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Fortes vision
Att genom forskning bidra till ett 
samhälle med god hälsa, hållbart 
arbetsliv och hög välfärd.
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År 2020 har varit ett år kantat av utmaningar och 
präglat av en osäkerhet inför framtiden. Pandemin 
har kastat ljus på problem i samhället som tidigare 
varit mindre synliga. Forte har varit lyhörda inför 
nya kunskapsbehov och snabbt tagit initiativ till 
ett flertal utlysningar och kommunikationsinsatser 
som kan bidra med viktiga kunskapsunderlag 
kring krisens konsekvenser. I en tid av uppskjutna 
evenemang och övergång till digitala mötesformer 
har Forte uppvisat en stor flexibilitet och förmåga 
till snabb omställning. Genom att utveckla nya 
 lösningar och arbetssätt har vi kunnat fortsätta att 
bedriva vår verksamhet med samma höga kvalitet 
som tidigare.

Stora delar av den forskning som Forte finansierar 
har direkt eller indirekt betydelse för hanteringen 
av coronapandemin och dess effekter. Pandemin 
har även gjort avtryck på forskningspolitiken för 
de kommande åren. I den forskningspolitiska pro
positionen 2020 föreslår regeringen bland annat en 
ökning av Fortes fria forskningsmedel som ett sätt 
att öka kunskapen om den pågående krisen, men 
även om hur samhället ska klara nästa kris bättre. 
Forte föreslås även få flera nya viktiga uppdrag under 
åren 2021–2024, inklusive att inrätta ett nationellt 
program om psykisk hälsa samt att genomföra en 
satsning på folkhälsa och prevention. Forte välkomnar 
de nya förslagen på forskningssatsningar och ser fram 
emot att påbörja arbetet under 2021, i samverkan 
med andra forskningsfinansiärer och lärosäten.

Under 2021 startar också Horisont Europa, EU:s 
nya ramprogram för forskning och innovation. 
De globala utmaningar som är prioriterade i ram
programmet sammanfaller väl med de prioriteringar 
som regeringen gör i forskningspropositionen. Det 
finns därmed stora förutsättningar för kopplingar 
mellan aktörer på regional, nationell och europeisk 
nivå under kommande år.

Frågor kring hälsa, arbetsliv och välfärd är centrala 
för den sociala dimensionen av hållbar utveckling 
inom Agenda 2030, och Forte är därför en 
betydelse full aktör i arbetet för att nå de globala 
målen. Det är glädjande att regeringen delar den 
upp fattningen, vilket syns i regleringsbrevet för 
2021, där Forte fick ett nytt uppdrag kring upp
fyllandet av de globala målen för hållbar utveckling. 

Forte kan se tillbaka på ett år med stor aktivitet 
och viktiga satsningar i skuggan av pandemin, 
och för bereder sig nu för ett år med nya angelägna 
uppdrag. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för 
ett samhälle med hög välfärd, hållbart arbetsliv 
och god hälsa. Målen för vart vi vill är tydliga, 
men samtidigt fortsätter världen att utvecklas  
och förändras. Därför kommer Forte att fortsätta 
vara lyhörda, flexibla och beredda att göra 
 omprioriteringar när nya utmaningar dyker upp.

Stockholm, 22 februari 2021

Jonas Björck 
Generaldirektör 
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 2020
Utbetalda medel 
under året

743
 miljoner kronor

Ökning med 
68 miljoner kronor 
sedan 2019

Antal aktiva projekt 
under året

540 1 712
Antal finansierade 
forskare under året

Läs mer om Christer Mattsson och  
Thomas Johanssons projekt ”Att rekryteras, 
att tillhöra och att lämna − Exitprocesser bland 
unga nynazister” i Forte Magasin nr 2 2020

Antal handlagda ansökningar 
under året

1 405
Antal beviljade 
ansökningar

153
Antal utlysningar 
under året

6
Antal experter som deltog 
i beredningsarbetet

154
Lästa och nedladdade rapporter 

12 300
Dessutom har skriften "Ung och hbtq" 
spridits i cirka 45 000 exemplar via 
 organisationen Utbudet

UNG 
OCH  
HBTQ

Antal medarbetare 
per avdelning

22
Forskning och 
utvärdering

9Stab

6 Kommunikation

Antal medarbetare 
per år

2016

29

2017

30

2018

33

2019

39

2020

38

Läs mer om vår 
nya generaldirektör 
Jonas på sidan 9
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https://forte.se/publikation/forte-magasin-nr-2-2020/
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Om Forte
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 
är en statlig myndighet under Socialdepartementets 
ansvarsområde. 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 grund
forskning 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 2020 betalade 
Forte ut 743 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 tillgodose kunskapsbehoven.  
Vi kartlägger kunskapsläget inom Fortes områden 
genom utvärderingar, kunskapsöversikter och 
 kontinuerlig dialog med forskare och andra 
 samhällsaktörer.

Kommunikation
Forte ska också ansvara för kommunikation 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, kunskapsförmedling och 
dialog om den forskning vi finansierar. På så sätt 
vill Forte bidra till att forskningsresultat förs ut 
och kommer till nytta i samhället.
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Upplysningar om årsredovisningen
Våra huvudområden
Enligt förordning (2007:1431) med instruktion 
för Forte har vi till uppgift att främja samt stödja 
grundforskning och behovsstyrd forskning inom 
arbetslivsområdet samt inom social och folkhälso
vetenskap. I årsredovisningen presenterar vi vår 
finansiering fördelat på forskningsområdena hälsa, 
arbetsliv och välfärd, för att tydliggöra forsknings
områden snarare än vetenskapliga discipliner. 

De tre forskningsområdena hälsa, arbetsliv och 
välfärd överlappar, påverkar och förstärker varandra, 
vilket gör det svårt att dra skarpa gränser mellan 
dem. Den forskning som Forte finansierar berör 
ofta fler än ett område. Detta bör hållas i åtanke 
vid tolkning av den statistik som redovisas uppdelat 
per huvudområde.

Genomförande av Agenda 2030
Insatser baserade på vetenskap och evidensbaserad 
kunskap är en förutsättning för att uppnå de 17 globala 
målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Genom 
Fortes huvuduppgift att finansiera forskning inom 
hälsa, arbetsliv och välfärd bidrar Fortes verksamhet 
i stor utsträckning till genomförandet av Agenda 2030, 
med tyngdpunkt i den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling.

För de satsningar som beskrivs i avsnitt 3 Forsknings
program och 4 Samordningsområden har vi valt att 
redovisa vilka av målen i Agenda 2030 som i störst 
utsträckning berörs av varje satsning. Det gör vi för 
att synliggöra och skapa förståelse för berörings
punkterna mellan Fortes verksamhet och en hållbar 
samhällsutveckling. Redovisningen av specifika mål 
ska dock endast ses som en fingervisning, eftersom 
såväl målen i Agenda 2030 som olika forsknings
områden överlappar och påverkar varandra, och 
därför inte helt kan separeras från varandra.

Underlag och redovisningsprinciper
Den statistik som redovisas i resultatredovisningen 
bygger på data som har hämtats från Fortes 
 ansöknings och ärendehanteringssystem Prisma 
samt från ekonomisystemet Agresso.

Statistiken redovisas i huvudsak i form av tidsserier 
för de senaste fem åren och baseras på datauttag 
från årsskiftet vid varje aktuellt år. Differenser mot 
tidigare redovisningar förekommer på grund av att 
innehållet i avgränsningar i dataserier förändrats. 
Förändringar av pågående projekt, till exempel byte 
av medelsförvaltare eller projektledare, framgår inte 
i redovisningen.

I redovisningen av utbetalade medel ingår 
 netto utbetalning via transferering per forsknings
finansieringsärende, såsom de definieras av Fortes 
kodstruktur. Vissa typer av återbetalningar i samband 
med byte av medelsförvaltare syns inte i sammanställ
ningarna av utbetalade medel i resultat redovisningen. 
Därför uppstår differenser i förhållande till de upp
gifter som redovisas i den finansiella redovisningen.
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I redovisningen av ansökningar och beviljade medel 
ingår endast uppgifter om utlysningar som har 
administrerats av Forte. Utlysningar som genomförts 
i samarbete med, och som har administrerats av, 
andra organisationer ingår inte i statistiken över 
beviljade medel, men beskrivs i redovisningarna av 
utbetalda medel.

De ansökningar som har beviljats stöd men där 
projektledaren eller medelsförvaltaren valt att avböja 
stöd, räknas inte in i statistiken för beviljade ansök
ningar. Av de ansökningar som beviljades medel 
under 2020 hade två avböjts vid årsredovisningens 
upprättande.

I tabeller och text presenteras siffror i tusentals 
kronor och procent. På grund av avrundningar kan 
differenser förekomma vid manuell summering.

Resultatindikatorer
Forte bedriver ett fortlöpande arbete med att 
utveckla arbetssätten vid myndigheten och hur 
resultaten kan redovisas. Under 2020 har Forte 
påbörjat ett arbete med att utarbeta effektmål och 
identifiera resultatindikatorer som på ett rättvisande 
sätt ger en mer utvecklad bild av myndighetens 
måluppfyllelse. Mål för verksamheten har vidare 
fastslagits i myndighetens strategiska agenda för 
2019–2022. Arbetet med effektmål och indikatorer 
kommer att intensifieras och slutföras under 2021.

Under de följande avsnitten återfinns information 
som på olika sätt redovisar Fortes arbete utifrån 
myndighetens uppdrag samt måluppfyllelse. Denna 
information kommer även ligga till grund för Fortes 
fortsatta arbete med utvecklade resultatindikatorer.
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”Forte har gjort det bra,  
men vi ska bli ännu bättre”

fo
to

 R
ick

ar
d 

L.
 E

rik
sso

m

I april 2020 tillträdde Jonas Björck som ny general- 
direktör för Forte. Med sig in i arbetet har han en 
forskar utbildning, 20 års erfarenhet av forsknings-
frågor och ett stort samhällsintresse. Nu ser han fram 
emot att bidra till Fortes utveckling som finansiär 
och kunskapsförmedlare under kommande år.

1999 disputerade Jonas Björck i kvartärgeologi vid 
Stockholms universitet. Samma år inledde han sin 
karriär kring forskningsfrågor i rollen som forsknings
attaché på Naturvetenskapliga forskningsrådet 
– ett råd som senare skulle uppgå i Vetenskapsrådet. 
Där skulle Jonas bli kvar i många år, bland annat 
som avdelningschef med ansvar för forsknings
finansiering och forskningspolitik. År 2015 gick 
han vidare till Utbildningsdepartementet och  
tjänsten som departementsråd och chef för den 
forskningspolitiska enheten.

Med denna långa erfarenhet av forskningsfinansiering 
och forskningspolitik i bagaget klev Jonas under 
våren 2020 in i rollen som ny generaldirektör för 
Forte. Områdena hälsa, arbetsliv och välfärd kan 
kanske tyckas oväntade för en kvartärgeolog, men 
intresset för samhällsfrågor har alltid funnits där.

”Jag är visserligen naturvetare 
men mitt samhälls intresse är 
stort. När jag blev erbjuden 
tjänsten hos Forte hade jag 
under en tid längtat efter ett 

nytt ledarskapsuppdrag i en verksamhet som är 
intressant, relevant och där man kan göra skillnad. 
Där var Forte en självklar kandidat, säger han.

Att axla rollen som ny ledare för en organisation blir 
extra utmanande när ens medarbetare inte är på plats. 
Detta blev väldigt tydligt för Jonas, eftersom hans 
första tid på Forte sammanföll med coronapandemins 
första våg. Sedan mars 2020 har 
organisationen arbetat på distans.

”Det är en speciell situation som 
ställer nya krav på ledarskapet, 
men det har gått bra. Allt det  
där man brukar få gratis får man 
inte längre gratis – att springa på 
varandra i korridoren, ställa en 
snabb fråga vid kaffeautomaten, 
prata om helgen som varit. Som 
ledare kräver det att man blir  
mer aktiv själv och söker upp  
sina medarbetare”, säger Jonas.

Ett fokusområde under Jonas 
första månader på Forte har  

varit intern styrning och kontroll, att effektivisera 
och utveckla arbetsprocesser samt att kartlägga  
och följa upp kompetensbehov. Från 2021 planerar 
myndigheten att börja arbeta med nya uppdrag 
utifrån regeringens forsknings politiska proposition. 
Samtidigt förväntas en betydande ökning av forsk
ningsanslaget med nya medel att fördela.

”För att Forte ska kunna förvalta sitt anslag på bästa 
sätt krävs att processerna är rätt riggade. Lägger vi 
fokus på styrningen nu så kan vi lägga krut på rätt 
delar sedan. Jag ser det som en förberedelse för de 
kommande åren”, säger Jonas.

Som generaldirektör hoppas  
Jonas att Forte ska fortsätta 
bidra till en positiv och hållbar 
samhällsutveckling och ge  
kunskapsunderlag och vägledning 
till beslutsfattare i forskningsfrågor. 
Under kommande år kommer 
Forte fortsätta bidra till ny och 
relevant forskning, men också 
lägga fokus på att utveckla och 
förbättra tillvägagångssätten  
för att nå ut till forskningens 
användare.

”Forte har gjort det bra,  
men vi ska bli ännu bättre”.
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 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 forskningssamarbeten nationellt 
och internationellt. Detta avsnitt sammanfattar Fortes forskningsfinansierande 
verksamhet i siffror. Information om underlaget för redovisad statistik  
beskrivs i årsredovisningens inledning.
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12 FORTE 
ÅRSREDOVISNING 2020

1.  Forsknings- 
finansiering

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1.1  UTBETALDA MEDEL

Detta delavsnitt sammanfattar Fortes utbetalningar 
till forskning under 2020. Under året uppgick Fortes 
totala finansieringsutrymme, det vill säga de medel 
som är tillgängliga för forskningsfinansiering, till 
drygt 750 miljoner kronor. Finansieringsutrymmet 
utgörs huvudsakligen av Fortes forskningsanslag. 
Därutöver tillkommer bidrag från andra myndigheter 
och särskilda regeringsuppdrag med medel från andra 
anslag. Förutom att användas som bidragsmedel av sätts 
också en mindre del av forskningsanslaget till uppgifter 
kopplade till finansieringsverksamheten, så som kost
nader för utvärderingar, berednings arbete, kommuni
kationsinsatser, konferenser, resor och seminarier. 

Under 2020 har Forte betalat ut forskningsmedel 
om cirka 743 miljoner kronor. Det är en ökning 
med 68 miljoner kronor jämfört med 2019 och med 

90 miljoner kronor jämfört med 2018. Utbetalningarna 
under 2020 är kopplade till finansieringsbeslut tagna 
mellan 2009 och 2020. 

Forskningsområden
Den forskning som Forte finansierar kategoriseras 
utifrån våra huvudområden hälsa, arbetsliv och 
välfärd. Av de 743 miljoner kronor som utbetalades 
under 2020 gick ungefär en tredjedel till varje huvud
område. Fördelningen mellan huvudområden har 
blivit jämnare över tid, tack vare prioriterade sats
ningar inom såväl välfärds som arbetslivsområdet. 
En mindre andel av de utbetalade medlen (5 procent) 
har gått till forskning som är svår att kategorisera 
inom ett enskilt forskningsområde. Denna forskning 
kategoriseras här som ”övrigt” och avser alltså 
 forskning som spänner över flera av Fortes områden.

Figur 1 |  Utbetalda forskningsmedel 2020 fördelade på anslag och övriga finansieringskällor

FINANSIERINGSKÄLLA TKR PROCENT

Forskningsanslag, UO 09 7:2 ap.1 654 884 88,2%

Bidrag från andra myndigheter 44 712 6,0%

Forskning inom äldreområdet, UO 09 4:5 ap.12 36 000 4,8%

Forskning och utveckling (Vinnova), UO 24 1:2 ap.2 7 250 1,0%

Totalt 742 846 100%

Under året betalade Forte ut

743 miljoner kronor 
till forskning
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ÅRSREDOVISNING 2020

1.  Forsknings- 
finansiering

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1.1  UTBETALDA MEDEL

Hälsa
Under 2020 utbetalade Forte cirka 251 miljoner 
kronor till forskning inom hälsoområdet. Den 
finansierade forskningen inom hälsoområdet bedrivs 
i huvudsak utifrån ett medicinskt eller hälsoveten
skapligt perspektiv, men inom området förekommer 
även samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig, 
teknisk och humanistisk forskning. Forskningen 
berör bland annat frågor om folkhälsa, hälso och 
sjukvårdssystemet, åldrande samt funktionsnedsätt
ning. Även huvuddelen av Fortes finansiering av 
forskning kring alkohol och droger återfinns inom 
detta huvudområde. 

Arbetsliv
De utbetalda medlen inom arbetslivsområdet 
uppgick under 2020 till cirka 218 miljoner kronor. 
Huvuddelen av den finansierade forskningen inom 
området är av samhällsvetenskaplig karaktär, men 
medicinsk och hälsovetenskaplig forskning utgör en 
betydande andel. Endast en mindre andel av den 
finansierade forskningen är av uttalat teknisk eller 
humanistisk karaktär. 

Den forskning som Forte finansierar inom arbetslivs
området kan delas in i tre underområden med egna 
inriktningar: arbetsmarknad, arbetsorganisation 
samt arbete och hälsa. Inom området arbetsmarknad 

finansierar Forte forskning om arbetsmarknadens 
funktion och effekter av arbetsmarknadspolitik, 
men även forskning om arbetsrätt, arbetsmarknadens 
parter och avtal. Inom området arbetsorganisation 
finansieras forskning om styrning, ledning och 
inflytandefrågor samt forskning om kompetens, 
lärande, yrkesroller och organisationsformer. Inom 
det tredje området, arbete och hälsa, finansieras 
forskning om psykisk och fysisk belastning, belast
ningsskador och hälsorisker samt forskning om 
kemiska och biologiska hälsorisker kopplade till 
exponering i arbetslivet.

Välfärd
Under 2020 utbetalades cirka 239 miljoner kronor till 
forskning inom välfärdsområdet. Välfärdsområdet, 
likt arbetslivsområdet, domineras av samhällsveten
skaplig forskning. Inom området finns en mindre 
andel medicinsk eller hälsovetenskaplig forskning, 
samt inslag av teknisk och humanistisk forskning. 
Forskningen som finansieras rör hela det socialveten
skapliga fältet från socialpolitik och socialförsäkring, 
till frågor om uppväxt, socialisation samt sociala och 
etniska relationer. Det enskilt största forsknings
området inom huvudområdet välfärd avser forskning 
om socialtjänsten och informell omsorg – ett område 
med stark anknytning till det nationella programmet 
om tillämpad välfärdsforskning.

Figur 2 |  Utbetalda medel 2020 (procent) 
fördelade på Fortes huvudområden

  Hälsa   Arbetsliv   Välfärd
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Figur 3 |  Utbetalda medel 2016–2020 (tkr) 
fördelade på Fortes huvudområden
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14 FORTE 
ÅRSREDOVISNING 2020

1.  Forsknings- 
finansiering

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1.1  UTBETALDA MEDEL

Medelsförvaltare
De medel som utbetalas av Forte förvaltas av en 
organisation, så kallad medelsförvaltare. Medels
förvaltaren är i de flesta fall ett lärosäte, men Forte 
beviljar även medel till andra typer av forsknings
utförande organisationer, exempelvis stiftelser och 
regioner. Av de cirka 743 miljoner kronor som Forte 
utbetalade under 2020 gick cirka 91 procent, eller 
knappt 673 miljoner kronor, till universitet och hög
skolor. Den största enskilda mottagaren under 2020 
var Karolinska Institutet, som mottog 18 procent 
av de utbetalade medlen från Forte. Andra stora 
bidragsmottagare var Stockholms och Göteborgs 

universitet med 14 respektive 11 procent av de 
 ut  betalade medlen. Drygt tre procent av forsknings
medlen gick till forskningsutförande organisationer 
tillhörande region, landstings eller kommunsektorn. 
Därutöver har drygt två procent av bidragen 
 ut  betalats till branschforskningsinstitut, enskilda 
utbildningssamordnare och ickevinstdrivande 
organisationer. En mindre andel av de utbetalade 
medlen (5 procent) har gått till olika samarbeten 
där Forte är medfinansiär. Det handlar i huvudsak 
om gemensamma satsningar som administrerats 
av Formas, Vetenskaps rådet, NordForsk och 
 Riksbankens Jubileumsfond.

Figur 4 |  Största medelsförvaltare 2020 (tkr): 
Utbetalda medel

Karolinska Institutet

Stockholms universitet

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Malmö universitet

Mälardalens högskola

132 005

103 893

83 073

71 618

52 354
51 791

44 356

16 025

13 782
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ÅRSREDOVISNING 2020

1.  Forsknings- 
finansiering

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1.2  HANDLAGDA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

I detta delavsnitt presenteras siffror för de bidrags beslut 
som tagits under 2020, och som innebär att Forte 
förbundit sig att betala ut medel under perioden 
2020–2026. Under 2020 tog Forte bidragsbeslut för 
1 405 ansökningar som inkommit genom sex olika 
utlysningar under året. Av dessa blev 153 beviljade 
forskningsmedel till ett totalt belopp om 503 miljoner 
kronor. Därutöver fattade Forte beslut om förlängd 
finansiering för den forskarskola som ingår i det 
nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning, 
till ett belopp om 46 miljoner kronor. Forte beviljade 
också ytterligare bidrag om knappt 5,5 miljoner kronor 
till befintliga projekt inom en satsning på forskning 
om välfärdens kvalitet, organisation och processer. 

Sammantaget beviljade Forte alltså cirka 555 miljoner 
kronor i nytt forskningsstöd under året. De förläng
ningar och förstärkningar om totalt cirka 52 miljoner 

kronor som omnämns ovan inkluderas inte i statistik 
som rör handlagda och beviljade ansökningar.

I jämförelse med föregående år hanterade Forte ett 
mindre antal ansökningar under året, 1 405 jämfört 
med 1 675 under 2019. Sett i ett femårsperspektiv hade 
Forte en topp 2017 i samband med introduktionen 
av de nationella programmen för tillämpad välfärds
forskning och arbetslivsforskning. År 2020 utmärker 
sig genom att vara ett år med relativt få ansökningar. 
Att det totala antalet ansökningar sjunkit beror 
delvis på att tidigare beslutade insatser för att minska 
översökning börjat träda i kraft. Forte har också haft 
ett mindre antal utlysningar under året, varav vissa 
varit nischade mot specifika områden inom exempelvis 
arbetslivs och äldreområdet.

Figur 5 |  Handlagda och beviljade ansökningar 
2016–2020 (antal)

   Antal handlagda    Antal beviljade

1 405

153

1 675
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178
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176

1 489
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Beviljandegrad

Beviljandegrad anges i procent 
och beräknas på antalet bevil-
jade ansökningar i förhållande 
till det totala antalet ansök-
ningar. I denna årsredovisning 
använder vi beviljande grad 
för att mäta konkurrens och 
utvärdera utfall inom olika 

forskningsområden och för 
olika grupper av sökande. 
 Beviljandegraden påverkas 
av många faktorer, inklusive 
ansökningstryck, antal 
 ut lysningar under året och 
storleken på beviljade belopp.

Handlagda ansökningar/Inkomna ansökningar

I denna årsredovisning an-
vänds begreppet ”handlagda 
ansökningar” för ansökningar 
som har granskats och beslu-
tats under 2020. I tabeller och 
diagram redovisar vi antalet 
handlagda ansökningar snarare 
än antalet inkomna ansökningar. 

Denna distinktion görs för att 
kunna exkludera ansökningar 
som inkommit under året, men 
som tilldelas beslut under näst-
kommande år.

Begrepps
förklaringar
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RESULTAT- 
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1.2  HANDLAGDA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

Forskningsområden
Redovisat per huvudområde fördelades beviljade 
bidrag under 2020 så att 45 procent av medlen 
gått till forskning inom ”Hälsa”, 22 procent till 
”Arbetsliv” och 33 procent till ”Välfärd”. Att en 
lägre andel medel beviljats inom arbetslivsområdet 
är en förändring mot 2019 (33 procent) och beror 
på att en stor del av anslaget varit uppbundet av 
tidigare års beslut.

Figur 6 |  Beviljade medel 2020 (procent)  
fördelade på Fortes ansvarsområden

   Hälsa   Arbetsliv   Välfärd

Av Fortes tre huvudområden, hälsa, arbetsliv och 
välfärd, inkom flest ansökningar under 2020 inom 
hälsoområdet. Under året hanterades 610 ansök
ningar inom detta område. Av de handlagda ansök
ningarna beviljades 61 stycken, vilket innebär en 
beviljandegrad på 10 procent. Arbetslivsområdet 
mottog 374 ansökningar, varav 40 (10,7 procent) 
beviljades. Välfärdsområdet hade en beviljandegrad 
på 13,3 procent, vilket innebär att 52 av 390 hand
lagda ansökningar kunde beviljas bidrag.

22%
45%

32%

Figur 7 |   Handlagda och beviljade ansökningar 2016–2020 (antal) fördelade på Fortes huvudområden 
Tabellen exkluderar ansökningar som inte kan klassificeras utifrån Fortes huvudområden

 HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD

ÅR Handlagda Beviljade
Beviljande-

grad (%) Handlagda Beviljade
Beviljande-

grad (%) Handlagda Beviljade
Beviljande-

grad (%)

2020 610 61 10,0% 374 40 10,7% 390 52 13,3%

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%

2016–2020 3 635 340 9,4% 2372 261 11,0% 1974 266 13,5%
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1.2  HANDLAGDA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

Globala målen för hållbar utveckling
Sedan 2019 ger Forte möjlighet för sökande att 
klassificera ansökningar utifrån de globala hållbar
hetsmålen i Agenda 2030. På så sätt hoppas Forte 
tydligare kunna synliggöra de bidrag som vi gör för 
uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen. För 
varje ansökan finns möjlighet att ange upp till tre 
mål som ansökan svarar mot. Forte tar i dagsläget 
inte in information om vilka specifika delmål 
som ansökan korresponderar med. Här pågår ett 
myndighetsgemensamt utvecklingsarbete mellan 
Forte, Formas och Vetenskapsrådet.

Bland årets beviljade ansökningar adresseras hela 
14 av de 17 globala hållbarhetsmålen av minst en 
ansökan. Enbart två beviljade ansökningar anger 
att klassningen inte är applicerbar på ansökan. 
Likt 2019 är det flest antal ansökningar som svarar 
mot mål 3 (Hälsa och välbefinnande).

Figur 8 |  Globala hållbarhetsmål 2020: Beviljade ansökningar (antal) fördelade på 
de fem mest adresserade hållbarhetsmålen och Fortes huvudområden

MÅL HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD TOTALT

03. Hälsa och välbefinnande 61 26 37 124

10. Minskad ojämlikhet 35 20 29 84

05. Jämställdhet 15 16 19 50

08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 5 28 7 40

11. Hållbara städer och samhällen 5 4 8 17

Av årets beviljade ansökningar svarar

124 mot Mål 3 Hälsa 
och välbefinnande 
i Agenda 2030
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1.2  HANDLAGDA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

Medelsförvaltare
Under 2020 beviljade Forte nytt forskningsstöd 
till sammanlagt 25 olika organisationer. Av de  
503 miljoner kronor som Forte beviljade under 
2020 gick knappt 95 procent, 475 miljoner kronor, 
till universitet och högskolor. Drygt 5 procent  
(25 miljoner kronor) beviljades till kommuner och 

regioner. Den medelsförvaltare som beviljades mest 
medel under 2020 var Karolinska Institutet. Även 
i ett femårsperspektiv är Karolinska institutet den 
största bidragsmottagaren. Sedan 2016 har lärosätet 
beviljats bidrag om cirka 692 miljoner kronor, vilket 
motsvarar cirka 22 procent av de totalt beviljade 
medlen under denna period.

Figur 9 |   Största medelsförvaltare 2020 (tkr):  
Beviljade medel

Karolinska Institutet

Stockholms universitet

Göteborgs universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet

Lunds universitet

Uppsala universitet

Region Stockholm

Linnéuniversitetet

Högskolan Dalarna

103 366  

77 157  

56 418 

46 241 

39 630  

35 129 

33 308

14 190

11 439 

10 372

Figur 10 |  Största medelsförvaltare 2016–2020 (tkr): Beviljade medel fördelat på år

MEDELSFÖRVALTARE 2020 2019 2018 2017 2016
Andel av totalt beviljade 

medel 2016–2020

 Karolinska Institutet 103 366 188 833 110 798 136 608 153 111 22%

 Stockholms universitet 77 157 204 320 54 432 62 711 106 973 16%

 Göteborgs universitet 56 418 79 876 96 929 71 141 67 992 12%

 Lunds universitet 35 129 88 094 88 792 55 658 45 279 10%

 Umeå universitet 46 241 65 587 56 464 26 142 55 718 8%

 Linköpings universitet 39 630 73 932 35 520 24 208 20 144 6%

 Uppsala universitet 33 308 38 586 55 188 36 063 18 320 6%

 Malmö universitet 7 032 21 790 17 730 8 919 12 220 2%

 Mälardalens högskola 10 236 20 129 8 001 5 585 11 810 2%

 Linnéuniversitetet 11 439 15 820 12 820 19 200 – 2%
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1.2  HANDLAGDA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

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 bidragsformer som är avsedda 
att främja nydisputerade forskare. Den största delen 
av Fortes finansiering delas ut genom projektbidrag, 
som syftar till att bidra till ökad kunskap om en 
identifierad frågeställning. Under 2020 beviljade 
Forte 372 miljoner kronor i projektbidrag, vilket 
motsvarar 74 procent av det totala beviljade beloppet. 
Huvuddelen av projektbidragen, cirka 68 procent, 

beviljades inom ramen för den årliga öppna 
 utlysningen (som redovisas närmare i avsnitt  
1.4 Utlysningar under året). Även i ett femårs
perspektiv är projektbidrag den största bidragsformen 
såväl till antalet beviljade ansökningar som till 
mängden beviljade medel. Av de olika bidragsformer 
som användes under perioden dominerar projekt
bidrag genom att uppgå till en totalsumma om knappt  
1,9 miljarder kronor i ackumulerade beviljade medel. 
Därefter följer programbidrag på 682 miljoner kronor, 
följt av juniorforskar och postdokbidrag. Trots 
att inga programbidrag beviljades under 2017 eller 
2020 står bidragsformen för den näst största 
bidragsmängden under tidsperioden.

Figur 11 |   Bidragsformer 2020 (tkr): Beviljade medel för  
de sex största bidragsformerna under året
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Figur 12 |   Bidragsformer 2016–2020 (tkr): Beviljade medel för 
de fyra största bidragsformerna under perioden
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1.2  HANDLAGDA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

Genomsnittligt bidragsbelopp
Forte följer upp det genomsnittliga beviljade 
bidragsbeloppet för projekt och juniorforskarbidrag 
för att få en inblick i forskningens kostnader. Det 
genomsnittliga beloppet för beviljade projekt och 
juniorforskarbidrag under 2020 var 4,2 miljoner 
kronor, vilket är Fortes högsta genomsnittliga 
belopp någonsin. Det ökade bidragsbeloppet beror 
framför allt på att Forte under året prioriterat att 
öka finansieringsgraden och därmed genom för
barheten av de forskningsprojekt som är av högsta 
kvalitet och relevans.

Figur 13 |   Genomsnittligt belopp (tkr) 2016–2020 
för beviljade projekt- och juniorforskarbidrag
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Figur 14 |  Genomsnittligt belopp (tkr) 2016–2019 för beviljade projektbidrag 
och juniorforskarbidrag fördelat på Fortes ansvarsområden

ÅR HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD ALLA OMRÅDEN

2020 4 347 4 069 4 118 4 207

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

2016–2020 3 551 3 722 3 644 3 633
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1.3  FORTE-FORSKAREN

I varje ansökan som skickas in till Forte ska en 
 projektledare anges. Denna person är vetenskapligt 
ansvarig för ansökan till Forte och ansvarar för att 
planera och genomföra forskningen. Projektledaren 
är i samtliga fall en disputerad forskare. I detta del
avsnitt presenteras information kring de forskare 
som söker och beviljas bidrag från Forte.

Karriärålder
Under 2020 hade de projektledare som beviljades 
bidrag från Forte en genomsnittlig karriärålder på 
knappt tio år, baserat på antalet år efter doktors
examen. Flest projektledare (25 procent) hade en 
låg karriärålder, där bidraget beviljats inom två år 
från doktorsexamen. Detta är en ökning från 2019, 
och en delorsak är ökade satsningar på postdok
bidrag under 2020.

Den beviljade andelen per karriärålderskategori följer 
i stort söktrycket för respektive grupp. Två grupper 
som sticker ut är dock de som nyligen avlagt doktors
examen (0–2 år), som står för en högre andel av de 
beviljade ansökningarna än de inkomna, samt fors
kare i gruppen 6–10 år, där situationen är motsatt.

Könsfördelning
Alla ansökningar som inkommer till Forte ska 
behandlas och bedömas utifrån samma kriterier 
och grunder oavsett den sökandes kön. Forte följer 
kontinuerligt upp beviljandegraden 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 5.2 Jämställdhetsintegrering. 

Av de ansökningar som beviljades forskningsmedel 
av Forte under 2020 hade 65 procent en kvinnlig 
huvudsökande och 35 procent en manlig huvud
sökande. Inget huvudområde avviker markant från 
denna fördelning. Fördelningen av medel speglar  
i stort fördelningen av kvinnliga och manliga 
huvudsökande i inkomna ansökningar. Av det totala 
antalet handlagda ansökningar hade 62 procent en 
kvinnlig huvudsökande och 38 procent en manlig. 
Den ojämna könsfördelningen gäller även för 
 medverkande forskare. I de ansökningar som inkom 
under 2020 var knappt 60 procent av de sökande 
och medverkande forskarna kvinnor. Samma nivå 
gäller även för beviljade ansökningar, där 60 procent 
av namngivna forskare var kvinnor.

Figur 15 |  Karriärålder för projektledare 2020 (procent): 
Andel handlagda och beviljade ansökningar 
fördelat på år efter doktorsexamen

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

 Handlagda ansökningar  Beviljade ansökningar

0–2 år 3–5 år 6–10 år 11–15 år 16–20 år 21+ år

Hälsa Arbetsliv Välfärd

32,8% 32,5% 40,4%

67,2% 67,5% 59,6%

Figur 16 |  Andel kvinnor och män som beviljats 
forskningsmedel 2020 (procent) fördelade 
på Fortes huvudområden
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1.3  FORTE-FORSKAREN

Beviljandegraden för ansökningar som handlades 
under 2020 var cirka 11 procent för kvinnor och 
10 procent för män. Under de senaste fyra åren har 
kvinnor haft en något högre beviljandegrad än män 
rent generellt. Inom huvudområdet arbetsliv skiljer 
sig beviljandegraden för män och kvinnor med 
4 procentenheter (12 procent för kvinnor mot 
8 procent för män). Inom välfärdsområdet har 
männen en högre beviljandegrad, 15 procent 
jämfört med 12 procent för kvinnor.

En positiv förändring är att andelen beviljade medel 
för kvinnor respektive män i stort motsvarar andelen 
beviljade ansökningar per kön. Det vill säga, kvinnor 
stod inte bara för 65 procent av antalet beviljade 
ansökningar, utan även 65 procent av de totalt bevil
jade medlen. Detta är en förändring mot 2019 då 
medelstilldelningen per sökande kvinnlig projek t
ledare var lägre än per beviljad manlig forskare.

Figur 17 |  Beviljandegrad för kvinnor och män 2016–2020 
(procent)
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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 utlys
ningar där forskare söker i öppen konkurrens. I det 
här avsnittet redovisar vi hur de beviljade medlen 
2020 fördelas mellan utlysningar där bidragsbeslut 
har tagits under året. Information om specifika utlys
ningar finns även i avsnitt 3.1 Nationellt program 
för arbetslivsforskning, 3.2 Nationellt program för 
tillämpad välfärdsforskning samt 4.5 Äldre.

Forte genomför både utlysningar som är riktade mot 
särskilda områden eller samhällsutmaningar och den 
årliga öppna utlysningen, som är öppen för alla 
ansökningar inom Fortes huvudområden. Av de 
503 miljoner kronor som Forte beslutade om 2020 

fördelades 327 miljoner kronor via den årliga öppna 
utlysningen. Återstående 176 miljoner kronor för
delades via fem utlysningar med inriktningar mot 
syntetisering av arbetslivsforskning, implemente
ringsforskning, internationell postdok, tillämpad 
välfärdsforskning och forskning om äldreomsorgen. 
Fördelningen påverkas bland annat av vilka uppdrag 
som Forte har från regeringen. Under de senaste åren 
har Forte fått fler och större uppdrag om att fördela 
medel inom särskilda forskningsområden.

Utlysningar som genomförts i samarbete med, och 
som administrerats av, andra organisationer ingår 
inte i Fortes redovisningar av beviljade medel, om 
inget annat anges.

Figur 18 |  Utlysningar 2020: Procentuell fördelning 
av beviljade medel
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Figur 19 |  Fortes särskilda utlysningar 2020: ansökningar och beviljade medel

UTLYSNING
HANDLAGDA 

ANSÖKNINGAR
BEVILJADE 

ANSÖKNINGAR 
BEVILJANDE

GRAD
BEVILJADE 

MEDEL (TKR)

Årliga öppna utlysningen 1 100 80 7,3% 326 777

Implementeringsforskning 2020 97 14 14,4% 74 300

Internationell postdok 2020 54 13 24,1% 31 600

Synteser av arbetslivsforskning 2020 30 13 43,3% 9 895

Tillämpad välfärdsforskning 2020 86 20 23,3% 47 655

Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020 38 13 34,2% 12 308

Samtliga utlysningar 1 405 153 10,9% 502 535
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1.4  UTLYSNINGAR UNDER ÅRET

Insatser kring coronapandemins effekter
Stora delar av den forskning som Forte finansierar 
har direkt eller indirekt betydelse för coronapandemin 
och dess konsekvenser. Därför har Forte under året 
genomfört ett antal utlysningar och andra insatser för 
att snabbt kunna bidra till ett kunskapsunderlag för att 
hantera den pågående krisen, samt till kunskaper och 
insikter för att samhället ska klara nästa kris bättre.

Forskning om ökad kunskap kring 
äldreomsorgen
Under pandemins första våg 
uppdagades ett om  fattande 
behov av kunskap kring 
 hanteringen av smittspridning 
inom äldreomsorgen. Detta gjorde 
att Forte beslöt att öppna en utlysning med titeln 
Ökad kunskap om äldreomsorgen för att möta 
dessa utmaningar. Inom utlysningen beviljades 13 
ettåriga projekt och systematiska översikter medel. 

Formas akututlysning 2020
Med syftet att möjliggöra datainsamling för att 
säkerställa framtida tillgänglighet för forskning, 
deltog Forte i Formas akututlysning för 2020. 
 Forskare inom Fortes områden kunde där ansöka 
om medel för akut datainsamling med koppling till 
coronapandemin. Det inkom ett mycket stort antal 
ansökningar inom Fortes områden och 13 projekt 
beviljades medel av Forte. Utlysningen genomfördes 
och administrerades av Formas, och är därför 
 ex kluderad i Fortes redovisningar av inkomna och 
beviljade ansökningar under 2020.

Tilläggsbidrag till forskning om välfärdens kvalitet 
organisation och processer
Ett område som har visat sig särskilt relevant för 
coronapandemin är hur vi organiserar och styr 
vård och omsorg. Inom ramen för Fortes satsning 
Väl färdens kvalitet, organisation och processer fick 
forskare med pågående finansiering möjlighet till 
ytterligare finansiering för att koppla sin forskning 
till pandemin, och på så sätt bidra till kunskap 
om hållbara välfärdssystem under en kris. Nio av 
14 pågående projekt inom satsningen ansökte om 
bidraget, varav samtliga beviljades medel.

Synteser av arbetslivsforskning med 
koppling till pandemin
I utlysningen Synteser av arbetslivsforskning 
 efterfrågade Forte bland annat ansökningar med 
en koppling till pandemins effekter på arbetslivet. 
Av de ansökningar som beviljades medel hade fyra 
en tydlig koppling till coronapandemin, och berörde 
bland annat distansarbete, ledarskap och arbets
villkor i äldreomsorgen.

Coronaperspektiv i årliga öppna utlysningen
I den årliga öppna utlysningen 2020 öppnade Forte 
upp möjligheten för sökande att anpassa sina ansök
ningar utifrån pågående pandemi. Läs mer under 
rubriken ”Årliga öppna utlysningen” nedan.
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1.4  UTLYSNINGAR UNDER ÅRET

Årliga öppna utlysningen
Drygt hälften av Fortes totala forskningsstöd betalas 
ut genom vår årliga öppna utlysning för projekt
bidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag. Den 
årliga öppna utlysningen är öppen för alla ansök
ningar inom Fortes huvudområden: hälsa, arbetsliv 
och välfärd. 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 medarbetare och ungefär 
100 granskare varje år. Utlysningen öppnar årligen 
i december med beslut i oktober nästföljande år. 
Ansökningsprocessen för projekt och juniorforskar
bidrag är indelad i två steg, där första steget avser 
skisser. I steg 2 ombeds forskare vars ansökan blivit 
accepterad att skicka in en fullständig ansökan.

Totalt inkom 1 100 ansökningar i Fortes årliga 
öppna utlysning för 2020. Det är en ökning med 

58 ansökningar jämfört med 2019. Under 2020 var 
beviljandegraden för den årliga öppna utlysningen 
7,3 procent, jämfört med 8,6 procent 2019. Beviljan
degraden för fullständiga ansökningar, det vill säga 
för dem vars skiss accepterades i steg 1 av ansök
ningsprocessen, var 29,1 procent. Den lägre bevil
jandegraden i jäm förelse med 2019 kan till stor del 
förklaras med att det genomsnittliga bidraget har 
ökat med 220 tkr under 2020, och nu uppgår till 1 
441 tkr. 

Forte är angelägna om att den forskning vi stödjer 
också förmår fånga in och analysera den pågående 
pandemins konsekvenser och följdverkningar för 
människor och välfärdssystem. Därför möjliggjorde 
Forte för att ansökningar som accepterats till steg 2 
i den årliga öppna utlysningen kunde utvecklas för 
att fånga in krisens konsekvenser. Av de 68 projekt 
och juniorforskaransökningar som beviljades medel i 
den årliga öppna utlysningen hade cirka 20 utvecklat 
sin ansökan med anledning av pandemin.

Arbetet med den årliga öppna 
utlysningen engagerar ungefär 

100 granskare 
varje år
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1.4  UTLYSNINGAR UNDER ÅRET

Figur 20 |  Fortes årliga öppna utlysning 2017–2020: ansökningar och beviljade medel

PROJEKTBIDRAG JUNIORFORSKARBIDRAG POSTDOKBIDRAG ALLA BIDRAGSFORMER
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2020 751 58 250 047 255 10 52 730 94 12 24 000 1 100 80 326 777

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

2018 832 76 266 918 261 12 53 704 115 12 19 200 1 208 100 339 822

2017 931 71 230 688 314 18 74 817 157 12 19 200 1 402 101 324 705

Figur 21 |  Beviljandegrad i årliga öppna utlysningen 2017–2020 fördelat på bidragsform

  Juniorforskarbidrag   Postdokbidrag    Projektbidrag
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1.5  BEREDNINGSARBETE

Inom ramen för de utlysningar som genomfördes 
under 2020 har 17 unika beredningsgrupper arbetat 
med att bedöma de inkomna ansökningarna. Sam
mansättningen i Fortes beredningsgrupper består  
i regel av erfarna forskare och företrädare för våra 
olika huvudområden hälsa, arbetsliv och välfärd.  
I varje grupp ingår även allmänrepresentanter som 
bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i 
forskningsfinansieringen. Under 2020 var knappt 
hälften av ledamöterna rekryterade från andra 
länder än Sverige, i huvudsak Danmark, Finland 
och Norge samt Storbritannien. Totalt deltog 
154 personer i beredningsgrupperna under 2020. 
I figur 22 redovisas antal kvinnor och män uppdelat 
per funktion i Fortes beredningsgrupper. Eftersom 
fyra personer deltagit i fler än en beredningsgrupp 
blir det totala antalet funktioner 158.

En beredningsgrupp leds av en ordförande som 
tillsammans med övriga ledamöter granskar och 
bedömer de inkomna forskningsansökningarna. 
Ibland tillkommer externa granskare av jävsskäl, eller 
om gruppen saknar kompetens inom ett sakområde. 
Forte har sedan länge strävat efter en jämn könsför
delning i sina beredningsgrupper. Målet är att varken 
kvinnor eller män ska representera mindre än 40 
procent av medlemmarna i grupperna. På det över
gripande planet har målet uppnåtts med en total 
fördelning om 52 procent kvinnor och 48 procent 
män. För rollen som ordförande finns dock en över
vikt av män, som upptar 63 procent av ordförande
posterna. Forte planerar att titta närmare på möjliga 
orsaker till detta och hur de kan hanteras. Fortes 
arbete för en jämställd beredningsprocess beskrivs 
ytterligare i avsnitt 5.2 Jämställdhetsintegrering.

Figur 22 |  Könsfördelning bland ledamöter i beredningsgrupper 2020 fördelat på funktion

FUNKTION KVINNOR MÄN SAMTLIGA

Ordförande (inkl. vice ordförande) 6 10 16

Ledamot (inkl. allmänrepresentanter) 76 63 139

Externa granskare 1 2 3

Totalt 83 75 158

Under 2020 utgjordes Fortes 
beredningsgrupper av

52%
kvinnor 48%

män
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1.6  MÅLUPPFYLLELSE

Forte bedömer att måluppfyllelsen för huvudupp
draget är mycket god. Forte ska främja och ta initiativ 
till mång och tvärvetenskaplig forskning, samt verka 
för att ett köns och genusperspektiv inkluderas  
i den forskning myndigheten finansierar, när det 
är tillämpligt. I förhållande till den övergripande 
finansieringsprocessen sker detta genom en mångfald 
av utlysningar som riktar sig mot olika utmanings
områden och som ställer krav på samverkan mellan 
såväl olika forskare som med det omgivande sam
hällets olika aktörer. I beredningsprocessen bevakas 
utfall när det gäller såväl forskningens inriktning som 
forskargruppernas sammansättning 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.

Sjukt mycket prylar – forskning  
söker bättre behandling vid 
samlar syndrom
Överallt enorma högar med tidningar,  
kläder och föremål, ibland från golv till tak. 
Så kan det se ut hemma hos människor 
som lider av samlarsyndrom. Effektivare 
behandling behövs och forskning pågår.

Så många som 2,5 procent av alla vuxna 
i Sverige kan lida av samlarsyndrom, ett 
psykiatriskt tillstånd som innebär att man 
inte kan göra sig av med saker och ständigt 
skaffar fler. Äldre drabbas oftare än yngre, 
och majoriteten har också annan psykisk 
belastning, som depression, social fobi 
 eller generaliserat ångestsyndrom.

– Det händer att vi knappt kan komma  
in i hallen för att klienterna har så mycket 
saker. De har små smala gångar, ”get-
stigar”, att röra sig på mellan rummen 
och det finns ingen plats där vi kan 
 sitta ner och prata, säger Johan Ågren, 
boende stödjare i Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning.

För att undvika vräkning och hemlöshet 
kan socialtjänsten sanera klienternas 
hem – men det görs bara i absoluta nöd-
fall. För även om åtgärden kan vara en 
räddning i stunden så behandlar det inte 
samlarsyndromet. För att få en varaktig 
förändring måste man istället förändra 
personernas beteende.

Volen Ivanov är forskare vid Karolinska 
Institutet och kvalitetsansvarig psykolog för 
Psykiatri Sydväst inom Region Stockholm. 
Han har också varit med och byggt upp 

Samlarteamet inom Stockholm stad, där 
boendestödjaren Johan Ågren ingår.

Såväl inom psykiatrin som socialtjänsten 
erbjuds behandling mot samlarsyndrom, 
baserad på KBT – kognitiv beteendeterapi. 
Insatserna har dock funnits i två skilda 
stuprör fram till nu. I ett aktuellt forsk-
ningsprojekt ska Volen Ivanov undersöka 
effekten av att kombinera dem. 

– Vi kommer att rekrytera 70–80 personer 
med samlarsyndrom till studien. Alla 
kommer att få kognitiv beteendeterapi 
inom psykiatrin, men hälften kommer 
dessutom att få hjälp av Samlarteamet  
i sitt hem efteråt. Vår hypotes är att de 
som får båda insatserna kommer att 
 lyckas minska belamringen i sitt hem 
mer än de andra.

Läs mer i Forte Magasin nr. 2/2020
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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 central. 

Coronapandemin har tydligt visat hur beroende vi är av 
 varandra i ett krisläge – att samverkan i många fall är en 
förutsättning för att hantera situationen. Samverkan på alla 
nivåer: mellan länder, mellan regioner, mellan sektorer och 
politikområden, mellan organisationer och mellan människor. 
Pandemin har också drivit på utvecklingen av nya digitala 

sätt att samverka. Etablerade kontakter och befintliga 
 samarbeten och nätverk, där man redan har byggt upp 
 förtroende för varandra, gör skillnad i ett krisläge. 
 Samverkan kan därför även vara ett sätt att arbeta 
 före byggande med att öka beredskapen och minska 
 sårbarheten för olika typer av påfrestningar.
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2.1  NATIONELL SAMVERKAN

Forte har ett omfattande samverkansarbete med 
andra aktörer i Sverige. Eftersom samverkan genom
syrar hela Fortes verksamhet beskrivs nationella sam
verkansaktiviteter på flera platser i årsredovisningen, 
till exempel i avsnitt 4 Forskningsprogram och 
avsnitt 6 Kommunikation. Här lyfter vi några av de 
strategiskt viktiga samarbeten som pågått under året.

Samordningsgrupp för forskningsfinansiärer
Generaldirektörerna för Forte, Energimyndigheten, 
Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och 
Vinnova ingår i en samordningsgrupp för att utbyta 
erfarenheter, identifiera gemensamma satsningar 
och säkerställa effektiva arbetssätt myndigheterna 
emellan. Under året har samordningsgruppen 
genomfört sju möten. Ett viktigt diskussionsämne 
har varit förberedelser inför EU:s kommande 
program för forskning och innovation, Horisont 
Europa, samt hantering av det myndighetsgemen
samma regeringsuppdraget att ta fram ett förslag 
på en nationell strategi för det svenska deltagandet. 
Andra viktiga frågor har varit gemensamma 
 prioriteringar av svensk medverkan i partnerskaps
program, säkerhetsfrågor, jämställdhetsintegrering 
och öppen tillgång till vetenskapliga resultat. 

Utöver de formella mötena har generaldirektörerna 
sedan mars haft löpande avstämningar för att diskutera 
och utbyta erfarenheter kring hur man på respektive 

myndighet hanterat coronapandemin. Mötena har 
både behandlat arbetsmiljöfrågor och hur myndig
heterna ställt om sin finansieringsverksamhet.

Förutom samordningsgruppen ingår samtliga 
 forskningsfinansierande myndigheter tillsammans 
med forskningsstiftelserna i en bredare samordnings
konstellation som höll två möten under året.

Vidare har myndigheterna samarbetat runt gemen
samma regeringsuppdrag såsom den gemensamma 
EUsamordningsfunktionen, den internationella 
samordningsfunktionen, de nationella forskningspro
grammen och de strategiska innovationsprogrammen.

Många 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.

Forskningsfinansiärerna bedömer att samverkan är god 
och har intensifierats genom de löpande diskussionerna 
om hanteringen av coronapandemin under året.

Rådet för styrning med kunskap
Forte ingår i Rådet för styrning med kunskap (RSK), 
tillsammans med åtta andra myndigheter som arbetar 
med hälso och sjukvårdsfrågor (SFS 2015:155). 
Rådets uppgift är att bidra till att bästa tillgängliga 
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 för
utsättningarna för att snabbare kunna nyttiggöra 
forskningsresultat i praktiken. Möten hålls mellan 
general direktörerna för respektive myndighet. 
 Socialstyrelsen koordinerar arbetet. Därutöver finns 
nätverk för bland annat stabschefer, kommunikations
chefer och internationella samordnare som på olika 
sätt förbereder ärenden som ska hanteras i rådet.

Inom ramen för arbetet i RSK har Forte tillsammans 
med SBU genomfört en enkät bland rådets myndig
heter rörande hur vi bäst tar till vara digitaliseringens 
möjligheter och hur vi kan bemöta de utmaningar som 
digitaliseringen för med sig för respektive myndighet.
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2.1  NATIONELL SAMVERKAN

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv
År 2017 ingick Forte och Svenska ESFrådet ett 
myndighetssamarbete genom att etablera en så 
kallad temaplattform för hållbart arbetsliv. Sam
arbetet ska enligt överenskommelsen fortgå till den 
31 december 2022. Temaplattformens uppdrag 
är att bidra till ett effektivare genomförande av 
Europeiska socialfonden i Sverige. Samtidigt för
väntas temaplattformen utgöra en brygga mellan 
den forskning som finansieras av Forte och de 
praktik nära projekt som finansieras av socialfonden. 
Temaplattformen ska bidra till att forskning används 
i praktiken.

Under 2020 arbetade tre personer i temaplatt formens 
kansli, under ledning av en styrgrupp. Kansliet har 
fortsatt att utveckla sina arbetsprocesser där struktur 
och samarbete mellan Forte, Svenska ESFrådet och 
externa aktörer varit i fokus. Under året har tidigare 
beslutade projekt utvecklats: Förlängt arbetsliv, 
 Strategisk kompetensförsörjning och Nyttiggörande 

av projektresultat. Beslut har också fattats om fem 
nya projekt, bland annat ett om hur utlysningar 
kan effektiviseras och ett om fullföljd utbildning. 
Ett projekt om grön omställning och en forsknings
översikt om kompetensförsörjning genomförs i 
 samarbete med det nationella programmet för 
arbetslivsforskning samt Formas.

Projektens syfte är att samla, analysera, utvärdera 
och tillgängliggöra kunskap från ESFfinansierade 
projekt, och relatera den till befintlig forskning. 
De pågående projekten kommer att resultera i 
 kunskapssammanställningar som publiceras under 
våren 2021. Projekten genomförs av externt anlitade 
forskare och utvärderare.

Beslut har också fattats om att genomföra en studie 
om hur pandemin påverkar Svenska ESFrådets 
projektverksamhet. 

Rapporten Fånga nyttan av 
projekt lanseras i mars 2021 

FÅNGA  
NYTTAN AV 
PROJEKT
– för kompetens 
och arbete
TEMAPLATTFORMENS 
RAPPORTSERIE
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2.2  INTERNATIONELL SAMVERKAN

Forte arbetar på flera sätt för att främja forskning  
i ett internationellt perspektiv. Vi vill att Sverige 
ska vara en aktiv aktör inom den europeiska forsk
ningspolitiken och arbetar kontinuerligt för en 
bättre forskningsinfrastruktur samt 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.

Det har varit ett utmanande år för internationella 
samarbeten. Coronapandemin har försvårat, försenat 
eller rent av omöjliggjort många planerade aktiviteter. 
Det gäller till exempel Fortes bilaterala samarbeten 
med Indien och Sydafrika, där planer på en gemen
sam workshop med Indien samt en gemensam 
 utlysning med Sydafrika har fått senareläggas. 

Samtidigt har pandemin på ett högst påtagligt 
sätt påmint oss alla om de utmaningar vi behöver 
hantera tillsammans. Under pandemin har viljan  
i forskarsamhället att samarbeta internationellt varit 
framträdande i media och nyhetsrapporteringar. 

I de kommande avsnitten redovisas exempel från 
Fortes internationella samverkan under året, samt 
nationell samverkan kring internationella aktiviteter.

Nordiska samarbeten 
Gemensamma program och satsningar inom ramen 
för NordForsk är ett sätt för Forte att främja nordiska 
samarbeten inom utvalda och prioriterade områden. 
Under året har Forte medfinansierat programmet 
”Digitalisering i offentlig sektor” med drygt 5 miljoner 
kronor, där totalt sex projekt beviljades medel. Vi har 
dessutom beslutat att medfinansiera ”Programmet för 
tvärvetenskaplig forskning” med 10 miljoner kronor. 

Alla nordiska länder har varsin ledamot i NordForsks 
styrelse. I december 2020 tog Fortes generaldirektör, 
Jonas Björck, över uppgiften att som Sveriges ledamot 
företräda alla tre svenska forskningsfinansiärer som 
ingår i NordForsk: Formas, Forte och Vetenskapsrådet. 
Jonas Björck utsågs även till styrelsens ordförande.

Europeiska samarbeten
Horisont Europa
Forskningssamarbetet i EU har under 2020 
 koncentrerats på förberedelser inför det kommande 
ramprogrammet för forskning och innovation, 
Horisont Europa, som startar i januari 2021. 
EUkommissionen har sammankallat så kallade 
skuggkommittéer för att kunna förbereda kommande 
arbetsprogram i Horisont Europa, i väntan på att 
formella programkommittéer ska kunna inrättas. 
Forte har bidragit till det svenska skuggkommitté
arbetet inom Kluster 1, Hälsa respektive Kluster 2, 
Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen. 

Forte arbetade under året tillsammans med repre
sentanter från cirka tio länder med att verka och 
förbereda för ett kommande europeiskt partnerskap 
inom ramen för Horisont Europa, med arbetsnamnet 
”Transforming Health and Care Systems”. Partner
skapet syftar till ökad kunskap och gemensamt 
lärande för att utveckla hälso och sjukvårdssystem, 
organisering och vårdmodeller, och att därigenom 
bidra till en bättre hälso och sjukvård för alla. 
Partnerskapsprogrammet kommer att ingå i Horisont 
Europas arbetsprogram 2022. Under 2021 fortsätter 
förberedelserna med mobilisering av resurser och 
framtagande av en strategisk forsknings och 
 innovationsagenda. 
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2.2  INTERNATIONELL SAMVERKAN

Forte ingår i den nationella samverkan mellan statliga 
forskningsfinansiärer som har utvecklats inom ramen 
för EUsamordningsfunktionen (EU sam) i syfte att 
stärka det svenska deltagandet i europeiska partner
skapsprogram samt att koordinera myndigheternas 
EUarbete i olika policysammanhang. Arbetet inom 
EUsam har under 2020 fokuserat på förberedelser 
för deltagandet i de nya partnerskap som ska initieras 
under Horisont Europa. Ett ytterligare fokus har 
varit att ta fram underlag för Sveriges synpunkter 
på EUkommissionens översyn av prioriteringarna 
i European Research Area. 

Samma myndigheter som ingår i EUsam har under 
året tagit fram ett förslag på strategi för Sveriges 
deltagande i Horisont Europa. Förslaget togs fram 
på uppdrag av regeringen och redovisades i oktober.

Gemensam programplanering och andra nätverk
Forte deltar i två samarbeten för gemensam 
 programplanering: Joint Programming Initiative 
More Years Better Lives (JPI MYBL) och Joint 
Programme on Neurodegenerative Disease Research 
(JPND). Inom JPI MYBL har en gemensam 
 utlysning på temat Jämlikhet och välmående över 
generationer genomförts med stor uppslutning 
bland forskare från Sverige. Bidragsbeslut kommer 
att ske under 2021.

Inom nätverket NORFACE, som stöder samhälls
vetenskaplig forskning, har Forte beslutat att delta 
i en utlysning med inriktningen Transformations: 
Social and cultural dynamics in the digital age. 
Fortes beslutade om att avsätta totalt upp till 
23 miljoner kronor för programmet under åren 
2022–2024. Under året ingick Forte i en EUansökan 
för medfinansiering av utlysningen. Ansökan var 
framgångsrik och ERAnet cofundprojektet 
CHANSE beviljades medel från det sista arbets
programmet inom Horisont 2020.

Samarbeten med länder utanför Europa
Nationell samordning för samarbeten utanför Europa
Forte ingår tillsammans med Energimyndigheten, 
Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova i Intsam, 
som är en samordningsfunktion för finansiering och 
samordning av internationella forsknings och innova
tionssamarbeten utanför EU. Intsam koordineras av 
Vinnova och har disponerat en budget på 25 miljoner 
kronor för gemensamma satsningar under 2020. 

Inom Intsamarbetsgruppen för multilaterala 
 sam arbeten har Forte varit involverad i genomförandet 
av en utlysning av nätverksbidrag, i syfte att stimulera 
ny internationell samverkan. Målet är att forskningen 
snabbare ska komma till nytta och bidra till att uppnå 
de globala målen i Agenda 2030. Tio nya nätverk 
beviljades ettåriga bidrag. 
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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. Det 
övergripande målet med vår samverkan är att länka 
vår verksamhet och den forskning vi finansierar till 
utvalda forum och plattformar. Inom dessa forum 
har Forte stått för viktiga bidrag under året.

Forte bedömer att måluppfyllelsen under året är 
mycket god när det gäller våra direkta uppdrag, 
till exempel vår samverkan med nationella 

forskningsprogram som drivs av andra forsknings
finansiärer, RSK och den nationella samverkansfunk
tionen mot antibiotikaresistens. Coronapandemin har 
också inneburit en ökad samverkan med exempelvis 
Formas, bland annat genom den akututlysning där 
Forte valde att bli medfinansiär.

Vi utvärderar kontinuerligt våra samverkansaktiviteter 
för att kunna anpassa vårt engagemang efter Fortes 
behov och för att kunna optimera måluppfyllelsen 
i respektive fall. Vi bedömer att Fortes samverkan 
under året har bidragit väsentligt till måluppfyllelsen 
inom många verksamhetsområden. Exempelvis har vår 
medverkan i EUkommissionens skugg kommittéer 

inför Horisont Europa bidragit till att synpunkter 
som rör Fortes ansvarsområden har fått ta plats och 
har fått inriktningar i linje med svenska prioriteringar 
i arbetsprogrammet för 2021–2022. Samverkan med 
andra myndigheter har också varit viktig för att 
snabbt kunna initiera satsningar som är relevanta för 
den pågående pandemin. Denna samverkan har också 
upplevts som smidig och visar på myndigheternas 
förmåga att snabbt agera när nya, oförutsedda 
omvärldsfaktorer måste hanteras.



3. Forsknings
program

På uppdrag av regeringen driver Forte två nationella forsknings-
program inom arbetslivsforskning och inom tillämpad välfärds-
forskning. Programmen startade under 2017 och ska pågå fram 
till 2027. Forskningsprogrammens långsiktiga perspektiv ger 
ökade möjligheter till kraftsamling och strategisk prioritering  
för att nå uppsatta mål.
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3.1  NATIONELLT PROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING

Arbetslivet är avgörande för samhällets utveckling 
och det behövs mer kunskap för att kunna möta 
konsekvenserna av globalisering, digitalisering, 
automatisering och omstruktureringar. Forsknings
programmet inrättades av regeringen 2017 mot bak
grund av ett flertal identifierade samhällsutmaningar 
och behov på arbetslivsområdet. Syftet med forsk
ningsprogrammet är brett: att stärka alla aspekter 
av arbetslivsforskning för att svara mot samhälls
utmaningarna.

Globala målen för hållbar utveckling
Det nationella programmet för arbetslivsforskning 
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 
ekonomisk 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 
arbetsmiljö för alla.

Strategisk forskningsagenda
Den forskning som finansieras inom programmet 
fokuserar i huvudsak på identifierade utmaningar 
för att se till att eftersatta områden med omfattande 
behov prioriteras. Under 2019 lanserade Forte en 
strategisk forsknings agenda för det nationella pro
grammet om arbetslivsforskning. I den strategiska 
agendan beskrivs tre huvudutmaningar 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

Sedan agendan togs fram 2019 har samhället 
utvecklats och står inför flera stora utmaningar de 
kommande åren. Därför har Forte under 2020 på 
börjat ett arbete med att uppdatera agendan, för att 
skapa ett genomarbetat underlag inför prioriteringar 
av utlysningar av forsknings och innovationsmedel 
under 2021. Uppdateringen av den strategiska 
agendan fokuserar på beskrivningen av samhälls
utmaningar och kartläggning av finansierad forskning. 
Forte genomförde i oktober en digital workshop 
med ledande forskare, arbetsmarknadens parter, 
myndigheter och andra organisationer i syfte att få 
in synpunkter och förslag på områden som Forte 
bör fokusera på i kommande utlysningar.o

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Under 2021 lanseras 
en uppdaterad version 
av programmets 
 strategiska agenda
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3.1  NATIONELLT PROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING

Inom ramen för forskningsprogrammet har en 
utlysning om finansiering för forskningsöversikter 
och forskningsutveckling genomförts. Utlysningen 
genomfördes dels för att stödja spridning och nyttig
görande av forskning, dels för att främja strukturell 
utveckling av arbetslivsforskningen. Forskningen 
ska kunna utgöra ett underlag för metodologisk och 
teoretisk utveckling och diskussion, och utrymme 
för tvärvetenskapliga ansatser. Ansökningar med 
relevans för coronapandemin uppmuntrades i utlys
ningen. Forte finansierade forskning om tio miljoner 
kronor genom utlysningen.

Kommunikation av forskning
Det är viktigt att den befintliga forskningen om 
arbetsliv samlas och sprids. Därför har Forte inom 
ramen för forskningsprogrammet tagit initiativ till 
flera kunskapssammanställningar. Detta inom 
områden där många aktörer efterfrågar mer kunskap 
för att kunna arbeta effektivare med att bemöta 
samhällsutmaningarna. Under 2020 har en skrift 
om integration av nyanlända tagits fram och en 
forskningsöversikt av våld i arbetslivet inom hälso 
och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn. 
Vi har arrangerat digitala seminarier med forskare 
och samhällsföreträdare för att sprida rapporterna.

Nya referensgrupper
Forte har bildat två referensgrupper knutna 
till programmet, en bestående av forskare och 
en med representanter från arbetsmarknadens 
parter, myndigheter och andra organisationer. 
Referensgrupperna används för att förankra 
och kvalitetssäkra arbetet inom programmet. 

Juniorforskarnätverk
För att främja förnyelse inom arbetslivsforskningen 
har Forte tagit initiativ till ett juniorforskarnätverk, 
som består av juniora forskare som finansierades i 
utlysningen 2019. Juniorforskarnätverket ska främja 
nätverkande och stödja juniora forskares karriär. Kunskapsöversikt om våld i arbetslivet 

inom hälso- och sjukvård, socialt arbete 
och utbildningssektorn

VÅLD I ARBETSLIVET 
INOM HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD, SOCIALT 
ARBETE OCH 
UTBILDNINGSSEKTORN

KUNSKAPSLÄGE OCH FORTSATT 
FORSKNINGSBEHOV
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3.2  NATIONELLT PROGRAM FÖR TILLÄMPAD VÄLFÄRDSFORSKNING

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig 
del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 
150 miljarder kronor per år. Inom flera områden 
saknas vetenskaplig kunskap, till exempel när det 
gäller effekterna av metoder och insatser som 
används i socialtjänsten. Syftet med det nationella 
programmet för tillämpad välfärdsforskning är att 
främja lång siktig kunskapsuppbyggnad och utveck
ling inom socialtjänstens verksamhetsområden 
genom att stärka praktik och klientnära forskning. 

Programmet ska också bidra till att öka andelen yrkes
verksamma inom socialtjänsten som har en forskar
utbildning, så att kompetensen kan bidra till kunskaps
uppbyggnad inom socialtjänsten. Ytter ligare ett mål 
med programmet är att öka samverkan mellan fors
kare, profession, brukare och anhöriga i forskningen. 

Globala målen för hållbar utveckling
Den forskning som bedrivs genom det nationella 
programmet för tillämpad välfärdsforskning bidrar 
på f lera sätt till genomförandet av Agenda 2030. 
I störst utsträckning kopplar programmet till mål 
3 Hälsa och välbefinnande, men det finns även berö
ringspunkter med flera andra mål, exempelvis 5 
Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer 
och samhällen och 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Strategisk forskningsagenda
Under 2019 lanserade Forte en strategisk forsknings
agenda till programmet för tillämpad välfärdsforsk
ning. Agendan ska revideras regelbundet för att vara 
aktuell och uppdaterad. En uppdatering påbörjades 
under 2020 och en reviderad version kommer att 
publiceras under våren 2021. 

Forskningsagendan beskriver bland annat program
mets vision och mål, prioriterade forskningsområden 
för finansiering, bidragsformer och villkor för pro
grammets utlysningar samt andra former av aktivite
ter som är relevanta för att uppnå programmets mål. 
I den version som lanserades under 2019 identifierades 
och prioriterades ett antal områden 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. 

Utlysning av forskningsmedel
En utlysning genomfördes under 2020 inom ramen 
för forskningsprogrammet för att främja forskning 
på området. Utlysningen omfattade projektbidrag, 
bidrag till praktiknära forskartjänster, planerings
bidrag, bidrag för systematiska översikter samt 
 nätverksbidrag. Syftet med de olika bidragsformerna 
är att på olika sätt bidra till att uppnå programmets 
mål att stärka praktik och klientnära forskning och 
öka samverkan mellan forskning och praktik. Totalt 
20 ansökningar beviljades medel. Ansökningar 
beviljades inom alla bidragsformer utom praktiknära 
forskartjänster där inga ansökningar inkom. Det 
kan bero på att det finns få inom socialtjänsten som 
har behörighet att söka eller möjlighet att forska på 
deltid inom sin ordinarie tjänst. 

Under 2020 genomförde programmet även en 
 utlysning av medel för forskning om äldreomsorgen. 
Utlysningen genomfördes med anledning av corona
pandemin och de utmaningar inom äldreomsorgen 
som blivit tydliga under året. Utlysningen beskrivs 
i avsnitt 4.5 Äldre.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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3.2  NATIONELLT PROGRAM FÖR TILLÄMPAD VÄLFÄRDSFORSKNING

Mötesplatser och nätverk
Ett syfte med programmet är att öka samverkan 
mellan forskning och praktik och fungera som en 
plattform för forskning på området. Sedan hösten 
2020 har Forte tagit över värdskapet för en 
seminarie serie om effektutvärderingar av sociala 
och psykologiska interventioner. Seminarieserien har 
pågått sedan 2007, först i Socialstyrelsens och senare 
i SBU:s regi. Syftet med seminarierna är att öka 
kunskapen om och intresset för effektutvärderingar 
på området och skapa en mötesplats för dialog 
mellan forskare och praktiker. Under hösten 2020 
arrangerades två välbesökta digitala seminarier. 
Vidare arrangerade Forte en nätverksträff i oktober 
2020 för de forskare som beviljats medel inom pro
grammet där forskarna kan diskutera gemensamma 
frågor och skapa kontakter med varandra.

Kunskapsspridning och kartläggningar
Forte sammanställer och sprider forskning om 
 tillämpad välfärdsforskning. Målgrupper för 
 kommunikationen inom programmet är forskare, 
profession, beslutsfattare, brukar och intresse
organisationer och andra myndigheter verksamma 

inom socialtjänstens verksamhetsområden. Syftet 
är både att visa på forskningsbehov och den veten
skapliga kunskap som finns samt uppmärksamma 
relevanta teman. Under året togs en kunskaps
översikt om hemlöshet fram inom ramen för 
 programmet. Forte lade även ut ett uppdrag att 
kartlägga och analysera svenska interventionsstudier 
av psykologiska och sociala insatser för att få en 
bättre bild av kvaliteten och omfattningen av dessa 
studier. Rapporten kommer att lanseras i början 
av 2021. En kunskapsöversikt om socialtjänst i 
omvandling har också påbörjats, vilken finansieras 
i samarbete med det nationella programmet för 
arbetslivsforskning.

Planering för internationellt samarbete
Under 2020 har programmet haft en dialog  
med nordiska forskningsråd samt Storbritannien. 
Syftet har varit att hitta gemensamma utmaningar 
inom programmets områden där ett nordiskt sam
arbete kan skapa mervärde. Diskussionerna kommer 
fortsätta under 2021 för att undersöka intresset 
för en gemensam utlysning inom NordForsk.

Kunskapsöversikten "Forskning i korthet: 
Hemlöshet" lanserades i juni 2020

FORSKNING 
I KORTHET
#14

HEMLÖSHET
Hemlöshet är ett omfattande samhällsproblem i Sverige à En viktig orsak är  
fattigdom, en annan är brist på bostäder à Sverige har en högre andel hemlösa   
jämfört med våra nordiska grannländer à Det saknas styrning av hur lediga  
bostäder fördelas bland bostadssökande à Coronapandemin kan leda till att fler 
riskerar att förlora sina bostäder
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3.3  MÅLUPPFYLLELSE

Med de aktiviteter som genomförts under 2020 har 
betydande steg tagits mot att uppfylla de generella 
målen för nationella forskningsprogram och de 
 specifika mål som satts upp för Fortes två program. 
Det gäller inte minst en utvidgad och fördjupad 
samverkan med finansiärer, samhällsaktörer, praktiker 
och brukare som säkrar att utlysningar av forsknings
medel svarar mot identifierade utmaningar och 
 kunskapsbehov, samt bidrar till bättre förutsättningar 
för implementering av vetenskaplig kunskap. De 
strategiska agendorna som antogs 2019 har varit 
centrala verktyg i arbetet. Programmen har i ökad 
utsträckning intagit en strategisk roll för utveckling 
inom sina respektive forskningsområden. De kun
skapssammanställningar som tagits fram är viktiga 
underlag för fortsatt dialog med olika intressenter 
och bidrar till att utforma planerade aktiviteter för 
fortsatt hög måluppfyllelse.

passion eller beroende?
För två år sedan klassade WHO dator-
spelsberoende som en psykisk sjukdom. 
Men meningarna går isär – kan man 
 verkligen bli sjuk av spel? För att få mer 
kunskap om den omdiskuterade diagno-
sen har forskare vid Karolinska Institutet 
startat tre studier som ska belysa sam-
bandet mellan datorspelande och hälsa.

13 procent av Sveriges befolkning 16–87 år 
spelar datorspel varje dag, enligt Folkhälso-
myndighetens undersökning Swelogs. 
Bland barn och ungdomar är det ännu 
vanligare. Allra mest spelar 13-åriga pojkar 
– i en undersökning som Statens medieråd 
publicerade 2019 uppgav 39 procent att 
de spelar i mer än tre timmar per dag.

Det låter kanske mycket – men att spela 
datorspel är oftast ofarligt, även för den 
som spelar ofta och länge. Det finns dock 
fall där spelintresset går för långt och ris-
kerar att leda till allvarliga konsekvenser. 
År 2018 beslutade världshälsoorganisa-
tionen WHO att klassa detta beteende, 
datorspelsberoende, som en psykisk sjuk-
dom. Men diagnosen är kontroversiell. 

– Det är en omdiskuterad diagnos, säger 
Anders Nilsson, psykolog och doktorand 

vid Karolinska Institutet. Internationellt i 
forskarsamhället var det en häftig debatt. 
Många ansåg att forskningen inte räckte 
till och att man stigmatiserar en hobby-
verksamhet.

Under 2020 påbörjade Anders Nilsson 
ett forskningsprojekt som ska undersöka 
datorspelande i tre olika studier. Den 
 första utgår ifrån det så kallade CATSS- 
registret, som innehåller data om hälsa 
och fritidsaktiviteter hos 32 000 en- och 
tvåäggstvillingar.

– Där har de bland annat frågat om 
 datorspelande. Ingen har tidigare tittat 
på det, säger Anders Nilsson.

Det är framför allt det eventuella sam-
bandet mellan datorspelande och psykisk 
ohälsa som är intressant. Tidigare studier 
har visat att det finns ett samband mellan 
datorspel och psykisk ohälsa, men man 
vet inte hur orsakssambanden ser ut. 
Det vill säga, är det så att den som redan 
mår dåligt tillbringar mer tid framför 
skärmen, eller kan spelandet i sig leda 
till psykiska besvär?

Läs mer i Forte Magasin nr. 2/2020

https://forte.se/publikation/forte-magasin-nr-2-2020/


 4. Samordnings
områden
Forte har i uppgift 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

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. Fokus på årets 
aktiviteter har varit fortsatt samverkan med aktörer 
inom området samt förberedelser för nya satsningar.

Globala målen för hållbar utveckling
Forskning inom ANDTSområdet är betydelsefull 
för genomförandet 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.

Seminarium om cannabis
I februari anordnade Forte 
ett seminarium om cannabis, 
tillsammans med Göteborgs 
universitet och Västra Göta
landsregionen. Under seminariet 
presenterades och diskuterades 
bland annat en kunskapsöversikt om cannabis 
som Forte lanserade 2019. Seminariet genomfördes 
i Göteborg och lockade cirka 170 deltagare, 
 övervägande från praktiken.

Samverkan
Forte samverkar med forskningsaktörer inom 
området genom att vara representerade i System
bolagets utvecklingsgrupp för alkoholforskning samt 
genom två poster i styrelsen för Centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysning (CAN). 

GOD HÄLSA OCH 
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4.2  BARN OCH UNGA

Forte samordnar forskning kring barn och ungdomar 
genom hela uppväxten – från nyfödd till ung vuxen. 
Området är tvärvetenskapligt och innehåller bland 
annat studier om barns och ungdomars uppväxtvillkor 
och levnadsförhållanden. Särskilt viktiga områden är 
forskning om barns och ungdomars hälsa samt forsk
ning om utsatta barn och ungdomar. Studier inom 
området kan bland annat vara inriktade på familj, 
föräldraförsäkring, barnomsorg, fritid och skola. 
Under året har Forte fokuserat på kommunikation 
och kunskapsspridning inom området barn och unga.

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

Kunskapssammanställningar och rapporter
I maj publicerade Forte kunskapsöversikten 
 Övergången från ung till vuxen för personer med 
funktions nedsättning. I samband med det anordnades 
ett webbinarium där författarna presenterade 
 rapporten.

Ung och hbtq är en broschyr som riktar sig till 
 ungdomar på högstadiet och gymnasiet och syftar 
till att beskriva forskningsläget om hur det är att 
vara ung hbtqperson i Sverige i dag. Den är fram
tagen utifrån forskningsrapporten Hälsa och livsvillkor 
bland unga hbtq-personer. Ung och hbtq lanserades i 
början av året och har spridits i 45 000 exemplar 
via utbudet.se som distribuerar material från bland 
annat myndigheter till Sveriges alla skolor.

Forte publicerade i oktober rapporten Unga som 
varken arbetar eller studerar – en kartläggning och 
kunskapsöversikt. Rapporten lanserades i samband 
med ett webbinairum som samarrangerades med 
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor 
(MUCF).

För 2020 fick Forte i uppdrag av regeringen att ta 
fram en kunskapsöversikt om ungas organisering och 
politiska deltagande. Rapporten redovisas under 
våren 2021.
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Kunskapsöversikt om 
övergången från ung till 
vuxen för personer med 
funktionsnedsättning

1Från ung till vuxen för personer med funktions nedsättning

ÖVERGÅNGEN 
FRÅN UNG 
TILL VUXEN 
FÖR PERSONER 
MED FUNKTIONS
NEDSÄTTNING
– en kartläggning av det 
vetenskapliga kunskapsläget

Kunskapsöversikt om 
unga som varken 
arbetar eller studerar 
(Uvas)

1Unga som varken arbetar eller studerar

UNGA SOM 
VARKEN ARBETAR 
ELLER STUDERAR
– en kartläggning 
och kunskapsöversikt
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4.3  FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Forskning om funktionshinder och funktionsned
sättning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde 
som inrymmer ett flertal olika teoretiska perspektiv. 
Forskningen fokuserar på relationen mellan personer 
med funktionsnedsättning och deras omgivning. 
Det kan till exempel gälla faktorer och processer i 
samhälle och miljö som gör funktionsnedsättningar 
till funktionshinder. Utöver detta har arbetet inom 
samordningsområdet även inkluderat forskning med 
fokus på hinder och lösningar för ökad delaktighet. 
Aktiviteterna inom området har under 2020 fokuserats 
kring strategisk planering och kunskapsspridning.

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

Strategisk planering
Under 2020 har Forte påbörjat ett arbete med att 
ta fram ett underlag för en strategisk planering av 
kommande satsningar inom området funktionsned
sättning. Underlaget består av flera olika delar som 
sammanställs i en strategisk plan.

I november 2020 genomfördes en digital workshop 
med brukarorganisationer inom området, i syfte att 
skapa dialog kring möjliga kunskapsluckor och behov. 
Deltagarna enades om att den pågående pandemin 
tydligt visar att situationen för personer med funk
tionsnedsättning bör lyftas fram i kommande utlys
ningar. Områden som framstod som särskilt viktiga 
var mänskliga rättigheter, att göra forskningsresultat 
tillgängliga samt utbildningsfrågan för personer med 
en funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställning kring 
funktionsnedsättning och arbetsliv 
Kommunikation och spridning av forskningsresultat 
är en viktig del i arbetet inom samordningsområdet. 
En kunskapssammanställning kring funktionsned
sättning och arbetsliv har under året tagits fram och 
ska lanseras våren 2021. Denna skrift kommer att 
belysa att förutsättningarna för personer med funk
tionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att få 
och kunna behålla ett arbete varierar kraftigt. 
Gruppen har en svag ställning på arbetsmarknaden, 
vilket i synnerhet gäller personer med psykiska 
funktionedsättningar.
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4.4  INTERNATIONELL MIGRATION OCH ETNISKA RELATIONER

Forskningsfältet internationell migration och etniska 
relationer (IMER) omfattar forskning som rör den 
internationella migrationen samt dess orsaker och 
konsekvenser. Det innefattar till exempel frågeställ
ningar kring integration, segregation, rasism och 
attityder, men också frågor om migrationspolitik 
och medborgarskap. Under året har Forte analyserat 
forskningsbehov inom området för att möjliggöra 
ett effektivt och strategiskt finansieringsarbete under 
kommande år.

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 
samordningsområdet berör även mål 3 Hälsa och 
välbefinnande samt 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt.

Kunskapsöversikt om integration
Forte har under året tagit fram en kunskapsöversikt 
med titeln Forskning i korthet: Integration av ny an
lända på arbetsmarknaden. Översikten visar några 
av de utmaningar som nyanlända möter på arbets
marknaden, samt pekar på lösningar. Det behövs 
dock fortfarande mer forskning om hur integrations
processer organiseras i vardagen och vilka konsekven
serna blir för nyanlända. Forskningsöversikten 
 publicerades under hösten 2020 och presenterades 
vid ett webbinarium.

Analys av forskningsbehov
Forte har genomfört ett analysarbete gällande 
myndighetens samordningsansvar inom IMER  
i förhållande till Vetenskapsrådets uppdrag kring ett 
10årigt nationellt forskningsprogram för migration 
och integration. Vi genomförde en kartläggning av 
finansierad forskning och genomgång av centrala 
rapporter och strategier för att identifiera forsk
ningsbehov och lämpliga bidragsformer. Analysen 
visade att det finns ett behov av riktade utlysningar 
inom Fortes ansvarsområden, att tvärvetenskaplig 
forskning bör främjas samt att Forte ska verka för 
att forskningen som finansieras ska bedrivas i sam
verkan med offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor 
och representanter för migranter. 
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Kunskapsöversikten "Forskning i korthet: 
 Integration av nyanlända på arbetsmarknaden" 
beskriver utmaningar och lösningar för 
 integration av nyanlända

FORSKNING 
I KORTHET
#15

 

INTEGRATION 
AV NYANLÄNDA  
PÅ ARBETSMARKNADEN
Integration beskrivs av många samhällsaktörer och av media som en av de stora  
nutida samhällsutmaningarna i Sverige à Högutbildade nyanlända riskerar att 
hamna i arbeten de är överkvalificerade för à Arbetsgivare har en viktig roll 
för nyanländas integration på arbetsmarknaden och inkludering på arbetsplatser  
à Lågutbildade nyanlända tenderar att fastna i lågavlönade och osäkra arbeten
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4.5  ÄLDRE

Äldreforskning är ett brett och tvärvetenskapligt 
forskningsområde. Till området hör bland annat 
studier av åldrandets sjukdomar, äldres välfärd och 
levnadsförhållanden 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 samordningsansvaret har Forte ett särskilt 
uppdrag att bidra till forskning om åldrande och 
hälsa. Enligt uppdraget ska forskningen ha ett 
 förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt 

perspektiv. Forskningen ska planeras i samverkan 
med relevanta målgrupper, exempelvis användare av 
forskningen, anhöriga, profession och beslutsfattare. 
För detta uppdrag har Forte ett anslag om 36 miljoner 
kronor per år för att stödja forskning. Hur anslaget 
använts redovisas i en separat rapport till regeringen.

Arbetet inom äldreområdet har under 2020 inriktats 
på att prioritera forskningsbehov samt att möta 
aktuella utmaningar inom äldreomsorgen med 
koppling till coronapandemin.
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4.5  ÄLDRE

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

Kartläggning av kunskapsbehov
Forte har fortsatt arbetet med en kartläggning av 
utredningar och rapporter samt vilken typ av forsk
ning som andra finansiärer stödjer inom området. 
Aktuella kunskapsbehov och samhällsutmaningar 
har identifierats genom samtal med utvalda aktörer. 
För att komplettera och förankra de identifierade 
behoven har en öppen konsultation riktad till forskar
samhället genomförts. Forte kommer att påbörja 
analys av de inkomna svaren under 2021. Dessa 
kartläggningar kommer att utgöra ett underlag för 
en långsiktig strategisk planering av satsningar inom 
äldreforskningsområdet. 

Ökad kunskap om äldreomsorgen
Under hösten utlyste Forte medel för forskning som 
kan bidra till ökad kunskap kring äldreomsorgen. 
Utlysningen genomfördes med anledning av de 
utmaningar inom äldreomsorgen som gjorts tydliga 
under coronapandemin. För att möta utmaningarna 
krävs ny kunskap, men också att befintlig kunskap 
nyttiggörs i högre utsträckning. Därför erbjöds 
bidrag både för forskningsprojekt och för systema
tiska översikter. I november beviljades bidrag till 
åtta projekt och systematiska översikter, som bland 
annat kommer att studera sjuksköterskors erfaren
heter under pandemin och vilka lösningar som kan 
minska ensamheten bland den äldre befolkningen.

Samverkan
Forte deltar i två europeiska partnerskapsprogram, 
”Joint Programming Initiative More Years, 
Better Lives” (MYBL) och ” Joint Programme 
– Neurodegenerative Disease Research” (JPND). 
Genom JPI MYBL har Forte fått närmare kontakt 
med WHO och arbetet inom ”Decade of Healthy 
Ageing”, ett initiativ som syftar till att under 
2020 – 2030 förbättra livskvaliteten för äldre och 
personer i deras närhet. Genom JPND ges tillgång 
till ett stort nätverk inom Europa, och programmet 
arbetar aktivt med att knyta till sig och ha utbyten 
med länder i andra delar av världen. 
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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 samordnings
område under året har därför anpassats till de förut
sättningar som finns inom varje område. Inom flera 
av sam ordningsområdena har betydelsefulla kliv 
tagits i att ta fram strategiska forskningsagendor, 
för att ge möjlighet att prioritera och utveckla 
forskningen i enlighet med de behov och utma
ningar som finns på respektive område. Detta 
arbete har i stor utsträckning gjorts i samverkan 
med relevanta aktörer, till exempel forskare, 

brukare och beslutsfattare, vilket säkrar att de 
utlysningar som genomförs svarar mot identifierade 
forskningsbehov. Dessa aktiviteter, tillsammans 
med flertalet kommunikationsinsatser inom samord
ningsområdena, har skapat en omfattande dialog 
mellan forskning, policy och praktik inom respek
tive område. Det har gett Forte en större förankring  
i och en mer fördjupad och nyanserad bild av 
 respektive område. Detta främjar nyttiggörande av 
forskningsresultaten och minskar det gap som finns 
mellan forskning, policy och praktik.

Figur 23 |  Ansökningar och beviljade medel 2016–2020 fördelade på Fortes samordningsområden
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2020 42 3 13 660 268 25 98 033 103 15 54 108 96 5 15 800 235 37 77 467

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

2016–2020 263 40 155 855 1 326 141 469 741 656 65 211 321 660 65 218 260 1 317 138 433 841

Figur 24 |  Utbetalda medel 2020 (tkr) fördelade 
på Fortes samordningsområden
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5. Forskningens 
 förutsättningar
För att forskning och innovation ska kunna möta samhällets högt ställda 
förväntningar behövs rätt förutsättningar. Det rör sig om generella förut-
sättningar som forskningens frihet, jämlika villkor för kvinnor och män, 
öppen tillgång och internationalisering. Under 2020 har Forte arbetat 
för att förbättra forskningsfinansieringssystemet genom att främja 
 jämställd forsknings finansiering och driva på omställningen till ett 
 öppet publiceringssystem.
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5.1  ÖPPEN TILLGÅNG

Resultat av offentligt finansierad forskning ska vara 
tillgänglig för alla. Det innebär att all forskning 
som finansierats av Forte och som publiceras i 
 konferens och tidskriftspublikationer ska göra det 
med öppen tillgång. Det är i linje med regeringens 
ställningstagande i budgetpropositionen 2019 om 
att vetenskapliga publikationer som tagits fram med 
offentliga medel senast från och med 2020 ska bli 
öppet tillgängliga direkt då de har publicerats. 

Forte samarbetar både nationellt och 
internationellt med andra finansiärer 
och forskningsutförare för att sam
ordna arbetet med riktlinjer, metoder 
och hjälpmedel för öppen tillgång till 
forskningsresultat, men också för att omdirigera 
betalströmmar mot publicering med öppen tillgång.

Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång
För att skynda på omställningen till öppen tillgång 
till forskningsresultat har Forte under 2020 beslutat 
att de som beviljas medel från och med 1 januari 2021 
måste publicera sina forskningsresultat omedelbart 
öppet tillgängligt. Det ska ske genom publicering 
på något av följande sätt:

• i öppet tillgängliga tidskrifter och på öppet 
 tillgängliga plattformar,

• i transformativa tidskrifter eller i tidskrifter 
under transformativa avtal, eller

• i prenumerationstidskrifter, under förutsättning 
att den slutliga publicerade versionen av artikeln 
eller en sakkunniggranskad och författargodkänd 
version av artikeln samtidigt, och utan fördröjning, 
deponeras i ett öppet tillgängligt arkiv (repositorium).

Forte har förtydligat sina rekommendationer kring 
datahantering under 2020 och rekommenderar bidrags
mottagare att ta fram datahanteringsplaner i enlighet 
med Vetenskapsrådets och SUHF:s rekommendationer.

Plan S och cOAlition S
Forte är engagerade i cOAlition S, som är en global 
sammanslutning av nationella och internationella 
forskningsfinansiärer och organisationer som har 
ställt sig bakom Plan S för att driva på implemen
teringen av övergången till öppen tillgång till 
 vetenskapliga artiklar. Både Science Europe och 
EUkommissionen stöder också cOAlition S. Under 
året har Forte deltagit i möten med både cOAlition 
S Leaders Group och cOAlition S Expert Group.
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5.2  JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Forte ska enligt sin instruktion integrera ett 
 jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet 
och främja jämställdhet vid fördelning av forsk
ningsmedel. Forte har också i uppdrag av regeringen 
att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhets
integrering i syfte att verksamheten ska bidra till 
att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 

Fortes arbete med att finansiera forskning knyter i 
första ledet tydligast an till två av de jämställdhets
politiska delmålen: 1. En jämn fördelning av makt 
och inflytande samt 2. Ekonomisk jämställdhet. 
Genom att den forskning som Forte finansierar 
spänner över många områden och ofta innehåller 
frågeställningar kopplade till jämställdhet har dock 
Fortes arbete potential att bidra till uppfyllandet av 
samtliga jämställdhetspolitiska delmål. Under 2020 
har Fortes insatser framför allt inriktats på delmål 
1 och 2, genom arbete för att främja en jämställd 
fördelning av forskningsmedel.

Främja jämställdhet vid fördelning av 
forskningsmedel
En strategi för jämställdhetsintegrerade berednings
processer och jämställd fördelning av forskningsmedel 
antogs av Fortes styrelse i november 2020. Med 
tydliga mål och aktiviteter för att uppnå målen, 
samt plan för uppföljning utgör strategin ett centralt 
verktyg för jämställdhetsintegrering i myndighetens 
kärnverksamhet. 

Forte arbetar aktivt för att våra beredningsgrupper 
inte ska upprätthålla missgynnande eller diskrimi
nerande strukturer i fråga om makt, delaktighet 
och inflytande i akademiska sammanhang. Forte 
ser löpande över sin vägledning för bedömare 
för att säkerställa en rättssäker och jämställd 
bedömningsprocess.

Vid tillsättning av en beredningsgrupp strävar vi 
efter en spridning av kompetenser och kvalifikationer. 
Vi har också som mål att upprätthålla en jämn 
könsfördelning av ledamöterna inom varje bered
ningsgrupp. Se avsnitt 1.5 Beredningsarbete för 
utfallet 2020 avseende könsfördelning i Fortes 
beredningsgrupper.

Främja köns- och genusperspektiv i forskning
Under våren anordnade Forte, i samarbete med 
Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Energi
myndigheten, ett halvdagsseminarium kring hur 
finansiärerna har tolkat och arbetat med uppgiften 
att främja ett köns och genusperspektiv. Vid semi
nariet deltog myndighetshandläggare från respektive 
departement, ledningsfunktioner samt medarbetare 
från respektive myndighet, representanter för 
 Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet 
för genusforskning samt inbjudna forskare. Vid 
seminariet diskuterades skrivningen i myndigheternas 
instruktioner och vad som ska avses med genus
perspektiv i forskning. Samtalen gav viktiga bidrag 

till ett fortsatt utvecklingsarbete som har tagits om 
hand på olika sätt av Forte. 

Under året har ansökansformulär och instruktioner 
till sökande och bedömare justerats. Syftet var bland 
annat att tydliggöra att frågan om köns och genus
perspektiv i forskning i de fall det är tillämpligt, 
är relevant inte bara för den vetenskapliga projekt
beskrivningen utan även för beskrivningen av 
 samhällsrelevans, samverkan och nyttiggörande. 

Erfarenhetsutbyte genom JiM+
Forte har under året deltagit i en referensgrupp 
för Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att ta 
fram en modell för fördjupat erfarenhetsutbyte, 
och har accepterat inbjudan att delta i samverkans
projektet JiM+.
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5.3  FORSKNINGENS INFRASTRUKTURER

Forte ingår i Rådet för forskningens infrastrukturer 
(RFI) som drivs av Vetenskapsrådet med representa
tion från forskarsamhället. RFI främjar och stödjer 
uppbyggnad och utnyttjande av olika slags infra
strukturer för svensk forskning. Hit räknas olika 
anläggningar för observation och experiment, men 
även register och databaser av olika slag. Under 2020 

har Fortes arbete i RFI i hög grad fokuserats på att 
argumentera för behovet av de infrastrukturer som 
forskare inom Fortes områden primärt använder, 
för att säkerställa att ökade kostnader för andra 
typer av infrastrukturer inte riskerar att drabba 
Fortes områden ensidigt.
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5.4  MÅLUPPFYLLELSE

Öppen tillgång till forskningsbaserad kunskap är 
avgörande både för att driva forskningen framåt och 
för att samhället ska kunna dra nytta av de bidrag 
som forskningen ger. Forte har under året tagit 
beslut som innebär viktiga steg för att uppfylla 
målet om öppen tillgång till forskningsresultat.
Forskning behöver goda förutsättningar för att 
kunna bidra till att möta de många samhällsutma
ningar vi står inför. En förutsättning gäller jämlika 
villkor för kvinnor och män, och Forte har under 
året fortsatt att arbeta aktivt för att de bästa fors
karna ska kunna bidra med sin kompetens oavsett 
kön. De aktiviteter som har genomförts svarar väl 
mot denna målsättning.

Vården – en otrygg arbetsplats
Vårdpersonal hör till de yrkesgrupper som 
är mest utsatta för hot och våld i arbets-
livet. För en del är det en traumatisk upp-
levelse som leder till psykisk ohälsa och 
sjukfrånvaro. Och med coronapandemin 
kan riskerna för hot och våld öka.

Det arbetsrelaterade våldet har ökat sedan 
1980-talet och är i dag vanligare än både 
gatuvåld och våld i hemmet. Till de värst 
drabbade yrkesgrupperna hör de som ar-
betar inom hälso- och sjukvård och social-
tjänst, där var tredje anställd uppger att 
de blivit utsatta för hot eller våld under 
det senaste året. Särskilt utsatta är de 
som jobbar i akutsjukvården, psykiatrin 
eller äldreomsorgen.

Forskaren och psykologen Anna Nyberg 
har, tillsammans med andra forskare på 
Stressforskningsinstitutet, tagit fram en 
kunskapsöversikt om våld i hälso- och 
sjukvård, socialt arbete och utbildnings-
sektorn. I de 28 studier som forskarna gått 
igenom går det att urskilja ett klart samband 
mellan hot och våld och psykisk ohälsa.

Vad som triggar våldet är däremot inte lika 
klart. Det kan handla om organisatoriska 
faktorer som långa väntetider och att 
 patienter och anhöriga inte förstår eller  

accepterar de regler och rutiner som finns 
inom sjukvården. Bristande resurser, 
 dåligt socialt stöd, hög arbetsbelastning 
och stress är andra faktorer som skulle 
kunna öka riskerna för hot och våld.

– Vi vet inte om en arbetsplats där det 
 förekommer mycket våld gör att andra psy-
kosociala faktorer i arbetsmiljön också upp-
levs som sämre, eller om det är den sämre 
psykosociala arbetsmiljön som gör att det 
uppstår mer våld, säger Anna Nyberg.

Inom den psykiatriska vården har det 
 blivit vanligare med metoder för att förebygga 
och bemöta hot och våld. Ett exempel är 
Bergenmodellen som används inom Stock-
holms läns sjukvårdsområde. Men inom stora 
delar av hälso- och sjukvården, och även 
inom socialt arbete och utbildningssektorn, 
saknar personalen sådana kunskaper.

– De här yrkeskategorierna har inte utbild-
ning i att hantera våld, som en polis eller 
kriminalvårdare har. Som vårdpersonal 
kan du stå inför samma situation men helt 
utan utbildning. Din roll är att vårda och 
hjälpa, och egentligen inte att avstyra en 
våldssituation, säger Anna Nyberg.

Läs mer i Forte Magasin nr. 2/2020
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6.  Kommunikation
Forte arbetar aktivt med kommunikation för att skapa kännedom om Forte-finansierad 
forskning och främja en aktiv dialog kring våra ansvarsområden. Det övergripande 
 målet för Fortes kommunikationsverksamhet är att forskningen ska komma till nytta 
och bidra till samhällets utveckling.

Såväl forskarsamhället som övriga berörda aktörer 
i samhället ska uppleva att den forskning som 
Forte finansierar är relevant och av hög kvalitet. 
Forte sprider kunskap om Fortefinansierad forsk
ning genom att sammanställa och sprida forskning 
och forsknings resultat på ett lättillgängligt sätt, 
skapa mötesplatser för dialog och samverkan 
mellan forskare, samhällsaktörer och praktiker och 
genom att kommunicera kring aktuella frågor inom 
Fortes områden.

Under 2020 har kommunikationsverksamheten, 
precis som Fortes övriga verksamhet, präglats  
av corona pandemin. Betydande delar av Fortes 
kommunikationsinsatser har tvingats ställas om. 
Detta har framför allt rört möten, seminarier och 
konferenser, som omarbetats till digitala evenemang. 
Trots de utmaningar som 2020 inneburit så har 
Fortes arbete med kommunikation haft en hög 
 aktivitetsnivå med ett stort antal genomförda 
 insatser som nått ut till våra målgrupper.
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6.1  MÖTEN OCH DIALOG

Ett viktigt uppdrag för Forte är att kommunicera 
och sprida forskningsresultat för att nå ut med ny 
kunskap till praktiker, brukare, samhällsaktörer och 
beslutsfattare. Konferenser, webbinarier och olika 
mötesplatser är ett effektivt verktyg för att skapa 
dialog kring våra ansvarsområden och lyfta aktuella 
ämnen. På så vis erbjuds forskare och olika aktörer 
inom de specifika områdena möjligheten att knyta 
nya kontakter som kan bidra till dialog och nya 
samarbeten.

Forte arrangerar kontinuerligt 
seminarier för att lyfta fram 
aktuell forskning och kunskaps
läget inom relevanta ämnen. 
Syftet är att sprida kunskap 
kring viktiga och angelägna 
samhällsfrågor samt bidra med 
forskningsresultat som kan komma 
samhället till nytta. I och med corona
pandemin har Forte under 2020 övergått till att 
arrangera digitala mötesplatser och webbinarier. 

Under 2020 arrangerade Forte sju seminarier kring 
olika aktuella forskningsfrågor, bland annat om 
hemlöshet, våld i arbetslivet och integration. Vid 
varje tillfälle deltog ca 100–800 personer från hela 
landet. Bland deltagarna finns representanter från 

akademi, regering och riksdag, brukarorganisationer, 
kommuner och landsting, myndigheter och närings
liv. Även media har visat intresse för våra webbinarier 
och under året har två av dessa filmats och sänts på 
SVT Forum.

Samverkan inom kommunikation genomförs 
 regelbundet med övriga forskningsfinansiärer, 
forskningsstiftelser, myndigheter och organisationer. 
Genom samverkan stärker vi kommunikationen om 
forskning och forskningsresultat och når ut till 

bredare målgrupper och aktörer. Under året har 
vi i samverkan genomfört en digital version av 
Forum för forskningskommunikation, som är en 
årlig konferens som riktar sig till kommunika
törer vid universitet och lärosäten. Vi har även 
medarrangerat Forskarseminariet i Umeå, en 

mötesplats för forskare och praktiker verk
samma inom socialförsäkringen, som anordnas 

gemensamt av Forte, Försäkringskassan och 
 Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Alla webbinarier och konferenser som Forte arrangerat 
filmades och har publicerats på vår Youtubekanal. 
Under året har vi publicerat 11 nya filmer. Samman
taget har filmerna på vår Youtubekanal visats drygt 
16 000 gånger under året.

Forte Talks 2021 anordnas 
digitalt den 4 maj 2021
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6.2  RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER

Fortes kunskapsöversikter och andra publikationer 
bidrar till att forskning inom Fortes områden når 
exempelvis beslutsfattare, forskare, yrkesverksamma 
vid kommuner, regioner och andra myndigheter 
samt brukarorganisationer.

Under året har Forte gett ut 18 publikationer, 
varav några på engelska. Flera av dessa är kunskaps
sammanställningar som sammanfattar forskningen 
inom utvalda områden. Alla Fortes trycksaker finns 
digitalt tillgängliga på Forte.se och många går att 
beställa kostnadsfritt i tryckt version. Forte gav även 
ut två nummer av tidningen Forte Magasin med 
populärvetenskapligt innehåll inom våra forsknings
områden. Magasinet har över 1 200 prenumeranter. 

Under året tog Forte fram en ny serie korta skrifter, 
Forte Fokus, med anledning av pandemin för att lyfta 
fram forskning som kan bidra till att möta krisens 
utmaningar. Fyra sådana kunskapsblad togs fram 
inom områdena äldre respektive barn och unga. 

Spridning 
Under året har ca 2 300 beställningar skett av 
Fortes publikationer. De har också laddats ned över 
10 000 gånger via Forte.se. Mest efterfrågad var  
en uppdaterad utgåva av skriften ”Psykisk ohälsa, 
arbetsliv och sjukfrånvaro”. Dessutom har cirka 
45 000 exemplar av skriften ”Ung och HBTQ” 
 spridits genom distributionstjänsten Utbudet för 
kostnadsfritt lärar och elevmaterial. 

Forte har under 2020 tagit fram nya riktlinjer för 
produktion och kommunikation av våra publikationer 
som ska öka förutsättningarna för att kunna nå ännu 
fler målgrupper med relevant kunskapsunderlag.

Forte Fokus är en serie korta skrifter 
där forskare sammanfattar forskning 
med koppling till coronapandemin 

VILKEN KUNSKAP FINNS?
Att kunna bedöma olika riskprofiler bland äldre har stor 
betydelse i vården. Därför används olika ”skörbarhetsskalor” 
vanligtvis inom geriatriken, dock i olika utsträckning på olika 
platser. Till exempel används sådana flitigt i Kanada och Italien 
men även regionalt i Sverige. Bedömningar har dock inte 
använts i tillräcklig utsträckning för att utforma individbase-
rade insatser mot covid-19. Forskning visar påtagliga samband 
mellan socio ekonomiska, beteendemässiga och psykosociala 
faktorer, och multisjuklighet, skörhet, funktionsnedsättning 
och dödlighet. Forskningen har visat att olika riskprofiler leder 
till försämrad hälsa, särskilt när hälsa mäts i både medicinska 
och funktionella dimensioner som i Health Assessment Tool. 

En bra riskprofil bör inkludera faktorer från flera 
dimensioner: 

– psykosociala faktorer i äldre åldrar och tidigare i livet: 
låg utbildning, arbetsrelaterad stress, begränsat socialt 
liv och lågt psykosocialt välbefinnande 

– livsstil: fysisk inaktivitet, rökning, alkoholmissbruk, 
dålig diet, övervikt och fetma, undernäring

– miljöfaktorer: luftföroreningar, social miljö 
(begränsat socialt stöd och tillgång till vård) 

– biomedicinska faktorer: genetik, hjärt- och kärl sjuk domar 
som diabetes och hjärtinfarkt.

Huvudbudskap

  Kronologisk ålder är inte ensamt ett bra mått för risk, det är bättre att mäta biologisk ålder. 
 Detta kräver tid och kunskap och kan vara svårt i tider med personalbrist.

  Det finns bra instrument för att mäta biologisk ålder som Clinical Frailty Scale (CFS) 
och multisjuklighet. Vanligtvis används de inom geriatriken. 

  Det är viktigt att se äldre som en heterogen grupp och göra individuella bedömningar, 
inte generalisera.

  Riskprofilsbedömningar baserade på biologisk ålder/hälsotillstånd möjliggör riktade insatser 
för prevention eller vård.

  Kunskapen att insatser bör baseras på individers hälsotillstånd är viktigt för både preventiva 
åtgärder och att tidigt identifiera äldre med covid-19. Detta ställer krav på organiseringen 
av äldrevård och omsorg.

BORTOM KRONOLOGISK ÅLDER – 
RISKPROFILER, SKÖRHET OCH MULTI
SJUKDOM I SÅRBARHET FÖR COVID19 
Äldre har större sannolikhet att drabbas negativt av covid-19 än yngre, men är en heterogen 
grupp. Vissa drabbas svårt, medan andra bara blir lindrigt sjuka. Baserat på aktuell kunskap 
om åldrande och dödlighet hos äldre finns sannolika förklaringar bortom den kronologiska 
åldern. Att behandla alla äldre på samma sätt kan vara ineffektivt och även leda till negativa 
konsekvenser. Multisjuklighet (förekomsten av flera kroniska sjukdomar) och skörhet är 
viktiga för att identifiera de mest sårbara bland äldre och rädda liv.

Författare: Laura Fratiglioni, Alexander Darin-Mattsson, Lisa Harber-Aschan, Serhiy Dekhtyar, Debora Rizzuto, 
Davide Vetrano, Amaia Calderón-Larrañaga vid Aging Research Center, Karolinska institutet.

FORTE 
FOKUS 

VILKEN KUNSKAP FINNS?
Regeringens mål för att digitalisera äldreomsorgen är att 
sensorer, digitala hjälpmedel och annan välfärdsteknik ska 
ge ökad trygghet till äldre omsorgstagare och göra dem 
mer socialt delaktiga. Digitaliseringen ska även minska 
personalens rutinmässiga arbetsuppgifter och ge mer tid 
till mänsklig omsorg. Uppföljningar från Socialstyrelsen 
2015 och 2017 visar dock att målsättningen långtifrån har 
infriats. På uppdrag av regeringen utvärderas nu digitalise-
ringen av äldreomsorgen.

Tilltron till teknikens förutsägbarhet och inbyggda 
förändringspotential har legat till grund för en rad interven-
tioner. Sådana ansatser har ofta fokuserat på tekniken i sig, 
och är i dag starkt kritiserade av forskare inom äldre- och 
teknik området för att i själva verket ha hindrat en praktiskt 
välfungerande äldreomsorg. Satsningarna på ny teknik har 
baserats på tester som utförs i kontrollerade miljöer snarare 
än utvärderingar av data genererade från praktiken. Ett 
exempel är vårdrobotar som trots stora investeringar 
ännu inte landat i äldres vardag. Dessutom införs enskilda 

Huvudbudskap

  Pandemin ger oss anledning att uppmärksamma teknikens roll för äldre människor som 
isoleras i sina hem och för anställda i äldreomsorgen som mer än någonsin behöver stöd 
för att utföra sitt arbete. 

  Digitala tillämpningar kan vara avgörande för att upprätthålla den enda kommunikations
kanal många äldre har till omvärlden. I äldreomsorgen kan vi nu se om digitaliseringen inom 
området motsvarar förväntningarna. 

  Hittills har regeringens målsättning att digitalisera äldreomsorgen inte infriats och tester av 
enskilda tillämpningar kopplat till diagnoser eller andra avgränsade problem har varit alltför 
teknikfokuserade. 

  Äldreomsorgen behöver bli mer praktikdriven genom att öka medvetenheten om teknikens 
inordning i sociala sammanhang och hur utformning och införandet av ny teknik kan utgå 
från äldreomsorgens praktik. Det ökar också möjligheterna att förbereda oss för kommande 
pandemier.

DIGITALISERING  
I ÄLDRE OMSORGEN  
I TIDER AV PANDEMIN
Många digitala satsningar i äldreomsorgen tar längre tid än förväntat att införa.  
Samtidigt är det oklart om de förbättrar arbetsmiljön eller ger ökad livskvalitet för  
de äldre. Istället för en tilltro till teknik som ensam bärare av förändring bör utgångs-
punkten vara att tekniken är en del av äldreomsorgens sammanhang och praktik. 
I samband med coronapandemin finns det anledning att uppmärksamma hur tekniken 
påverkar villkoren för äldre människor och för utövandet av äldreomsorg.

Författare: Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan.

FORTE 
FOKUS 

VILKEN KUNSKAP FINNS?
Stor elevfrånvaro i vissa grundskolor och stängningar 
av gymnasieskolor har aktualiserat frågan om barn till 
invandrare drabbas hårdare av en hackigare skolgång. 
I den svenska debatten har det framhållits att skolan är 
särskilt viktig för utsatta barn. Det gäller också barn till 
invandrare, men denna grupp är polariserad. 

Det finns en delgrupp som har ofullständiga betyg och 
som inte alls, eller försenade, slutför grundskolan. Det är 
främst unga som själva invandrat efter skolstart, men även 

unga i vissa invandrargrupper som själva är födda och 
gått i skolan i Sverige. För dessa elever är en fungerande 
grundskola sannolikt extra viktig. Det kan gälla olika saker 
som en strukturerad vardag, skol måltider och stöd i såväl 
skolarbete som frågor om studieval.

En stor majoritet av barn till invandrare har dock höga 
ambitioner i grundskolan. Givet sina studieförutsättningar 
har de mycket hög studiemotivation, och har skäl att vilja 
ha hög skolnärvaro. Men under gymnasiet stöter en bety
dande del på problem att slutföra studierna, och avhopp är 

Huvudbudskap

  Närvaro i skolan liksom särskilt stöd, till exempel studierådgivning, är extra viktig för den 
 särskilt utsatta grupp som inte går ut grundskolan med behörighet för gymnasiestudier. 
De  utgörs framför allt av unga som själva invandrat efter skolstart.

  Många med invandrarbakgrund har hög studiemotivation liksom höga yrkesaspirationer. 
Skolan är central för deras livsprojekt och en kontinuerlig närvaro där är viktig, särskilt som 
de i högre utsträckning har svagare föräldraresurser. Många har redan tidigare svårt att klara 
sin gymnasieutbildning på utsatt tid, och avhoppen riskerar att öka när gymnasieskolan varit 
stängd. Motsvarande problem kan uppstå i högskoleutbildningen. 

  Barn till invandrare saknar i betydligt högre grad än andra unga eget rum, vilket kan försvåra 
självstudier.

  Elever med invandrarbakgrund går oftare i grundskolor som har ordningsproblem, men deras 
skolmiljö är i allmänhet god och deras egen syn på skolan positiv. Det talar för att grundskolan 
för de flesta är en värdefull miljö. 

  Övergången till arbetsmarknaden kan försvåras och försenas för unga med invandrarbakgrund, 
särskilt för den del av gruppen som saknar gymnasiekompetens.

SKOLGÅNGEN VIKTIG FÖR 
UNGA MED INVANDRAR
BAKGRUND I CORONATIDER
Unga invandrare och barn till invandrare kan lida skada både direkt 
och på längre sikt av olika följder relaterade till pandemin. I Sverige var 
gymnasie skolan och högskolan stängd och hade distansundervisning från 
mitten av mars. Av flera skäl kan det antas öka risken för utanförskap och 
marginalisering bland barn till invandrare. Skolgången är central för denna 
grupps integration och framtida möjligheter, liksom för deras vardag.

Författare: Janne Jonsson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

FORTE 
FOKUS 

SAMHÄLLSEFFEKTER 
AV CORONAPANDEMIN  
− PSYKISK OHÄLSA 
BLAND UNGA
De ekonomiska och sociala konsekvenserna av pandemin 
kan komma att förstärka den negativa trenden för ungas 
psykiska hälsa. Samtidigt är barn- och ungdomspsykiatrin 
och skolornas elevhälsa redan hårt belastade.

Författare: Curt Hagquist, professor senior i folkhälsovetenskap och föreståndare för  
Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet.

VILKEN KUNSKAP FINNS?
Oro och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i 
spåren av djupgående samhällsförändringar och hotfulla 
omvärlds händelser har uppmärksammats i många forsk-
ningsstudier. I skuggan av det kalla kriget ansågs under 
1980-talet fruktan för ett kärnvapenkrig utgöra en av de 
allvarligaste orosupplevelserna inom dåtidens ungdoms-
generation. Efter terrorattentaten den 11 september 2001 
i USA väcktes frågor om ökad oro för terrorattacker kunde 

förklara den ökning av psykisk ohälsa bland yngre ung domar 
som observerats i Sverige i början av 2000-talet. 

Oro för familjens ekonomi är en av de orostyper som var 
starkast relaterad till ungdomars psykiska ohälsa under 
mitten av 1990-talet. Under den dåvarande ekonomiska 
krisen i Sverige skedde en påtaglig ökning av ungdomars 
oro för familjens ekonomi. Samtidigt ökade psykosomatiska 
besvär bland ungdomar. Statistiska trendanalyser har 
visat att ökningen av ungas psykosomatiska besvär under 

Huvudbudskap

  Den nuvarande negativa trenden för ungas psykiska hälsa riskerar att förstärkas till följd av att 
föräldrarnas ekonomiska situation försämras och att det blir svårare för unga att få ett arbete.

  Erfarenheterna från 1990-talets ekonomiska kris ger viktiga lärdomar. Oro för familjens  
ekonomi var en av de orostyper som var starkast relaterad till ungdomars psykiska ohälsa. 
Även ungdomars upplevelse av sina egna ekonomiska förhållanden är starkt relaterad till den 
egna psykiska hälsan.

  Det är sannolikt att den pågående pandemin och dess följdverkningar kommer att öka ungas 
behov av stöd och hjälp från en redan hårt arbetsbelastad barn- och ungdomspsykiatri och elev-
hälsa. Därför kan ytterligare resurser behöva tillföras inte bara barn- och ungdomspsykiatrin utan 
också skolornas elevhälsa och verksamheter som specifikt vänder sig till unga med tidiga tecken 
på psykisk ohälsa.

  Mer kunskap behövs om pandemins konsekvenser för ungas livsvillkor och psykiska hälsa. 
Pandemin aktualiserar också behovet av evidensbaserade kunskaper om vilka program och  
metoder som fungerar för att förebygga ungas psykiska ohälsa och främja deras psykiska hälsa.

FORTE 
FOKUS 
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6.3  DIGITAL KOMMUNIKATION

Webb
Fortes webbplats, Forte.se, är en viktig plattform 
för effektiv kommunikation till våra målgrupper. 
Här samlas all information som rör Fortes verksamhet, 
utlysningar, finansierade projekt, nya satsningar, 
kommande evenemang, publikationer, artiklar och 
mer. Forte.se är framför allt ett viktigt verktyg för 
att utföra vårt uppdrag att finansiera forskning, 
och den 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 webbplatsen 
ska upplevas som relevant, informativ och användar
vänlig. Under året har Forte fokuserat på att för
bättra Fortes webbplatser ur ett användbarhets och 
tillgänglighetsperspektiv. Under våren genomförde 
Forte en tillgänglighetsgranskning av konferens
webben fortetalks.se. Flera anpassningar och juste
ringar har skett av webbplatsen utifrån resultatet av 
granskningen. I slutet av året genomförde Forte ett 
avrop av webbyråtjänster mot det statliga ramavtalet 
”Programvaror och tjänster – Systemutveckling”. 
Avtal tecknades med ny leverantör i januari 2021. 

Under 2020 har Fortes webbplats haft över 243 000 
besök. Det är en ökning med nästan 18 procent 
jämfört med 2019, då antalet besök var 206 000. 
Det är flera innehållstyper på Fortes webbplats som 
står för ökningen, men särskilt har antalet läsningar 
av Fortes populärvetenskapliga artiklar ökat med 
över 60 procent sedan 2019.

Sociala medier
Forte använder sociala medier för att sprida infor
mation om pågående forskningsprojekt och forsk
ningsresultat, skapa dialog och kommunicera med 
våra målgrupper. Under 2020 har Forte arbetat 
aktivt för att öka närvaron i sociala medier och att 
lyfta fram Fortefinansierad forskning kopplat till 
den aktuella samhällsdebatten.

Antalet följare på Twitter, vår största sociala medier 
kanal, ökade med knappt 10 procent under året. På 
Facebook ökade antalet följare med 25 procent och på 
LinkedIn har antalet följare mer än fördubblats, från 
1 020 till 2 220 följare. I slutet av 2020 följdes Forte 
av totalt 6 670 personer i dessa kanaler sammanslaget.

Antalet följare på 
LinkedIn har mer än 
fördubblats under året 



FÖRORD

INNEHÅLL

ÅRET I KORTHET

INLEDNING

RESULTAT- 
REDOVISNING

1.  Forsknings-
finansiering

2.  Samverkan 
i Sverige 
och världen

3.  Forsknings-
program

4.  Samordnings-
områden

5.  Forskningens 
förutsättningar

6.  Kommunikation

7. Organisation 
och personal

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Sammanställning 
över väsentliga 
uppgifter

Resultaträkning

Balansräkning

Anslagsredovisning

Tilläggsupplysningar 
och noter

58 FORTE 
ÅRSREDOVISNING 2020

6.  Kommunikation

RESULTAT- 
 REDOVISNING

6.4  PRESS

Fortes ansvarsområden är ständigt aktuella och 
uppmärksammade i samhällsdebatten. Många av 
våra frågor lyfts nästintill dagligen fram i media. 
Många gånger refereras det till publikationer som 
Forte tagit fram eller till forskning som vi finansierar. 
Via pressmeddelanden, sociala medier och nyhetsbrev 
når vi ut med nyheter kring våra satsningar och vår 
verksamhet. Såväl lokalmedia som rikspress skriver 
om den forskning vi finansierar. 

Under den pågående pandemin har flera av Fortes 
ansvarsområden hamnat i fokus. Flera forskare som 
har medel från Forte har återkommande intervjuats 
i media om pandemin och dess konsekvenser för 
samhället och individer.

Forte har under 2020 tagit fram en namnkunnig 
expertlista som spridits till media för att på ett 
enkelt sätt kunna vara med och bidra med expertis 
och kunskap i en mycket svår och utmanande tid 
för samhället.

Under 2020 har Forte nämnts i 391 olika införanden 
i media. Räckvidden, det vill säga antalet personer 
som potentiellt kan ha nåtts av införandena,  
var 30,5 miljoner under året.

Figur 25 | Forte i media 2018–2020

NYCKELTAL 2020 2019 2018

Införanden 391 500 441

Räckvidd 30,5 miljoner 37,5 miljoner 27,3 miljoner

Forte Magasin – aktuell forskning 
inom hälsa, arbetsliv och välfärd

ARVET
     DET OÖNSKADE

Vad händer när livsvillkoren 
är ojämlika från start?

GAMING
Kan man bli beroende
av datorspel?

NYNAZISM 
Vägen in och ut ur
extremistmiljöer

VÅLD I ARBETSLIVET
Vårdpersonal utsätts för 
hot och våld

nov
2020

Prenumerera 
kostnadsfritt! 
fortemagasin.se

https://forte.se/publicerat/forte-magasin/prenumerera-pa-forte-magasin/
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6.5  MÅLUPPFYLLELSE

Kommunikationsverksamheten har under året 
påverkats av coronapandemin, vilket påskyndat en 
omställning av Fortes arbetssätt mot mer digitala 
kanaler. Trots detta har det varit ett produktivt år 
med en mängd insatser och aktiviteter. Bland annat 
har planerade möten, seminarier och konferenser 
till stor del kunnat genomföras i digital form. 
Genom denna digitala omställning har vi nått ut 
till betydligt fler personer med geografisk spridning 
över hela Sverige. 

Vi har fortsatt utvecklingen av ett integrerat arbets
sätt vad gäller myndighetens kommunikation. Detta 
innebär att dialog och samverkan genomförs löpande 
i satsningar, som till exempel i Fortes två nationella 
forskningsprogram. 

Fortes mål att arbeta med effektiv och mål grupps
anpassad kommunikation och samverkan uppfylls 
väl genom framtagandet av ett stort antal 
forsknings översikter, kunskapskartläggningar och 

populär vetenskapliga skrifter, samt spridning av 
dessa i  Fortes olika kanaler men också i andras 
kanaler. 

Vi följer upp och utvärderar rapporter, konferenser, 
seminarier och spridningen av våra publikationer. 
Målet att Fortes kommunikation ska bidra till att 
kommunicera Fortefinansierad forskning och 
 forskningsresultat bedöms ha uppfyllts mycket väl.
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7.  Organisation 
och personal

Coronapandemin har inneburit att förutsättningarna för att bedriva Fortes 
verksamhet förändrades under 2020. Verksamhetsåret har präglats av 
förändrade arbetssätt och rutiner för att möjliggöra arbete på distans. 
Samtidigt har Forte fortsatt att utveckla sin verksamhet med fokus på 
 intern styrning och kontroll och att effektivisera arbetsprocesser.
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7.1  FÖRÄNDRINGAR OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Generaldirektör
Den 1 mars 2020 avslutade Ethel Forsberg sitt 
uppdrag som generaldirektör för Forte, efter att 
hon begärt att bli entledigad från sitt förordnande. 
I februari utsåg regeringen Jonas Björck till ny 
 generaldirektör för myndigheten. Han tillträdde 
sitt uppdrag den 20 april 2020. 

Ny huvudsekreterare och förändringar i styrelsen
Den 1 januari 2020 tillträde professor Olle Lundberg 
i rollen som ny huvudsekreterare på Forte. Förord
nandet gäller tre år med möjlighet till ytterligare 
förlängning i tre år. Samtidigt som Olle Lundberg 
tillträdde sin tjänst lämnade han sitt uppdrag som 
ledamot i Fortes styrelse. Regeringen utsåg Christine 
Gustafsson till ny ledamot i styrelsen.

Ny organisationsstruktur för Forte
Under året har beslut om en omorganisation av 
myndigheten fattats inom ramen för MBL. Den nya 
organisationen kommer att gälla från och med den 
1 januari 2021 och innebär bland annat att två nya 
enheter bildas under forskningsavdelningen. Forte 
har under året också ingått ett nytt lokalt kollektiv
avtal om arbetstid som innebär att alla medarbetare 
har förtroendearbetstid. Ett avtal om samverkan har 
också ingåtts mellan arbetsgivaren och arbetstagar
organisationerna på Forte.

Ekonomi och styrning
Forte har under året fortsatt arbetet med att 
 integrera sin ekonomifunktion till Statens Service
center. I november påbörjades även arbetet med en 
övergång från lönehanteringssystemet Palasso till 
systemet Primula.

En översyn har gjorts av flera av myndighetens 
 styrande dokument. Styrelsen fattade i maj beslut 
om en ny arbetsordning som reglerar ansvars  
fördelningen mellan styrelse och generaldirektör. 
Därutöver har beslut bland annat fattats om en ny 
attestordning, jävspolicy och en ny inköps och 
 upphandlingspolicy. Utbildningar har även genom
förts för all personal rörande upphandlingsfrågor. 
En ny delegationsordning beslutades i december. 
Delegationsordningen kommer att gälla från med 
den 1 januari 2021.
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7.2  KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Forte arbetar systematiskt med kompetensförsörjning 
på alla nivåer. Vår myndighetsövergripande plan 
för kompetensförsörjning för perioden 2017–2020 
utgår från avdelningarnas kompetensanalyser och 
den strategiska verksamhetsplaneringen. Kompetens
planeringen är en integrerad del i Fortes verksamhet.

Forte arbetar långsiktigt för att säkerställa att 
myndig heten har medarbetare med rätt kompetens 
och erfarenhet för samtliga arbetsuppgifter inom 
myndigheten. Viktiga delar i detta arbete är att iden
tifiera och justera strategiska kompetensbehov i rela
tion till verksamhetens mål och förändringsarbete. 
Med tanke på kommande utmaningar, till exempel 
digitalisering, förändrat arbetssätt och förändringar 
på arbetsmarknaden, behöver vi även öka vår kompe
tens inom förändringsledning och kulturfrågor. Inte 
minst har coronapandemin medfört att frågor om 
förändrade arbetssätt har kommit ytterligare i fokus.

Vid årets slut var 35 personer anställda vid Forte, 
25 kvinnor och 10 män. I ledningsgruppen ingick 
2 kvinnor och 3 män. Personalens medelålder under 
2020 var 49,1 år.

Rekryteringar
Genom rekryteringar och omfördelningar av resurser 
under 2020 har myndigheten tillförts och tagit till
vara befintliga kompetenser som bedöms öka Fortes 
möjligheter att genomföra tillkommande uppdrag 
och prioriterade satsningar. Forte har under 2020 
rekryterat tre nya medarbetare. Skälen för rekryte
ringarna har varit att ersätta personal som slutat. 

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 
arbetsuppgifter och goda kompetensutvecklings
möjligheter. Vår verksamhet kräver medarbetare 
som är engagerade, tar ansvar och som vill och får 
möjlighet att utvecklas. 

Medarbetarsamtal genomförs regelbundet med 
alla medarbetare för att rätt kunna matcha utveck
lingsviljan 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 engagemang. Genom med
arbetarsamtalen och kompetensanalyser säkrar vi att 
rätt utvecklingsaktiviteter tas fram för medarbetarna 
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 utvecklingsfrågor som i det löpande 
arbetet. Detta förhållningsätt ger också goda förut
sättningar för att hitta framtida kompetenser.

Forte är en del av Rörlighet i staten (RIS), ett 
 samarbetsprojekt med 16 myndigheter för att öka 
rörligheten och möjligheterna till kompetensutveck
ling för medarbetare inom staten. Inom ramen för 
samarbetet har medarbetare bland annat fått utbild
ning i ledarskap under året. Forte har också ett antal 
medarbetare som regelbundet deltar i olika nätverk 
och arbetsgrupper inom RIS.
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7.2  KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Jämställdhet och mångfald
En god arbetsplats är attraktiv för alla. Det innebär 
att likabehandling tillämpas och att alla känner sig 
respekterade. Nolltolerans gäller på Forte beträffande 
diskriminering och annan kränkande särbehandling. 
Lika villkor när det gäller löne, anställnings och 
friskvårdsvillkor är självklara.

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

Forte eftersträvar en bra balans mellan ålder, kön och 
etnicitet. Fortes rekryteringsprocess ska vara inriktad 
på rätt kompetens och att främja jämställdhet.

Arbetsmiljö
Forte ska vara en hälsofrämjande organisation som 
ger förutsättningar för en god balans mellan arbete 
och fritid. Vi vill skapa förutsättningar för god hälsa 
hos våra medarbetare och därmed färre sjukskriv
ningar. Forte har både friskvårdsbidrag och möjlig
het till friskvårdande aktiviteter under en timme per 
vecka på arbetstid.

Med anledning av coronapandemin har Fortes med
arbetare till största delen arbetat hemma från mars 
och framåt. Medarbetare som har haft behov av extra 
utrustning hemma för att kunna utföra sitt arbete på 

ett bra sätt har erbjudits olika anpassningar. Under året 
har två mindre medarbetarundersökningar genomförts 
med fokus på arbete från hemmet och medarbetarnas 
välmående. I stort anser medarbetarna att arbete från 
hemmet har fungerat bra. Många saknar dock bland 
annat de fysiska mötena med kollegorna.

I figur 26 redovisas anställdas totala sjukfrånvaro 
i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbets
tiden. Tabellen redovisar 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 sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Under 2020 har sjukfrånvaron minskat jämfört med 
2019. Detta kan delvis förklaras av att inga medarbetare 
har varit långtidssjukskrivna under 2020.

Figur 26 |  Anställdas sjukfrånvaro (procent) 
*  Av integritetsskäl redovisas inte uppgiften, då antalet anställda i gruppen understiger 10 personer

SJUKFRÅNVARO 2020 2019

Total sjukfrånvaro 0,52 % 3,50 %

Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av total sjukfrånvaro 0,00 % 48,26 %

Kvinnor 0,59 % 4,25 %

Män 0,35 % *

Anställda –29 år * *

Anställda 30 år – 49 år 0,92 % 5,22 %

Anställda 50 år– 0,27 % 2,12 %
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7.3  KOSTNADER OCH INTÄKTER PER VERKSAMHETSGREN

Fortes verksamhet var under 2020 organiserad i tre 
olika organisatoriska enheter: Forskning och utvär
dering, Kommunikation och Staben. Avdelningen 
för forskning och utvärdering är den avdelning som 
har huvudansvaret för forskningsfinansieringen, 
internationella samarbeten, samt att kartlägga och 
identifiera forskningsbehov inom Fortes ansvars
områden. Kommunikationsavdelningen ansvarar för 
all kommunikation som rör Fortes verksamhet och 
den forskning som myndigheten finansierar. Staben 
är en rådgivande och samordnande stödfunktion 
till Fortes generaldirektör. Stabens ansvarsområden 
omfattar bland annat HRfrågor, ekonomisk plane
ring och redovisning, kontakter med Regerings
kansliet och andra externa aktörer, upphandlingar 
och avtal samt kontorsservice.

Under 2020 har ett förändringsarbete pågått när 
det gäller kontering och budgetering. Arbetet 
kommer att fortgå under 2021, med målet att nå en 
utvecklad budgetering och uppföljning av exempel
vis personalkostnadernas fördelning på olika verk
samheter etcetera. Forte har förändrat redovis
ningen för kostnader per verksamhetsgren, varför 
jämförelser i figur 27 och 28 endast görs mellan 
åren 2020 och 2019. Stabens kostnader fördelas 
som overhead på myndighetens verksamhetsgrenar 
samt på den temaplattform som är ett samverkans
projekt mellan Forte och ESFrådet (och som 

Figur 27 | Intäkter 2020 fördelade på verksamhetsgrenar

VERKSAMHETSGREN (TKR) 2020 2020 2020 2020 2019

Förvaltnings 
anslaget

Forsknings 
anslaget

Övrig 
 finansiering Summa Summa

Forskning och utvärdering

Intäkter av anslag 25 579 19 466 45 045 45 867
Intäkter av avgifter o andra ersättningar 600 600 292
Intäkter av bidrag 26 13 1 568 1 607 1 261
Finansiella intäkter 2 2 5
Medel fr statsbudgeten för finansiering av bidrag 635 094 43 250 678 344 642 758
Medel fr myndigheter för finansiering av bidrag 8 665 44 889 53 554 44 697
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -776
Summa intäkter 26 206 663 241 89 707 779 154 734 105

Kommunikation
Intäkter av anslag 7 767 4 775 12 542 16 389
Intäkter av avgifter o andra ersättningar 6
Intäkter av bidrag 7 7 0

1
Summa intäkter 7 774 4 775 12 549 16 397

Temaplattformen

Intäkter av anslag 1 809 1 809 1 911
Intäkter av avgifter o andra ersättningar 2
Intäkter av bidrag 4 4 855 4 858 2 453
Finansiella intäkter 0
Summa intäkter 1 812 4 855 6 667 4 366

Hela myndigheten

Intäkter av anslag 35 155 59 396 64 167
Intäkter av avgifter o andra ersättningar 600 24 241 600 301
Intäkter av bidrag 37 13 6 423 6 472 3 714
Finansiella intäkter 2 2 7
Medel fr statsbudgeten för finansiering av bidrag 635 094 43 250 678 344 642 758
Medel fr myndigheter för finansiering av bidrag 8 665 44 889 53 554 44 697
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag -776
Summa intäkter 35 792 668 016 94 562 798 370 754 868
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beskrivs i avsnitt 2 Samverkan i Sverige och världen). 
Grund för fördelningen har varit antalet personer 
anställda på respektive avdelning.

Sett till resultatredovisningens struktur utgör avsnitt 1 
till 4 i årsredovisningen i huvudsak kostnader som knyts 
till avdelningen för forskning och utvärdering. Nationell 
och internationell samverkan ingår som en integrerad 
del i denna verksamhet. Detta gäller även de särskilda 
program som beskrivs i avsnitt 3 Forskningsprogram.

Figur 28 | Kostnader 2020 fördelade på verksamhetsgrenar

VERKSAMHETSGREN (TKR) 2020 2019

Forskningsavdelningen

Lämnade bidrag 731 898 686 679

Personalkostnader 31 605 31 711

Lokalkostnader 3 125 3 027

Övriga driftkostnader 12 129 12 212

Finansiella kostnader 7 27

Avskrivningar 390 448

Summa kostnader 779 154 734 105

Kommunikation

Lämnade bidrag

Personalkostnader 6 966 6 680

Lokalkostnader 843 996

Övriga driftkostnader 4 633 8 591

Finansiella kostnader 2 7

Avskrivningar 106 122

Summa kostnader 12 549 16 397

VERKSAMHETSGREN (TKR) 2020 2019

Temaplattformen

Lämnade bidrag

Personalkostnader 4 840 3 575

Lokalkostnader 424 254

Övriga driftkostnader 1 349 495

Finansiella kostnader 1 2

Avskrivningar 53 41

Summa kostnader 6 667 4 366

Hela myndigheten

Transfereringar

Lämnade bidrag 731 898 686 679

Personalkostnader 43 410 41 966

Lokalkostnader 4 392 4 277

Övriga driftkostnader 18 111 21 298

Finansiella kostnader 9 37

Avskrivningar 549 611

Summa Verksamhetens kostnader 66 471 68 189

Summa kostnader och lämnade bidrag 798 370 754 868
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7.4  PRESTATIONER OCH PERSONALKOSTNADER

Fortes huvuduppgift är att fördela medel till forsk
ning inom våra områden och därmed samman
hängande verksamhet. Figur 29 visar hur storleken 
på Fortes forskningsfinansiering har utvecklats 
under de tre senaste åren samt verksamhetens kost
nader i procent av lämnade bidrag. Fortes kostnader 
för temaplattformen exkluderas. 

En stor del av arbetet med att bereda forsknings
ansökningar sker i beredningsgrupper med externa 
ledamöter utsedda av Forte. Kostnaderna för detta, 
i form av arvoden, resor med mera, redovisas också.

Att storleken på Fortes forskningsfinansiering har 
blivit större har också medfört att verksamhetens 
kostnader har ökat. Det handlar huvudsakligen om 
ökade lönekostnader. Ökningen har främst finan
sierats genom forskningsanslaget, se figur 30. Detta 
beror på att Fortes förvaltningsanslag i princip har 
varit oförändrat trots att omfånget på forsknings
bidragen har ökat. Från 2021 och framåt kommer 
Fortes förvaltningsanslag att öka.

Figur 29 |  Verksamhetens prestationskostnader

KOSTNADER (TKR) 2020 2019 2018

Lämnade bidrag 731 898 686 679 648 851

Verksamhetens kostnader 66 471 68 189 54 795

varav kostnad för  
Temaplattformen (TP) 6 667 4 367

Verksamhetens  
kostnader exkl TP i %  
av lämnade bidrag

8% 9% 8%

Kostnader för beredningsgruppernas arvoden, resor m.m. uppgick 
2020 till 5 254 tkr. För 2019 var beloppet 6 411 tkr.

7.5  MÅLUPPFYLLELSE

För att Forte ska kunna uppnå målen för 
 verksamheten krävs en väl fungerande organisation 
och väl inarbetade rutiner. Detta blir än tydligare 
när förutsättningarna för att bedriva verksamheten 
snabbt förändras. Coronapandemin har på flera 
sätt påverkat Fortes sätt att arbeta. Ett stort antal 
beredningsgruppsmöten fick exempelvis med kort 
varsel hållas digitalt, vilket ställde helt nya krav på 

medarbetarna och organisationen. Samtidigt skedde 
stora förändringar i Fortes organisation genom 
att både en ny generaldirektör och en ny huvud
sekreterare tillträdde under det första halvåret. 
Trots de utmaningar som har funnits under året, 
har Forte uppfyllt målen och utfört sitt uppdrag 
med hög kvalitet. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och 
arbetsmiljön är, givet omständigheterna, god.

Figur 30 |  Personalkostnader

KOSTNADER (TKR) 2020 2019 2018

Forskningsanslaget 13 184 14 310 7 981

Totala personalkostnader 43 410 41 966 37 545

ökning tkr 1 444 4 421 3 824

ökning % 3% 12% 11%
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

VÄSENTLIGA UPPGIFTER (TKR) 2020 2019 2018 2017 2016

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utnyttjad 1 648 1 640 554 1 341 554

Kontokrediter Riksgäldskontoret      

Beviljad 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Maximalt utnyttjad 0 7 937 4 931 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader 0 15 54 78 228

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter 600 301 0 0 360

Anslagskredit      

Beviljad Uo 09 7:1 ap.1 1 094 1 077 1 037 1 020 1 009

Utnyttjad Uo 09 7:1 ap.1 0 422 0 0 0

Beviljad Uo 09 7:2 ap.1 19 845 18 045 18 195 16 410 15 172

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

Anslagssparande      

Ramanslag

Anslagssparande Uo 09 7:1 ap.1 911 0 0 823 884

Anslagssparande Uo 09 7:2 ap.1 459 0 30 512 14 184 25 115

Anslagssparande Uo 09 4:5 ap.12 0 0 0 0 137
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

VÄSENTLIGA UPPGIFTER (TKR) 2020 2019 2018 2017 2016

Bemyndiganden      

Anslag Uo 09 7:2 ap.1 Forskning

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

Summa gjorda åtaganden 1 240 209 1 421 445 1 301 132 952 074 928 677

Anslag Uo 09 4:5 ap.12 Forskning inom äldreområdet

Tilldelade 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Summa gjorda åtaganden 53 900 51 960 63 750 61 000 52 000

Anslag Uo 14 2:5 ap.3 Forskning om arbetsliv

Tilldelade - - 0 15 000 30 000

Summa gjorda åtaganden - - 0 15 000 30 000

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

Tilldelade 20 250 7 850 0 0 0

Summa gjorda åtaganden 0 0 0 0 0

Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 36 33 31 27 26

Medelantalet anställda (st)* 38 35 33 32 29

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 831 2 047 1 740 1 843 1 983

Kapitalförändring      

Årets 0 0 0 0 0

Balanserad 0 0 0 0 0
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT 2020 2019

Verksamhetens intäkter   

Intäkter av anslag 1 59 396 64 167

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 600 301

Intäkter av bidrag 3 6 472 3 714

Finansiella intäkter 4 2 7

Summa  66 471 68 189

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –43 410 –41 966

Kostnader för lokaler –4 392 –4 277

Övriga driftkostnader 6 –18 111 –21 297

Finansiella kostnader 7 –9 –37

Avskrivningar och nedskrivningar –549 –611

Summa –66 471 –68 189

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 678 344 642 758

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 53 554 44 697

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 8 0 –776

Lämnade bidrag 9 –731 898 –686 679

Saldo  0 0

Årets kapitalförändring  0 0
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING (TKR) NOT 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 10 0 0

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar 11 24 70

Summa 24 70

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 285 276

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 1 403 1 368

Summa  1 688 1 643

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 14 812 753

Övriga kortfristiga fordringar 15 42 40

Summa  854 793

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 16 1 100 1 095

Upplupna bidragsintäkter 17 2 923 1 188

Summa  4 022 2 283

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 18 –554 13 109

Summa  –554 13 109

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 3 733 5 709

Summa  3 733 5 709

SUMMA TILLGÅNGAR  9 768 23 607

BALANSRÄKNING (TKR) NOT 2020-12-31 2019-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 20

Statskapital 21 64 0

Balanserad kapitalförändring 0 0

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 0

Summa  64 0

Avsättningar

Övriga avsättningar 22 672 598

Summa  672 598

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 23 1 648 1 640

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 24 1 777 5 938

Leverantörsskulder 1 592 1 242

Övriga kortfristiga skulder  25 597 710

Summa  5 613 9 531

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 26 2 635 3 466

Oförbrukade bidrag 27 784 10 012

Summa  3 419 13 478

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  9 768 23 607
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

ANSLAG (TKR) NOT

INGÅENDE 
ÖVERFÖRINGS

BELOPP

ÅRETS 
TILLDELNING 

ENL. REGL.BREV

TOTALT 
DISPONIBELT 

BELOPP UTGIFTER

UTGÅENDE 
ÖVERFÖRINGS

BELOPP

Uo 09 4:5 Ramanslag

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

ap.12 Forskning inom äldreområdet 28 0 36 000 36 000 –36 000 0

Uo 09 7:1 Ramanslag

ap.1  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
 Förvaltning 29 –422 36 488 36 066 –35 155 911

Uo 09 7:2 Ramanslag

ap.1  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
 Forskning 30 –1 709 661 503 659 794 –659 336 459

Uo 24 1:2 Ramanslag

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

ap.2 – del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 31 0 7 250 7 250 –7 250 0

Summa  –2 131 741 241 739 110 –737 741 1 370
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning av beställningsbemyndigande

ANSLAG/ANSLAGSBENÄMNING (TKR) NOT
TILLDELAT 

BEMYNDIGANDE
INGÅENDE 

ÅTAGANDEN
UTESTÅENDE 
ÅTAGANDEN

UTESTÅENDE ÅTAGANDENAS FÖRDELNING PER ÅR

2021 2022 2023 2024–2026

Uo 09 4:5 Ramanslag
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

ap.12 Forskning inom äldreområdet 32 70 000 51 960 53 900 32 100 21 800 – –

Uo 09 7:2 Ramanslag 

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd: Forskning 33 2 800 000 1 421 445 1 240 209 581 961 398 789 206 032 53 427

Uo 24 1:2 Ramanslag
Verket för innovationssystem:  
Forskning och utveckling

ap.2 Verk f innov.syst: F-del till Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd 34 20 250 0 0 0 0 0 0

Summa 2 890 250 1 473 405 1 294 109 614 061 420 589 206 032 53 427
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

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

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

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF 
(Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 
myndigheten brytdagen den 5 januari. Brytdagen 
föregående år var den 3 januari. Efter brytdagen har 
fakturor överstigande 50 tkr bokförts som 
 periodavgränsningsposter.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas 
fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2019, 
62 tkr, har år 2020 varit oförändrad.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade 
dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt 
maskiner och inventarier som har ett anskaffnings
värde om minst 25 tkr och en beräknad ekonomisk 
livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen 
för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.

Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor 
anses ha en kortare livslängd än tre år och kostnads
förs därför direkt. Konst ses som en bestående  
tillgång och avskrivs inte.

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 
anläggningstillgång 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

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans 
fastighet uppgår till beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod 
från den månad tillgången kan tas i bruk.

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

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 
Skulder i utländsk valuta har värderats till 
 balansdagens kurs.

Anställdas sjukfrånvaro
Siffror över anställdas sjukfrånvaro redovisas i 
resultat redovisningen, se avsnitt 7. Organisation och 
personal, Figur 26.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2020 2019

Not 1 Intäkter av anslag

Förvaltningsanslaget 35 155 35 963

Forskningsanslaget 24 241 28 204

Summa 59 396 64 167

Minskad belastning på forskningsanslaget hänger huvudsakligen samman 
med lägre personalkostnader än beräknat samt lägre kostnader för resor och 
beredningsarbete med anledning av Covid-19.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 596 255

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 4 14

Realisationsvinst vid försäljning av inventarier 0 32

Summa 600 301

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen avser ersättning från NordForsk 
för utlånad personal. Uppdraget upphörde 2020-12-31.

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 5 676 3 029

Bidrag från EU:s institutioner 797 786

Bidrag från övriga 0 -101

Summa 6 472 3 714

Ökningen är främst kopplad till Temaplattformen samt ett nytt uppdrag via
Kammarkollegiet avseende psykisk hälsa och suicidprevention. 
Jämförelsetalen avseende övriga organisationer är specificerade på EU resp. övriga.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2020 2019

Not 4 Finansiella intäkter

Övriga inomstatliga ränteintäkter 0 3

Valutakursvinster 2 2

Summa 2 7

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 
 varit noll.

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 27 008 25 598

Varav lönekostnader ej anställd personal 5 050 4 246

Sociala avgifter 15 395 14 472

Övriga kostnader för personal 1 007 1 896

Summa 43 410 41 966

Not 6 Övriga driftkostnader

Reparationer och underhåll 20 41

Resor, representation, information 648 2 782

Köp av varor 427 814

Köp av tjänster 17 006 17 643

Övrigt 10 18

Summa 18 111 21 297

Minskade resekostnader avser både beredningsarbete och egen personal med 
anledning av Covid-19. Även andra kostnader kopplat till köp av tjänster har 
minskat av samma anledning. Jämförelsevärdena 2019 är inbördes justerade 
mellan resor, representation, information respektive köp av tjänster.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2020 2019

Not 7 Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto på Riksgäldskontoret 0 15

Inomstatliga räntekostnader exkl. Riksgäldskontoret 0 2

Övriga finansiella kostnader 9 21

Summa 9 37

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 
 varit noll.

Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Medel från EU-institutioner 0 -776

Summa 0 -776

Not 9 Lämnade bidrag

Statliga myndigheter, övriga statliga sektorn 678 151 623 043

Kommuner och regioner 23 350 22 845

Övriga länder och internationella organisationer 10 321 7 543

Övriga organisationer och ideella föreningar 7 836 10 597

Enskilda utbildningssamordnare 12 240 22 652

Summa 731 898 686 679

År 2020 är 11,4 mnkr oklassificerat från bidrag till enskilda utbildningssamordnare, 
till bidrag till statliga myndigheter/sektor i enlighet med statliga inrapporterings-
koder. Utfallet ovan avser nettot mellan utbetalade och återbetalade bidrag.

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 20201231 20191231

Not 10 Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 55 5 918

Minskning av ingående anskaffningsvärde 
vid utrangering 0 -5 863

Summa anskaffningsvärde 55 55

Ingående ackumulerade avskrivningar –55 –5 918

Minskning av ingående avskrivningar vid 
utrangering 0 5 863

Summa ackumulerade avskrivningar –55 -55

Utgående bokfört värde 0 0

Jämförelsevärdena är justerade utifrån att en immateriell 
 anläggningstillgång fortfarande brukas. Restvärdet är noll.

Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 447 720

Årets anskaffningar 25 0

Minskning av ingående anskaffningsvärde vid 
utrangering 0 –273

Summa anskaffningsvärde 472 447

Ingående ackumulerade avskrivningar –378 –581

Årets avskrivningar –70 –70

Minskning av ingående avskrivningar vid utrangering 0 273

Summa ackumulerade avskrivningar –448 –378

Utgående bokfört värde 24 70
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2020-12-31 2019-12-31

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 304 773

Årets anskaffningar 86 304

Minskning av ingående anskaffningsvärde  
vid utrangering 0 –773

Summa anskaffningsvärde 391 304

Ingående ackumulerade avskrivningar –29 –696

Årets avskrivningar –77 –106

Minskning av ingående avskrivningar 
vid utrangering 0 773

Summa ackumulerade avskrivningar –106 –29

Utgående bokfört värde 285 276

Några jämförelsevärden är justerade utifrån gängse avrundningsregler

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 3 779 6 256

Årets anskaffningar 444 1 470

Minskning av ingående anskaffningsvärde 
vid utrangering –59 –3 947

Summa anskaffningsvärde 4 164 3 779

Ingående ackumulerade avskrivningar –2 412 –5 918

Årets avskrivningar –402 –436

Minskning av ingående avskrivningar vid utrangering 52 3 942

Summa ackumulerade avskrivningar –2 761 –2 412

Utgående bokfört värde 1 403 1 368

I årets anskaffningar ingår 64 tkr avseende förvärvad konst via Statens konstråd.

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2020-12-31 2019-12-31

Not 14 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 812 753

Summa 812 753

Not 15 Övriga kortfristiga fordringar

Lunchkuponger 30 32

Kreditfakturor 12 8

Summa 42 40

Not 16 Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyreskostnader 1 037 1 032

Övriga förutbetalda kostnader 63 63

Summa 1 100 1 095

Not 17 Upplupna bidragsintäkter

Temaplattformen (ESF-rådet) 2 923 1 188

Summa 2 923 1 188
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2020-12-31 2019-12-31

Not 18 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 2 614 19 752

Redovisat mot anslag 702 586 670 962

Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats till icke räntebärande flöde –705 688 –688 100

Skulder avseende anslag  
i icke räntebärande flöde –488 2 614

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 422 377

Redovisat mot anslag 35 155 35 963

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –36 488 –35 918

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde –911 422

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 62 62

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 62 62

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans 10 012 3

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 62 965 61 809

Utbetalningar i icke räntebärande flöde –777 881 –739 901

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 705 688 688 101

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 784 10 012

Summa Avräkning med statsverket –554 13 109

Av betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar avser 2,9 mnkr (1,2 mnkr år 
2019) upplupna bidragsintäkter som omförts till medel som betalas till anslag i icke 
räntebärande flöde

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2020-12-31 2019-12-31

Not 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 733 5 709

Summa 3 733 5 709

Belopp att reglera (+/-) för december mellan 
 räntekontot och statens centralkonto 1 476 -846

Beviljad kredit enligt regleringsbrev 2 000 2 000

Maximalt utnyttjad kredit 0 7 937

Not 20 Myndighetskapital

Specifikation förändring av myndighetskapitalet Statskapital Summa

Utgående balans 2019 0 0

Ingående balans 2020 0 0

Föregående års kapitalförändring 0 0

Årets anskaffning av anläggningstillgångar 64 64

Årets kapitalförändring 0 0

Summa årets förändring 64 64

Utgående balans 2020 64 64

Not 21 Statskapital

Statskapital utan avkastningskrav avseende konst 64 0

Utgående balans 64 0

Not 22 Övriga avsättningar

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 598 524

Årets förändring 74 74

Utgående balans 672 598
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2020-12-31 2019-12-31

Not 23 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 1 640 554

Under året nyupptagna lån 569 1 696

Årets amorteringar –562 –610

Utgående balans 1 648 1 640

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 4 000 4 000

Not 24 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 29 22

Arbetsgivaravgifter 682 703

Leverantörsskulder andra myndigheter 1 066 2 641

Övrigt 0 2 571

Summa 1 777 5 938

Minskningen förklaras i huvudsak av en bidragsåterbetalning som var 
under utredning 2019 samt en sen faktura avseende Prisma 2019.

Not 25 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 597 708

Övrigt 0 3

Summa 597 710

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2020-12-31 2019-12-31

Not 26 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 2 129 2 224

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 202 790

Övriga upplupna kostnader 303 452

Summa 2 635 3 466

Minskningen förklaras av att uppsagd personal 2019 har slutat under år 2020.

Not 27 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 784 9 215

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer 
eller privatpersoner 0 797

Summa 784 10 012

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 229 78

mer än tre månader till ett år 555 9 137

Summa 784 9 215

Under året har Forte analyserat och korrigerat användningen 
av tidigare oförbrukade bidrag.
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NOTER TILL ANSLAGSREDOVISNING

Not 28 Uo 09 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Anslaget får förbrukas i enlighet med uppdraget i 2017 års regleringsbrev. 
Forte återrapporterar uppdraget i särskild ordning till regeringen senast 
den 15 mars 2021.

Anslaget är icke räntebärande.

Not 29 Uo 09 7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

ap.1 Förvaltning

Enligt regleringsbrevet disponerar Forte en anslagskredit på 1 094 tkr. 
Under året har krediten inte utnyttjats.

Hela underskottet i det ingående överföringsbeloppet finansieras med 
årets tilldelade medel enligt regleringsbrevet.

Anslaget är räntebärande.

Not 30 Uo 09 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

ap.1 Forskning

Enligt regleringsbrevet disponerar Forte en anslagskredit på 19 845 tkr. 
Under året har krediten inte utnyttjats.

Hela underskottet i det ingående överföringsbeloppet finansieras med 
årets tilldelade medel enligt regleringsbrevet.

Anslaget är icke räntebärande.

NOTER TILL ANSLAGSREDOVISNING

Not 31 Uo 24 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

ap.2 Verk f innov syst F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Av utbetalde medel har 4 250 tkr använts för deltagande i partnerskapsprogram 
inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. 
Dessutom har 3 000 tkr utbetalats för att finansiera deltagande i internationellt 
forsknings- och innovationssamarbete. Utbetalningarna är i enlighet med villkoren 
för anslagsposten.

Anslaget är icke räntebärande.

NOTER TILL BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN

Not 32 Uo 09 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Under året har planering för långsiktiga satsningar inom anslaget prioriterats.

Not 33 Uo 09 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Utestående åtagande reflekterar behovet av utrymme för kommande satsningar 
i enlighet med forsknings- och innovationspropositionen. Takbeloppet skrevs 
dessutom upp i samband med Fortes inspel till propositionen med tillhörande 
budgetunderlag.

Not 34 Uo 24 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

ap.2 Verk f innov.syst: F-del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Bemyndiganderamen tas inte i anspråk i enlighet med rådande arbetssätt och fördel-
ningsprinciper för anslaget. Anslaget fördelas årligen genom myndighetssamverkan.
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Ersättningar och uppdrag för Fortes styrelse och ledande befattningshavare
Nedan redovisas ersättningar och andra förmåner som betalats ut till Fortes styrelseledamöter 
under 2020, samt deras uppdrag som styrelse eller rådsledamot i andra statliga myndigheter 
och aktiebolag. Inga framtida åtaganden har avtalats för ledamöterna.

NAMN STYRELSE OCH RÅDSUPPDRAG
ERSÄTTNING 

2020 (TKR)

Joakim Palme (ordförande) Ordförande i Delegationen för migrationsstudier 60

Joa Bergold — 30

Catarina Eklundh — 30

Christine Gustafsson CG Gustafsson AB 30

Agneta Herlitz* — 60

Tiny Jaarsma — 30

Kristina Jakobsson
Sahlgrenska akademin (Fakultetsstyrelse)
Göteborgs universitet
Toxikologiska rådet, Kemikalieinspektionen

30

Urban Lindgren — 30

Anna Meeuwisse — 30

Claes Möller AB Kryomobil 30

Louise Stjernberg Högskolan Väst 30

PeO Öberg — 30

Jonas Björck (generaldirektör)** Ordförande och ledamot i NordForsk 824

Ethel Forsberg (generaldirektör)*** — 271

Mats Nilsson (tf. generaldirektör)**** — 972

* Inkluderar även utebliven ersättning för 2019
** Fr.o.m. 20 april 2020
*** T.o.m. 29 februari 2020
**** Från 1 mars till 19 april. Redovisat belopp avser total ersättning för hela 2020.
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