
lidande. En orsak till det menar vi är att 
forskningsresultat inte kommer till använd
ning i den utsträckning som de borde. 

Under 2020 fortsätter vårt arbete att bidra till 
en positiv och hållbar samhällsutveckling. 
Hoppas att du följer oss på vägen!

Stockholm, 
21 februari 2020

Ethel Forsberg 
Generaldirektör 
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ÅRET I KORTHET

Antal medarbetare per år

40
33302927

Antal medarbetare per avdelning (2019)

22
Forskning  

och utvärdering

12
Stab

6
Kommunikation

12
Antal beslutade  

utlysningar under året

204
Antal beviljade  

ansökningar

1 675
Antal handlagda  

ansökningar under året

554
Antal finansierade  
projekt under året

685  
miljoner kronor

Utbetalda medel under året

en ökning med
32 miljoner 
kronor  
sedan 2018

161
Antal experter som deltog  

i beredningsarbetet

10 700
Lästa och nedladdade  

rapporter 

1 538
Antal finansierade  
forskare under året
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Om Forte
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd, är en statlig myndighet.  
Vi främjar och stödjer forskning inom 
 områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Fortes arbete utgår från vår vision om ett 
samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv 
och hög välfärd.

Finansiering
Forte har till uppgift att finansiera både 
grundforskning och behovsstyrd forskning 
som bidrar till att möta utmaningar och 
behov i samhället. Det handlar om allt från 
enskilda projektbidrag till satsningar för att 
bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. 
Forte arbetar också aktivt för att stimulera 
forskningssamarbeten över gränserna, både 
inom EU och i övriga världen. Under 2019 
betalade Forte ut 685 miljoner kronor i stöd 
till forskning.

Analys
I Fortes uppdrag ingår också att identifiera 
områden där mer forskning behövs samt att 
ta initiativ till forskning som kan till godose 
kunskapsbehoven. Vi kart lägger kun
skapsläget inom Fortes områden genom 
utvärderingar, kunskapsöversikter och 
kontinuerlig dialog med forskare och 
andra samhällsaktörer.

Kommunikation
Forte ska också ansvara för kommunika
tion av forskning och forskningsresultat.  
Vi arrangerar exempelvis seminarier och 
konferenser där forskare, beslutsfattare  
och andra aktörer kan mötas och utbyta 
kunskap. Vi främjar och tar initiativ till 
vetenskaplig publicering, kunskaps
förmedling och dialog om den forskning  
vi finansierar. På så sätt vill Forte bidra till 
att forskningsresultat förs ut och kommer 
till nytta i samhället.

Upplysningar om årsredovisningen
Våra ansvarsområden
Enligt förordning (2007:1431) med 
instruktion för Forte har vi till uppgift att 
främja samt stödja grundforskning och 
behovsstyrd forskning inom arbetslivs
området samt inom social och folkhälso
vetenskap. I årsredovisningen presenterar  
vi vår finansiering fördelat på forsknings
områdena hälsa, arbetsliv och välfärd, för 
att tydliggöra forskningsområden snarare 
än vetenskapliga discipliner. 

De tre forskningsområdena, hälsa, arbetsliv 
och välfärd, överlappar, påverkar och för
stärker varandra, vilket gör det svårt att dra 
skarpa gränser mellan dem. Den forskning 
som Forte finansierar berör ofta fler än ett 
område. Därför kan inte alltför långtgå
ende slutsatser dras av den statistik som 
redovisas uppdelat per huvudområde.
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Genomförande av Agenda 2030
Insatser baserade på vetenskap och evidens
baserad kunskap är en förutsättning för att 
uppnå de 17 globala målen för hållbar 
utveckling (Agenda 2030). Fortes huvud
uppgift är att finansiera forskning inom 
hälsa, arbetsliv och välfärd. Genom detta 
bidrar Fortes verksamhet i stor utsträckning 
till genomförandet av Agenda 2030, med 
tyngdpunkt i den sociala dimensionen.

För de satsningar som beskrivs i avsnitt 
3 Forskningsprogram och 4 Samordnings
områden har vi valt att redovisa vilka av 
målen i Agenda 2030 som i störst utsträck
ning berörs av varje satsning. Det gör vi  
för att synliggöra och skapa förståelse  
för berörings punkterna mellan Fortes 
verksam het och en hållbar samhälls
utveckling. Redovisningen av specifika mål 
ska dock endast ses som en fingervisning, 
eftersom såväl målen i Agenda 2030 som 
olika forskningsområden överlappar och 
påverkar varandra, och därför inte helt kan 
separeras från varandra.

Underlag och redovisningsprinciper
Den statistik som redovisas i resultat
redovisningen bygger på data som har 
hämtats från Fortes ansöknings och 
ärende hanterings system Prisma, data basen 
Flexible Access samt från ekonomi systemet 
Agresso.

Statistiken redovisas i huvudsak i form av 
tidsserier för de senaste fem åren. Statistik 
för åren 2015 till 2018 baseras på data uttag 
från årsskiftet vid varje aktuellt år. Siffror 
från tidigare år har kontrollerats, men  
differenser mot tidigare redovisningar  
förekommer, dels på grund av möjliga fel 
men också för att innehållet i avgränsningar 
i dataserier förändrats. Förändringar av 
pågående projekt, till exempel byte av 
medels förvaltare eller projektledare, 
framgår därför inte i redovisningen. 
Tilläggs beslut som avser ökade bidrag  
för äldre ärenden hänförs till 2019.

I redovisningen av ansökningar och bevil
jade medel ingår endast uppgifter om 

utlysningar som har administrerats av 
Forte. Utlysningar som genomförts i sam
arbete med, och som har administrerats av, 
andra organisationer ingår inte i statistiken 
över beviljade medel, men beskrivs i redo
visningarna av utbetalda medel.

De ansökningar som har beviljats stöd men 
där projektledaren eller medelsförvaltaren 
valt att avböja stöd, räknas inte in i stat ist iken 
för beviljade ansökningar. Av de ansökningar 
som beviljades medel under 2019 hade sex 
stycken avböjts vid årsredovisningens upp
rättande.

I tabeller och text presenteras siffror i 
tusentals kronor och procent. Avrund
ningsfel kan förekomma.
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INTERVJU

”Forte ska vara en tydlig röst 
för den sociala dimensionen 
av hållbar utveckling”

Professor Olle Lundberg har gedigen 
erfarenhet inom Fortes områden och har 
rört sig mellan politik och forskning under 
hela sitt yrkesliv. Sedan januari 2020 är han 
huvudsekreterare på Forte och en 
viktig aktör i den vetenskapliga 
ledningen av myndigheten. 
Olle Lundberg menar att den 
forskning som Forte finansierar 
har en viktig uppgift att bidra 
till en hållbar samhällsutveck
ling och spelar roll i genom
förandet av Agenda 2030.

Olle Lundberg är professor  
i Health Equity Studies vid 
Stockholms universitet och har 
lång erfarenhet av forskning 
som rör välfärd, åldrande och jämlik hälsa. 
När han för något år sedan såg att tjänsten 

som huvudsekreterare på Forte var ledig 
väcktes en önskan att få vara med och 
påverka forskningens förutsättningar på ett 
annat sätt än tidigare. Att genom forskning 
och ny kunskap vara med och bidra till en 
positiv och hållbar samhällsutveckling. 

– Jag tror att Forte bidrar genom att  
finansiera forskning som belyser samhälls
utvecklingen som den verkligen ser ut. 

Dagens samhällsdebatt baseras 
många gånger på lösa iakt
tagelser. Dessutom bidrar vi till 
forskning kring mekanismer och 
drivkrafter bakom de samhälls
fenomen vi ser, men också till 
olika sätt att lösa utmaningar.

Vilka är de största 
samhällsutmaningarna inom 
Fortes områden?
–  Ojämlikhet är ett område 
med många utmaningar. 
Människor hamnar av olika  

skäl utanför systemet. En annan utmaning 
är också att de system vi byggt upp, till 

exempel sjukvård, försäkringar och skola, 
inte fungerar riktigt som vi tänkt. Och 
ovanpå allt detta finns de klimatomställ
ningar vi måste göra, som också ska ske  
på ett sådant sätt att de bärs rättvist. Så 
utmaningarna är tyvärr ganska många. 

Fortes inspel till forskningspropositionen, 
Forskning för socialt hållbar utveckling, 
fokuserar på social hållbarhet. Vad 
innebär det, och varför är det så viktigt? 
– Frågor kring miljö, ekonomi och den 
sociala dimensionen hänger alla ihop,  
i Sverige precis som i världen i stort.  
Klimatet hänger exempelvis ihop med 
makroekonomin, och ekonomin med 
människors livsförhållanden. Gör man 
något med det ena, påverkas det andra. 
Agendor har tidigare separerat dessa 
områden, men eftersom att allt är samman
kopplat behöver vi en agenda som inkluderar 
alla. Det är poängen med Agenda 2030, 
men ändå tappas ofta de sociala frågorna 
bort i hållbarhetsarbetet. Forte ska vara  
en tydlig röst för den sociala dimensionen, 
och förhoppningsvis följer andra efter. 

Olle Lundberg,  
huvudsekreterare
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FORSKNINGS
RESULTAT

Varje år genererar Forte-finansierad forskning nya 
forskningsresultat och efterfrågad kunskap – kunskap 
som är till nytta för policy och praktik och som kan 
bidra till att möta samhällsutmaningar. Här beskriver 
vi några exempel på forskningsresultat som har 
publicerats under året.
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FORSKNINGS RESULTAT

Många får onödiga läkemedel  
i livets slutskede
Onödiga läkemedel har negativ inverkan på 
äldre personers liv och kan orsaka svåra 
biverkningar. Trots detta visar forskning vid 
Karolinska institutet att en stor del av äldre 
med dödliga sjukdomar ges läkemedel med 
tveksam klinisk nytta under sina sista 
månader i livet. För en tredjedel av äldre i 
livets slutskede fortsätter behandling med 
läkemedel som sannolikt inte kan leda till 
meningsfulla hälsoutfall, och för 14 procent 
inleds till och med sådan behandling under 
de tre sista månaderna i livet. Det är viktigt 
att läkare som behandlar äldre personer  
får rätt utbildning, vägledning och resurser 
för att få hjälp att minska onödig 
läkemedelsbehandling i livets slutskede.

Morin, L. et al. (2019) ’How many older adults receive 
drugs of questionable clinical benefit near the end of 
life? A cohort study’, Palliative Medicine, 33(8), pp. 
1080–1090. doi.org/10.1177/0269216319854013.

Små äldreboenden  
ger nöjdare brukare
En viktig pusselbit för att kunna bedöma 
kvaliteten av äldreomsorg är att undersöka 
hur nöjda brukarna är. En studie vid Uppsala 
universitet visar att personer som bor på 
mindre äldreboenden, med färre sängplatser, 
är nöjdare än de som bor på större boenden. 
Av alla faktorer som undersöktes var 
storleken på äldreboendet den faktor som 
hade störst betydelse för de boendes nöjdhet. 
En annan viktig faktor var mängden 
aktiviteter som erbjöds till de boende. 
Resultaten visar bland annat att fysiska  
och sociala aktiviteter bör prioriteras  
inom äldreomsorgen. Det finns behov av 
ytterligare forskning för att förstå vilka 
mekanismer som ligger bakom att små 
äldreboenden förknippas med en ökad 
nöjdhet. Det är tänkbart att de 
bakomliggande orsakerna kan replikeras 
även på större äldreboenden.

Spangler, D., Blomqvist, P., Lindberg, Y. et al.  
Small is beautiful? Explaining resident satisfaction in 
Swedish nursing home care. BMC Health Serv Res 19, 
886 (2019) doi.org/10.1186/s1291301946949

Attityder till invandring påverkas  
inte av mängden invandrare
Ungdomars attityder till invandring påverkas 
varken av mängden invandrare eller nivåerna 
av arbetslöshet i ett land. Det visar en studie 
vid Umeå universitet som följt över 2 000 
ungdomar under fyra år. De som bor på 
platser med en stor andel utlandsfödda eller 
hög grad av arbetslöshet är inte mer 
främlingsfientliga än andra. Istället visar 
studien att attityderna påverkas av plötsliga 
förändringar i nivåerna av invandring eller 
arbetslöshet. Resultaten kan vara av stort 
värde för beslutsfattare och opinionsbildare.

Mitchell, J. (2019) ’Context and Change:  
A Longitudinal Analysis of Attitudes about  
Immigrants in Adolescence’, Socius.  
doi.org/10.1177/2378023119855157.

http://doi.org/10.1177/0269216319854013
http://doi.org/10.1186/s12913-019-4694-9
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RESULTAT- 
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FORSKNINGS RESULTAT

Personcentrerat arbetssätt  
ger mening för personalen
I många länder brottas äldreomsorgen med 
hög personalomsättning och svårigheter  
att rekrytera. För att kunna säkra 
kompetensförsörjningen är det viktigt  
att personalen trivs på sitt arbete. Ett 
forskningsprogram vid Umeå universitet har 
undersökt betydelsen av ett personcentrerat 
arbetssätt för anställda på äldreboenden i tre 
länder. Studien visar att personcentrerad 
omsorg skapar personal som trivs och 
utvecklas på sin arbetsplats. Att arbeta på 
ett personcentrerat sätt ger personalen 
möjlighet att skapa personliga band till 
brukarna och att bättre förstå deras behov 
och preferenser. Omsorg som endast 
fokuserar på rutiner och praktiska uppgifter 
kan istället leda till missnöje på 
arbetsplatsen.

Vassbø, T.K., Kirkevold, M., Edvardsson, D. et al. 
The meaning of working in a personcentred way in 
nursing homes: a phenomenologicalhermeneutical 
study. BMC Nurs 18, 45 (2019) doi.org/10.1186/
s1291201903729.

Hen gör språket mer inkluderande
Manlig bias i språket är en väldokumenterad 
tendens hos människor att omedvetet tolka 
en okänd beskriven person som manlig. 
Detta kan få negativa konsekvenser i till 
exempel rekryteringsprocesser. Forskare vid 
Lunds universitet har undersökt hur tre olika 
språkliga strategier påverkar uppfattningen 
om vem som efterfrågas i en jobbannons. 
Resultaten visar att ”den sökande” i de flesta 
fall uppfattades som en man även när texten 
använde köns neutrala beskrivningar och ord. 
Att däremot använda dubbla pronomen  
(han/hon) eller det könsneutrala pronomenet 
hen visade sig dock eliminera manlig bias  
i jobb annonsen. Forskarna bakom studien 
menar dock att ordet hen är mer inkluderande 
än att använda dubbla pronomen eftersom 
det även inkluderar personer som inte 
identifierar sig som kvinna eller man.

Lindqvist, A., Renström, E.A. & Gustafsson 
Sendén, M. Sex Roles (2019) 81: 109. doi.org/10.1007/
s1119901809749.

Drogmissbruk är inte kroniskt
Hur ser framtiden ut för personer som en 
gång haft ett svårt narkotikamissbruk?  
Ett projekt vid Stockholms universitet  
har gjort en uppföljning på 1 132 personer 
som vårdades för narkotikamissbruk  
under 1980-talet. Gruppen bedömdes då  
vara mycket sårbar och marginaliserad – 
majoriteten saknade till exempel egen  
bostad och många hade även vårdats för 
andra psykiatriska diagnoser än missbruk. 
Resultaten visar att två femtedelar av 
gruppen deltog i arbetsliv eller studier 27 år 
efter sin kontakt med vården. 36 procent av 
kvinnorna och 22 procent av männen levde 
då ett liv till synes fritt från droger och 
kriminalitet. Bland deltagarna hade kvinnorna 
lyckats bäst med att leva ett liv i social 
inkludering. Resultaten ger stöd till perspektivet 
att beroende inte bör betraktas som kroniskt.

von Greiff, N., Skogens, L. and Berlin, M. (2019) 
’Social inclusion of clients treated for substance abuse 
in Sweden in the 1980s: A 27year followup’, Nordic 
Studies on Alcohol and Drugs, 36(4), pp. 314–329. doi.
org/10.1177/1455072519836369.

http://doi.org/10.1186/s12912-019-0372-9
http://doi.org/10.1186/s12912-019-0372-9
http://doi.org/10.1007/s11199-018-0974-9
http://doi.org/10.1007/s11199-018-0974-9
http://doi.org/10.1177/1455072519836369
http://doi.org/10.1177/1455072519836369


 1.  Forsknings-
finansiering
Fortes uppdrag är att finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet 
och av stor samhällsrelevans. Därför arbetar vi med en rad olika finansierings- 
  former, öppna och riktade satsningar samt forsknings samarbeten nationellt 
och internationellt. Detta avsnitt sammanfattar Fortes forskningsfinansierande 
verksamhet i siffror. Information om under laget för redovisad statistik beskrivs 
i års redovisningens inledning.
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1. Forsknings
finansiering

1.1 UTBETALDA MEDEL

Detta delavsnitt sammanfattar Fortes  
ut  betalningar till forskning under 2019.  
I sammanräkningarna ingår nettofinansie
ring per forskningsfinansieringsärende, 
vilket betyder att återbetalningar i samband 
med byte av medelsförvaltare ingår, dock 
inte övriga återbetalningar, omföringar  
och korrigeringar. Denna redovisning är 
därmed inte heltäckande i förhållande 
till de uppgifter som redovisas i den 
finansiella redovisningen.

Under 2019 uppgick Fortes 
totala finansieringsutrymme, 
det vill säga de medel som är 
tillgängliga för forsknings
finansiering, till knappt  
712 miljoner kronor. Av dessa 
medel har 685 miljoner kronor 
betalats ut till forskning under 
året. Finansierings utrymmet utgörs 
huvudsakligen av Fortes forsknings
anslag. Därutöver tillkommer bidrag  
från andra myndigheter och särskilda 
regeringsuppdrag med medel från andra 
anslag. Förutom att användas som bidrags
medel avsätts också delar av forsknings
anslaget till uppgifter kopplade till finan
sieringsverksamheten, så som kostnader  
för utvärderingar, beredningsarbete, 

kommunikationsinsatser, konferenser samt 
resor och seminarier som är kopplade till 
forskningsstödet. Hur Forte har nyttjat 
forsknings anslaget under 2019 redovisas 
mer detaljerat i avsnitt 7.4 Verksamhets
grenar och prestationer.

Under 2019 har Forte betalat ut forsk
ningsmedel om totalt cirka 

685  miljoner kronor.  
Det är en ökning med 

32  miljoner kronor 
jämfört med 2018  
och med 67  miljoner 
kronor jämfört  
med 2017.

Forskningsområden
Den forskning som 

Forte finansierar kate
goriseras utifrån våra 

ansvars områden hälsa, arbetsliv 
och välfärd. Av de 685 miljoner kronor 
som utbetalades under 2019 gick ungefär 
en tredjedel till varje ansvarsområde.  
En mindre andel av de utbetalda medlen  
(2 procent) har gått till forskning som är 
svår att kategorisera som ett enskilt forsk
ningsområde. Denna forskning kategoriseras 
här som ”övrigt”.

Figur 1 |  Utbetalade forskningsmedel 2019  
fördelade på anslag och övriga finansieringskällor

FINANSIERINGSKÄLLA TKR PROCENT

Forskning 605 180 88,3 %

Bidrag från andra myndigheter 42 188 6,2 %

Forskning inom äldreområdet 36 000 5,3 %

EU-sam/Intsam (Vinnova) 1 750 0,3 %

Under 2019 har  
Forte betalat ut 

forskningsmedel om 
totalt cirka 685  miljoner 

kronor. Det är en ökning med 
32  miljoner kronor jämfört 
med 2018 och med 67  miljoner 

kronor jämfört med 2017.
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1.1 UTBETALDA MEDEL

Hälsa
Under 2019 utbetalade Forte cirka  
243 miljoner kronor till forskning inom 
hälso området. Den finansierade forskningen 
inom hälsoområdet bedrivs i huvudsak 
utifrån ett medicinskt eller hälsoveten
skapligt perspektiv. Inom detta område  
är Karolinska institutet den största mot
tagaren av forskningsmedel.

Den forskning som bedrivits inom området 
kan delas in i fem delområden:

Ohälsa i befolkningen 35 %
Åldrande 21 %
Hälso- och sjukvårdssystemet 20 %
Alkohol och droger 9 %
Funktionshinder 5 %
Övrig hälsoforskning  11 %

Arbetsliv
De utbetalade medlen inom arbetslivs
området uppgick under 2019 till cirka 208 
miljoner kronor. Huvuddelen av den finan
sierade forskningen (58 procent) är av sam
hällsvetenskaplig karaktär. Även medicinsk 
och hälsovetenskaplig forskning utgör en 

betydande andel (35 procent). Endast en 
mindre andel av den finansierade forsk
ningen är av uttalat teknisk eller humanis
tisk karaktär. Karolinska institutet var den 
största mottagaren av forskningsmedel 
inom området.

Den forskning som Forte finansierar inom 
arbetslivsområdet delas in i ett flertal olika 
delområden:

Psykisk belastning 16 %
Styrning, ledarskap och inflytande 13 %
Arbetsmarknadens funktionssätt  
och arbetsmarknadspolitik 12 %
Kemiska och biologiska hälsorisker  7 %
Organisationsformer  5 %
Kompetens, lärande och yrkesroller  5 %
Segregering, professionalisering, 
kvalificering  4 %
Fysiska belastningsskador  3 %
Arbetsrättslig reglering, 
parter och avtal  2 %
Fysikaliska hälsorisker  2 %
Övrig arbetslivsforskning  31 %

Figur 2 |  Utbetalade medel 2019 fördelade 
på Fortes ansvarsområden

Under slutet av 2019 har ett arbete på börjats 
för att vidare utveckla indelningen i delom
råden för att minska andelen forskning som 
klassas som ”övrig”. Detta behov är särskilt 
tydligt inom arbets livs området.

Välfärd
Under 2019 utbetalades cirka 220 miljoner 
kronor till forskning inom välfärdsområdet. 
Hela 87 procent av de medel som Forte 
utbetalade under 2019 gick till forskning  
av samhällsvetenskaplig karaktär.  
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1.1 UTBETALDA MEDEL

De kvarstående 13 procenten utbetalades 
främst till medicinsk och hälsovetenskaplig 
forskning samt mindre andelar till teknisk 
eller humanistisk forskning. Stockholms 
universitet var den organisation som tog 
emot störst andel av forskningsmedlen 
inom området.

Den forskning som finansieras inom 
välfärds området kan delas in i åtta del
områden:

Socialtjänst och informell omsorg 22 %
Uppväxt och livschanser 13 %
Socialpolitik och socialförsäkring 12 %
Familj, socialisation och  
etniska relationer 12 %
Befolkning och migration 8 %
Levnadsnivå och inkomstfördelning 4 %
Handikappolitik och handikappomsorg 4 %
Övrig välfärdsforskning 25 %

Medelsförvaltare
Av de 685 miljoner kronor som Forte  
utbetalade under 2019 gick 92 procent 
(629 miljoner kronor) till statliga univer
sitet och högskolor. Den största enskilda 
mottagaren under 2019 var Karolinska 
Institutet, som mottog 21 procent av de 
totalt utbetalade medlen från Forte. Andra 
stora bidragsmottagare var Stockholms 
universitet (12 procent) och Göteborgs 
universitet (12 procent).

Tre procent av forskningsmedlen gick  
till forskningsutförande organisationer 
till hörande region, landstings eller  
kommunsektorn. Därutöver har bidrag 
utbetalats till branschforskningsinstitut, 
0,3 procent, samt privata utförare, 
0,2 procent.

En mindre andel av de  utbetalda medlen 
(4 procent) har gått till olika samarbeten  
där Forte är medfinansiär. Det handlar  
i huvudsak om gemensamma satsningar 
som administreras av Vetenskapsrådet, 
NordForsk och Riksbankens Jubileums fond.

Figur 3 |  Utbetalade medel 2019 fördelade på de tio medelsförvaltare  
som mottagit störst andel utbetalda medel under året

MEDELS FÖRVALTARE TKR PROCENT

Karolinska Institutet 142 678 21 %

Göteborgs universitet 85 536 12 %

Stockholms universitet 83 436 12 %

Lunds universitet 75 837 11 %

Umeå universitet 45 448 7 %

Uppsala universitet 44 232 6 %

Linköpings universitet 40 882 6 %

Malmö universitet 14 842 2 %

Linnéuniversitetet 12 179 2 %

Västra Götalandsregionen 12 021 2 %
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1.2 BEVILJADE MEDEL OCH ANSÖKNINGAR

Uppbundna medel
Varje år tar Forte beslut om finansiering av 
nya forskare och projekt. Eftersom finan
sieringen ofta gäller fleråriga projekt 
innebär detta att Forte binder upp medel 
som ska utbetalas framåt i tiden. En för
ändring inför 2019 var att slutår på forsk
ningsanslaget förlängdes till sex år. Detta 
underlättade Fortes arbete på så sätt att 
bidrag av mer långsiktig karaktär enklare 
kan planeras och administreras. I detta 
delavsnitt presenteras de ansökningar och 
beslut som tagits under 2019, och som 
innebär att Forte förbundit sig att betala  
ut medel under perioden 2019 – 2025.

Tillsammans med beslut från tidigare 
år hade Forte vid årets slut utestående 
åtaganden om 1,28 miljarder kronor. 
Bemyndiganderamarna och Fortes ute
stående åtaganden redovisas mer i detalj 
i den finansiella redovisningen. 

Handlagda och beviljade ansökningar
Under 2019 tog Forte emot 1 527 ansök
ningar genom nio olika utlysningar. Dess
utom hanterades 148 ansökningar som 
inkommit i slutet av 2018, men där beslut 
fattades under 2019. Totalt hanterades alltså 

1 675 ansökningar under året. Av dem 
blev 204 ansökningar beviljade forsknings
medel till ett totalt belopp om 735 miljoner 
kronor. Forte fattade även beslut om  
förlängd finansiering av ett antal forsknings
program som startade 2016, till ett belopp 
om 214 miljoner kronor. Sammantaget 
beviljade Forte alltså cirka 950 miljoner 
kronor i nytt forskningsstöd under året.  
De förlängda program bidragen inkluderas 
inte i statistik som rör handlagda och  
beviljade ansökningar, men är i övrigt 
inkluderade i samtliga tabeller där inget 
annat anges.

I jämförelse med föregående år hanterade 
Forte ett större antal ansökningar under 
året, 1 675 jämfört med 1 542 under 2018. 
Sett i ett femårsperspektiv upplevde Forte 
en topp 2017 i samband med introduktionen 
av de nationella programmen för tillämpad 
välfärdsforskning och arbetslivsforskning. 
Efter att ansökningarna minskade under 
2018 ser vi nu en ökning av antalet hand
lagda ansökningar. Beviljandegraden för 
samtliga handlagda ansökningar under 
2019 landade på 12,2 procent, den högsta 
sedan 2014 och en ökning med nästan fyra 
procentenheter från 2017.

Figur 4 |  Handlagda och beviljade ansökningar 2015–2019 (antal)
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1.2 BEVILJADE MEDEL OCH ANSÖKNINGAR

Forskningsområden
Av Fortes tre ansvarsområden, hälsa, 
arbetsliv och välfärd, beviljades forskning 
inom välfärdsområdet störst andel medel 
(37 procent) under 2019. 33 procent av de 
beviljade medlen gick till forskning inom 
arbetslivsområdet och drygt 30 procent 
beviljades till forskning inom hälsoområdet. 

Fördelningen mellan ansvarsområden har 
skiftat under åren, men sedan 2015 har 
hälsoområdet varit det ansvarsområde som 
tilldelats störst andel av forskningsstödet 
från Forte. Att arbetsliv och välfärd under 
2019 står för större andelar kan delvis ses 
i ljuset av de nationella forskningsprogram 
som Forte tilldelades i och med forsknings
propositionen 2016, med inriktning  
på arbetslivsforskning och tillämpad 
välfärdsforskning. 

Figur 5 | Beviljade medel 2019 (procent) 
fördelade på Fortes ansvarsområden

Figur 6 |  Beviljade medel 2015–2019 (tkr) fördelade på Fortes ansvarsområden
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1.2 BEVILJADE MEDEL OCH ANSÖKNINGAR

Sett till antalet ansökningar är hälso
området fortfarande störst. Under 2019 
hanterades 758 ansökningar inom detta 
område. Av de handlagda ansökningarna 
beviljades 69 stycken, vilket innebär en 
beviljande grad om 9 procent. Arbetslivs
området mottog 455 ansökningar och inom 
detta område beviljades 70 ansökningar 
vilket resulterade i en beviljandegrad på  
15 procent. Även välfärdsområdet hade  
en beviljandegrad på 15 procent, vilket 
innebär att 65 av 433 handlagda ansök
ningar kunde beviljas bidrag.

- - -

   

   

   

   

   

      

Figur 7 |  Handlagda och beviljade ansökningar 2015–2019 (antal) fördelade på Fortes ansvarsområden*

 HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD

ÅR Handlagda Beviljade
Beviljande

grad (%) Handlagda Beviljade
Beviljande

grad (%) Handlagda Beviljade
Beviljande

grad (%)

2019 758 69 9,1 % 455 70 15,4 % 433 65 15,0 %

2018 680 66 9,7 % 421 47 11,2 % 397 62 15,6 %

2017 925 72 7,8 % 671 58 8,6 % 405 41 10,1 %

2016 662 72 10,9 % 451 46 10,2 % 349 46 13,2 %

2015 479 58 12,1 % 400 41 10,3 % 391 43 11,0 %

2015–2019 3 504 337 9,6 % 2 398 262 10,9 % 1 975 257 13,0 %

* Tabellen exkluderar ansökningar som inte kan klassificeras utifrån Fortes ansvarsområden.
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1.2 BEVILJADE MEDEL OCH ANSÖKNINGAR

Globala målen för hållbar utveckling
Under 2019 införde Forte en möjlighet  
för sökande att klassificera ansökningar 
utifrån de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030. På så sätt hoppas Forte  
tydligare kunna synliggöra de bidrag  
som vi gör för uppfyllandet av de globala 
hållbarhetsmålen. Under 2020 kommer  
ett arbete att pågå för att utveckla använ
dandet av denna klassning. 

Då möjligheten till klassning infördes först 
2019 är de ansökningar som hanterades 
under året men som inkom 2018 inte  
klassificerade utifrån målen. Därför utgår 
denna redovisning från de 190 ansökningar 
som inkom och beviljades bidrag 2019. 
Bland dessa beviljade ansökningar adresseras 
hela 16 av de 17 globala hållbarhetsmålen 
av minst en ansökan. Flest ansökningar 
svarar mot mål 3. Hälsa och välbefinnande, 
följt av mål 10. Minskad ojämlikhet och mål 
5. Jämställdhet. Varje ansökan är klassad på 
upp till tre mål.

Figur 8 |  Globala hållbarhetsmål 2019: Beviljade ansökningar (antal) fördelade på  
de fem mest adresserade hållbarhetsmålen och Fortes ansvarsområden

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD TOTALT

03. Hälsa och välbefinnande 54 38 33 125

10. Minskad ojämlikhet 34 25 4 63

05. Jämställdhet 8 19 22 49

08.  Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 6 41 — 47

09.  Hållbar industri, innovationer  
och infrastruktur 1 7 36 44
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1.2 BEVILJADE MEDEL OCH ANSÖKNINGAR

Medelsförvaltare
Under 2019 beviljade Forte nytt 
forsknings stöd till sammanlagt 32 olika 
organisationer, så kallade medels förvaltare. 
Av dessa är de flesta lärosäten, men Forte 
beviljar även medel till andra typer av 
forskningsutförande organisationer,  
exempelvis stiftelser och regioner. Av de 
950 miljoner kronor som Forte beviljade 
under 2019 gick 97 procent (923 miljoner 
kronor) till lärosäten. Övriga medel gick 
till organisationer på regional eller  
kommunal nivå. 

Stockholms universitet är det lärosäte  
som beviljades störst summa forsknings
medel under året, 204 miljoner kronor.  
I ett femårs perspektiv är dock Karolinska 
institutet den största bidragsmottagaren. 
Sedan 2015 har de beviljats bidrag om 
cirka 675 miljoner kronor, vilket motsvarar 
cirka 23 procent av de totalt beviljade 
medlen under denna period.

Figur 9 |  Beviljade forskningsmedel 2019 (tkr) för de tio medels-
förvaltarna med störst andel beviljade medel under året

Figur 10 |  Beviljade medel 2015–2019 (tkr) för de tio medelsförvaltarna med störst andel beviljade medel under perioden

MEDELSFÖRVALTARE 2019 2018 2017 2016 2015
Andel av totalt beviljade 

medel 2015–2019

Karolinska Institutet 188 833 110 798 136 608 153 111 86 336 23 %

Stockholms universitet 204 320 54 432 62 711 106 973 46 000 16 %

Göteborgs universitet 79 876 96 929 71 141 67 992 45 870 12 %

Lunds universitet 88 094 88 792 55 658 45 279 12 759 10 %

Umeå universitet 65 587 56 464 26 142 55 718 39 215 8 %

Linköpings universitet 73 932 35 520 24 208 20 144 23 455 6 %

Uppsala universitet 38 586 55 188 36 063 18 320 11 989 5 %

Malmö universitet 21 790 17 730 8 919 12 220 7 250 2 %

Örebro universitet 33 117 8 650 300 2 810 9 379 2 %

Mälardalens högskola 20 129 8 001 5 585 11 810 2 530 2 %
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1.2 BEVILJADE MEDEL OCH ANSÖKNINGAR

Bidragsformer
Fortes forskningsfinansiering bygger på ett 
antal olika bidragsformer som varierar i 
längd, omfattning och syfte. En del av dem 
är avsedda att bidra till att bygga och stärka 
forskningsmiljöer, andra syftar till att 
säkerställa kunskapsuppbyggnaden inom 
ett visst område. Forte har även bidrags
former som är avsedda att främja nydis
puterade forskare. 

Den största delen av Fortes finansiering 
delas ut genom projektbidrag. Dessa är, i 
huvudsak, två till treåriga bidrag som ska 
bidra till ökad kunskap om en identifierad 
frågeställning. Under 2019 beviljade Forte 
440 miljoner kronor i projektbidrag, vilket 

motsvarar 46 procent av det totala beviljade 
beloppet. Huvuddelen av projektbidragen, 
ca 55 procent beviljades inom ramen för den 
årliga öppna utlysningen (som redo visas 
närmare i avsnitt 1.4 Utlysningar under året).

Även i ett femårsperspektiv är projekt
bidrag den största bidragsformen såväl till 
frekvens som till mängden beviljade medel. 
Av 16 olika bidragsformer som användes 
under perioden utmärker sig projektbidraget 
genom att uppgå till en totalsumma om 1,8 
miljarder kronor i ackumulerade beviljade 
medel. Därefter följer programbidraget på 
682 miljoner kronor, följt av juniorforskar 
och postdokbidrag.

Figur 11 |  Beviljade medel 2019 (tkr) för de sex bidragsformerna  
med störst andel beviljade medel under året

Figur 12 |  Beviljade medel 2015–2019 (tkr) för de fyra vanligaste bidragsformerna
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1.2 BEVILJADE MEDEL OCH ANSÖKNINGAR

Genomsnittligt bidragsbelopp
Forte följer upp det genomsnittliga beviljade 
bidragsbeloppet för projekt och juniorfors
karbidrag för att få en inblick i forskningens 
kostnader. Det genomsnittliga beloppet för 
beviljade projekt och juniorforskarbidrag 
under 2019 var 3,7 miljoner kronor,  
i huvudsak fördelat över tre år. 

Bidragsbeloppet varierar något mellan 
ansvarsområden och år, men den över
gripande trenden är att det genomsnittliga 
bidragsbeloppet ökat över tid. För 2019 är 
det genomsnittliga beviljade bidragsbeloppet 
dock något lägre än för 2018. Se avsnitt  
1.3 Forteforskaren för redovisningar av 
genomsnittliga bidragsbelopp för kvinnor 
respektive män.

Figur 13 | Genomsnittligt belopp (tkr) 2015–2019 för beviljade 
projekt- och juniorforskarbidrag 

Figur 14 |  Genomsnittligt belopp (tkr) 2015–2019 för beviljade projektbidrag  
och juniorforskarbidrag fördelat på Fortes ansvarsområden

ÅR HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD
ALLA  

OMRÅDEN

2019 3 688 3 682 3 966 3 746

2018 3 691 4 197 3 776 3 880

2017 3 140 3 486 3 540 3 366

2016 2 891 3 177 2 821 2 966

2015 2 933 2 594 2 705 2 748

2015–2019 3 269 3 427 3 362 3 341
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1.3 FORTE-FORSKAREN

För varje ansökan som Forte tar emot finns en 
projektledare. Det är denna person som är 
ansvarig för ansökan till Forte och som ansvarar 
för att planera och genomföra forskningen. 
Projektledaren är i samtliga fall en disputerad 
forskare. I detta delavsnitt presenteras informa
tion kring de forskare som söker och beviljas 
bidrag från Forte.

Karriärålder
Under 2019 hade de projektledare 
som beviljades bidrag från Forte 
en genomsnittlig karriär ålder 
på strax över 10 år, baserat på 
år efter disputation. Flest 
projektledare (25 procent) 
hade en karriärålder 11 till  
15 år. Nästan lika många 
(23 procent) var nydis pu
terade med en karriärålder  
på upp till två år.

Könsfördelning
Alla ansökningar som inkommer till Forte 
ska behandlas och bedömas utifrån samma 
kriterier och grunder oavsett den sökandes 
kön. Forte följer kontinuerligt upp beviljande
graden bland kvinnor och män för att 

säkerställa att beredningsprocessen är så 
jämställd och rättssäker som möjligt. Mer  
om Fortes arbete kring jämställda processer 
beskrivs i avsnitt 5.3 Jämställdhets integrering.

Av de ansökningar som beviljades forsknings
medel av Forte under 2019 hade 66 procent en 
kvinnlig huvudsökande och 34 procent en 
manlig huvudsökande. Inom välfärdsområdet 
var differensen särskilt stor med 72 procent 

kvinnliga huvudsökande. 

Övervikten av kvinnor gäller inte 
bara huvudsökande, utan även 

medverkande forskare. Av totalt 
3 373 forskare som ingick i 
ansökningar handlagda under 
2019, antingen som huvud
sökande eller medsökande,  

var 61 procent kvinnor och  
39 procent män.

Överrepresentationen av kvinnliga 
huvud sökande gäller inom alla Fortes 

ansvarsområden. Av alla ansökningar som 
inkommit till Forte under en femårsperiod 
hade 61 procent en kvinnlig huvudsökande. 
Den siffran gäller även för beviljade ansök
ningar under perioden.

Figur 15 |  Karriärålder för projektledare med beviljade bidrag 2019 (procent)  
fördelat på år efter disputation

Figur 16 |  Andel kvinnor och män som beviljats forskningsmedel 2019 (procent) 
fördelade på Fortes ansvarsområden

Av de ansökningar 
som beviljades 

forskningsmedel av  
Forte under 2019 hade  

66 procent en kvinnlig 
huvudsökande och  
34 procent en manlig 

huvudsökande.
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1.3 FORTE-FORSKAREN

Beviljandegraden för ansökningar som 
handlades under 2019 var cirka 13 procent 
för kvinnor och cirka 12 procent för män. 
Under de senaste tre åren har kvinnor haft 
en något högre beviljandegrad än män.

Trots att män stod för 34 procent av antalet 
beviljade ansökningar under året stod de 
för 36 procent av de totalt beviljade medlen. 
Detta betyder att det genomsnittliga 
bidragsbeloppet är något högre för män  
än för kvinnor. Utslaget på samtliga 
bidragsformer fick en man i snitt 3 834 tkr 
i bidrag medan motsvarande siffra för en 
kvinna var 3 500 tkr. Denna skillnad kan 
förklaras av att programbidraget utgjorde 

en större total andel av de beviljade ansök
ningarna för män än för kvinnor. För män 
stod programbidraget för 25 procent av de 
beviljade bidragen, medan det för kvinnor 
representerade 19 procent. Det ska dock 
noteras att det genomsnittliga bidragsbe
loppet för programbidrag var högre för 
kvinnor än för män.

Beviljandegraden för kvinnor och män 
skiljer sig något mellan de olika huvud
områdena. Inom arbetsliv och inom 
välfärd var beviljandegraden högre för 
kvinnor än för män, medan situationen 
är den omvända inom hälsoområdet.

Figur 17 | Beviljandegrad för kvinnor och män 2015–2019 (procent)

 Figur 18 | Könsfördelning 2019: ansökningar (antal) och beviljade medel*

 ANSÖKNINGAR BEVILJADE BEVILJANDEGRAD BEVILJADE MEDEL (TKR)

OMRÅDE KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN

Hälsa 479 279 41 28 9 % 10 % 134 955 82 834

Arbetsliv 284 171 48 22 17 % 13 % 160 741 96 490

Välfärd 293 139 46 18 16 % 13 % 176 938 81 393

Totalt 1 056 589 135 68 13 % 12 % 472 634 260 717

* Tabellen exkluderar en sökande med beviljat bidrag där uppgift om kön saknas.
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1.4 UTLYSNINGAR UNDER ÅRET

Forte har som mål att finansiera forskning 
av högsta vetenskapliga kvalitet och med 
hög samhällsrelevans. Finansiering från 
Forte fördelas därför genom utlysningar 
där forskare söker i öppen konkurrens. I 
det här avsnittet beskriver vi de utlysningar 
där bidragsbeslut har tagits under 2019. 
Utlysningar som genomförts i samarbete 
med, och som administrerats av, andra 
organisationer ingår inte i Fortes redovis
ningar av beviljade medel, om inget annat 
anges.

En del av utlysningarna är riktade mot 
särskilda områden eller samhällsutmaningar, 
medan den årliga öppna utlysningen är fri 
inom Fortes områden. Under 2019 fördela
des cirka 43 procent av beviljade medel via 
den årliga öppna utlysningen och 52 procent 
genom särskilda utlysningar. Trenden under 
de senaste tre åren är att en något mindre 
andel av bidraget fördelats via den årliga 
öppna utlysningen i förhållande till övriga 
utlysningar. Fördelningen påverkas bland 
annat av vilka uppdrag Forte har från 
regeringen. Under de senaste åren har 
Forte fått fler och större uppdrag om att 
fördela medel inom särskilda forsknings
områden.

Årliga öppna utlysningen
Ungefär hälften av Fortes totala forsknings
stöd betalas ut genom vår årliga öppna 
utlysning för projektbidrag, junior forskar
bidrag och postdokbidrag. Den årliga 
öppna utlysningen är öppen för alla ansök
ningar inom Fortes övergripande ansvars
områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Syftet med ut lysningen är att möjlig göra 
analys av och bidra till en fördjupad kun
skap inom avgränsade forskningsområden 
eller frågeställningar. Den forskning som 
stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet 
och ha god potential att bidra till nytta i 
samhället på kort eller lång sikt.

Arbetet med den årliga öppna utlysningen 
engagerar en stor andel av Fortes med
arbetare och ungefär 100 externa granskare 
varje år. Utlysningen öppnar årligen i 
december med beslut i oktober nästföljande 
år. Totalt hanterades 1 042 ansökningar i 
Fortes årliga öppna utlysning för 2019.  
Det är något färre än i 2018 års öppna utlys
ning, då 1 208 ansökningar hanterades.

Under åren 2017 till 2019 har söktrycket 
till den årliga öppna utlysningen minskat 
något. En delförklaring till detta är 

Figur 19 |  Procentuell fördelning av beviljade medel 
2019: Årliga öppna utlysningen, särskilda 
utlysningar och gemensamma utlysningar

*  Inkluderar gemensamma utlysningar som 
administrerats av andra organisationer
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1.4 UTLYSNINGAR UNDER ÅRET

åtgärder som begränsar antalet ansökningar 
som varje huvudsökande får skicka in. Men 
det har också skett en ökning av antalet 
andra utlysningar, vilket kan ha gjort att 
den årliga öppna utlysningen fått konkur
rens av riktade eller tematiska utlysningar.

I takt med att söktrycket förändrats har 
också beviljandegraden i den årliga öppna 
utlysningen ökat. 2017 var den totala bevil
jandegraden sju procent, medan den 2019 
stigit till nio procent.

Särskilda utlysningar
Arbetslivets utmaningar
Forte har i uppdrag att bedriva ett nationellt 
program för arbetslivsforskning. Forsknings
finansieringen inom programmet ska bidra 
till att öka förståelsen för och hitta lösningar 
på de omfattande utmaningarna som finns 
inom arbetslivet. I februari 2019 lanserades 
en strategisk forskningsagenda för program
met, som bland annat beskriver prioriterade 
utmaningar och kunskapsbehov.

Figur 20 |  Fortes årliga öppna utlysning 2017–2019: ansökningar och beviljade medel

 PROJEKTBIDRAG JUNIORFORSKARBIDRAG POSTDOKBIDRAG ALLA BIDRAGSFORMER

ÅR

H
andlagda  

an
sökn

ingar

B
eviljade  

an
sökn

ingar

B
eviljade m

edel 
(tkr)

H
andlagda  

an
sökn

ingar

B
eviljade  

an
sökn

ingar

B
eviljade m

edel 
(tkr)

H
andlagda  

an
sökn

ingar

B
eviljade  

an
sökn

ingar

B
eviljade m

edel 
(tkr)

H
andlagda  

an
sökn

ingar

B
eviljade  

an
sökn

ingar

B
eviljade m

edel 
(tkr)

2019 691 68 242 533 241 10 45 990 110 17 34 000 1 042 95 322 523

2018 832 76 271 195 261 12 53 704 115 12 19 200 1 208 100 344 099

2017 935 69 230 688 314 18 74 817 157 12 19 200 1 402 101 324 705

Figur 21 |  Beviljandegrad i årliga öppna utlysningen 2017–2019  
fördelat på bidragsform
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I början av 2019 genomförde Forte den 
andra utlysningen inom programmet för 
arbetslivsforskning. Inriktningen utgick 
från de fyra prioriterade utmaningar som 
presenteras i programmets strategiska 
agenda: 

• anpassa arbetslivet till de demografiska 
förändringarna och skapa förutsättningar 
för hållbart arbetskraftsdeltagande

• öka inkluderingen av underrepresenterade 
grupper i arbetslivet, med fokus på arbets
platser och arbetsgivares roll

• förbättra förutsättningar och villkor för 
att organisera och utföra arbete för olika 
anställnings och arbetsformer

• minska förekomsten av hot, våld och 
trakasserier i arbetslivet

I utlysningen användes tre olika bidrags
former: programbidrag, projektbidrag och 
nätverksbidrag. Totalt inkom 134 ansök
ningar, varav 30 beviljades medel om totalt 
200 miljoner kronor. De finansierade 
projekten påbörjades i juli 2019.

Forskning om funktionsnedsättning
Forte har i uppdrag av regeringen att sam
ordna den nationella forskningen om funk
tionsnedsättning. Under 2018 utlyste Forte 
medel inom området, med fokus på hinder 
och lösningar för ökad delaktighet. En viktig 
utgångspunkt för utlysningen har varit den 
kartläggning som initierades 2017 i sam
verkan med Myndigheten för delaktighet, 
samt den workshop som genomfördes under 
våren 2018 med representanter för brukar
organisationer och andra intressenter. 

Några områden som uppmuntrades inom 
utlysningen var:

• metoder och åtgärder för ökad delaktighet 
och aktivt medborgarskap

• fördjupad kunskap för att genomföra och 
följa upp FN:s konvention om rättig heter 
för personer med funktionsnedsättning

• innovativ användning av ny teknik och 
utveckling av nya metoder inom offentlig 
sektor

• barn och äldre med funktionsnedsättning 
och förståelse för olika villkor i olika 
skeden av livet

Under våren 2019 beviljades medel till 
14 av de totalt 148 ansökningar som 
inkommit, fördelat på sju projekt, fyra  
juniorforskare samt tre postdok. De bevil
jade ansökningarna får finansiering om 
totalt 54 miljoner kronor.

Ett prioriterat mål för utlysningen var att 
hitta forskare i början av sin karriär då 
förarbetet visat på en kommande genera
tionsväxling inom området. Detta mål 
anses vara uppfyllt då sju av 14 beviljade 
bidrag leds av juniora forskare.

Forskning om insatsers betydelse  
för återgång i arbete
Forte har på uppdrag av Socialdepartementet 
(S2016/03613/SF) genomfört utlysningar 
under 2016 och 2018 gällande forskning 
för rehabilitering vid sjukskrivning. Inom 
ramen för regeringsuppdraget fanns det 
kvarvarande medel för forskning år 2020. 
Under 2019 öppnade Forte därför en utlys
ning för de projekt som beviljats bidrag i de 
två tidigare utlysningarna att söka komplet
terande medel för år 2020. Tilläggsanslag 
kunde sökas till redan beviljade projekt, på 
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belopp upp till en miljon kronor. Medlen 
kunde användas till att bekosta ytterligare 
datainsamling, göra ytterligare analyser  
och synteser, eller att göra en satsning på 
implementering av forskningsresultat 
genom kommunikation och samverkan. 

Totalt inkom åtta ansökningar från nio 
möjliga sökande. I september 2019 beviljade 
Forte medel till sju av ansökningarna, till ett 
totalt värde av 6,8 miljoner kronor. Bered
ningsgruppen bestod av fyra experter som 
medverkade i den tidigare granskningen. 

Forskning om åldrande och hälsa
Forte har ett särskilt ansvar att främja och 
stödja forskning inom äldreområdet och 
har tillförts medel för detta ändamål. 
Under åren har stora satsningar gjorts såväl 
genom riktade utlysningar som inom ramen 
för den årliga öppna utlysningen. Under 2019 
genomförde Forte en utlysning för forskning 
om åldrande och hälsa med möjlighet att 
ansöka om projekt eller postdokbidrag. 

Utlysningen var öppen för forskning som 
kan bidra till att främja äldre människors 
aktiva och hälsosamma åldrande, forskning 

om förebyggande av psykisk ohälsa bland 
äldre och forskning om vård för äldre med 
sammansatta behov.

Totalt inkom 128 ansökningar (112 projekt 
och 16 postdok). Totalt beviljades medel 
om 44 miljoner kronor till åtta projekt och 
fyra postdok. Projekten spänner över en 
bredd av teman, bland annat vård och 
omsorgsbehov, mental hälsa och förlängt 
arbetsliv ur ett hälsoperspektiv. Projekten 
startade 2019 med målet att leda till ny 
kunskap som kan komma till nytta i sam
hället.

Tillämpad välfärdsforskning
I mars 2019 öppnade Forte en utlysning 
inom det nationella programmet för  
tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen 
innefattade bland annat planeringsbidrag 
och bidrag till systematiska översikter, två 
bidragsformer som är nya för Forte.  
I utlysningen erbjöds även programbidrag, 
bidrag för praktiknära forskartjänster och 
postdokbidrag.

Utlysningens inriktning utgick från de åtta 
prioriterade forskningsområden som 

presenteras i programmets strategiska forsk
ningsagenda. Budgetramen för utlysningen 
var totalt 123 miljoner kronor fördelat under 
sex år, 2019 – 2024.

Totalt inkom 78 ansökningar som bedömdes 
av en grupp med internationella experter 
och svenska samhällsföreträdare. Av 
ansökningarna beviljades fyra program
bidrag, tre bidrag till praktiknära forskar
tjänster, tre postdokbidrag, tio planerings
bidrag och två bidrag till systematiska 
översikter. Beviljandegraden var 28 procent.

Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa
Forte fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen 
att finansiera verksamhetsnära forskning 
om psykisk ohälsa. Forskningen skulle 
fokusera på två olika områden: förebyggande 
av och tidiga insatser vid psykisk ohälsa 
samt samordnade insatser för personer med 
svår psykiatrisk problematik.

Utlysningen öppnade i augusti 2019 och 
stängde i september. Totalt inkom 66 
ansökningar. I november fattades beslut att 
finansiera åtta projekt med totalt 30 miljoner 
kronor fördelat under 2019 – 2021. 
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Forskningsprojekten fokuserar på en bredd 
av målgrupper och metoder för att före
bygga, upptäcka eller motverka olika typer 
av psykisk ohälsa. Bland annat finansieras 
forskning om insatser vid skadligt alkohol
bruk, samlarsyndrom (hoarding), psykos, 
stressrelaterad ohälsa och insatser för att 
förebygga psykiska problem hos föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning. Bevil
jandegraden för utlysningen var 12 procent. 
Beredningsgruppens bedömning var att det 
fanns flera bra och relevanta ansökningar 

som inte kunde beviljas eftersom det  
saknades utrymme i budgeten för detta.

Internationella bidrag
Varje år utlyser Forte internationella bidrag 
för in och utresande gästforskare samt för 
internationella konferenser. Utlysningen 
ska bidra till att tillföra kunskaper från det 
internationella forskarsamhället till svensk 
forskning samt att svensk forskning sprids 
internationellt. De internationella bidragen 
ska också bidra till att främja kontakter och 

erfarenhetsutbyte mellan svenska och 
utländska forskare.

I 2019 års utlysning av internationella 
bidrag inkom totalt 66 ansökningar. Totalt 
kunde fyra konferensbidrag, sex gästfors
karbidrag för inresande forskare och två 
gästforskarbidrag för utresande forskare 
beviljas finansiering. De beviljade bidragen 
spänner över en bredd av teman inom Fortes 
ansvarsområden, och flertalet av Fortes 
samordningsområden är också representerade.

Figur 22 |  Fortes särskilda utlysningar 2019: ansökningar och beviljade medel

UTLYSNING
HANDLAGDA 

ANSÖKNINGAR
BEVILJADE  

ANSÖKNINGAR
BEVILJANDE

GRAD
BEVILJADE 

MEDEL (TKR)

Arbetslivets utmaningar 2019 134 30 22,4 % 139 295

Forskning om åldrande och hälsa 2019 128 12 9,4 % 44 000

Forskning om insatsers betydelse för återgång  
i arbete (tilläggsbidrag) 2019 8 7 87,5 % 6 788

Tillämpad välfärdsforskning 2019 78 22 28,2 % 116 723

Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019 66 8 12,1 % 30 000

Forskning om funktionsnedsättning 2018* 148 14 9,5 % 54 100

Internationella bidrag 2019 66 12 18,2 % 4 093

Totalt 628 105 16,7 % 394 999

* Genomfördes under 2018 men beslutades under 2019.
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Gemensamma utlysningar
Forte genomför årligen ett antal utlysningar 
i samarbete med andra aktörer. Utlysningar 
som administreras av andra organisationer 
ingår inte i Fortes övergripande statistik 
över ansökningar och beviljade medel.  
År 2019 togs beslut i fyra gemensamma 
utlysningar där Forte medverkade. 

Hållbar stadsutveckling och  
smarta städer (NordForsk)
2018 beslutade Forte att delta, tillsammans 
med NordForsk, Finlands Akademi, Formas, 
Energimyndigheten och Norges forsknings
råd, i det nordiska forskningsprogrammet 
”Hållbar stadsutveckling och smarta städer”. 
Programmets övergripande mål är att ta itu 
med utmaningar inom hållbar stadsutveck
ling genom analys och användande av viktig 
kunskap för lyckad implementering av lös
ningar. Fortes generaldirektör är ordförande 
i programmets kommitté.

Under våren 2019 genomfördes en utlysning 
inom programmet som resulterade i 56 
inkomna ansökningar. Fyra ansökningar 

beviljades finansiering om 12,5 miljoner 
norska kronor vardera för att undersöka hur 
nordiska städer ska bli ännu mer hållbara 
och klimatvänliga i framtiden. Forte bidrog 
med 10 miljoner kronor till utlysningen 
vilka utbetalades till NordForsk redan 2018.

Nordisk-brittisk satsning på forskning om 
migration och integration (NordForsk)
Det nordiskbrittiska forsknings
programmet för migration och integration 
ska stärka samarbetet mellan Norden och 
Storbritannien samt skapa förutsättningar 
för forskningsbaserad kunskap som kan 
användas för att möta utmaningarna vid 
ökad migration. I programmet ingår, 
förutom Forte, även NordForsk, Finlands 
Akademi, Vetenskapsrådet, Norges forsk
ningsråd, Rannís – det isländska centret  
för forskning och The Economic and Social 
Research Council (UK).

Genom en utlysning som genomfördes 
under 2018 tog programmet emot hela 218 
ansökningar. Den höga siffran visar på att 
migration och integration är ett viktigt 
tematiskt område och att intresset från  

forskarsamhället är stort. Under 2019 togs 
beslut att finansiera sju forskningsprojekt till 
ett totalt värde av 87 miljoner norska kronor. 
Forte bidrog med 15 miljoner kronor till 
denna utlysning.

Bidrag för internationalisering och mobilitet 
mellan Sverige och Sydafrika 
Forte samverkar med Stiftelsen för inter
nationalisering av forskning och högre 
utbildning (STINT), Vetenskapsrådet  
och Formas i ett bilateralt program med 
Syd afrika. Programmet, som kallas ”Joint 
South AfricaSweden Research Colla
boration”, syftar till att stärka forskning 
och högre utbildning genom etablering och 
utveckling av internationella sam arbeten. 
Den svenska sidan koordineras  
av STINT och den syd afrikanska av 
 National Research Foundation (NRF).

Under 2018 öppnade Forte den fjärde 
årliga utlysningen inom programmet. 
Utlysningen hade ingen tematisk inrikt
ning utan välkomnade ansökningar inom 
alla forskningsdiscipliner. 
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61 gemensamma ansökningar inkom från 
många olika lärosäten i Sverige och Syd
afrika. Under 2019 beviljades medel till åtta 
projekt om ett totalt värde av 4,3 miljoner 
kronor för perioden 2019 – 2022. Fortes 
bidrag i denna utlysning var 585 000 kronor.

Internationell utlysning om klimat,  
miljö och hälsa (Belmont Forum)
Belmont Forum är ett internationellt part
nerskap som engagerar sig i utvecklingen 
av tvärvetenskap. Under 2019 genomförde 
Belmont Forum en utlysning med syfte att 
stärka hälsosystemens kapacitet att 
hantera hälsokonsekvenser till 
följd av klimat och miljöför
ändring. Därigenom ska 
utlysningen bidra med 
kunskap som kan främja 
förutsättningar för beslut 
i linje med Agenda 2030. 

Utlysningens inriktning togs fram av 
finansiärer från Sverige, Finland, Norge, 
Turkiet, Brasilien, USA, Storbritannien, 
Taiwan och Elfenbenskusten. Forte och 
Vetenskapsrådet deltog från svenskt håll 
i utlysningen. 

Forte har varit med i diskussionerna kring 
utlysningens inriktning och har lyft fram 
vikten av att involvera slutanvändare. Forte 
har även tryckt på vikten av att inkludera 
granskare i beredningsgruppen som särskilt 
tittar på ansökningarnas relevans. 

Totalt inkom 59 ansökningar, varav  
33 ansökningar hade svenskt del

tagande. Under hösten kunde 
nio projekt beviljas finansie
ring, varav fyra hade svenskt 
deltagande. De beviljade 
bidragen spänner över en 
bredd av teman och 

förväntas besvara viktiga frågor inom 
klimat, miljö och hälsa. Forte bidrar  
med 9 miljoner kronor till de finansierade 
projekten.

Till skillnad från övriga samfinansierade 
utlysningar administreras dessa beviljade 
bidrag direkt av Forte, med bidrag från 
Vetenskapsrådet och Intsam. Därmed 
räknas dessa bidrag in i redovisningar av 
Fortes forskningsfinansiering under åren 
2015 – 2019.

Nio 
internationella projekt 

beviljades medel för forskning 
om hälsokonsekvenser till  

följd av klimat- och 
miljöförändring
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Inom ramen för de utlysningar som  
Forte handlagt under 2019 har 18  
unika berednings grupper arbetat med  
att hantera de inkomna ansökningarna. 
Grupperna består av ledande forskare och 
företrädare för våra olika ansvarsområden 
hälsa, arbetsliv och välfärd. I varje grupp 
ingår även allmänrepresentanter som 
bevakar allmänintresset och samhälls
relevansen i forskningsfinansieringen. 

Totalt deltog 161 olika personer i bered
ningsgrupperna under 2019. Dessa perso
ner fyllde tillsammans 173 platser i bered
ningsgrupperna, eftersom vissa personer 
varit engagerade i fler än en grupp under 
året. Under 2019 var ungefär hälften av 
ledamöterna rekryterade från andra länder 
än Sverige.

En beredningsgrupps sammansättning 
består av ordförande och granskare. Ibland 
tillkommer vice ordförande och externa 
granskare. Forte har sedan länge strävat 
efter en jämn könsfördelning i sina bered
ningsgrupper. Målet är att varken kvinnor 
eller män ska representera mindre än 
40 procent av medlemmarna i grupperna.  
På det övergripande planet har målet upp
nåtts, men för rollen som ordförande är 
fördelningen ojämn då 63 procent av alla 
ordförande 2019 var män. Fortes arbete  
för en jämställd beredningsprocess beskrivs 
ytterligare i avsnitt 5.3 Jämställdhets
integrering.

Figur 23 |  Könsfördelning bland granskare 2019 fördelat på funktion

FUNKTION KVINNOR MÄN SAMTLIGA

Ordförande  
(inkl. vice ordförande) 7 12* 19

Granskare  
(inkl. allmänrepresentanter) 78 71 149

Externa granskare 4 1 5

Totalt 89 84 173

* Varav 1 vice ordförande.
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Fortes huvudsakliga uppdrag är att främja 
och stödja grundvetenskaplig och behovs
styrd forskning. Forskningen är klassad 
utifrån tre huvudområden – hälsa, arbetsliv 
och välfärd. Under 2019 har Forte såväl 
utbetalat som beviljat medel till alla tre 
huvudområden, och även om fördelningen 
mellan områdena ändrats över tid har alla 
tre områden erhållit ökande bidrag i takt 
med att Fortes anslag vuxit. Under 2019 
gick cirka 96 procent av summan av anslag 
och bidrag till forskning. Forte bedömer att 

måluppfyllelsen för huvuduppdraget är 
mycket god.

Forte ska vidare främja och ta initiativ till 
mång och tvärvetenskaplig forskning, 
samt verka för att ett köns och genus
perspektiv inkluderas i den forskning myn
digheten finansierar, när det är tillämpligt. 
I för hållande till den över gripande finan
sieringsprocessen sker detta genom en 
mångfald av utlysningar som riktar sig mot 
olika utmaningsområden och som ställer 

krav på samverkan mellan såväl olika fors
kare som med det omgivande samhällets 
olika aktörer. I berednings processen bevakas 
utfall när det gäller såväl forskningens 
inriktning som forskargruppernas samman
sättning och kompetens. Forte bedömer att 
utfallet när det gäller exempelvis fördelning 
mellan områden, utlysningars inriktning 
och beviljandegrad samt beviljandegrader 
för män och kvinnor indikerar en god 
måluppfyllelse.



 2.  Samverkan i  
Sverige och världen

Att samverka med andra organisationer och aktörer är en förutsättning för att 
uppnå målen för Fortes verksamhet, göra rätt prioriteringar och få största möjliga 
utväxling av våra satsningar. I takt med att Fortes uppdrag vidgas och utvecklas, 
växer antalet parter och antalet områden för samverkan. Forte samverkar i dag 
med en rad organisationer och aktörer både inom och utanför Sverige. I detta 
avsnitt lyfter vi fram sammanhang där samverkan är särskilt centralt.  
Gemensamma utlysningar beskrivs i avsnitt 1.4 Utlysningar under året.
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Forte har ett omfattande samverkansarbete 
med andra aktörer i Sverige. Eftersom 
samverkan genomsyrar hela Fortes verk
samhet beskrivs nationella samverkans
aktiviteter på flera platser i årsredovisningen, 
till exempel i avsnitt 6 Kommunikation 
och 3 Forskningsprogram. Här lyfter vi 
några av de strategiskt viktiga samarbeten 
som pågått under året. 

Socialfondens temaplattform  
för hållbart arbetsliv
Under 2017 inledde Svenska ESFrådet 
och Forte ett myndighetssamarbete, 
genom att etablera en temaplattform för 
hållbart arbetsliv. Temaplattformen ska 
bidra till ett effektivare genomförande av 
Europeiska socialfonden i Sverige. Sam
arbetet ska också utgöra en brygga mellan 
den forskning som finansieras av Forte och 
de praktiknära projekt som finansieras av 
socialfonden. Samarbetet skapar möjlig
heter för Forte och Svenska ESFrådet att 
tydligare och på ett bättre sätt lyfta arbets
livsfrågor så att den kunskap som finns 
kommer till användning.

I juni 2019 tog den första överenskommelsen 
mellan Forte och Svenska ESFrådet slut. 
Eftersom båda parter såg potential i en 
förlängning och ett fördjupat samarbete 
beslutades att samarbetet skulle förlängas 
till och med 2022. 

Under året arbetade totalt fyra personer i 
plattformen. Kansliet, som är placerat på 
Forte, har fortsatt att utveckla sina arbets, 
rapporterings och uppföljningsprocesser. 
Under året har plattformen färdigställt 
kunskapssammanställningar inom områdena 
breddad rekrytering, strategisk kompetens
försörjning och yrkesutbildning. En för
studie inom området könssegregering har 
också avslutats och en större genomför
ande studie planeras. Plattformen har 
också börjat planera för tre ytterligare 
studier som ska presenteras under 2020.

Under hösten 2019 genomfördes en 
granskning av utvalda delar av Svenska 
ESFrådets verksamhet, inklusive tema
plattformen. Granskningen av tema
plattformen visar på brister kring 

konkurrens utsättning och dokumentation 
av upphandlingar. Forte har med anledning 
av vad som framkommit påbörjat ett arbete 
för att förbättra vissa interna rutiner. 

Rådet för styrning med kunskap
Forte ingår som enda forskningsmyndig
het i Rådet för styrning med kunskap 
(RSK), tillsammans med åtta andra myn
digheter som arbetar med hälso och sjuk
vårdsfrågor. Rådets uppgift är att bidra till 
att rätt kunskap når fram till huvudmän 
samt profession inom hälso och sjukvård 
och socialtjänst. Genom Fortes medverkan 
i RSK får vi förutsättningar för en mer 
kontinuerlig dialog och samverkan med de 
övriga myndigheterna. Dessutom stärks 
förutsättningarna för att snabbare kunna 
nyttiggöra forskningsresultat i praktiken. 
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Gemensamt inspel till regeringens 
forskningspolitiska proposition
Myndigheterna inom RSK utarbetade under 
året ett gemensamt inspel till regeringens 
forskningspolitiska proposition. I det 
gemensamma inspelet framhålls bland annat 
vikten av att den forskning som genomförs 
fokuserar på frågeställningar som efterfrågas 
av slutanvändarna, att den genomförs med 
rätt metodologi och att forskningsresultaten 
sprids och implementeras.

Utbildningsdag om patient- och 
brukarsamverkan 
Stärkt patient och brukarinflytande är en 
av de prioriterade frågorna för RSK. Därför 
upprättades 2017 ett myndighetsnätverk för 
patient och brukarsamverkan med repre
sentation från samtliga myndigheter inom 
RSK. Nätverket har under 2019 anordnat 

en första årlig gemensam utbildningsdag 
om samverkan. Syftet är att myndigheter 
och patient och brukarorganisationer ska 
få en ökad kunskap och förståelse för var
andras uppdrag och roller samt ta del av 
varandras erfarenheter av samverkan.

Nätverket för internationella  
samordnare inom RSK
Inom RSK deltar Forte i ett nätverk för 
internationella samordnare. Det är ett sätt 
för Forte att utbyta information och 
erfarenheter kring Sveriges internationella 
samarbete med myndigheter som verkar 
inom Fortes forskningsområden. Under 
året har nätverket fått i uppdrag från rådet 
att undersöka om samverkan mellan 
RSKmyndigheterna kring Agenda 2030 
kan fördjupas, samt att inleda en mappning 
av nuvarande arbete för att nå de olika målen.

Seminarium om äldres psykiska ohälsa
Inom ramen för samarbetet i RSK  
ansvarade Forte för genomförandet av  
ett gemensamt seminarium i Almedalen. 
Seminariet fokuserade på frågor om hur 
äldres psykiska ohälsa kan förebyggas.
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Samordningsgrupp för 
forskningsfinansiärer
Generaldirektörerna för Energimyndigheten, 
Formas, Forte, Vetenskapsrådet och 
Vinnova ingår sedan flera år tillbaka i en 
samordningsgrupp för att utbyta erfaren
heter, identifiera gemensamma satsningar 
och säkerställa effektiva arbetssätt mellan 
myndigheterna. Från 2019 ingår även 
Rymdstyrelsens generaldirektör i gruppen. 
Under året har samordningsgruppen 
genomfört tre möten för att diskutera det 
övergripande samarbetet. Vid mötena har 
gruppen bland annat diskuterat Styr och 
resursutredningen, möjligheter till delning 
av data mellan myndigheterna samt andra 
myndighetsgemensamma frågor. Vid ett av 
mötena deltog även styrelseordförandena 
för de myndigheter som leds av en styrelse. 

Samordningsgruppen har dessutom haft sju 
särskilda möten med fokus på det gemen
samma underlaget till regeringens framtida 
forskningspolitik. Underlagen inför dessa 
möten har tagits fram av en särskild arbets
grupp bestående av en representant för 
respektive myndighet.  
Det gemensamma inspelet rapporterades 
till regeringen i oktober 2019. General
direktörerna hade en gemensam muntlig 
presentation av underlaget för utbildnings
ministern.

Under året har myndigheterna även sam
arbetat runt gemensamma regeringsuppdrag 
såsom stöd för ökad användning av forsk
ningsanläggningar, den gemensamma 
EUsamordningsfunktionen, den inter
nationella samordningsfunktionen, de 

nationella forskningsprogrammen och de 
strategiska innovationsprogrammen. Flera 
samarbetsprojekt pågår mellan myndig
heterna, i både enskilda och gemensamma 
aktiviteter som utvecklar erfarenhetsutbyten 
för att förbättra våra stödsystem. Målet är 
att komplettera varandra, skapa synergier 
och effektivt bidra till ett svenskt forsknings 
och innovationssystem i världsklass. 

Förutom samordningsgruppen ingår samt
liga forskningsfinansierande myndigheter 
tillsammans med forskningsstiftelserna i en 
bredare samordningskonstellation som höll 
ett möte under året.
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Programkommittéer för 
nationella forskningsprogram
I samband med forskningspropositionen 
2016 inrättades sju tio åriga nationella 
forskningsprogram som ska bidra till att 
lösa prioriterade samhällsutmaningar.  

Ett viktigt syfte med programmen är att 
stärka samverkan inom dessa områden. 
Därför bildades en programkommitté för 
varje forskningsprogram, där bland annat 
övriga forskningsfinansiärer är represente
rade. Forte är representerade i 

programkommittéerna för de fem natio
nella forsknings program som drivs av 
Vetenskapsrådet och Formas. Kommittéer
nas uppgift är att bistå respektive ansvarig 
myndighet med genomförande och strate
gisk inriktning för programmen.

VETENSKAPSRÅDET

Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens
Forskning för ökad kunskap i arbetet mot antibiotikaresistens ingår 
i flera av Fortes delområden inom hälsa, exempelvis vård, hälsosystem 
och förebyggande insatser. Forte har under året deltagit i arbetet med 
att slutföra programmets strategiska agenda och därigenom kunnat 
bidra med våra perspektiv till den svenska helhetsbilden. Forte har 
även fått en inblick i arbetet som sker på europeisk nivå genom 
programplaneringsinitiativet JPI AMR, där Sverige är drivande.

Nationellt forskningsprogram inom migration och integration
Genom arbetet i programkommittén har Forte lyft vikten av en 
nära anknytning till identifierade samhällsutmaningar i den forsk
ning som finansieras. Forte har även framfört att spridning och 
nyttiggörande av resultat utanför vetenskapsområdet är avgörande 
inom området migration och integration.

FORMAS

Nationellt forskningsprogram om klimat
Forte har under året deltagit både i program
kommittén och i den arbetsgrupp som 
hjälper till att komplettera och koordinera 
programmets satsningar med våra och 
övriga aktörers initiativ på klimatområdet. 
Under året har gruppen inlett ett arbete 
med att se över hur pågående projekt 
matchar teman och perspektiv i agendan. 
Forte har bidragit med att lyfta fram den 
sociala dimensionen och vikten av att se 
kopplingarna mellan klimat och hälsa, 
arbetsliv och välfärd.

Nationellt forskningsprogram för hållbart 
samhällsbyggande
Under året har Forte arbetat för att  
synliggöra sociala hållbarhetsaspekter  
inom samhällsbyggnad, vilket kan ha 
bidragit till inriktningen på utlysningar 
som gjorts inom programmet. Samverkan  
i programmet bidrog även till att Forte och 
Formas beslutade att delta i det nordiska 
programmet för hållbar stadsutveckling 
och smarta städer, som drivs av NordForsk.

Nationellt forskningsprogram för livsmedel
Under året har Forte genom sitt deltagande i programkommittén bidragit till programmets 
strategiska forskningsagenda, som publicerades i december 2019. Forte har fört fram forskning 
kring hälsa och livsmedel som ett viktigt område. Det kan till exempel handla om fetma 
bland barn, kunskap kring befolkningens matintag och livsmedlens roll för jämlik hälsa.
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Nationella samverkansfunktionen  
för antibiotikaresistens
För att stärka tvärsektoriell samverkan  
i Sverige kring antibiotikaresistens har 
Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket 
i uppdrag att gemensamt ansvara för en 
nationell samverkansfunktion som involverar 
ett 20tal myndigheter, däribland Forte. 
Uppdraget innefattar att ta fram en gemen
sam tvärsektoriell handlingsplan för arbetet 
mot antibiotikaresistens under 2018 – 2020, 
i linje med regeringens  strategi. 

När det gäller frågor om forsknings
finansiering med inriktning mot anti bio
tika resistens samverkar Forte med andra 
nationella aktörer genom det nationella 
forskningsprogrammet om antibiotika
resistens som drivs av Vetenskapsrådet.  
I denna samarbetsfunktion samverkar vi  
i ett bredare sammanhang där vi får inblick 
i och kan bidra till det samlade svenska 
arbetet mot antibiotikaresistens. Vi håller 
oss uppdaterade om olika typer av aktiviteter 
som pågår och får en tydligare bild av 
aktuella kunskapsbehov. Forte deltog i  
ett av samverkansfunktionens två möten 
under 2019.

En röst åt dem som varken ser eller hör
Att utveckla ett språk är ingen lätt 
sak för den som föds med kombinerad 
syn och hörselnedsättning. Men 
stödet från anhöriga kan vara  
avgörande, menar forskare vid  
Linköpings universitet.

Varje år föds omkring sex till  
åtta barn i Sverige med det som 
kallas medfödd dövblindhet.  
Det innebär en allvarlig syn-  
och hörselnedsättning som  
funnits från födseln, 
eller som uppkommit 
innan personen utvecklat 
ett språk. 

– Det här är en grupp 
med starkt begränsade 
möjligheter till 
kommunikation och 
socialt samspel, berättar 
Emil Holmer, som leder 
en interventionsstudie 
om förbättrad 
kommunikation för 
personer med medfödd dövblindhet. 

För en person med kombinerad syn- 
och hörselnedsättning blir känseln 
ofta det främsta sinnet för att tolka 
och interagera med omvärlden. 
Därför bygger kommunikationen 
framför allt på beröring. Det kan till 
exempel ske genom taktilt 
teckenspråk. Det är dock ovanligt 
att personer med medfödd 
dövblindhet kommunicerar på det 
här sättet.

– Många har utvecklat enskilda 
tecken under sin uppväxt, men för 
de flesta är det inte ett formaliserat 
språk, där man kan bygga meningar, 
använda turtagning och beskriva 
händelser. Istället handlar det 
mycket om icke-formaliserade 
personliga uttryck, säger Emil 
Holmer.

Tillsammans med projektgruppen 
ska Emil Holmer undersöka hur 

kommunikationen mellan 
personer med 
dövblindhet och deras 
samspelspartners 
påverkas av vilken 
kommunikationsförmåga 
samspelspartnern har. 

Emil Holmer tror att 
forskningsprojektet kan 
leda till kunskap som 
kan stärka personalens 
kompetens och ge dem 

bättre verktyg att stötta 
kommunikationsutvecklingen hos 
personer med dövblindhet. Projektet 
kommer att pågå fram till 2024. 
Och det är ett projekt som behövs.

– Det finns överlag ganska lite 
kunskap om personer med 
dövblindhet, men om just medfödd 
dövblindhet vet vi nästan ingenting, 
menar Emil Holmer.

Läs hela artikeln i  
Forte Magasin nr 2/2019 

Emil Holmer
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https://forte.se/publikation/forte-magasin-nr-22019/
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Forte arbetar på flera sätt för att främja 
forskning världen över. Vi vill att Sverige 
ska vara en aktiv aktör inom den europe
iska forskningspolitiken, vi arbetar konti
nuerligt för en bättre forskningsinfrastruk
tur, och vi arbetar för att öka insatserna på 
det globala området. Det gör vi både 
genom samarbeten i Sverige och genom 
riktade insatser med aktörer i andra länder.

Europeiska samarbeten 
Programkommittéer inom Horisont 2020
Forte ingår i den svenska organisationen 
för EU:s pågående ramprogram för forsk
ning och innovation, Horisont 2020.  
Forte har rollen som biträdande expert i 
programkommittéerna för två av samhälls
utmaningarna i Horisont 2020: SC1 Hälsa, 
befolkningsutveckling och välbefinnande, res
pektive SC6 Europa i en föränderlig värld: 
inkluderande, innovativa och reflekterande 
samhällen. Inom detta uppdrag har Forte,  
i nära samarbete med Vinnova och Veten
skapsrådet, under året bidragit i arbetet 
med att ta fram underlag för svenska  
synpunkter på innehållet i det aktuella 
arbetsprogrammet WP2020. 

Forte har även uppdrag som biträdande 
nationell kontaktperson inom samhälls
utmaningarna SC1 och SC6. I denna roll 
har Forte medverkat i arbetet med att 
sprida information om Horisont 2020 och 
arbetsprogrammens aktuella utlysningar 
till olika intressenter och sökande.

NORFACE
Forte är en associerad medlem i det euro
peiska nätverket New Opportunities for 
Research Funding Agency Cooperation in 
Europe (NORFACE), och representerar 
Sverige tillsammans med Vetenskapsrådet. 
Nätverket stödjer samhällsvetenskaplig 
forskning i olika program med deltagare 
från flera europeiska länder. Forte är med i 
nätverket för att stimulera ökad internatio
nalisering av svensk forskning. Under 2019 
har Forte deltagit i två nätverksmöten, i 
Berlin och Madrid. Därutöver är Forte 
representerade i en rådgivande grupp för 
ett av forskningsprogrammen som rör 
ojämlikhet i ett livsloppsperspektiv.

TO-REACH
Forte är partner i EUprojektet 
TOREACH, som ryms inom Horisont 
2020. Projektets mål är att skapa ett gemen
samt europeiskt forskningsprogram för ökad 
kunskap om hälso och sjukvårdssystem, 
organisering och vårdmodeller. Tanken är 
att en samverkan mellan länderna ska öka 
lärandet och därmed bidra till en bättre 
hälso och sjukvård för alla. Under året har 
en strategisk forskningsagenda tagits fram. 
Forte har varit ledande i en av projektets 
arbetsgrupper och därmed bidragit till den 
gemensamma kunskapsuppbyggnaden. 
TOREACH har även under året arrange
rat ett antal seminarier och därigenom 
arbetat för att dessa frågor ges en betydande 
roll i nästa ramprogram, Horisont Europa. 
Under 2019 har TOREACH arrangerat 
två möten i Bryssel för partners, som Forte 
har deltagit i.

Gemensam programplanering: JPI MYBL
Forte företräder Sverige i det gemensamma 
programplaneringsinitiativet ”More Years 
Better Lives (JPI MYBL)”, som avser 
forskning om utmaningar och möjligheter 
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till följd av demografiutvecklingen. Forte 
har ett stort engagemang i JPI MYBL och 
har under året ingått i den styrgrupp som 
tillsammans med ordförande driver den 
strategiska planeringen och utvecklingen av 
JPI MYBL. Forte ingår också i två av JPI 
MYBL:s arbetskommittéer, en om uppfölj
ning och utvärdering av partnerskapets 
arbete och en om gemensamma aktiviteter 
och satsningar. 

JPI MYBL:s generalförsamling möts två 
gånger per år. Under våren 2019 stod Forte 
värd för mötet. Forte placerade detta möte i 
Göteborg, i samband med konferensen 
”International Association of Gerontology 
and Geriatrics European Region Congress 
2019 (IAGGER 2019)”. Under IAGGER 
2019 anordnade Forte också ett symposium 
på temat New Conditions for an Active Ageing 
at Home. Vid symposiet medverkade fors
kare från ett pågående samarbetsprojekt 
med finansiering genom JPI MYBL.

Generalförsamlingens andra årliga möte 
anordnades under hösten i Helsingfors.  
I samband med detta hölls även ett slut
seminarium för de samarbetsprojekt som 
finansierats genom JPI MYBLutlysningen 
2015, på temat Förlängt arbetsliv. Forskare 

från Sverige har deltagit i två av dessa 
projekt med finansiering från Forte.

Under året har Forte beslutat att gå med i 
nästa gemensamma utlysning inom JPI 
MYBL, som ska genomföras 2020 med 
inriktning Intergenerational equality and 
wellbeing.

Gemensam programplanering: JPND
Inom ”Joint Programming Initiative on 
Neurodegenerative Diseases Research” 
(JPND) deltar Forte i nära samarbete med 
Vetenskapsrådet. Forte har medverkat i en 
utlysning om vård och social omsorg för 
personer med neurodegenerativa sjukdomar, 
och finansierar för närvarande två projekt 
med svenska deltagare. Tillsammans med 
vårt deltagande i JPI MYBL, som beskrivs 
ovan, bidrar vårt arbete inom JPND med 
en europeisk dimension i Fortes äldre
forskningsarbete.

Science Europe
I organisationen Science Europe samverkar 
Forte tillsammans med Formas och Veten
skapsrådet med andra europeiska forsk
ningsfinansiärer i forskningsstrategiska och 
forskningspolitiska frågor. Forte har deltagit 

i två möten med generalförsamlingen under 
året. Dessutom deltog Forte vid en workshop 
som Science Europe arrangerade i Bryssel i 
mars om samhällsutmaningsbaserad och 
”missionbaserad” forskning. Forte bidrog 
där framförallt med erfarenheter från de 
nationella forskningsprogrammen. 

NordForsk
På nordisk nivå samarbetar Forte med 
andra finansiärer genom gemensamma 
tematiska utlysningar som beslutas, koordi
neras och medfinansieras av NordForsk. 
Forte har haft regelbundna avstämningar 
med Vetenskapsrådet och Formas om 
svenska ställningstaganden inför Nord
Forsks styrelsemöten under året och har på 
så sätt kunna påverka prioriteringar. Fortes 
generaldirektör deltar i NordHorcs, en 
kommitté bestående av de nordiska forsk
ningsrådens generaldirektörer som arbetar 
med målet att vidareutveckla nordisk forsk
ning och forskningspolitik.

Forte är medfinansiär till fem olika forsk
ningsprogram inom NordForsk. Inom två 
av programmen har medel beviljats under 
2019, vilket beskrivs under avsnitt 1.4 
Utlysningar under året.
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2.2 INTERNATIONELL SAMVERKAN

Bilaterala samarbeten och globala nätverk 
Indien
Forte har i flera år samarbetat med The 
Indian Council for Medical Research 
(ICMR). Samarbetet sker inom ramen för 
avtal mellan Sverige och Indien på regerings
nivå om hälsa och hälso och sjukvård. 
Inom samarbetet genomfördes en gemensam 
utlysning 2016 – 2017 inom åldrande och 
hälsa. Ett av de pågående projekten från 
den utlysningen medverkade i symposiet 
som Forte arrangerade under konferensen 
IAGGER 2019 i maj.  I samband med 
detta organiserade Forte också en 
”PreCongress workshop” i Göteborg  
tillsammans med ICMR. Vid workshopen 
diskuterades samarbetets utveckling och  
vi planerade för utvärdering av pågående 
forskningsprojekt och framtida utlysningar.

Under 2019 har Forte även fört diskussioner 
om samarbete med The Indian Council för 
Social Science Research (ICSSR). En gemen
sam ”concept note” har tagits fram gällande 
välfärdsreformer och digitalisering, som 
kan ligga till grund för en workshop där 
forskningsfrågor diskuteras. 

Sydafrika
Forte har sedan flera år tillbaka ett väl 
fungerande samarbete med South African 
Medical Research Council (SAMRC) 
genom ett gemensamt program inom 
områdena ojämlikhet i hälsa respektive 
hälsosystem. 

I slutet av maj anordnade Forte och SAMRC 
ett gemensamt avslutningssymposium i 
Kapstaden där forskare från alla 11 pågå
ende samarbetsprojekt presenterade sin 
forskning. Slutkonferensen lockade ett 
sjuttiotal deltagare däribland forskare, uni
versitetsledningar, företrädare från ländernas 
regeringskanslier och representanter för 
hälso och sjukvården i Sverige och Sydafrika. 

Avslutningskonferensen var en satellitak
tivitet till South AfricaSweden Research 
and Innovation Week som arrangeras av 
South Africa Sweden University Forum 
(SASUF), ett samarbetsprojekt mellan  
36 svenska och sydafrikanska universitet, 
som på den svenska sidan finansieras av 
Stiftelsen för internationalisering av  
högre utbildning och forskning (STINT). 
Förutom att vara en satellitaktivitet under 
SASUFveckan, var symposiet också en 

aktivitet inom SAMRC:s pågående 
50 årsjubileum. 

Funders forum Ensuring Value in Research
Forte är medlem i ett informellt inter
nationellt nätverk av forskningsfinansiärer, 
Ensuring Value in Research (EViR) som 
startade 2016. Nätverkets mål är att 

Deltagarna på Fortes och SAMRC:s avslutnings symposium i Kapstaden.

Foto: A
llen Jefthas

Tove Hammarberg, Strateg Internationellt 
samarbete på Forte, talar på Fortes  
och SAMRC:s avslutnings symposium 
i Kapstaden.
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2.2 INTERNATIONELL SAMVERKAN

tillsammans dela erfarenheter och kunskap och 
utveckla nya sätt att öka nyttan av finansierad prak
tiknära forskning. Nätverket består av cirka 30 
forskningsfinansiärer och organisationer från olika 
länder och samordnas av National Institute for Health 
Research (NIHR) i Storbritannien. Nätverket har 
enats om tio vägledande principer för forskningsfi
nansiärer att arbeta med för att öka värdet av forsk
ning, vilka ligger i linje med Fortes vision och strategi. 

Svenska samarbeten kring internationella 
aktiviteter 
EU-sam
Forte deltar i EUsamordningsfunktionen (EUsam), 
som koordineras av Vinnova. Funktionen samlar 
statliga forsknings finansiärer för att samordna och 
stärka det svenska deltagandet i europeiska partner
skapsprogram och koordinera myndig heternas 
EUpolicyarbete. Funktionen ska också bidra till 
Sveriges genomförande av färdplanen för ERA 
(European Research Area). EUsam är ett värde
fullt samverkansorgan för Forte där vårt egna EU 
påverkans arbete förstärks samtidigt som vi bidrar 
till att koordinera och förstärka effekterna av Sveri
ges insatser. Under 2019 låg ett stort fokus på för
beredelserna för EU:s kommande ramprogram för 
forskning och innovation, Horisont Europa.

Intsam
Forte ingår i samordningsfunktionen för finansiering 
och samordning av internationella forsknings och 
innovationssamarbeten utanför EU (Intsam) som 
koordineras av Vinnova. Inom Intsam samordnar 
statliga forskningsfinansiärer olika internationella 
samarbeten där vi har gemensamma intressen. 
Forte har under året deltagit i sex av Intsams sju 
arbetsgrupper: AG Afrika; AG Indien; AG Japan; 
AG Kina; AG Multilateralt och AG Nordamerika.

Forte deltog i en svensk delegation till Indien i april 
tillsammans med de andra forskningsfinansiärerna i 
AG Indien. De svenska delegaterna träffade ett 
flertal indiska forskningsråd och förde fram ett 
gemensamt budskap om forsknings och innovations
fi nansiering för ökad hållbarhet. Syftet var att visa 
på bredden och styrkan i det svenska forsknings 
och innovationssystemet, marknadsföra Sverige 
som ett viktigt samarbetsland, samt visa på vägar 
framåt för samarbete länderna emellan.  

Genom AG Multilateralt deltog Forte under året i 
Belmont Forums utlysning Klimat, miljö och hälsa. 
Forte är inte medlem i Belmont Forum, som är ett 
globalt partnerskap mellan forskningsfinansiärer 
med fokus på tvärvetenskaplig klimatoch miljö
forskning. Genom AG Multilateralt kan Forte 
bevaka fler globala partnerskap än vad vi själva är 
med i, så som Belmont Forum och EUsamarbeten 

med ASEANländerna, där Formas och 
 Vetenskaps rådet är engagerade.

Svenska Euraxess
Forte ingår i styrgruppen för det svenska Euraxess 
arbetet. Euraxess är ett nätverk mellan EUländer 
som syftar till att underlätta forskarmobiliteten 
inom EU genom att tillhandahålla allmän och 
specifik information till forskare via nationella 
webbsidor och sekretariat som kan svara på frågor. 
Det mesta av det praktiska arbetet i Sverige liksom 
svensk representation på europeiska möten sköts av 
Vinnova i samverkan med ett koordineringsprojekt 
vid Göteborgs universitet. Forte bidrar med 
erfarenheter från hanteringen av våra postdok och 
gästforskarbidrag, samt från forskarna som vi möter 
genom våra internationella bidrag.

JP-gruppen
JPgruppen har inrättats av Utbildningsdeparte
mentet, som ett led i deras arbete att samordna det 
svenska arbetet med europeiska gemensamma pro
gramplaneringsinitiativ, JPI:er. I JPgruppen sam
verkar representanter från alla JPI:er där Sverige 
deltar. Genom att ingå i gruppen får Forte möjlig
het att ha en dialog med företrädare i den grupp 
där EUmedlemsländerna gemensamt bestämmer 
om vilka JPI:er som ska finnas och vad dessa ska 
resultera i. Forte har deltagit i gruppens möten och 
informationsutbyte under året.
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2.3 MÅLUPPFYLLELSE

Samverkan är en viktig del av Fortes 
uppdrag, som finns utpekad i såväl vår 
instruktion som i olika regeringsuppdrag. 
För Forte är det också ett medel och en 
förutsättning för att nå många av de över
gripande målen för vår verksamhet. Därför 
är samverkan ett prioriterat verktyg för 
Forte.

Forte bedömer att måluppfyllelsen under 
året är mycket god när det gäller våra 
direkta uppdrag, till exempel vår samver
kan med nationella forskningsprogram som 
drivs av andra forskningsfinansiärer, RSK 
och den nationella samverkansfunktionen 
mot antibiotikaresistens. Det övergripande 
målet med vår samverkan här är att koppla 
upp oss, vår verksamhet och den forskning 
vi finansierar till dessa utpekade forum och 
plattformar. Inom dessa forum har Forte 
stått för viktiga bidrag under året.

Vi utvärderar kontinuerligt våra samver
kansaktiviteter för att kunna anpassa vårt 
engagemang efter Fortes behov och för att 
kunna optimera måluppfyllelsen i respek
tive fall. Vi bedömer att Fortes samverkan 
under året har bidragit väsentligt till 
måluppfyllelsen på många verksamhetsom
råden. Exempelvis har vår medverkan i 
EUsam lett till att synpunkter som rör 
Fortes ansvarsområden i EU:s kommande 
ramprogram fått ökad tyngd och synlighet. 



3.  Forsknings- 
program

Forte driver flera forskningsprogram och särskilda satsningar med ett 
långsiktigt perspektiv. Vissa av dessa drivs på uppdrag av regeringen, 
medan andra har inrättats på initiativ av Forte. Forskningsprogrammens 
långsiktiga perspektiv ger ökade möjligheter till strategisk prioritering 
och planering för att uppnå uppsatta mål.
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3.1 NATIONELLT PROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING

Mål och syfte
Arbetslivet är avgörande för samhällets 
utveckling och det behövs mer kunskap  
för att klara av att möta konsekvenserna av 
globalisering, digitalisering, automatisering 
och omstruktureringar. Det nationella 
forskningsprogrammet om arbetslivs
forskning ska bidra till att öka 
förståelsen för hur vi skapar 
en väl fungerande arbets
marknad och ett hållbart 
arbetsliv. Satsningen ska 
också bidra till bättre 
kunskap kring flera 
viktiga områden som till 
exempel hur inkludering 
och etablering på arbets
marknaden fungerar. 

Forskningsprogrammet inrättades av 
regeringen 2017 mot bakgrund av ett flertal 
identifierade samhällsutmaningar och 
behov på arbetslivsområdet. Syftet med 
forskningsprogrammet är brett: att stärka 
alla aspekter av arbetslivsforskning för att 
svara mot samhällsutmaningarna.

Strategisk forskningsagenda
Den forskning som finansieras inom pro
grammet fokuserar i huvudsak på identifie
rade utmaningar för att se till att eftersatta 
områden med omfattande behov prioriteras.

I februari 2019 lanserade Forte en strategisk 
forskningsagenda för det nationella pro

grammet om arbetslivsforskning. 
Genom workshops och konsulta

tioner och bred förankring hos 
forskare och andra relevanta 
samhälls aktörer samlades 
underlaget till agendan in.  
I den strategiska agendan 
beskrivs tre huvud utmaningar 

och flera delutmaningar inom 
arbetslivsområdet. 

De tre huvudutmaningarna är:

• att skapa ett hållbart och  
inkluderande arbetsliv

• att främja goda arbetsförhållanden
• att åstadkomma ett hälsofrämjande 

arbetsliv

Globala målen för hållbar utveckling
Det nationella programmet för arbetslivs
forskning kopplar till flera av målen och 
delmålen i Agenda 2030. De mål som i 
störst utsträckning berörs av programmet 
är mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekono
misk tillväxt, 3 Hälsa och välbefinnande,  
10 Minskad ojämlikhet samt 5 Jämställdhet. 
Under mål 8 finns direkta kopplingar till 
flera delmål, till exempel delmål 8.5 Full 
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med 
lika lön för alla, samt 8.8 Skydda arbetstagares 
rättigheter och främja trygg och säker arbets
miljö för alla.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXTStrategisk forskningsagenda anger

 ri
kt

ni
ng

en
.
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3.1 NATIONELLT PROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING

Aktiviteter under året 
Finansiering
Arbetet med programmets strategiska 
agenda resulterade i utlysningen Arbets
livets utmaningar, som beskrivs närmare  
i avsnitt 1.4 Utlysningar under året. De 
forskningsprojekt som beviljades medel  
i utlysningen startade i juli 2019. Forte  
har utvärderat utlysningen för att se på 
vilket sätt den har bidragit till att uppfylla 
programmets mål. 

Mötesplatser och kommunikation
De nationella forskningsprogrammen ska 
vara en plattform för den pågående forsk
ningen. Därför har Forte utvecklat sin 
webbplats med innehåll som presenterar 
och beskriver den forskning som finansieras 
inom programmet.

I oktober anordnade Forte en kickoff  
för de forskare som beviljats medel i utlys
ningen Arbetslivets utmaningar. Syftet var 
att bidra till ökat nät verkande och skapa 
möjligheter för framtida samarbeten mellan 
forskarna inom programmet. 

Det är viktigt att den befintliga forskning 
som finns om arbetsliv samlas och sprids. 
Därför har Forte tagit initiativ till flera 
kunskapssammanställningar inom 

programmet varav den första, om arbets
villkor och förhållanden inom gigekonomin, 
släpptes i december 2019. Kunskapsöver
sikten lyfter fram den så kallade gigekono
mins omfattning, frågor om reglering och 
arbetsrätt, arbetsmiljörisker och framtida 
forskningsbehov på området. Ytterligare 
sammanställningar håller på att tas fram, 
till exempel om integration med fokus på 
arbetsplatsers roll samt hälsokonsekvenser 
av våld i arbetslivet bland anställda inom 
hälso och sjukvård, socialt arbete och skola. 
Dessa kommer att lanseras under 2020.

Samverkan och dialog
Forte har under året tagit initiativ till 
dialog med riksdagens arbetsmarknads
utskott och Arbetsmarknadsdepartementet 
för att presentera aktuell forskning inom 
forskningsprogrammet men också visa på 
det arbete som genomförs inom program
met. Kontinuerlig dialog har även förts 
med Socialdepartementet. 

Det finns ett behov av att öka internationa
liseringen inom den svenska arbetslivs
forskningen. Forte har därför under året 
påbörjat diskussioner med NordForsk om 
en möjlig nordisk utlysning på temat fram
tidens arbetsliv.

För att öka samverkan 
mellan forsknings
finansiärer och få syn
punkter på arbetet med 
forskningsprogrammet 
hålls regelbundna  
programkommittémöten. 
Program kommittén består av 
representanter från Vetenskapsrådet, 
Vinnova, Formas och AFAförsäkring. 
Samverkan har även skett med andra 
aktörer, exempelvis Delegationen för  
senior arbetskraft och Delegationen mot 
segregation.  

Thomas Jacobsson, programansvarig, ställer frågor till talarna på Fortes seminarium 
om framtidens arbetsliv i samband med konferensen Forte Talks 2019.

Kunskapsöversikt 
om gigekonomin 
lanserades i  
december 2019.
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3.2 NATIONELLT PROGRAM FÖR TILLÄMPAD VÄLFÄRDSFORSKNING

Mål och syfte
Forte driver, på uppdrag av regeringen,  
ett nationellt program för tillämpad väl
färdsforskning. Den offentligt finansierade 
social tjänsten är en viktig del av det 
svenska välfärdssystemet och 
kostar över 150 miljarder 
kronor per år. Inom flera 
områden saknas veten
skaplig kunskap. Syftet 
med programmet är  
att främja långsiktig 
kunskapsuppbyggnad  
och utveckling inom  
socialtjänstens verksamhets
områden genom att stärka 
praktik och klientnära forskning. 

Programmet ska också bidra till att öka 
andelen yrkesverksamma inom socialtjänsten 
som har en forskarutbildning, så att kom
petensen kan bidra till kunskapsuppbygg
naden inom socialtjänsten. Ytterligare ett 
mål med programmet är att öka samverkan 
mellan forskare, profession, brukare och 
anhöriga i forskningen. 

Strategisk forskningsagenda
I februari 2019 lanserade Forte en strategisk 
forskningsagenda till programmet för till
lämpad välfärdsforskning. Forsknings
agendan beskriver bland annat program

mets vision och mål, prioriterade 
forsknings områden för finansie

ring, bidragsformer och villkor 
för programmets utlysningar 
samt andra former av aktiviteter 
som är relevanta för att uppnå 
programmets mål. Åtta priori
terade forskningsområden 

identifierades och prioriterades  
i ett omfattande arbete med olika 

aktörer och organisationer.

De prioriterade områdena är:

• effekter av interventioner
• metoder för att upptäcka, bedöma och 

utreda problem och behov av insatser
• socialtjänstens förebyggande  

arbete och tidiga insatser
• implementering, förändrings  

och förbättringsarbete

• sammanhållna insatskedjor  
och samverkan

• ideell och privat sektor som aktör  
i socialtjänstens verksamhet

• brukarmedverkan/delaktighet 
• digitalisering och välfärdsteknik

Globala målen för hållbar utveckling
Den forskning som bedrivs genom det 
nationella programmet för tillämpad  
välfärdsforskning bidrar på flera sätt till 
genomförandet av Agenda 2030. Tydligast 
kan forskningen kopplas till mål 3 Hälsa 
och välbefinnande, men det finns även berö
ringspunkter med mål 10 Minskad ojäm
likhet, 11 Hållbara städer och samhällen och 
16 Fredliga och inkluderande samhällen.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Strategisk forskningsagenda lanserades i 
feb

ru
ar

i 2
01

9.
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3.2 NATIONELLT PROGRAM FÖR TILLÄMPAD VÄLFÄRDSFORSKNING

Aktiviteter under året 
Finansiering
En utlysning genomfördes under 2019 
inom ramen för programmet. Den beskrivs 
närmare i avsnittet 1.4 Utlysningar under 
året. Forte öppnade även en utlysning i 
december 2019, där beslut kommer att tas 
under 2020.

Programmets tioåriga perspektiv ger Forte 
en unik möjlighet för långsiktig och strate
gisk planering för utlysningar och bidrags
former inom programmet. Under 2019 tog 
Forte fram en långsiktig plan för kom
mande utlysningar och bidragsformer inom 
programmet, för den kommande treårs
perioden. 

Analyser och kartläggningar
Forte har i samarbete med SBU 
undersökt vad socialchefer och 
brukar och intresseorganisa
tioner tycker är viktiga forsk
ningsfrågor inom socialtjänsten. 
Målet är att öka nyttan av 
forskningen genom att bidra till 

att den vetenskapliga kunskap som tas fram 
är relevant och efterfrågad. Arbetet har 
omfattat en nationell enkätundersökning 
för att inventera forskningsbehov samt  
en prioritering av dessa. Prioriteringen 
genomfördes i två steg, genom en web
baserad enkätundersökning och en workshop. 
Prioriteringen resulterade i en lista med  
de tio mest angelägna forskningsfrågorna  
i socialtjänsten.

Arbetet utgick ifrån en väl etablerad metod 
som tagits fram av James Lind Alliance, 
JLA (The James Lind Alliance Guidebook). 
Rapporten publicerades i mars 2019 och 
presenterades vid konferensen Forte Talks 
samt på Socionomdagarna 2019.

Forte genomförde under året en analys 
av den utlysning som genomfördes 

inom programmet under 2018, 
för att få en bättre bild av hur 
väl inkomna ansökningar 
mötte utlysningens inrikt
ning, villkor och krav samt 
för att kunna presentera för

bättringsförslag inför kommande utlys
ningar inom programmet.

Forte har initierat två kunskapsöversikter 
inom ramen för programmet. En berör 
hemlöshet och utestängning från bostads
marknaden och en berör hedersproblematik 
och hedersvåld. Båda rapporterna kommer 
att publiceras under våren 2020. 

Mötesplatser och kommunikation
Ett viktigt syfte med programmet är att 
öka samverkan mellan forskning och 
praktik. Forte ställer därför krav på att den 
forskning som finansieras av programmet 
ska samverka med praktiken i hela forsk
ningsprocessen. 

I oktober arrangerade Forte en så kallad 
mötesplatsträff på temat samverkan och 
samskapande i forskning. Syftet var att 
diskutera dilemman och lösningar för sam
verkan i forskning samt skapa kontakter 
mellan akademi och praktik. Under mötet 
deltog personer från offentlig, privat och 
ideell sektor, inklusive forskare från läro
säten och kommuner/regioner.1

Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – Perspektiv från brukare, policy och praktik 

PRIORITERINGAR 
FÖR FORSKNING OM SOCIALTJÄNSTEN 
Perspektiv från brukare, policy och praktik

Forte och SBU har kartlagt  
forskningsbehov inom socialtjänsten.
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3.2 NATIONELLT PROGRAM FÖR TILLÄMPAD VÄLFÄRDSFORSKNING

I maj genomförde Forte en kickoff för de 
forskare som beviljades medel i den utlysning 
som genomfördes under 2018. Forte planerar 
fortsatta nätverksträffar där forskarna i 
programmet kan mötas och diskutera 
 aktuella frågor. Under året har Forte även 
genomfört seminarier om programmet vid 
Umeå universitet samt i Lund.

Forte arrangerade ett seminarium vid 
 Socialchefsdagarna 2019 på temat ”Att 
stimulera klient och praktiknära forskning”, 
tillsammans med Forskarskolan för yrkes
verksamma i socialtjänsten (FYS) samt en 
kommundoktorand.

Samverkan och dialog
Att samverka med olika aktörer är en 
viktig prioritering för programmet för till
lämpad välfärdsforskning. I processerna 

kring prioritering av forskningsbehov, såväl 
i den strategiska forskningsagendan som i 
kartläggningen som genomförts tillsammans 
med SBU, har Forte samverkat både med 
forskare, representanter för socialtjänsten 
på regional och lokal nivå, brukar och 
intresseorganisationer, statliga myndig
heter, SKR med flera. 

Som stöd för arbetet i programmet finns en 
programkommitté med representanter för 
Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Pro
gramkommittén har haft två möten under 
året. Forte har även tillsatt en rådgivande 
grupp för programmet, med experter från 
Sverige, Norge, Finland och England. I 
gruppen finns representanter från akademi, 
myndigheter, socialtjänst samt ideell sektor. 
Gruppen ska bidra till programmet genom 
sakkunskap om socialtjänstens 

förutsättningar och behov, kunskap utifrån 
respektive organisations tidigare och pågå
ende uppdrag samt kunskap om forsk
ningsfältet och forskningsområdet.

Ett prioriterat område för programmet 
under 2019 var att etablera internationella 
kontakter. Bland annat har Forte träffat 
Norges forskningsråd och NordForsk för 
att diskutera gemensamma intressen och 
möjliga samarbeten. Forte har också tagit 
kontakt med Finlands forskningsråd samt 
gjort studiebesök hos ett flertal brittiska 
forskningsråd.
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3.3 FORSKNING OM VÄLFÄRDENS KVALITET, ORGANISATION OCH PROCESSER

Mål och syfte
I forskningspropositionen 2016 fick Forte 
ett särskilt uppdrag att fördela medel för 
forskning om välfärdens kvalitet, organisa
tion och processer. Satsningen syftar till  
att ge en vetenskapligt underbyggd kun
skapsbas om organisering och styrning  
av hälso och sjukvård och socialtjänst. 
Kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, 
processer, styrning, driftsform och organi
sation kan främja en kunskapsbaserad och 
innovativ hälso och sjukvård och social
tjänst utifrån ett nationellt, regionalt och 
lokalt perspektiv.

Globala målen för hållbar utveckling
Satsningen främjar en kunskapsbaserad och 
innovativ hälso och sjukvård och social
tjänst och svarar därmed direkt mot mål  
3 Hälsa och välbefinnande. Satsningen har 
även beröringspunkter med mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Aktiviteter under året
Finansiering
Under 2019 pågick 14 forskningsprojekt 
med finansiering från satsningen. Bidragen 
beviljades genom utlysningar som genom
fördes under 2017 och 2018. Totalt uppgår 
finansieringen till 60 miljoner kronor. 
Under året har sex projekt lämnat in en 
halvtidsredovisning. Arbetet i projekten 
pågår enligt planering. 

Kommunikation och mötesplatser
Projekten från den första utlysningen ska 
slutrapportera senast i mars 2021. Med 
anledning av detta påbörjades under 2019 
ett arbete med att planera för kommande 
spridnings och informationsinsatser. 

I december genomfördes en första program
konferens med de finansierade projekten, 
med representation från Socialdepartementet, 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
samt den statliga utredningen ”Samman
hållen kunskapsstyrning (S 2018:12)”. 
 Planering pågår för ytterligare aktiviteter 
under 2020 och framåt. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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3.4 PROGRAM FÖR IMPLEMENTERINGSFORSKNING

Programmets mål och syfte
Implementeringsproblematik finns i alla 
delar av vårt samhälle, från verkställandet 
av politiska intentioner och genomförandet 
av policyer till den enskilda läraren, social
arbetaren eller läkaren som möter med
borgare och deras skiftande behov av vård, 
omsorg och stöd. Under 2019 har Forte 
startat ett nytt program för implemente
ringsforskning med syfte att öka kunskapen 
om implementeringsproblematik. Satsningen 
ska bidra till att evidensbaserad kunskap i 
större utsträckning nyttiggörs.

Globala målen för hållbar utveckling
Fortes program för implementeringsforsk
ning främjar tvärvetenskaplig forskning 
inom alla Fortes ansvarsområden  
hälsa, arbetsliv och välfärd.  
Då programmets syfte är att 
öka kunskapen om imple
menteringsproblematik i  
vid bemärkelse kan den 
förväntas svara mot många 
av målen i Agenda 2030.

Aktiviteter under året
Finansiering
Den första utlysningen av forskningsmedel 
öppnade i december 2019 med en bred 
inriktning mot implementeringsforskning  
i vid bemärkelse. Utlysningen välkomnade 
ansökningar från alla Fortes ansvarsområden 
hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt har 
75 miljoner kronor avsatts för finansiering 
av projekt inom utlysningen.

Strategisk forskningsagenda
Under året har ett arbete påbörjats med  
att ta fram en strategisk forskningsagenda 
för området. Som underlag till agendan 
kommer Forte att genomföra en kartlägg
ning av forskningsfältet, främst i ett svenskt 
perspektiv men även internationellt. Kart
läggningen ska tydliggöra vilken forskning 
som pågår inom fältet och vilka forsknings

miljöer som finns. Ett annat underlag till 
agendan är att ta reda på vad olika 
intressenter ser som prioriterade forsk
ningsfrågor och åtgärder från programmet. 

En sådan dialog har inletts med 

företrädare för akademin och ska vidare
utvecklas med fler aktörer under 2020.  

Under året har Forte gjort studiebesök hos 
Centre for Implementation Science, King’s 
College London, för att knyta kontakter 
och fördjupa kunskaper inom fältet.
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3.5 FORTES INTERNATIONELLA POSTDOKPROGRAM

Mål och syfte
Under 2019 inledde Forte ett nytt interna
tionellt postdokprogram som ska bidra till 
ökad internationalisering och forskar
rörlighet. Programmet är en vidareutveckling 
av det tidigare COFASprogrammet som 
avslutades under 2018.

Det nya internationella postdokprogram
met erbjuder tvååriga bidrag till post
dokprojekt, där forskaren antingen reser 
från en svensk institution till ett annat 
land, eller från ett annat land till en svensk  
institution. Förutom att bidra till ökad 
internationalisering och forskarrörlighet  
ger programmet möjlighet till kompetens 
och karriärutveckling hos den enskilda 
forskaren.

Globala målen för hållbar utveckling
Fortes internationella postdokprogram 
rymmer forskning inom alla Fortes ansvars
områden hälsa, arbetsliv och välfärd och 
kan därför kan komma att generera kunskap 
som berör flera av målen. Eftersom pro
grammet bidrar till att öka kunskapsutbyte 
och samarbete internationellt svarar det 
dock tydligt mot flera aspekter av mål  
17 Genomförande och globalt partnerskap.

Aktiviteter under året
Finansiering
Forte har planerat för tre årliga utlysningar 
inom det internationella postdokprogrammet. 
I oktober öppnade Forte den första utlys
ningen i det nya internationella postdok
programmet, med projektstart i september 
2020. Forskningen ska rymmas inom 
Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, 
arbetsliv och välfärd. Målsättningen är att 
kunna bevilja upp till tio postdokbidrag i 
utlysningen. Utlysningen erbjuder ett till
läggsbidrag för medföljande familjemed
lemmar, med syfte att öka möjligheten för 
forskare med partner och barn att kunna 
förlägga sin postdokperiod i ett annat land. 
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3.6 MÅLUPPFYLLELSE

Uppdraget att inrätta och driva nationella 
forskningsprogram innehåller både generella 
mål och mer specifika målsättningar för de 
enskilda programmen. Forte bedömer att 
måluppfyllelsen i båda dessa avseenden är 
mycket god. Programmet för arbetslivs
forskning respektive tillämpad välfärds
forskning har i hög grad bidragit till ökad 
samverkan i syfte att kraftsamla och skapa 
synergier i det svenska forskningssystemet 
och inom respektive område. Att program
mens strategiska agendor bygger på ett 
omfattande samverkansarbete med många 

olika aktörer säkerställer att dessa fyller sin 
funktion som centrala verktyg för program
mens genomförande. Den verksamhet som 
bedrivits har också etablerat programmen 
som plattformar för att identifiera och  
prioritera kunskapsbehov, för samverkan 
mellan forskare, praktiker och brukare,  
 för kunskaps spridning och för internatio
nalisering. 

Inom den särskilda satsningen välfärdens 
kvalitet, organisation och processer har 
forskningsmedel utlysts och fördelats på ett 

sätt som väl uppfyller målsättningen med 
denna satsning. I enlighet med uppdraget 
har även insatser gjorts för att främja att 
forskningens resultat ska implementeras.

Det nya internationella postdokprogrammet 
svarar väl mot Fortes uppgifter om att 
främja internationellt erfarenhetsutbyte  
och forskares rörlighet. Dessutom ger sats
ningen möjlighet till kompetens och karri
ärutveckling för de forskare som finansieras, 
vilket bidrar till en långsiktig förstärkning 
av forskningen inom Fortes områden.



4.  Samordnings- 
områden
Forte har i uppdrag av regeringen att samordna den nationella 
forskningen inom fem olika områden: barn och unga, äldre, internationell 
migration och etniska relationer (IMER), funktionshinder samt 
socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning. Som samordnare 
arbetar Forte för att skapa en överblick över forskningen inom våra 
samordningsområden, identifiera kunskapsluckor och bidra till att 
forskningsresultaten kommer samhället till nytta.
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4.1 ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK OCH SPEL

Beskrivning av området
Forte har valt att bredda samordningsuppdraget för 
socialvetenskaplig alkohol och narkotikaforskning 
till att omfatta hela det spektra som populärt för
kortas ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och spel om pengar). Samordningsområdet 
omfattar både grundforskning och tillämpad forsk
ning av socialvetenskaplig och tvärvetenskaplig 
karaktär. Exempel på forskning inom området är 
studier som rör frågor om bruk och missbruk i 
befolkningen, alkohol och narkotikapolitik eller 
effekter av förebyggande insatser.

Globala målen för hållbar utveckling
Forskning inom ANDTSområdet är betydelsefullt 
för genomförande av mål 3 Hälsa och välbefinnande  
i Agenda 2030. Särskilt starka är kopplingarna till 
delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke 
smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa och 
3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk.

Aktiviteter under året
Analys av bidragsfinansierad forskning
Forte har genomfört en analys av den forskning 
som pågått inom ANDTSområdet under perioden 
2014 – 2019. Totalt identifierades 245 projekt med 
bidrag från Forte, Vetenskapsrådet, Systembolagets 
forskningsråd och Svenska Spels forskningsråd. 
Det totala bidraget till forskningen var ca 301 mil
joner kronor, med Forte som största bidragsgivare. 
Rapporten visar att folkhälsovetenskap, epidemiologi 
och socialmedicin är det huvudsakliga forsknings
ämnesområdet för den finansierade forskningen och 
att Karolinska Institutet är den främsta mottagaren 
av forskningsbidrag.

Samverkan
Forte samverkar med forskningsaktörer 
inom området genom att vara repre
senterade i Systembolagets utveck
lingsgrupp för alkoholforskning 
samt genom två poster i styrelsen 
för Centralförbundet för alkohol 
och narkotikaupplysning (CAN). 
Forte har även ett nära samarbete med 
Svenska Spels forskningsråd.

Kommunikation
Under 2019 har Forte tagit fram två forsknings
översikter inom samordningsområdet:

• Forskning i korthet #12:  
Cannabis – Harmlös rekreation eller farlig drog?

• Forskning i korthet #13:  
Fitnessdopning och gymkultur.

Forte arrangerade seminarier i samband med  
lanseringen av respektive rapport, där författarna 
presenterade respektive forskningsområde. Semina
riet om fitnessdopning arrangerades i samarbete 

med Riksidrottsförbundet. Båda seminarierna 
filmades och sändes i SVT 2.

Finansiering
Under året betalade Forte ut 35 
miljoner kronor i stöd till forsk
ning inom ANDTSområdet. 
Under året beviljades även ny 
finansiering inom området, i 
utlysningar inriktade mot arbets

livsforskning, tillämpad välfärds
forskning samt verksamhetsnära 

forskning om psykisk ohälsa. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Rapporten och 
seminariet om 

cannabis har mötts av stort 
intresse. Med över 1 500 

nedladdningar och 
beställningar är 
rapporten Fortes  
mest efter frågade 

publikation  
under 2019.
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4.2 BARN OCH UNGA

Beskrivning av området
Forte samordnar forskning kring barn och 
ungdomar genom hela uppväxten – från 
nyfödd till ung vuxen. Området är tvärve
tenskapligt och innehåller bland annat 
studier om barns och ungdomars uppväxt
villkor och levnadsförhållanden. Särskilt 
viktiga områden är forskning om barns och 
ungdomars hälsa samt forskning om utsatta 
barn och ungdomar. Studier inom området 
kan bland annat vara inriktade på familj, 
föräldraförsäkring, barnomsorg, fritid och 
skola.

Globala målen för hållbar utveckling
Forskning kring barn och unga är ett brett 
forskningsområde med stor betydelse för 
genomförandet av Agenda 2030 i stort. 
Den forskning som Forte samordnar inom 
området berör särskilt mål 3 Hälsa och väl
befinnande samt mål 10 Minskad ojämlikhet. 
Forskningen kring unga vuxna rör ofta 
forskningsfrågor med betydelse för mål 8 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Aktiviteter under året
Kartläggning av pågående forskning
Under året har en kartläggning gjorts av 
pågående forskning om barn och unga, 
som beviljats medel från Forte, Formas, 
Vinnova och Vetenskapsrådet. Kartlägg
ning baseras på totalt 476 ansökningar som 
i juni 2019 var beviljade hos forskningsrå
den. Syftet med kartläggningen var att 
skapa en nulägesbild av forskningen om 
barn och unga samt att skapa en överblick 
över alla pågående forskningsprojekt och 
vilken inriktning som forskningen har. 

Analys av insatser för unga som varken 
arbetar eller studerar
Forte har i uppdrag enligt regleringsbrevet 
2019 för Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram 
en analys av kunskapsläget om effekter av 
insatser för unga som varken arbetar eller 
studerar. Kartläggningen ska innehålla en 
redovisning av inriktningen på avslutad och 
pågående forskning och en sammanfatt
ning av forskningens resultat. Forte har 
gett i uppdrag till forskare vid IFAU, Insti
tutet för arbetsmarknads och utbildnings
politisk utvärdering, att skriva en rapport 
kring detta som ska lämnas till Forte i maj 
2020. 

Kommunikation
Under året har Forte anordnat två seminarier 
om hot, våld och trakasserier i skolan. Ett 
av dem anordnades under Järvaveckan i 
juni. Det andra anordnades i november, i 
samband med att Forte släppte ett nummer 
av Forte Magasin med samma tema. 

Under året har Forte även arbetat med 
att ta fram en kunskapsöversikt om 
unga personer med en funktions
nedsättning och övergången till 
vuxenlivet. Forte arbetar även 
med en ny version av rapporten 
Hälsa och livsvillkor bland 
unga hbtqpersoner, som ska 
vara riktad till ungdomar.  
Båda publikationerna planeras  
att lanseras i början av 2020. 

Finansiering
Under året beviljade Forte nästan  
142 miljoner kronor till forskning  
om barn och unga.  

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ATT 
VARA 
HBTQ

Lanseras 
våren 2020
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4.3 FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Beskrivning av området
Forskning om funktionshinder/funktions
nedsättning är ett tvärvetenskapligt forsk
ningsområde som inrymmer ett flertal 
olika teoretiska perspektiv. Forskningen 
fokuserar på relationen mellan personer 
med funktionsnedsättning och deras 
omgivning. Det kan till exempel gälla fak
torer och processer i samhälle och miljö 
som gör funktionsnedsättningar till funk
tionshinder. Utöver detta har arbetet inom 
samordningsområdet även inkluderat 
forskning med fokus på hinder och lös
ningar för ökad delaktighet.  

Globala målen för hållbar utveckling
Fortes arbete inom området funktions
nedsättning berör ofta forskning med 
kopplingar till mål 10 Minskad ojämlikhet. 
Den forskning som Forte finansierar och 
samordnar inom området har även bety
delse för mål 8 Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt samt 3 Hälsa och  
välbefinnande.

Aktiviteter under året 
Kartläggning av forskningsbehov
Forte har påbörjat ett arbete kring att kart
lägga pågående forskning inom området 
samt undersöka kunskapsluckor som kan 
ligga till grund för kommande utlysningar. 
I detta arbete ingår att anordna en 
workshop med de projekt som beviljades 
medel i den utlysning som beskrivs här 
nedan under rubriken Finansiering. Syftet 
är att skapa en dialog kring pågående 
forskning samt att främja kunskapsutbyte 
inom samordningsområdet.

Inför 2020 planerar Forte att, i samverkan 
med Myndigheten för delaktighet, arrangera 
en workshop med brukarorganisationer och 
andra intressenter på området, i syfte att 
skapa dialog kring kunskapsluckor och behov.

Kommunikation
Kommunikation och spridning av forsk
ningsresultat är en viktig del i arbetet inom 
samordningsområdet. Som beskrivs i 
avsnitt 4.2 Barn och unga arbetar Forte 
med att ta fram en kunskapsöversikt om 
unga personer med funktionsnedsättning 
och övergången till vuxenlivet. Kunskaps
översikten ska lanseras under 2020.

Finansiering
Under våren 2019 tog Forte beslut om att 
bevilja 54 miljoner kronor till forskning om 
funktionsnedsättning. Beslutet gällde 
ansökningar som inkommit i en utlysning 
under 2018. Läs mer om utlysningen i 
avsnitt 1.4 Utlysningar under året.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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4.4 INTERNATIONELL MIGRATION OCH ETNISKA RELATIONER

Beskrivning av området
Forskningsfältet internationell migration 
och etniska relationer (IMER) omfattar 
forskning som rör den internationella mig
rationen samt dess orsaker och konsekvenser. 
Det innefattar till exempel frågeställningar 
kring integration, segregation, rasism och 
attityder, men också frågor om migrations
politik och medborgarskap.

Globala målen för hållbar utveckling
Flera av målen i Agenda 2030 är beroende 
av ökad kunskap inom IMERområdet. 
Särskilt starka är kopplingarna till mål 10 
Minskad ojämlikhet, men samordnings
området berör även mål 3 Hälsa och väl
befinnande samt 8 Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt.

Aktiviteter under året 
Kunskapsöversikt om integration
Forte har under året tagit initiativ till en 
forskningssammanställning om integration 
av nyanlända med fokus på arbetsgivares 
roll. Forskningsöversikten kommer att 
publiceras under 2020. 

Samverkan
Under året har Forte deltagit i program
kommittén för Vetenskapsrådets tioåriga 
nationella forskningsprogram inom mig
ration och integration. Forte har påbörjat  
ett arbete för att ta fram en strategi för 
myndighetens samordningsansvar inom 
IMER i förhållande till Vetenskapsrådets 
uppdrag.

Finansiering
• Under året har Forte finansierat IMER 

forskning i såväl öppna som mer riktade 
utlysningar. I utlysningen Arbetslivets 
utmaningar 2019 prioriterades bland 
annat forskning om integration i arbets
livet, med fokus på arbetsgivares roll. 
Såväl forskningsprogram, forsknings
projekt och nätverk beviljades finansiering 
inom området. 

Forte har också bidragit med 15 miljoner 
kronor till det nordiskbrittiska forsknings
programmet för migration och integration 
inom NordForsk. I oktober togs bidrags
beslut och sju forskningsprojekt beviljades 
finansiering. Forskningen som finansieras 
är bred och spänner över frågor om migra
tionens drivkrafter, hälsa och välbefinnande 
bland invandrare samt social samhörighet 
och ojämlikhet. Förutom att världsledande 
forskning finansieras så bidrar utlysningen 
till att samarbetet mellan svenska, nordiska 
och brittiska forskare ökar.  

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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4.5 ÄLDRE

Beskrivning av området
Äldreforskning är ett brett och tvärveten
skapligt forskningsområde. Till området 
hör bland annat studier av åldrandets  
sjukdomar, äldres välfärd och levnadsför
hållanden samt äldres roll i samhället och 
på arbetsmarknaden. Forskningen kan till 
exempel vara inriktad på service, vård och 
omsorg, eller på äldres arbetsförmåga, hälsa 
och livskvalitet. Förutom samordnings
ansvaret har Forte ett särskilt uppdrag att 
bidra till forskning om åldrande och hälsa. 
Enligt uppdraget ska forskningen ha ett 
förebyggande, hälsofrämjande och 
tvärveten skapligt perspektiv. Forskningen 
ska planeras i samverkan med relevanta 
målgrupper, exempelvis användare av 
forskningen, anhöriga, profession och 
beslutsfattare.

Globala målen för hållbar utveckling
Den forskning som forte samordnar och 
finansierar inom äldreområdet bidrar med 
kunskap med stor betydelse för mål 3 Hälsa 
och välbefinnande. Forskningen är även 
viktig för mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt samt 10 Minskad ojämlikhet.

Aktiviteter under året 
Samverkan
Fortes arbete inom äldreområdet präglas av 
samverkan, både på nationell och interna
tionell nivå. På europeisk nivå har Forte 
under 2019 fortsatt sitt deltagande i part
nerskapsprogrammen ”Joint Programming 
Initiative More Years, Better Lives” 
(MYBL) och ” Joint Programme – Neu
rodegenerative Disease Research” (JPND). 
Inom båda programmen har fokus legat på 
hur de fortsatt ska kunna driva sina frågor i 
EU:s kommande ramprogram för forskning 
och innovation, Horisont Europa. 

Inom MYBL har nästa gemensamma 
utlysning beslutats. Forte har också haft 
fortsatt samarbete med the Indian Council 
of Medical Research (ICMR). I början av 
2020 ska Forte genomföra en utvärdering 
av en gemensam utlysning som genomfördes 
2016.

Under året har Forte deltagit i ett dialog
aktörsmöte, där Socialstyrelsen bjöd in 
olika myndigheter och aktörer för att dis
kutera den nationella strategin för vård och 
omsorg vid demenssjukdom. 

Kommunikation
År 2019 stod Fortecentrat AgeCap, till
sammans med Sveriges Gerontologiska 
Sällskap och Svensk Geriatrisk Förening, 
värd för den stora internationella konferensen 
the International Association of Gerontology 
and Geriatrics European Region Congress. 
Forte höll där ett symposium med forskare 
från två olika internationella samarbets
projekt. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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4.5 ÄLDRE

Kartläggning av kunskapsbehov
Under 2019 har Forte arbetat med en kart
läggning av aktuella statliga utredningar 
samt relevanta myndigheters och andra 
organisationers utredningar och rapporter 
som rör äldreområdet. I kartläggningen 
ingår även att inhämta kunskap om aktuella 
kunskapsbehov genom samtal med ett 
urval relevanta aktörer. Under året har 
Forte också haft en utlysning om åldrande 
och hälsa.

Finansiering
Forte har, sedan flera år tillbaka, ett särskilt 
anslag om 36 miljoner kronor för att stödja 
forskning inom äldreområdet. Hur Forte 
disponerat detta anslag redovisas i en 
separat rapport till regeringen.

Fortes finansiering inom äldreområdet är 
dock mycket större än det som ryms inom 
det särskilda anslaget för äldreforskning. 
Under 2019 beviljade vi 114 miljoner 
kronor till forskning inom äldreområdet. 

Figur 25 | Utbetalda medel 2019 (tkr) fördelade på Fortes samordningsområden

Figur 24 | Ansökningar och beviljade medel 2015 – 2019 fördelade på Fortes samordningsområden

 ANDTS BARN/UNGA FUNKTIONSNEDSÄTTNING IMER ÄLDRE

ÅR

Handlagda 
ansök-
ningar

Beviljade 
ansök-
ningar

Beviljade 
medel (tkr)

Handlagda 
ansök-
ningar

Beviljade 
ansök-
ningar

Beviljade 
medel (tkr)

Handlagda 
ansök-
ningar

Beviljade 
ansök-
ningar

Beviljade 
medel (tkr)

Handlagda 
ansök-
ningar

Beviljade 
ansök-
ningar

Beviljade 
medel (tkr)

Handlagda 
ansök-
ningar

Beviljade 
ansök-
ningar

Beviljade 
medel (tkr)

2019 38 8 45 171 287 35 141 601 248 28 83 453 111 13 41 168 294 35 114 119

2018 38 3 6 762 273 30 97 622 105 13 46 636 126 14 45 418 210 17 59 292

2017 100 12 34 665 259 22 70 118 105 5 16 620 181 14 41 309 390 30 85 483

2016 45 14 55 597 239 29 62 367 95 4 10 504 146 19 74 565 188 19 97 480

2015 42 7 12 260 237 31 74 422 92 5 8 135 75 11 27 545 155 19 34 746

2015–
2019 263 44 154 455 1 295 147 446 130 645 55 165 348 639 71 230 005 1 237 120 391 120
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4.6 MÅLUPPFYLLELSE

Att samordna den nationella forskningen 
inom fem områden är ett mycket brett och 
stort uppdrag. Fortes verksamhet inom 
respektive samordningsområde under året 
har därför anpassats till de förutsättningar 
som finns inom varje område. Inom flera av 
samordningsområdena har Forte genom
fört analyser och utvärderingar av pågående 
forskning och genomförda satsningar. 
Kunskapen om forskningen inom flera av 
samordningsområdena har även stärkts av 
analyser och utvärderingar som genomförts 
i Fortes nationella forskningsprogram. 
Dessa analyser och utvärderingar ger Forte 
goda förutsättningar att identifiera kun
skapsluckor och forskningsbehov. Därmed 

skapar vi en god grund och en prioritering 
för framtida forskning inom alla Fortes 
samordningsområden.

Inom alla samordningsområden har Forte 
också genomfört samverkansaktiviteter 
med brukare, forskare och andra aktörer. 
Detta har gett Forte den helhetsbild och 
förankring som krävs för att hålla samman 
och få en överblick över forskningen på 
området. Fortes samverkansaktiviteter och 
kommunikationsinsatser gör forskningen 
synlig och skapar en dialog mellan forsk
ning, policy och praktik som därmed 
främjar spridning och nyttiggörande av 
forskningsresultat.

Mitt eget fel? Om skuldkänslor  
och skuldbeläggande i brottsmål
Blir våldtagna kvinnor mer skuld
belagda av rättsväsendet än miss
handlade män? Och finns det någon 
koppling mellan professionellas 
agerande och brottsutsattas skuld
känslor? Docent Maritha Jacobsson 
är på jakt efter svaren.

”Om jag inte hade …”

Den tanken är vanlig hos personer 
som blivit utsatta för brott. Många 
lägger skulden för det som hänt på 
sig själva. Samtidigt hävdas det ofta 
i den offentliga debatten att 
rättsväsendet skuldbelägger 
kvinnor som utsatts för 
sexualbrott. Men är det 
så? Och hänger den 
brottsdrabbades 
skuldkänslor i så fall 
ihop med hur 
professionella inom 
rättsväsendet beter sig?

De här frågorna 
undersöks i ett 
forskningsprojekt vid 
Uppsala universitet som 
leds av Maritha 
Jacobsson, docent och 
universitetslektor i socialt arbete. 
Studien ska jämföra skuldkänslor 
hos, och skuldbeläggning av, 
brottsdrabbade i mål om våldtäkt, 
misshandel och bedrägerier.

– Det handlar om förtroendet för 
rättssystemet. Om våldtäktsutsatta 

blir mer skuldbelagda behöver alla 
berörda informeras så att systemet 
kan förbättras, säger Maritha 
Jacobsson.

Lika intressant är det om studien 
visar att kvinnor i våldtäktsmål inte 
blir mer skuldbelagda än andra, 
menar hon.

– Det kan också vara ett problem 
med debatten i dag, att allt är så 
hemskt och då törs ingen anmäla. 
Sedan ska man vara medveten om 
att den målsägande alltid blir 
ifrågasatt, särskilt om det finns lite 

vittnesbevisning. Det är 
för att ingen oskyldig ska 
dömas.

Just nu håller forskarna 
på att samla in material. 
Tanken är att studera tio 
mål av varje brottstyp, 
våldtäkt, misshandel och 
bedrägeri, varav fem 
friande och fem fällande. 
Forskarna ska intervjua 
målsäganden om 

rättsprocessen, alltifrån 
hur de upplevt mötet med polisen till 
hur den sociala omgivningen 
reagerat. De ska också titta på 
förhören med både målsägande och 
gärningsperson. Projektet beräknas 
vara klart år 2021.

Läs mer i Forte Magasin nr. 2/2019.

Maritha Jacobsson

fo
to

: M
ik

ae
l W

al
le

rs
te

dt

https://forte.se/publikation/forte-magasin-nr-22019/
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5.  Utveckling och 
strategiskt arbete

Fortes verksamhet utgår från vår vision om ett mer hållbart samhälle. 
För att uppnå visionen arbetar vi i alla led strategiskt. Under 2019 
har vi arbetat aktivt för att identifiera viktiga forskningsbehov, främja 
jämställd forskningsfinansiering och att driva på omställningen till 
ett öppet publiceringssystem. I avsnitt 3 Forskningsprogram och  
4 Samordningsområden finns fler exempel på strategiskt viktiga 
utvärderingar och analyser.
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5.1 FORTES UNDERLAG TILL REGERINGENS FORSKNINGSPOLITIK

Forte fick under våren 2019 i uppdrag att 
inkomma med en analys till regeringens 
forskningspolitik från år 2021 
(U2019/01906/F). Uppdraget avrappor
terades i oktober 2019. I samverkan med 
Fortes styrelse identifierades angelägna 
utmaningar där forskning kan bidra med 
viktig kunskap för socialt hållbar utveck
ling, och i underlaget lämnas både förslag 
på nya satsningar och förslag på fortsätt
ning och förstärkning av tidigare sats
ningar. Forte lyfter även fram vikten av  
att forskningen ges förutsättningar 
för att kunna svara mot för
väntningar att bidra till att 
möta samhällsutmaningar.

Huvudbudskapet i Fortes 
inspel till regeringens 
kommande forsknings
proposition är behovet av 
att forskning som kan bidra 
till en socialt hållbar utveck
ling får ökad prioritet i forsk
ningspolitiken.  

De ekologiska, ekonomiska och sociala 
dimensionerna av hållbar utveckling är 
varandras förutsättningar och stöd för 
genomförandet av Agenda 2030. Fortes 
områden, hälsa, arbetsliv och välfärd, 
kopplar tydligt till den sociala dimensionen 
av hållbarhet, och här finns akuta utma
ningar som kräver politisk prioritering och 
kraftsamling. 

Ojämlikheten och inkomstklyftorna ökar 
och antalet resurssvaga bostadsområden 

har blivit fler. Välfärdens tjänstesektor är 
utsatt för stora påfrestningar. Bland 

ungdomar har den rapporterade 
psykiska ohälsan ökat kraftigt. 
Den snabba digitaliseringen, 
globaliseringen och urbani
seringen för med sig genom
gripande förändringar i 
arbetslivet, vilket kan få  

negativa kon sekvenser för  
vissa grupper. För att möta  

dessa samhällsutmaningar måste 
evidensbaserad kunskap vara vägledande, 

och det behövs därför också ny och mer 
fördjupad kunskap om hur forskning kan 
implementeras.

Långsiktiga och sammanhållna forsknings
program fyller en viktig funktion som 
plattformar för nationell och internationell 
samverkan. Forte föreslår sju sådana strate
giska satsningar inom följande områden:

Nya satsningar

• Psykisk hälsa
• Minskad ojämlikhet
• Implementeringsforskning

Fortsatta och förstärkta satsningar

• Tillämpad välfärdsforskning
• Arbetslivsforskning
• Hållbara hälso och  

välfärdssystem
• Hälsosamt åldrande

Fortes underlag till regeringens forsk
nin

gs
po

lit
ik

.

FORSKNING 
FÖR SOCIALT 
HÅLLBAR 
UTVECKLING 
 Fortes bidrag till regeringens 

 forskningspolitik fr.o.m. 2021
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5.2 PLAN S OCH FORTES PUBLICERINGSPOLICY

Sedan 2018 är Forte en del av cOAlition S, 
en internationell sammanslutning av 
forskningsfinansiärer som verkar för öppen 
tillgång till vetenskapliga publikationer. 
Tillsammans står vi bakom initiativet Plan 
S. Målet med Plan S är att resultat från 
forskning som har bedrivits med bidrag 
från offentliga forskningsfinansiärer ska 
publiceras med omedelbar öppen tillgång.

Hearing kring Plan S
I början av året arrangerade Forte, Formas 
och Vetenskapsrådet en hearing kring 
implementeringsplanen för Plan S. Syftet 
var att diskutera hur det svenska forsk
ningssystemet bäst genomför en övergång 
till öppen tillgång. Målet för hearingen var 
att ge underlag för inspel kring de olika 
delarna i implementeringsplanen från den 
svenska delen av det europeiska forsknings
systemet. Forskningsfinansiärerna ville 
också öppna för dialog mellan olika aktörer 
kring deras ställningstaganden i förhållande 
till Plan S. Cirka 150 personer deltog på 
hearingen.

Omställningen till ett öppet  
tillgängligt publiceringssystem
Forte har under året medverkat i det inter
nationella arbetet för att implementera Plan 
S och få till stånd den förändring av betal
strömmar som krävs. Hittills har det inter
nationella systemet för vetenskaplig publi
cering varit beroende av ett fåtal stora 
förlag. Kostnaderna för prenumeration är 
höga. Förlagen tar även ut en kostnad av 
författarna för att publicera artikeln med 
omedelbar öppen tillgång.

Forte har under året haft regelbunden 
kontakt med Kungliga biblioteket (KB) och 
Bibsamkonsortiet, där ett värdefullt arbete 
bedrivits för att förhandla med förlag om 
så kallade ”read and publishagreements” 
som innebär att svenska lärosätens prenu
merationskostnader också ska innefatta 
möjlighet att publicera med omedelbar 
öppen tillgång. Vidare har KB och Bibsam 
funnit en lösning som innebär gemensam 
finansiering av ett antal open accesstids
krifter. Syftet med initiativet är att betal
ning för öppen tillgång ska ske kollektivt, 
via lärosäten eller forskningsfinansiärer, 
och inte belasta enskilda forskare. Planen 
kräver också att forskare behåller 

rättigheterna till sina artiklar, vilket inte 
varit fallet enligt den hittills gällande 
modellen.

I juli 2019 tecknade Forte, Formas, 
Vinnova, Vetenskapsrådet och Bibsam
konsortiet ett gemensamt avtal med förlaget 
Springer Nature. Avtalet, som är det första 
i sitt slag, innebär att forskare nu kan pub
licera sig utan avgift i över 500 av Springer 
Natures öppet tillgängliga tidskrifter.

Under året har Forte, tillsammans med 
Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet, 
kontinuerligt informerat Utbildnings
departementet kring arbetet.

Ny publiceringspolicy
Från och med 2021 kommer Forte att 
implementera de krav och villkor som ingår 
i Plan S. Det betyder att resultat av forsk
ning som beviljats medel från och med 
2021 eller senare ska publiceras med öppen 
tillgång senast från och med 2024. Forte 
kommer också att följa upp forskares möj
ligheter att publicera med öppen tillgång i 
olika tidskrifter, och hur avgifterna för 
publicering har täckts.
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5.3 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Forte har under åren 2016 – 2018 deltagit  
i projektet ”Jämställdhetsintegrering i 
myndigheter” (JiM) med syfte att bidra  
till regeringens jämställdhetspolitiska mål. 
2019 ersattes uppdraget med en särskild 
skrivning i Fortes instruktion om att inte
grera ett jämställdhetsperspektiv i myndig
hetens verksamhet och främja jämställdhet 
vid fördelning av forskningsmedel. Forte 
ska även verka för att ett köns och genus
perspektiv inkluderas i den forskning myn
digheten finansierar, när det är tillämpligt 
(2 §, punkt 11, SFS 2007:1431). Nedan 
redovisas de aktiviteter som har genomförts 
inom dessa områden under 2019. 

Beredningsprocessen
Jämställdhet är centralt för att uppnå de 
forskningspolitiska målen och det är både 
en kvalitetsfråga och en rättvisefråga. 
Därför arbetar Forte aktivt för att vår 
beredningsprocess ska vara rättssäker och 
opartisk. Det är ett kontinuerligt utveck
lingsarbete och under året har vi färdig
ställt två dokument som syftar till att tyd
liggöra beredningsprocessen och säkerställa 
ett likvärdigt arbete som inte gynnar eller 
missgynnar vissa grupper av sökande. 

Det första dokumentet är ett informations
material till Fortes granskare som har 
testats för första gången under året. Det 
ska användas i Fortes samtliga utlysningar 
och är ett viktigt verktyg för kompetensut
veckling och kvalitetssäkring. Ett särskilt 
avsnitt i materialet tillägnas särskilt en 
jämställd beredningsprocess. Det andra 
dokumentet är en intern utlysningshand
bok vars syfte är att systematisera bered
ningsprocessen.

Forte arbetar också löpande med att upp
rätthålla en jämn könsfördelning i våra 
beredningsgrupper. Målet är att varken 
kvinnor eller män ska representera mindre 
än 40 procent av medlemmarna i samtliga 
kategorier av granskare (ordförande, vice 
ordförande, vetenskaplig granskare, sam
hällsrepresentanter och externa granskare). 
Se avsnitt 1.5 Beredningsarbete för årets 
utfall gällande detta. 

Forte verkar sedan flera år för att ett köns 
och genusperspektiv inkluderas i den forsk
ning som vi finansierar. Genus och mång
faldsperspektiv utgör även ett bedömnings
kriterium i samtliga av Fortes utlysningar. 
Ett arbete pågår för att vidareutveckla 
formulär och instruktionstexter utifrån 
tidigare genomförda analyser kring detta. 
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5.3 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Strategiska dokument
Under 2019 har Forte arbetat med tre  
strategiska dokument som särskilt lyfter 
jämställdhetsperspektivet. Det första är  
en jämställdhetsstrategi som ersätter den 
handlingsplan som togs fram inom 
JiMuppdraget. Dokumentet förväntas vara 
färdigt i början av 2020. 

De andra två dokumenten är de strategiska 
agendor som togs fram inom ramen för de 
två tioåriga nationella forskningsprogram
men om arbetslivsforskning och tillämpad 
välfärdsforskning som Forte ansvarar för. 
Båda agendorna lyfter jämställdhet och 
jämlikhet som viktiga dimensioner i den 
kommande forskningen inom respektive 
område.

Kompetensutveckling och samverkan
Forte har i många år deltagit i nätverk gäl
lande jämställdhetsfrågor med andra myn
digheter, i första hand forskningsfinansiä
rer. Under året har nätverket för statliga 
forskningsfinansiärer och nätverket för 
myndigheter med ansvar inom högskolan 
slagits samman och bildat ett gemensamt 
nätverk. I nätverket ingår även Jämställd
hetsmyndigheten och det nationella sekre
tariatet för genusforskning. Fokus har tidi
gare legat på det treåriga JiMuppdraget 
men kommer nu att ha ett mer långsiktigt 
fokus på erfarenhetsutbyte och kompetens
utveckling. 

Inom NordForskprogrammet ”Gender in 
the Nordic Research and Innovation Area” 
är Forte med och finansierar två Nordic 
Centre of Excellence. Forte sitter även med 
i programkommittén. 

Forte var även representerade på konferensen 
”Research and Innovation Excellence 
through gender equality: New pathways 
and challenges” som ägde rum i Helsing
fors i oktober.
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5.4 MÅLUPPFYLLELSE

För att möjliggöra forskning som bidrar 
med kunskap för långsiktiga framsteg och 
en hållbar samhällsutveckling är det viktigt 
att identifiera både samhällsutmaningar 
och angelägna kunskapsbehov. Inom 
ramarna för uppdraget att lämna underlag 
till regeringens forskningspolitik har Forte 
under 2019 genomfört ett omfattande 
arbete. Dessa strategiska analyser fyller en 
viktig funktion som grund för vår fortsatta 
verksamhet. 

Forskning behöver goda förutsättningar  
för att kunna bidra till att möta de många 
samhällsutmaningar vi står inför. En 

förutsättning gäller jämlika villkor för 
kvinnor och män och Forte har under året 
fortsatt arbeta aktivt för att de bästa fors
karna ska kunna bidra med sin kompetens 
oavsett kön. De aktiviteter som har genom
förts svarar väl mot denna målsättning.

Öppen tillgång till forskningsbaserad 
kunskap är avgörande både för att driva 
forskningen framåt och för att samhället 
ska kunna dra nytta av de viktiga bidrag 
som forskningen ger. Fortes engagemang i 
initiativet Plan S och framtagandet av en 
ny publiceringspolicy har varit viktiga akti
viteter för att uppfylla dessa mål.



FORTE ÅRSREDOVISNING 2019

70

FÖRORD 
INNEHÅLL 
INLEDNING

RESULTAT- 
 REDOVISNING

Forsknings resultat

1.  Forsknings- 
finansiering

2.  Samverkan  
i Sverige  
och världen

3.  Forskningsprogram

4.   Samordnings- 
områden

5.   Utveckling  
och strategiskt  
arbete

6.   Kommunikation

7. Organisation  
och personal

FINANSIELL   
REDOVISNING

Sammanställning  
över väsentliga  
uppgifter

Resultaträkning

Balansräkning

Anslagsredovisning

Tilläggsupplysningar  
och noter

6.   Kommunikation

RESULTAT- 
 REDOVISNING

6.  Kommunikation
Forte arbetar aktivt med kommunikation för att skapa kännedom 
om Forte-finansierad forskning och främja en aktiv dialog kring 
våra ansvarsområden. Målet är att såväl forskarsamhället som 
övriga berörda aktörer i samhället ska uppleva att den forskning 
som Forte finansierar är relevant och av hög kvalitet. Det 
övergripande målet är att forskningen ska komma till nytta  
och bidra till samhällets utveckling.
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6.1 MÖTEN OCH DIALOG

Konferenser, seminarier och olika mötes
platser är ett effektivt verktyg för att skapa 
dialog kring våra ansvarsområden. Ett 
viktigt resultat är att det knyts nya kontak
ter mellan forskare och olika aktörer inom 
de specifika områdena samt att dialog och 
nya samarbeten inleds. Forte filmar alla de 
seminarier och evenemang som vi anordnar 
för att så många som möjligt ska kunna ta 
del av innehållet. Evenemang som har 
arrangerats i samarbete med andra organi
sationer beskrivs under avsnitt 6.2 Samverkan 
inom kommunikation. Under året har 
Forte arrangerat ett tjugotal konferenser, 
seminarier, dialogmöten med mera i egen 
regi samt medarrangerat sex konferenser i 
samverkan med andra.

Forte Talks
Den 26 – 27 mars arrangerades Forte Talks 
för tredje gången på Nacka strandsmässan  
i Stockholm. Forte Talks är en tvärveten
skaplig konferens och en mötesplats för 
kunskapsutbyte mellan forskare, besluts
fattare, brukare och övriga aktörer som på 

olika sätt arbetar med eller är intresserade 
av människors hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Temat för 2019 års Forte Talks var 
”Välfärd för framtiden”. Konferensen förde 
samman framstående internationella och 
svenska forskare, beslutsfattare och andra 
aktörer under två dagar.

Programmet bestod såväl av plenarsessioner 
som valbara programpunkter, inklusive 
seminarier, vetenskapliga samtal och pos
tervisningar. Under konferensen pågick 
även monterutställning och posterutställ
ning. Totalt ingick 50 programpunkter i 
programmet.

Syftet med Forte Talks är att lyfta fram 
den forskning som Forte finansierar, skapa 
intresse och dialog för Fortes ansvarsom
råden och bidra till kunskapsöverföring 
mellan relevanta samhällsaktörer. Forte Talks 
hade 500 deltagare varav 167 personer deltog 
i programmet som talare eller utställare. 
SVT Forum filmade och sände delar av 
Forte Talks. 

Forte Talks 2019 anordnades den 
26 – 27 mars i Stockholm under 

temat "Välfärd för framtiden".
Foto: Anette Andersson
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6.1 MÖTEN OCH DIALOG

Frukostseminarier
Forte arrangerar återkommande kostnads
fria frukostseminarier där forskare får pre
sentera kunskapsläget kring aktuella och 
relevanta ämnen. Syftet är att sprida 
kunskap kring viktiga och angelägna  
samhällsfrågor. Fortes frukostseminarier  
är populära och oftast fullbokade. 

Under 2019 arrangerade Forte 
sex frukostseminarier där 
sammanlagt 568 personer 
deltog. Bland deltagarna 
finns representanter från 
akademin, regering och 
riksdag, brukarorganisa
tioner, kommuner och 
landsting, myndigheter och 
näringsliv. Även media har 
visat intresse för Fortes frukostseminarier 
och under året har två av seminarierna 
filmats och sänts på SVT Forum.

Under 2019 anordnade Forte  
frukostseminarier kring följande teman:

• Gigekonomin
• Fitnessdopning och gymkultur

• Cannabis – harmlös rekreation  
eller farlig drog?

• Hot, våld och trakasserier i skolan
• Tillämpad välfärdsforskning
• Arbetslivets utmaningar

Almedalsveckan
Forte deltar sedan flera år tillbaka under 
Almedalsveckan i Visby. Syftet med vår 

medverkan är att nå viktiga målgrupper 
med forskning och kunskap samt att 

bevaka aktuella forskningsfrågor 
kring hälsa, arbetsliv och välfärd.

Under Almedalsveckan 2019 arrang
erade Forte två seminarier med fors

karpresentationer och möjlighet till 
dialog kring aktuella och samhällsviktiga 

ämnen. Forte anordnade även ett semina
rium om äldres psykiska ohälsa tillsam
mans med de övriga myndigheterna i 
Rådet för styrning med kunskap (RSK).

Fortes seminarier i Almedalen 2019:

• Riskabelt från första droppen?
• Klyftorna i Sverige – om den ökande 

ojämlikheten och segregationen

• Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa? 
(samarbete inom RSK)

Järvaveckan 
Forte medverkade för andra året i rad på 
Järvaveckan, som årligen arrangeras i 
Stockholmsförorten Spånga. Forte bjöd in 
till ett seminarium om våld och trakasse
rier i skolan. Syftet var att lyfta fram 
aktuell forskning kring ett angeläget och 
omdebatterat ämne. Seminariet avslutades 
med en paneldiskussion där bland andra 
utbildningsminister Anna Ekström deltog. 

Kommunikation inom de nationella 
forskningsprogrammen
Sedan 2017 har Forte ansvar för två tio
åriga nationella forskningsprogram, kring 
arbetslivsforskning samt tillämpad väl
färdsforskning. Kommunikation är ett 
prioriterat verktyg i arbetet inom båda 
forskningsprogrammen. Under året som 
gått har en rad dialogmöten, workshops, 
seminarium och hearings arrangerats för 
att sprida kunskap och bjuda in till dialog 
mellan forskare och praktiker.

Populära 
frukostseminarier 

hos Forte med  
568 deltagare.
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6.2 SAMVERKAN INOM KOMMUNIKATION

Forskning.se
Forte är en organisationerna bakom 
 Forskning.se, en webbplats som publicerar 
nyheter om forskningsresultat från landets 
lärosäten och forskningsinstitut. Även för
djupande artiklar publiceras på webbplat
sen. Uppdraget är att se till att resultaten 
från svensk forskning når ut brett i sam
hället. Forskning.se finansieras av ett antal 
myndigheter, däribland Forte, men också 
av forskningsstiftelser samt landets läro
säten. Webben har i snitt 210 000 sid
visningar i månaden och redaktionen är 
placerad på Vetenskapsrådet.  

Studie kring forskningskommunikation
Under året har föreningen Vetenskap & 
Allmänhet, tillsammans med Forte, Veten
skapsrådet, Vinnova, Formas och Riksban
kens jubileumsfond, genomfört en kvanti
tativ enkätstudie kring forskares attityder 
till forskningskommunikation och öppen 
vetenskap. 3 700 svenska forskare från 31 
svenska universitet och högskolor har svarat 
på enkäten som är den största undersök
ningen i sitt slag. Resultaten från studien 
visar bland annat att över hälften av 

forskarna vill lägga mer tid på att kommu
nicera sin forskning med omvärlden än de 
gör i dag. Det främsta hindret för forskares 
kommunikation är för många andra upp
gifter med högre prioritet. Samtliga resultat 
presenteras i rapporten ”Jag vill, men 
hinner inte! – forskares syn på kommuni
kation och öppen vetenskap”.

Gemensamma evenemang
Registerforskning 2019
Konferensen Registerforskning har som 
syfte att kompetensutveckla och inspirera 
personer som arbetar med registerbaserad 
forskning på myndigheter, lärosäten och 
företag. Årets tema var ”Dagens utma
ningar och morgondagens möjligheter”. 
Vetenskapsrådet är huvudarrangör och 
genomför konferensen i samverkan med 
Forte, Statistiska centralbyrån, Social
styrelsen, Försäkringskassan, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Biobank Sverige 
och Riksarkivet. Cirka 225 personer deltog 
på konferensen.

Socialtjänstforum
Socialtjänstforum är en årlig konferens som 
riktar sig till yrkesverksamma inom social
tjänsten, forskare och beslutsfattare. Syftet 
är att stärka dialogen mellan teori och 
praktik genom att ge dem som dagligen 
arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta 
del av aktuella forskningsresultat och sam
tidigt ge forskare synpunkter på angelägna 
forskningsfrågor och deras användbarhet. 
Cirka 45 personer deltog på konferensen 
vars tema var ”Integration och delaktighet”. 
Arrangörer är Forte, Institutionen för 
socialt arbete/Göteborgs universitet, FoU i 
Väst Göteborgsregionen, Centralförbundet 
för socialt arbete (CSA) och Sveriges 
 Kommuner och Regioner (SKR).

Forskarseminarium i Umeå
Forskarseminariet i Umeå är en årlig 
mötesplats för teoretiker och praktiker som 
är verksamma inom socialförsäkringen. 
Temat för årets konferens var ”Funktions
nedsättning i arbetsliv och välfärd”. Syftet 
är såväl att sprida kunskap och stimulera 
till ny forskning som att inspirera till  
erfarenhetsutbyte och etablering av nya 
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6.2 SAMVERKAN INOM KOMMUNIKATION

kontakter mellan forskare och praktiker 
inom området. Seminariet anordnas 
gemensamt av Forte, Försäkringskassan 
och Centralförbundet för socialt arbete 
(CSA). På konferensen deltog drygt 100 
personer.

Forum för forskningskommunikation
Under året har Forte tillsammans med 
Vinnova, Vetenskapsrådet, Vetenskap och 
Allmänhet, Mistra, KKstiftelsen, Riks
bankens Jubileumsfond, Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse och Ragnar Söder
bergs stiftelsen, arrangerat konferensen 
Forum för forskningskommunikation i 
Göteborg. Konferensen riktar sig till kom
munikatörer vid universitet och lärosäten 
och samlar årligen runt 400 deltagare. 
Syftet är ge inspiration och öka kunskapen 
om forskningskommunikation, men också 
verka som en mötesplats för aktörer som är 
arbetar inom området.

Dementia Forum X
I maj 2019 arrangerades Dementia Forum 
X för tredje gången. Det är en internatio
nell konferens där bland andra forskare, 
samhällsaktörer, vårdgivare och näringsliv 
får möjlighet att diskutera, främja nya idéer 
och öka medvetenheten om det ökande 
antalet personer i världen som drabbas av 
demens och dess utmaningar. På plats 
fanns över 100 verksamhetsledare, besluts
fattare, ministrar, forskare och andra aktörer 
från olika delar av världen. Initiativet är ett 
samarbete mellan Forum For Elderly Care, 
Swedish Care International, Stiftelsen 
 Silviahemmet, Karolinska Institutet, 
Svenskt Demenscentrum och Forte.

Forskar Grand Prix
Varje år arrangerar Forte, tillsammans med 
Vetenskap och Allmänhet, Vetenskaps
rådet, Vinnova och Formas, tävlingen 
Forskar Grand Prix.  Forskar Grand Prix 
är en tävling i presentationsteknik för fors
kare, där varje tävlande får fyra minuter på 

sig att presentera sin forskning på ett lätt
begripligt sätt. Forskar Grand Prix vänder 
sig till en bred allmänhet, men skolungdo
mar är en viktig och prioriterad målgrupp.

Konferens om kompetensförsörjning  
i offentlig sektor
I april arrangerade Forte en heldagskonfe
rens om kompetensförsörjning i offentlig 
sektor, tillsammans med forskningscentret 
Uppsala Center for Labor Studies vid 
Uppsala universitet. Under dagen diskute
rades vilka utmaningar arbetsmarknaden  
i regionen står för och hur kompetens
försörjningen kan säkras inom viktiga  
samhällsfunktioner såsom polis, skola  
samt vård och omsorg. Cirka 55 personer 
deltog på konferensen. 
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6.3 RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER

Forte publicerar årligen ett antal rapporter, 
kunskapssammanställningar och andra 
typer av publikationer. Med Fortes publi
kationer når forskningen och forsknings
resultaten ut till en bred målgrupp. Den 
största gruppen är privatpersoner, kommu
ner och landsting, myndigheter, forskar
samhället samt olika brukarorganisationer.

Under året har Forte gett ut 15 nya 
rapporter och publikationer. 
Flera av dessa finns också 
tillgängliga på engelska. 

Spridning
Alla Fortes publikationer 
finns tillgängliga i 
digital version på Forte.se. 
Många av dem är också 
möjliga att kostnadsfritt 
beställa i tryckt version.

Under året har Fortes publikationer 
beställts i drygt 2 000 exemplar. De har 
också laddats ned och lästs 8 716 gånger  
via Fortes webbplats. De mest efterfrågade 
publikationerna under 2019 var ”Forskning 
i korthet: Cannabis – harmlös rekreation 
eller farlig drog?” och ”Forskning i korthet: 
Ångest och depression hos äldre”.

Utöver de siffror som beskrivs här ovan har 
vi under året också spridit publikationerna 

”Forskning i korthet: Intellektuell 
funktionsnedsättning och arbete” 
samt ”Forte Magasin nr. 2/2019” 
genom distributionstjänsten 
Utbudet. Genom tjänsten kan 
skolor kostnadsfritt beställa 

lärar och elevmaterial. 
Publikationerna har genom 

denna kanal spridits i totalt 
700 exemplar under året, till 
framför allt elever och lärare 
över hela landet. Fortes publi
kationer har dessutom spridits 
i samband med olika mässor, 
konferenser och seminarier.

Forte Magasin
Forte har sedan 2013 gett ut tidningen 
Forte Magasin med populärvetenskaplig 
läsning om den forskning som vi finansierar. 
Under perioden 2013 och 2016 gavs den ut 
i fyra nummer. Under 2018 beslutade Forte 
att magasinet skulle förnyas, förbättras och 
målgruppsanpassas.

Genom att göra ett magasin som på ett 
lättbegripligt och tilltalande sätt presenterar 
aktuell forskning inom hälsa, arbetsliv och 
välfärd kan Forte skapa kunskap och intresse 
kring Fortefinansierad forskning och dess 

resultat. Magasinet riktar sig 
till brukare, praktiker, 
beslutsfattare och i förläng
ningen till en intresserad 

allmänhet. Det nya och 
utvecklade Forte 
Magasin ges ut i två 
nummer per år med 
möjlighet till kostnadsfri 

prenumeration.

Under året har Forte 
gett ut 15 nya 
rapporter och 

publikationer.

Drygt 2 000 av  
Fortes publikationer 

har beställts i år, samt 8 716 
har laddats ned och lästs via 

Fortes webbplats. 

Totalt
10 700
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6.3 RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER

Under året har Forte gett ut två nummer av 
magasinet, varav det ena blev nominerat till 
Publishingpriset 2019, ett pris för god 
kommunikation. De två numren av Forte 
Magasin har under året spridits i ca 4 200 
tryckta exemplar och artiklarna har lästs 
över 4 100 gånger på Forte.se.

Forskning i korthet
Forskning i korthet är en serie publikationer 
som kort beskriver kunskapsläget inom ett 
samhällsrelevant område. Varje publikation 
tas fram av en grupp forskare och samhälls
företrädare samt granskas av en utomstående 
forskare. Med dessa rapporter nås forskare, 

beslutsfattare, profession och 
andra viktiga aktörer inom 
området.

Under 2019 har Forte tagit fram  
två Forskning i korthet: 

• Forskning i korthet # 12: Cannabis  
– harmlös rekreation eller farlig drog?

• Forskning i korthet # 13:  
Fitnessdopning och gymkultur

Forskning i korthet är populära och efter
frågade. Under året var Forskning i korthet 
om cannabis Fortes mest beställda och 
nedladdade publikation.

 

Forte 
Magasin blev 

nominerat till 
Publishingpriset 
2019 – ett pris för 
god kommunikation. 

forte magasin mars 2019 • 1

MÄNNISKA ELLER MASKIN

Kan robotar lösa framtidens

personalbrist i äldreomsorgen? 
SMÅ BARN OCH SKÄRMAR

Minne, uppmärksamhet, språkförmåga. 

Kan det påverkas av medierna?

VÅRD PÅ VIDEOLÄNK

En avlastning för vården eller

en kostnad för landstingen?

FORTE
MAGASIN

    

mars
2019

TILLITSklyftan
Vem har makten när människor saknar förtroende för polisen?

forte magasin oktober 2019 
 •  1

FORTE
MAGASIN

    
oktober
2019

och trakasserier
blir vardag

när våld, hot

SPELMARKNADEN
vilka konsekvenser får 
den nya lagstiftningen?

GIGGAREN
framgångsrik konsult 
eller medelklassens slav?

CANNABIS
harmlös rekreation 
eller farlig drog?

Skolan är den vanligaste platsen för unga att utsättas för brott. Men tas brotten på tillräckligt allvar?
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6.4 DIGITAL KOMMUNIKATION

Webb
Fortes webbplats, Forte.se, är en viktig 
plattform för effektiv kommunikation till 
våra målgrupper. Här samlas all informa
tion som rör Fortes verksamhet, utlys
ningar, finansierade projekt, nya satsningar, 
kommande evenemang, publikationer, 
intervjuer och mer. Forte.se är framför  
allt ett viktigt verktyg för att utföra vårt 
uppdrag att finansiera forskning. Webb
platsen riktar sig i första hand till forskare 
som är intresserade av finansiering eller 
som har pågående bidrag från Forte.

Vi utvecklar löpande Forte.se för att den 
ska upplevas som relevant, informativ och 
användarvänlig. Under året har Forte foku
serat på att förbättra Forte.se ur ett 
användbarhets och tillgänglighetsperspek
tiv. Under våren genomförde vi användar
studier med ett antal forskare för att bättre 
förstå hur användarna tar sig igenom 
ansökningsprocessen och vilka problem 
som kan uppstå längs vägen. Insikterna 
från användarstudierna och tidigare 

genomgångar har resulterat i flera genom
förda och planerade förbättringsarbeten.

Under 2019 har Fortes webbplats fått 
över 206 000 besök. Det är en ökning 
med 21 procent jämfört med 
2017 och 2018, då antalet 
var 170 000 besök per år.

Nyhetsbrev
Genom Fortes nyhetsbrev 
får våra målgrupper och 
intressenter löpande infor
mation från Forte direkt till 
sin epost. Antalet prenumeranter 
har ökat varje år sedan utgivningen star
tade. Under 2019 har Forte gett ut tio 
svenska och två engelska nyhetsbrev. Den 
sista december prenumererade drygt 5 700 
personer på det svenska nyhetsbrevet, och 
drygt 700 personer på det engelska. Forte 
har också ett nyhetsbrev för utskick med 
information och inbjudningar till evene
mang, som hade runt 1 800 prenumeranter 
i slutet av året.

Sociala medier
Forte använder sociala medier för att sprida 
information om pågående forskningsprojekt 

och forskningsresultat, skapa dialog och 
kommunicera med våra målgrupper.  
Till skillnad från Fortes webbplats och 
nyhetsbrev, som framför allt används av 

personer som har en tidigare relation 
till Forte, är sociala medier viktiga för 
att nå nya målgrupper och personer.

Antalet följare på Twitter, vår största 
sociala medierkanal, ökade med  

17 procent under året. På Facebook  
ökade antalet följare med 23 procent och  
på LinkedIn ökade antalet följare med  
90 procent. I slutet av 2019 hade Forte totalt 
4 955 följare i dessa kanaler sammanslaget.

Alla seminarier och konferenser som Forte 
arrangerar filmas och publiceras på vår 
YouTubekanal. Under året har vi publicerat 
25 nya filmer. Sammantaget har filmerna 
på vår YouTubekanal visats drygt 9 600 
gånger under året.

Under 2019 har 
Fortes webbplats 

fått över 
206 000 

besök.

Ökning 
med

21 %

Twitter
17 %

Facebook
23 %

LinkedIn
90 %

Ökning av följare  
på sociala medier  

under året.
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6.5 PRESS

Genom att lyfta fram aktuell forskning 
inom samhällsrelevanta och angelägna 
ämnen har intresset för Fortes verksamhet 
ökat, även från medias sida. Via pressmed
delanden, sociala medier och andra kanaler 
når vi ut med våra nyheter. Flera rapporter 
som lanserats under året och forsknings
projekt som beviljats medel har på det 
sättet uppmärksammats av press och 
media. Framför allt lokalmedia har skrivit 
artiklar om forskning som finansieras av 
Forte. I rikspress refereras det oftare till 
våra rapporter i samband med artiklar om 
aktuella samhällsfrågor. 

Under året har dessutom konferensen Forte 
Talks samt två av våra frukostseminarier 
filmats av SVT Forum och sänts i SVT2 
vid flera tillfällen.  

Under 2019 har Forte nämnts i 500 olika 
införanden i media. Det är en ökning med 
13 procent sedan 2018. Räckvidden, det 
vill säga antalet personer som potentiellt kan 
ha nåtts av införandena, var 37,5 miljoner 
under året.

 Figur 26 | Forte i media 2018 – 2019

NYCKELTAL 2019 2018

Införanden 500 441

Räckvidd 37,5 miljoner 27,3 miljoner
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6.6 MÅLUPPFYLLELSE

För Forte har 2019 varit ett produktivt år 
med betydligt ökade kommunikationsin
satser och aktiviteter. Vi har under året 
fortsatt att utveckla ett integrerat arbetssätt 
vad gäller myndighetens kommunikation. 
Detta innebär att dialog och samverkan 
genomförs löpande i satsningar, som till 
exempel i Fortes två nationella forsknings
program. Fortes mål att arbeta med effektiv 
och målgruppsanpassad kommunikation 
och samverkan uppfylls väl genom framta
gandet av ett stort antal forskningsöversik
ter, kunskapskartläggningar och populär
vetenskapliga skrifter, samt spridning av 
dessa i Fortes olika kanaler.

Forte arrangerar regelbundet mötesplatser 
för nätverkande och samverkan. Under 
2019 arrangerade vi för tredje gången Forte 
Talks, en konferens med ca 500 deltagare. 
Vi har dessutom arrangerat ett 20tal semi
narier, hearings, dialogmöten samt deltagit 
på andra arenor där Fortes målgrupper 
finns, till exempel Almedalen, Järvaveckan, 
Socialchefsdagarna och Socionomdagarna. 
Vi följer upp och utvärderar rapporter, 
 konferenser, seminarier och spridningen av 
våra publikationer. Målet att Fortes kom
munikation ska bidra till att kommunicera 
Fortefinansierad forskning och forsknings
resultat bedöms ha uppfyllts mycket väl.

Yoga på recept för äldre
Att fysisk aktivitet har positiva effekter för den fysiska och 
psykiska hälsan är välkänt. Men innebär yoga ytterligare  
för delar för äldre personers välmående jämfört med andra  
träningsformer? Detta undersöker en grupp forskare på  
Karolinska Institutet i en studie där personer mellan 65  
och 85 år deltar i ett tolv veckor långt yogaprogram.

En åldrande befolkning 
medför hälsoutmaningar 
för samhället, i 
synnerhet om de äldre 
har en fysiskt inaktiv 
livsstil. Det är 
utgångspunkten för en 
Forte-finansierad studie 
vid Karolinska Institutet 
som ska undersöka yoga 
som metod för ett 
hälsosamt åldrande.

– Yoga är en särskilt lämplig 
träningsform för äldre eftersom den 
är en en mjuk träningsform och 
fokuserar på övningar för balans 
och kognition. Denna typ av träning 
kan förhindra vanligt örekommande 
olyckor, exempelvis fallolyckor, 
säger Mats Hallgren som leder 
forskningsprojektet.

Studien är planerad att pågå fram 
till juni 2021. Totalt kommer 180 
personer mellan 65 och 85 år att 
rekryteras till studien. En tredjedel 
ska ingå i en kontrollgrupp, en 
tredjedel i en konditionsträningsgrupp 
och en tredjedel i en yogagrupp.

En av de rekryterade är 
Vanja Brusewitz, 82 år. 

– Jag hade den otroliga 
turen att jag kom med i 
yogagruppen och jag 
blev så glad! säger Vanja 
Brusewitz. Sedan mitten 
av juni har hon tränat 
yoga ett par gånger i 
veckan.

Deltagarna i yogagruppen, där Vanja 
Brusewitz ingår, ska genomgå ett 
tolv veckor långt yogaprogram, där 
effekterna av träningen utvärderas 
utifrån såväl medicinska faktorer 
som självskattad lycka. I Indien 
pågår en parallell studie, vars 
resultat kommer att analyseras 
separat.

Läs mer i Forte Magasin nr. 2/2019.

Mats Hallgren

Vanja Brusewitz
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https://forte.se/publikation/forte-magasin-nr-22019/
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7.  Organisation  
och personal

För Forte har år 2019 inneburit många och stora förändringar med 
bland annat nya lokaler och förbättrade arbetssätt. Vi har välkomnat en 
ny styrelse och rekryterat flera nya kollegor. Men framför allt har 2019 
kännetecknats av många viktiga uppdrag och en stor produktivitet.
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7.1 FÖRÄNDRINGAR OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Nya lokaler
I juli flyttade Forte in i nya lokaler på 
Ringvägen 100 i Stockholm. Flytten 
genomfördes mot bakgrund av ett ökat 
antal medarbetare under de senaste åren, 
vilket skapat behov av större lokaler och 
fler sammanträdesrum. I samband med 
flytten gick Forte också över till ett 
aktivitets baserat arbetssätt, för att öka  
flexibiliteten och effektiviteten. De nya 
lokalerna har även gjort det möjligt för 
Forte att i större utsträckning förlägga 
beredningsgruppsmöten, styrelsemöten  
och andra sammanträden på plats hos 
Forte, vilket sparar tid och resurser.

Styrelse
Från och med den första januari 2019 har 
Forte en ny styrelse. Sju av ledamöterna 
utsågs via ett elektorsval och fyra ledamöter 
samt ordförande utsågs av regeringen. 
Fortes dåvarande styrelseordförande,  
professor Martin Ingvar, fick förlängt  
förordnande fram till den sista juni 2019. 
Regeringen beslutade senare att utse  
professor Joakim Palme till ny ordförande 
för Fortes styrelse. Han tillträdde den  
1 juli 2019. 

Huvudsekreterare
Fortes huvudsekreterare, professor Peter 
Allebeck, avslutade sitt förordnande den  
31 december 2019. Fortes generaldirektör 
fick i uppdrag av Fortes styrelse att genom
föra rekrytering av en ny huvudsekreterare. 
I oktober fattade styrelsen beslut om att 
utse professor Olle Lundberg till ny huvud
sekreterare. Han tillträdde tjänsten den  
1 januari 2020 och lämnade samtidigt sitt 
uppdrag som ledamot i Fortes styrelse. 
Regeringen har utsett en ersättare.

Generaldirektör
I juni begärde Fortes generaldirektör,  
Ethel Forsberg, att få avsluta sitt förord
nande i förtid. Förordnandet ska enligt 
regeringsbeslut upphöra den 1 mars 2020. 
Regeringen arbetar med rekryteringen av 
en ny generaldirektör.

Ekonomihantering 
Forte beslutade i början av året att avveckla 
sin interna ekonomifunktion och istället 
använda tjänster från Statens Servicecenter. 
Beslutet var nödvändigt för att minska 
sårbarheten i Fortes ekonomihantering. 
Avsikten är att integreringen till Statens 
Servicecenter ska vara helt genomförd 
under 2020. 

Entré till Fortes nya lokaler på Ringvägen 100

Casper H
edberg, Skandia Fastigheter
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7.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Forte arbetar systematiskt med kompetens
försörjning på alla nivåer. Vår myndighets
övergripande plan för kompetensförsörj
ning för perioden 2017–2020, utgår från 
verksamhetens kompetensanalyser och den 
strategiska verksamhetsplaneringen. Kom
petensplaneringen är en integrerad del i 
Fortes verksamhet.

Forte arbetar långsiktigt för att säkerställa 
att myndigheten har medarbetare med rätt 
kompetens och erfarenhet för samtliga 
arbetsuppgifter inom myndigheten. Viktiga 
delar i detta arbete är att identifiera och 
justera strategiska kompetensbehov i rela
tion till verksamhetens mål och föränd
ringsarbete. Med tanke på kommande 
utmaningar, till exempel digitalisering, 
förändrat arbetssätt och förändringar på 
arbetsmarknaden, behöver vi även öka vår 
kompetens inom förändringsledning och 
kulturfrågor.

Befintlig kompetens inom myndigheten 
matchas mot kommande behov. Genom ett 
arbete med en individuell planering av 
kompetensutvecklingsinsatser kan utveck
lingsinsatser för medarbetare prioriteras i 
förhållande till de strategiska kompetens
behoven. En avvägning görs också om nya 
kompetenser ska tillföras genom rekryte
ring av medarbetare.

Vid årets slut var 40 personer anställda vid 
Forte, 30 kvinnor och 10 män. I lednings
gruppen ingick tre kvinnor och två män.

Rekryteringar
Genom rekryteringar och omfördelningar 
av resurser under 2019 har Forte både till
förts och tagit tillvara befintliga kompeten
ser för att öka Fortes möjligheter att 
genomföra tillkommande uppdrag och 
prioriterade satsningar. Att få resurserna att 
räcka till för Fortes uppdrag har varit ett 
krävande arbete då förvaltningsanslaget 
inte ökat i samma takt som forskningsan
slaget.

Under 2019 har Forte rekryterat 12 nya 
medarbetare. Skälen för rekryteringarna 
var dels att ersätta personal som slutat eller 
beviljats tjänstledighet, dels att förstärka 
vissa kompetenser. En del av rekrytering
arna gjordes för tidsbegränsade uppdrag. 

Under året har Forte också tagit emot två 
praktikanter, som under sina respektive 
praktikperioder fick i uppdrag att göra 
kartläggningar av forskning inom specifika 
områden.

Utveckla, attrahera och  
behålla medarbetare
Fortes ambition är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Vi arbetar löpande för att 
kunna erbjuda en god arbetsplats med bra 
anställningsvillkor, intressanta arbetsupp
gifter och goda kompetensutvecklingsmöj
ligheter. Vår verksamhet kräver medarbe
tare som är engagerade, tar ansvar och som 
vill och får möjlighet att utvecklas. Vi vill 
erbjuda våra medarbetare stimulerande och 
utvecklande arbeten med stort ansvar.
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7.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Medarbetarsamtal genomförs regelbundet 
med alla medarbetare för att rätt kunna 
matcha utvecklingsviljan och kompetensen 
hos individen med verksamhetens behov. 
Då behov uppstår genomförs individuella 
kompetensutvecklingsinsatser. Det är 
viktigt att säkerställa att medarbetarna 
trivs och känner motivation och engage
mang. Genom medarbetarsamtalen och 
kompetensanalyser säkrar vi att rätt 
utvecklingsaktiviteter tas fram för medar
betarna och cheferna i enlighet med våra 
mål och uppdrag. 

En öppen och värdestyrd arbetsplats skapar 
utrymme för varje medarbetare att genom 
eget ansvar vara delaktig i såväl utvecklings
frågor som i det löpande arbetet. Detta 
förhållningsätt ger också goda förutsätt
ningar för att hitta framtida talanger och 
kompetenser.

Från 1 januari 2019 är Forte en del av 
 Rörlighet i staten (RIS), ett samarbets
projekt med 16 myndigheter som syftar till 
att öka rörligheten och möjligheterna till 
kompetensutveckling för medarbetare 

inom staten. Inom ramen för samarbetet 
har två medarbetare fått utbildning i ledar
skap under året. Vi har också ett antal 
medarbetare som regelbundet deltar i olika 
nätverk och arbetsgrupper inom RIS.

Jämställdhet och mångfald
En god arbetsplats är attraktiv för alla. Det 
innebär att likabehandling tillämpas och 
att alla känner sig respekterade. Nolltole
rans gäller på Forte avseende diskrimine
ring och annan kränkande särbehandling. 
Lika villkor när det gäller löne, anställ
nings och friskvårdsvillkor är självklara.

Forte gör varje år en lönekartläggning.  
I lönekartläggningen görs jämförelser av 
arbeten som är att betrakta som lika eller 
likvärdiga. Forte utgår framför allt ifrån 
arbetsområde och grupperingsnivå enligt 
BESTA (den statliga befattningsgruppe
ringen för statistik), men också utifrån 
kunskap om innehåll för Fortes olika 
befattningar. Resultatet visade att det inte 
förekommer några oskäliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män.

Forte eftersträvar en bra balans mellan 
ålder, kön och etnicitet. Fortes rekryte
ringsprocess ska vara inriktad på rätt kom
petens och att främja jämställdhet. 

Arbetsmiljö
Forte ska vara en hälsofrämjande organisa
tion som ger förutsättningar för en god 
balans mellan arbete och fritid. Forte vill 
skapa förutsättningar för god hälsa hos 
våra medarbetare och därmed färre sjuk
skrivningar. Därför erbjuds Fortes medar
betare flera olika former av friskvård, 
inklusive företagshälsovård, massage, frisk
vårdsbidrag och möjlighet att använda en 
arbetstimme per vecka till friskvårdsaktivi
teter.

I början av året genomfördes en medarbe
tarundersökning. Resultaten visar att 95,5 
procent av Fortes medarbetare är stolta över 
att arbeta på Forte. Forte uppfattas vara en 
arbetsplats där medarbetarna har inflytande, 
får ta eget ansvar och har möjlighet att 
växa. 95,5 procent upplever också att deras 
arbete är meningsfullt och betyder något.
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7.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

I figur 27 redovisas anställdas totala sjuk
frånvaro i förhållande till den samman
lagda ordinarie arbetstiden. Tabellen redo
visar också andel av den totala sjukfrånvaron 
som varit under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas 
även sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder 
i förhållande till respektive grupps samman
lagda ordinarie arbetstid.

Figur 27 | Anställdas sjukfrånvaro (procent)

SJUKFRÅNVARO 2019 2018

Total sjukfrånvaro 3,50 % 1,35 %

Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 48,26 % 15,04 %*

Kvinnor 4,25 % 1,63 %

Män ** **

Anställda – 29 år ** **

Anställda 30 år – 49 år 5,22 % 1,79 %

Anställda 50 år – 2,12 % 1,08 %

* Siffran har justerats jämfört med årsredovisningen för 2018
** Redovisas ej då antalet anställda i gruppen understiger 10 personer
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7.3 FÖRVALTNINGSORGANISATION FÖR PRISMA

Prisma är det gemensamma ansöknings 
och ärendehanteringssystemet för Forte, 
Formas, Skolforskningsinstitutet, Veten
skapsrådet och Karolinska Institutet. Fram 
till november 2019 ingick även Etikpröv
ningsmyndigheten. Prisma ägs och förval
tas av Forte, Formas och Vetenskapsrådet. 
Syftet med förvaltningsorganisationen är 
att skapa förutsättningar för en effektiv 
förvaltning av Prisma som med hög kvali
tet möter verksamheternas behov. 

Förvaltningsorganisationen har tre organi
sationsnivåer med olika mandat och roller:

• GDgrupp
• Objektstyrgrupp
• Förvaltningsråd

Forte deltar aktivt i förvaltningen av 
Prisma tillsammans med representanter 
från Vetenskapsrådet och Formas.

Utöver de tre organisationsnivåerna finns 
ett antal så kallade objekt (t.ex. Ekonomi 
och Vetenskaplig återrapportering) som 
leds av en objektsspecialist. Dessa har ett 
nätverk med representanter från Forte, 
Formas och Vetenskapsrådet till sin hjälp. 
Inom respektive objekt tas det fram förslag 
på utvecklings och förbättringsområden 
som sedan prioriteras och beslutas av för
valtningsorganisationen.

Under 2019 har förvaltningsorganisationen 
bland annat prioriterat utveckling vad 
gäller införandet av Prisma för Etikpröv
ningsmyndigheten samt en ny funktion för 
flerpartsstöd.
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7.4 VERKSAMHETS-
GRENAR OCH  
PRESTATIONER

Verksamhetsgrenar
Fortes verksamhet är organiserad i tre olika 
avdelningar: Forskning och utvärdering, 
Kommunikation och Staben. Avdelningen 
för forskning och utvärdering är den avdel
ning som har huvudansvaret för forsk
ningsfinansieringen, internationella sam
arbeten, samt att kartlägga och identifiera 
forskningsbehov inom Fortes ansvars
områden. Avdelningen för kommunikation 
ansvarar all kommunikation som rör Fortes 
verksamhet och den forskning som vi 
finansierar. Staben är en rådgivande och 
samordnande stödfunktion till Fortes 
 generaldirektör. Stabens ansvarsområden 
omfattar bland annat HRfrågor, ekonomisk 
planering och redovisning, upphandlingar 
och avtal samt kontorsservice.

I figur 28 redovisas hur Fortes kostnader  
är fördelade på de olika avdelningarna. 
Figuren visar också hur kostnaderna är 
fördelade på förvaltningsanslaget, forsk
ningsanslaget och övrig finansiering. Forte 
har förändrat redovisningen för kostnader 
per verksamhetsgren, varför jämförelser 
med tidigare år inte finns tillgängliga.

Figur 28 | Kostnader och intäkter fördelade på verksamhetsgrenar

VERKSAMHETSGREN (TKR)
FÖVALTNINGS

ANSLAG
FORSKNINGS

ANSLAG
ÖVRIG  

FINANSIERING SUMMA

Forskning och utvärdering
Lämnade bidrag 0 642 758 43 921 686 679
Personalkostnader 9 864 12 788 432 23 083
Lokalkostnader 0 83 58 140
Övriga driftkostnader 13 6 542 99 6 654
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa kostnader 9 876 662 170 44 510 716 556

Kommunikation
Lämnade bidrag 0 0 0 0
Personalkostnader 2 803 1 523 0 4 326
Lokalkostnader 0 239 0 239
Övriga driftkostnader 6 7 109 0 7  115
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa kostnader 2 809 8 870 0 11 680

Stab
Lämnade bidrag 0 0 0 0
Personalkostnader 11 770 0 2 787 14 557
Lokalkostnader 3 786 0 112 3 898
Övriga driftkostnader 7 381 0 148 7 529
Finansiella kostnader 37 0 0 37
Avskrivningar 611 0 0 611
Summa kostnader 23 586 0 3 047 26 632

Hela myndigheten
Lämnade bidrag 0 642 758 43 921 686 679

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 24 437 14 310 3 219 41 966
Lokalkostnader 3 786 322 170 4 277
Övriga driftkostnader 7 400 13 651 247 21 298
Finansiella kostnader 30 0 7 37
Avskrivningar 611 0 0 611
Summa Verksamhetens kostnader 36 264 28 282 3 642 68 189

Summa kostnader och lämnade bidrag 36 264 671 040 47 563 754 868
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Prestationer och personalkostnader
Fortes huvuduppgift är att fördela medel 
till forskning inom våra områden och 
därmed sammanhängande verksamhet. 
Figurerna nedan visar hur storleken på 
Fortes forskningsfinansiering har utvecklats 
under de tre senaste åren. Sedan 2017 har 
bidragen ökat med knappt 70 miljoner 
kronor. Att storleken på Fortes forsknings
finansiering har blivit större har också 
medfört att verksamhetens kostnader har 
ökat. Det är främst i fråga om lönekost
nader. Ökningen har främst finansierats 
genom forskningsanslaget. Detta kan för
klaras med att Fortes förvaltningsanslag i 
princip har varit oförändrat trots att 
omfånget på forskningsbidragen har ökat.

Figur 29 redovisar prestationskostnader för 
Fortes huvudsakliga prestationstyp, hand
lagda ansökningar. Jämfört med 2017 och 
2018 har kostnaden per prestation ökat. 
Det kan dock inte sägas att detta är en 
uppåtgående trend eftersom Forte handläg
ger ett relativt litet antal ansökningar varje 
år. Kostnaden per prestation kan därför 
fluktuera kraftigt beroende på förändringar 
i söktryck, utformningen på enskilda utlys
ningar och andra omkostnader som inte 
har direkt koppling till Fortes finansie
ringsverksamhet.

Figur 29 | Verksamhetens prestationskostnader

KOSTNADER (TKR) 2019 2018 2017

Lämnade bidrag 686 679 648 851 618 988

Verksamhetens kostnader 68 189 54 795 50 673

Verksamhetens kostnader i % av lämnade bidrag 10% 8% 8%

Kostnad per prestation (kostnad/ansökan)

Antal ansökningar 1 675 1 542 2 048

Verksamhetens kostnader 68 189 54 795 50 673

Kostnad per prestation (kostnad/ansökan) 41 36 25

Figur 29 | Verksamhetens prestationskostnader

PERSONALKOSTNADER (TKR) 2019 2018 2017

Forskningsanslaget 14 310 7 981 7 726

Totala personalkostnader 41 966 37 545 33 721

Ökning tkr 4 421 3 824 868

Ökning % 12% 11% 3%
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7.5 MÅLUPPFYLLELSE

För att Forte ska kunna uppnå målen för 
verksamheten krävs en väl fungerande 
organisation och kompetensförsörjning. 
Under 2019 har verksamheten genomgått 
flera förändringar när det gäller organisa
tionens personalsammansättning. Det 
handlar såväl om att resurser har tillförts 
som att förändringar har skett i personal
sammansättningen. Även om förändring
arna i sig krävt resurser har Forte uppfyllt 
målen och utfört sitt uppdrag med samma 
höga kvalitet som tidigare år. Sjukfrånva
ron är fortsatt låg och arbetsmiljön är god.



FINANSIELL 
 REDOVISNING
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

VÄSENTLIGA UPPGIFTER (TKR) 2019 2018 2017 2016 2015

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 4 000 4 000 4 000 4 000 4 500 

Utnyttjad 1 640 554 1 341 554 2 625 

Kontokrediter Riksgäldskontoret      

Beviljad 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Maximalt utnyttjad 7 937 4 931 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader 15 54 78 228 105

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras

Avgiftsintäkter 301 0 0 360 150

Anslagskredit      

Beviljad anslag 09 7:1 ap.1 1 077 1 037 1 020 1 009 862

Utnyttjad anslag 09 7:1 ap.1 422 0 0 0 380

Beviljad anslag 09 7:2 ap.1 18 045 18 195 16 410 15 172 15 341 

Utnyttjad anslag 09 7:2 ap.1 1 709 0 0 0 0

Anslagssparande      

Ramanslag

Anslagssparande 09 7:1 ap.1 0 0 823 884 −380

Anslagssparande 09 7:2 ap.1 0 30 512 14 184 25 115 1 913 

Anslagssparande 09 4:5 ap.12 0 0 0 137 500

Anslagssparande 14 2:5 ap.3 0 0 0 0 1 352

Anslagssparande 24 1:2 ap.2 0 – – – –
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

VÄSENTLIGA UPPGIFTER (TKR) 2019 2018 2017 2016 2015

Bemyndiganden

Anslag 09 7:2 ap.1 Forskning

Tilldelade 2 800 000 1 280 000 1 039 000 1 000 000 961 000

Summa gjorda åtaganden 1 421 445 1 301 132 952 074 928 677 933 965

Anslag 09 4:5 ap.12 Forskning inom äldreområdet

Tilldelade 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Summa gjorda åtaganden 51 960 63 750 61 000 52 000 48 150

Anslag 14 2:5 ap. 3 Forskning om arbetsliv

Tilldelade 0 0 15 000 30 000 0

Summa gjorda åtaganden 0 0 15 000 30 000 0

Anslag 24 1:2 ap. 2 Verk f innov.syst: F – del till Forte

Tilldelade 7 850 0 0 0 0

Summa gjorda åtaganden 0 0 0 0 0

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 33 31 27 26 25

Medelantalet anställda (st) 35 33 32 29 30

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 047 1 740 1 843 1 983 2 031

Kapitalförändring*

Årets 0 0 0 0 0

Balanserad 0 0 0 0 0

* Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring ±0.     
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT 2019 2018

Verksamhetens intäkter   

Intäkter av anslag 1 64 167 48 015 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 301

Intäkter av bidrag 3 3 714 6 774 

Finansiella intäkter 4 7 5

Summa  68 189 54 795 

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 −41 966 −37 545 

Kostnader för lokaler 6 −4 277 −2 732 

Övriga driftkostnader 7 −21 297 −13 675 

Finansiella kostnader 8 −37 −56

Avskrivningar och nedskrivningar −611 −787

Summa  −68 189 −54 795 

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 642 758 614 710 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 44 697 31 009 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 −776 3 133 

Lämnade bidrag 10 −686 679 −648 852 

Saldo  0 0

Årets kapitalförändring  0 0
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING (TKR) NOT 2019 12 31  2018 12 31 

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 11 0 0 

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 12 70 139 

Summa  70 139

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 276 77 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 1 368 337 

Summa  1 643 415

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 15 753 668 

Övriga kortfristiga fordringar 16 40 2 

Summa  793 670

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 17 1 095 669 

Upplupna bidragsintäkter 18 1 188 

Summa  2 283 669

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 19 13 109 20 194  

Summa  13 109 20 194 

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 5 709 0

Summa  5 709 0

SUMMA TILLGÅNGAR  23 607 22 087 

BALANSRÄKNING (TKR) NOT 20191231 20181231

KAPITAL OCH SKULDER

Avsättningar

Övriga avsättningar 20 598 524 

Summa  598 524

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 21 1 640 554 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 4 931 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 5 938 2 410 

Leverantörsskulder 1 242 675 

Övriga kortfristiga skulder 22 710 848 

Summa  9 531 9 418

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 23 3 466 1 950 

Oförbrukade bidrag 24 10 012 10 194 

Summa  13 478 12 144

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  23 607 22 087
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FINANSIELL   
REDOVISNING

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

ANSLAG (TKR) NOT

INGÅENDE 
ÖVERFÖRINGS

BELOPP

ÅRETS 
TILLDELNING 

ENL. REGL.
BREV INDRAGNING

TOTALT 
DISPONIBELT 

BELOPP UTGIFTER

UTGÅENDE 
ÖVERFÖRINGS

BELOPP

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

Förvaltning 25 −377 35 918 0 35 541 −35 963 −422

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

Forskning (Ramanslag) 26 30 512 631 503 −30 512 631 503 −633 212 −1 709 

Uo 09 4:5 ap. 12 Ramanslag
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken:

Forskning inom äldreområdet 27 0 36 000 0 36 000 −36 000 0

Uo 24 1:2 ap. 2 Ramanslag
Verket för innovationssystem:

Forskning och utveckling 28 0 1 750 0 1 750 −1 750 0

Summa  30 136 705 171 −30 512 704 794 −706 925 −2 131 
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Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

ANSLAG/ANSLAGSBENÄMNING (TKR)
TILLDELAT 

BEMYNDIGANDE
INGÅENDE 

ÅTAGANDEN
UTESTÅENDE 
ÅTAGANDEN

UTESTÅENDE ÅTAGANDENAS FÖRDELNING PER ÅR

2020 2021 2022 2023–2025

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

Forskning 2 800 000 1 301 132 1 421 445 574 452 440 612 269 342 137 039

Uo 09 4:5 ap. 12 Ramanslag
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken:

Forskning inom äldreområdet 70 000 63 750 51 960 36 000 15 960

Summa 2 870 000 1 364 882 1 473 405 610 452 456 572 269 342 137 039

Uo 24 1:2 ap. 2 Ramanslag
Verket för innovationssystem:

Forskning och innovation 7 850 0 0

Summa 2 877 850 1 364 882 1 473 405 610 452 456 572 269 342 137 039
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

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

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndighetens bokföring följer god redo
visningssed och förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring samt Ekono
mistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och 
allmänna råd till denna. Årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budget
underlag samt ESV:s föreskrifter och all
männa råd till denna. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § 
FBF (Förordning om myndigheters bok
föring) tillämpar myndigheten brytdagen 5 
januari. För 2019 var brytdagen 3 januari, 
eftersom den 5 januari 2020 var en söndag. 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 
50 tkr bokförts som periodavgränsnings
poster. Motsvarande beloppsgräns föregå
ende år var 50 tkr.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 
avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid 
uttaget enligt övergångsbestämmelsen till 
12§ anslagsförordningen.

Upplysningar av väsentlig betydelse
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd har en beviljad räntekontokredit på 
2 000 tkr enligt regeringsbeslut. Under året 
har kontokrediten som maximalt utnyttjats 
med 7 937 tkr. Detta överutnyttjande beror 
på att bidragsutbetalningar gjorts i ränte
flödet i stället för SCRflödet under det första 
halvåret. Myndigheten har nu ändrat ruti
nerna så att bidragsutbetalningar görs i rätt 
flöde. Dessutom sker månadsvisa avstäm
ningar av respektive flöde.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas till
gångar som är avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav (mer än ett år) och som 
kontrolleras eller förvaltas av Forte. Värdet 
(exkl. moms) ska uppgå till minst 25 tkr och 
den ekonomiska livslängden ska vara minst 
tre år. Bärbara datorer liksom mobiltelefoner 

och läsplattor anses ha en kortare livslängd 
än tre år och kostnadsförs därför direkt. 
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på 
annans fastighet är 50 tkr.

Större anskaffningar av likartade tillgångar 
där värdet uppgår till minst 50 tkr ska 
redovisas som anläggningstillgångar även 
om värdet av respektive tillgång understiger 
25 tkr. Övriga kriterier för anläggnings
tillgång ska dock vara uppfyllda.

Tillämpade avskrivningstider
3 år  Egenutvecklade dataprogram,  

licenser, rättigheter 

3 år Datorer och kringutrustning

5 år  Maskiner och andra tekniska  
anläggningar

5 år Bilar och andra transportmedel

5 år Inredningsinventarier

5 år  Övriga inventarier

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

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2019 2018

Not 1 Intäkter av anslag

Förvaltningsanslaget 35 963 35 816 

Forskningsanslaget 28 204 12 199 

Summa 64 167 48 015 

Personalkostnader har i större utsträckning än tidigare år belastat forskningsanslaget. 
Detta hänger samman med att Fortes forskningsanslag har ökat samtidigt som  
förvaltningsanslaget har varit i princip oförändrat under flera år.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 255 0

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättni ngar 14 0

Reavinst 32 0

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 301 0

Intäkten avser intäkt från NordForsk för utlånad personal

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 3 029 4 532 

Bidrag från övriga organisationer 685 2 242 

Summa intäkter av bidrag 3 714 6 774 

Not 4 Finansiella intäkter

Ränteintäkter räntekonto RGK 0 5

Ränteintäkter lån RGK 2 –

Ränteintäkter skattekonto 3 –

Valutakursvinster 2 –

Summa 7 5

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2019 2018

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 25 598 23 643 

Varav lönekostnader ej anställd personal 4 246 7 394 

Sociala avgifter 14 472 12 261 

Övriga kostnader för personal 1 896 1 641 

Summa 41 966 37 545 

Not 6 Kostnader för lokaler

Kostnader för lokaler 4 277 2 732 

Summa 4 277 2 732 

Forte flyttade under året till större och mer ändamålsenliga lokaler. Kvadratmeter-
hyran är densamma, men kostnaden skulle komma gå upp i de tidigare lokalerna.

Not 7 Övriga driftkostnader

Reparationer och underhåll 41 111

Resor, representation, information 2 004 2 025 

Köp av varor 814 216

Köp av tjänster 18 420 11 010 

Övrigt 18 313

Summa 21 297 13 675 

Utgifterna för köp av tjänster har gått upp under 2019. Detta hänger samman med 
ökade köp av ekonomikonsulttjänster från SSC. Forte kommer successivt att lägga 
över ekonomihanteringen till SSC.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2019 2018

Not 8 Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto på Riksgäldskontoret 15 54

Övriga finansiella kostnader 22 2

Summa 37 56

Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Medel från EU-institutioner 776 3 133 

Summa 776 3 133 

Not 10 Lämnade bidrag

Statliga myndigheter 623 042 579 676 

Landsting och kommun 22 845 19 406 

Övriga länder och internationella organisationer 7 543 20 300 

Övriga organisationer och ideella föreningar 10 597 7 453 

Privata företag och ekon.föreningar 22 652 22 017 

Summa 686 679 648 852 

Forte har haft mer medel tillgängliga för forskningsfinansiering jämfört 
med tidigare år. Detta har också medfört högre beredningskostnader  
vilket också återspeglas i ökade personalkostnader.

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2019 12 31  2018 12 31 

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 5 918 5 918 

Minskning av ingående anskaffningsvärde  
vid utrangering −5 918 – 

Summa anskaffningsvärde 0 5 918 

Ingående ackumulerade avskrivningar −5 918 −5 914 

Minskning av ingående avskrivningar vid utrangering 5 918 0

Årets avskrivningar 0 −4

Summa ackumulerade avskrivningar 0 −5 918 

Utgående bokfört värde 0 0

Not 12 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 720 720

Minskning av ingående anskaffningsvärde  
vid utrangering −273 0

Årets anskaffningar 0 0

Summa anskaffningsvärde 447 720

Ingående ackumulerade avskrivningar −581 −506

Minskning av ingående avskrivningar vid utrangering 273 0

Årets avskrivningar −70 −75

Summa ackumulerade avskrivningar −378 −581

Utgående bokfört värde 70 139
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2019 12 31  2018 12 31 

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 773 773

Minskning av ingående anskaffningsvärde  
vid utrangering −773 0

Årets anskaffningar 305 0

Summa anskaffningsvärde 304 773

Ingående ackumulerade avskrivningar −697 −542

Minskning av ingående avskrivningar vid utrangering 773 0

Årets avskrivningar −106 −155

Summa ackumulerade avskrivningar −29 −697

Utgående bokfört värde 276 77

Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 6 256 6 256 

Minskning av ingående anskaffningsvärde  
vid utrangering −3 947 0

Årets anskaffningar 1 470 0

Summa anskaffningsvärde 3 779 6 256 

Ingående ackumulerade avskrivningar −5 918 −5 364 

Minskning av ingående avskrivningar vid utrangering 3 942 0

Årets avskrivningar −436 −555

Summa ackumulerade avskrivningar −2 412 −5 918 

Utgående bokfört värde 1 367 337

Fortes flytt till nya lokaler har medfört att inköp och 
nyinvesteringar har behövt göras under 2019.

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2019 12 31  2018 12 31 

Not 15 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 753 668

Summa 753 668

Not 16 Övriga kortfristiga fordringar 

Lunchkuponger 32 2

Diverse fordringar 8 0

Summa 40 2

Not 17 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 032 669

Övriga förutbetalda kostnader 63

Summa 1 095 669

Not 18 Upplupna bidragsintäkter

ESF-rådet 1 188 –

Summa 1 188 0
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Not 19 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 19 752 −5 382

Redovisat mot anslag 670 962 626 991

Medel hänförbara till transfereringar m.m.  
som betalats till icke räntebärande flöde −688 100 −601 857

Fordringar+/skulder-, avseende anslag  
i icke räntebärande flöde 2 614 19 752

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 377 −823

Redovisat mot anslag 35 963 35 775

Anslagsmedel som tillförts räntekonto −35 918 −34 576

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 422 376

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 62 103

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 −41

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 62 62

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans 3

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 61 809 40 913

Utbetalningar i icke räntebärande flöde −739 901 −642 767

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 688 101 601 857

Övriga fordringar /skulder på statens centralkonto 10 012 3

Summa Avräkning med statsverket 13 110 20 194

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar år 2018 bokfördes inte i ekonomi-
systemet. I noten år 2018 redovisades dock de belopp som skulle ha omförts. Detta 
medför att den ingående balansen år 2019 får justeras manuellt för att stämma med 
utfallet i noten 2018. År 2019 är betalningarna för båda åren omförda.

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 20191231 20181231

Not 20 Övriga avsättningar

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder

Ingående balans 524 452

Årets förändring 74 71

Utgående balans 598 524

Inget beräknas utnyttjas under påföljande år.

Not 21 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 554 1 341

Under året nyupptagna lån 1 696 0

Årets amorteringar −610 −787

Utgående balans 1 640 554

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 4 000 4 000

Fortes flytt till nya lokaler har medfört ökade kostnader för inköp av möbler m.m.

Not 22 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 708 591

Övriga kortfristiga skulder 3 257

Summa 710 848
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 20191231 20181231

Not 23 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner och löner  
inklusive sociala avgifter 3 014 1 950

Övriga upplupna kostnader 452 0

Summa 3 466 1 950

Not 24 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 9 215 9 971

varav som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 78 2 493

mer än tre månader till ett år 9 137 7 478

Bidrag som erhållits från icke-statliga  
organisationer eller privatpersoner 797 223

Summa 10 012 10 194

NOTER TILL ANSLAGSREDOVISNING

Not 25 Uo 09 7:1 ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Förvaltning (Ramanslag)

Forte disponerar en anslagskredit på 1 077 tkr.

Anslaget är räntebärande och överförs månadsvis med en tolftedel till räntekontot 
hos Riksgäldskontoret.

Not 26 Uo 09 7:2 ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskning (Ramanslag)

Forte disponerar en anslagskredit på 18 045 tkr.

Anslaget är icke räntebärande.  

Not 27 Uo 09 4:5 ap.12 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

Forskning inom äldreområdet (Ramanslag)

Anslaget är icke räntebärande.

Not 28 Uo 24 1:2 ap.2 Verk f innov.syst: F – del till Forte

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Anslaget är icke räntebärande.
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Ersättningar och uppdrag för Fortes styrelse
Nedan redovisas ersättningar och andra förmåner som betalats ut till Fortes styrelse
ledamöter under 2019, samt deras uppdrag som styrelse eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter och aktiebolag.

NAMN STYRELSE  OCH RÅDSUPPDRAG
ERSÄTTNING 

2019 (TKR)

Joakim Palme (ordförande)* Delegationen för migrationsstudier 30

Martin Ingvar (ordförande)** Brain Business AB
Whatru41 AB 30

Joa Bergold — 30

Catarina Eklundh Insynsrådet för Inspektionen  
för arbetslöshetsförsäkringen 30

Agneta Herlitz — 30

Tiny Jaarsma — 30

Kristina Jakobsson Sahlgrenska akademin (Fakultetsstyrelse)
Toxikologiska rådet, Kemikalieinspektionen 30

Urban Lindgren — 30

Olle Lundberg
Folkhälsomyndighetens insynsråd
Jämlikhetskommissionen
Agenda 2030-delegationen

30

Anna Meeuwisse — 30

Claes Möller AB Kryomobil 30

Louise Stjernberg — 30

PeO Öberg — 30

Ethel Forsberg (generaldirektör) — 1 339 

   * Uppdraget påbörjades 1 juli 2019
** Uppdraget avslutades 30 juni 2019
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