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FÖRORD

FÖRORD

År 2021 har varit ett händelserikt, intensivt och 
framgångsrikt år för Forte, trots försvårande 
omständigheter i vår omvärld. Coronapandemin 
har inte bara fortsatt att påverka våra arbetssätt och 
ökat kraven på digitala lösningar och distansarbete 
– den har även tydliggjort sårbarheter i bland annat 
vården, äldreomsorgen och på arbetsmarknaden, 
där kunskap inom Fortes områden kan ha stor 
 betydelse. Flera av de utlysningar som vi genomfört 
under året har därför uppmärksammat frågor om 
coronapandemins konsekvenser för samhälle och 
människor. Detta gjordes bland annat i en utlysning 
kring funktionshinder, där 14 projekt beviljades 
medel för att på olika sätt studera hur livsvillkor och 
stödinsatser för personer med funktionsnedsättning 
påverkats av coronapandemin.

Året har även präglats av de nya uppdrag och ökade 
medel under åren 2021–2024 som Forte fick i reger-
ingens forsknings- och innovationsproposition 2020. 
Det har varit ett roligt och intensivt arbete att starta 
upp ett nytt nationellt forskningsprogram för 
psykisk hälsa och en ny forskningssatsning kring 
prevention och folkhälsa, samt att intensifiera 
arbetet med de stärkta satsningarna på arbetslivs-
forskning och äldreforskning. Dessa förstärkningar 
och nya uppdrag har inneburit att Forte under 2021 
kunnat genomföra rekordmånga utlysningar och 
bevilja över en miljard kronor till ny forskning.  
Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med de nya 

uppdragen under kommande år och på sikt bidra till 
att öka kunskapen inom dessa viktiga områden. 

Det internationella arbetet är ett av de områden 
som Forte prioriterat högt under året. I januari 2021 
påbörjades EU:s nionde ramprogram för forskning 
och innovation: Horisont Europa. Genom vårt enga-
gemang i utformningen av den nya strategiska planen 
och de första arbetsprogrammen inom Horisont 
Europa har synpunkter kring Fortes områden fått 
genomslag i arbetsprogrammet för 2021–2022 samt 
i planeringen av kommande arbetsprogram.

Som generaldirektör är jag stolt över vad Forte 
uppnått under 2021, och den flexibilitet som organi-
sationen har uppvisat i takt med pandemins sväng-
ningar. Vi har fortsatt att utveckla och förbättra våra 
processer kopplade till finansieringsverksamheten, 
gjort viktiga framsteg på den internationella arenan, 
startat upp nya prioriterade forskningssatsningar, 
kommunicerat aktuell kunskap och skapat dialog 
inom våra områden och framför allt – möjliggjort 
många nya forskningsprojekt kring några av dagens 
viktigaste samhällsutmaningar. 

Fortes vision är att genom forskning bidra till ett 
socialt hållbart samhälle med god hälsa, hållbart 
arbetsliv och hög välfärd. Vi ser fram emot att 
 fortsätta det arbetet med full kraft under 2022.

Stockholm, 22 februari 2022

Jonas Björck

Generaldirektör 
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ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET

Utbetalda medel 
under året

821
miljoner kronor

Ökning med 
78  miljoner kronor 
sedan 2020

Antal aktiva projekt 
under året

569
Läs mer om hur svenskarnas 
 hälsa försämrats sedan 90-talet 
i Forte Magasin nr 2/2021

illustration Marie Tillman

Antal finansierade 
forskare under året

1 967

Antal handlagda ansökningar 
under året

1 753
Antal beviljade 
ansökningar

238
Antal utlysningar 
under året

13
Antal experter som deltog 
i beredningsarbetet

199
Antal deltagare på 
Fortes evenemang

ca 5 829
Antal genomförda  seminarier, 
 konferenser och andra evenemang

13
Antal medarbetare* per år
*) årsarbetare

2018

31

2019

34

2020

36

2021

34

https://forte.se/publicerat/prenumerera-pa-forte-magasin/
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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 
forsknings samarbeten över gränserna, både inom 
EU och i övriga världen. Under 2021 betalade 
Forte ut 821 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 våra områden 
genom utvärderingar, kunskapsöversikter och 
 kontinuerlig dialog med forskare och andra 
samhälls aktörer. Detta skapar förutsättningar för 
att forskningen kommer till nytta i samhället.

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.

Underlag och redovisningsprinciper
Den statistik som redovisas i resultatredovisningen 
bygger på data som har hämtats från Fortes ansök-
nings- 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 tidi-
gare redovisningar kan förekomma där avgränsningar 
i dataserier förändrats. Förändringar av pågående 

projekt, till exempel byte av medelsförvaltare eller 
projektledare, framgår inte i redovisningen.

I redovisningen av utbetalda medel ingår nettoutbetal-
ning via transferering per forskningsfinansieringsärende, 
såsom de definieras av Fortes kodstruktur. Återbetal-
ningar av medel avseende avslutade ärenden, exempelvis 
i samband med slutredovisning, ingår inte i redovisningen 
av utbetalda medel i resultatredovisningen. Därför upp-
står differenser mellan resultatredovisningen och de 
upp gifter som redovisas i den finansiella redovisningen.

I redovisningen av ansökningar och beviljade medel 
ingår endast uppgifter om utlysningar som har admi-
nistrerats 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 redovisas då som utbetalning till den 
organisation som administrerat utlysningen.

Ansökningar som har beviljats stöd men där projekt-
ledaren eller medelsförvaltaren valt att tacka nej till 
bidraget räknas inte in i statistiken för beviljade ansök-
ningar. Av de ansökningar som beviljades medel under 
2021 hade fem 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 har inlett ett arbete med att utveckla resultat-
indikatorer som avspeglar myndighetens verksamhet 
och ger underlag för bedömning av måluppfyllelse. 
Utgångspunkt har varit Fortes mål att finansiera 
forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och för 
största nytta. Det är svårt att fastställa en effektlogik 
för att kunna mäta samhällseffekter av forskning, 
och särskilt effekter av enskilda insatser. De resultat-
indikatorer som tagits fram bygger på antaganden om 
hur den forskning som Forte finansierar potentiellt 
kan bidra till olika samhällsområden. För 2021 har 
resultatindikatorer tagits fram för uppdragen om 
Agenda 2030 och om jämställdhetsintegrering. 
Indikatorerna för respektive uppdrag redovisas i avsnitt 
4.1 Agenda 2030 och 4.3 Jämställdhetsintegrering.

Arbetet med att utveckla resultatindikatorer kommer 
att fortsätta under 2022. Förutom utmaningen att 
beskriva relevanta och väl underbyggda effektkedjor 
som grund för val av indikatorer, finns också problem 
med tillgång till data. Den information som behövs 
återfinns i inkomna ansökningar om forskningsbidrag 
och i rapportering från avslutade forskningsprojekt. 
En del data finns sökbara i en databas, men informa-
tion av mer kvalitativ karaktär som är nödvändig för 
att belysa vissa resultatindikatorer lagras i ett format 
som inte enkelt är sökbart. Ett utvecklingsarbete 
pågår när det gäller detta.
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 1. Forsknings-
finansiering
Fortes uppdrag är att finansiera samhällsrelevant 
forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och för 
största nytta. Därför arbetar vi med en rad olika 
 finansieringsformer, öppna och riktade satsningar 
samt nationella och internationella forsknings-
samarbeten. Detta avsnitt sammanfattar Fortes 
 forskningsfinansierande verksamhet i siffror. 
 Information om underlaget för redovisad  statistik 
beskrivs i årsredovisningens inledning.
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1. Forsknings-
finansiering

1.1 UTBETALDA MEDEL

Detta delavsnitt sammanfattar Fortes utbetalningar 
till forskning under 2021. Under året har Forte betalat 
ut cirka 821 miljoner kronor i forskningsmedel. Det är 
en ökning med 78 miljoner kronor jämfört med 2020 
och med 136 miljoner kronor jämfört med 2019. 
Utbetalningarna under 2021 är kopplade till finansie-
ringsbeslut som tagits mellan 2013 och 2021.

Forskningsområden
Den forskning som Forte finansierar kategoriseras 
utifrån våra huvudområden hälsa, arbetsliv och 
välfärd. Av de 821 miljoner kronor som utbetalades 
under 2021 gick 40 procent till forskning inom hälso-
området. Ungefär 32 procent av medlen betalades ut 
till forskning inom välfärdsområdet, och 26 procent 
till forskning inom arbetslivsområdet. En mindre 
andel av de utbetalda medlen (2 procent) har gått till 
forskning som inte går att kategorisera inom ett 

enskilt forskningsområde. Denna forskning katego-
riseras här som ”övrigt” och avser forskning som 
spänner över flera av Fortes områden.

De utbetalda medlen har ökat inom alla tre huvud-
områden över tid. Under 2021 har en särskilt stor 
andel medel utbetalats till forskning inom hälso-
området jämfört med tidigare år. Ökningen inom 
hälsoområdet går att koppla till flera faktorer, bland 
annat att söktrycket inom området har ökat. Under 
2021 har Forte också förlängt och utbetalat medel 
till vårdforskning inom en satsning som genomförs 
tillsammans med Vetenskapsrådet. Under året 
tillkom även en satsning på forskning om prevention 
och folkhälsa. Även tidigare års bidragsbeslut inverkar 
på de medel som utbetalades under 2021. Baserat på 
den senaste femårsperioden har även välfärdsområdet 
vuxit betydligt, från cirka 175 miljoner kronor i 

utbetalda medel under 2017 till drygt 265 miljoner 
kronor i utbetalda medel under 2021. Förstärkningen 
har framför allt skett genom satsningar inom det 
nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Figur 1 |  Utbetalda forskningsmedel 2021 fördelade på anslag 
och övriga finansieringskällor

FINANSIERINGSKÄLLA TKR PROCENT

Forskningsanslag, UO 09 7:2 ap. 1 742 691 90,4%

Bidrag från andra myndigheter 36 488 4,4%

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

Forskning och utveckling 
 (Vinnova), UO 24 1:2 ap. 2 6 250 0,8%

Totalt 821 429 100%

Begreppsförklaringar

Utbetalda medel/Beviljade medel
Begreppet ”utbetalda medel” avser de bidrags-
medel som Forte betalat ut under året. Dessa 
utbetalningar är kopplade till finansierings-
beslut som Forte tagit under tidigare eller inne-
varande år. Begreppet ”beviljade medel” avser 
de finansieringsbeslut som Forte tagit under 
året och som innebär att Forte förbinder sig 
att betala ut medel under innevarande  eller 
kommande år. Finansieringsbeslut kan fattas 
för upp till sex år fram i tiden.

Beviljandegrad
Beviljandegrad anges i procent och beräknas 
på antalet beviljade ansökningar i förhållande 
till det totala antalet ansökningar. I denna års-
redovisning använder vi beviljandegrad för att 
redovisa utfall inom olika forskningsområden 
och för olika grupper av sökande. Beviljande-
graden påverkas av många faktorer, till exem-
pel ansökningstryck, antal utlysningar under 
året och storleken på beviljade belopp.

Inkomna ansökningar
I denna årsredovisning används begreppet 
 ”inkomna ansökningar” för ansökningar som 
har tilldelats ett beslut under 2021. Det betyder 
att ansökningar som inkommit under 2021, 
men som tilldelas ett beslut först under 2022, 
exkluderas i redovisningar av inkomna ansök-
ningar. Dessa ansökningar redovisas i stället 
som inkomna under nästföljande år.

Öppen utlysning/Riktad utlysning
All forskning som finansieras av Forte ska 
 falla inom något av våra huvudområden hälsa, 
arbets liv eller välfärd. I denna årsredovisning 
används begreppet ”öppen utlysning” om 
 utlysningar som saknar ytterligare inriktning 
mot särskilda forskningsområden eller forsk-
ningsfrågor. Begreppet ”riktad utlysning” 
 används för utlysningar med särskild inriktning 
mot olika forskningsområden, forskningsfrågor 
eller utmaningar.
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11 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

1.1 UTBETALDA MEDEL

Medelsförvaltare
De medel som utbetalas av Forte förvaltas av en orga-
nisation, så kallad medelsförvaltare. Medelsförvaltaren 
är i de flesta fall ett lärosäte, men Forte beviljar även 
medel till andra typer av forskningsutförande organi-
sationer, exempelvis stiftelser och regioner. Av de 
cirka 821 miljoner kronor som Forte utbetalade under 
2021 gick cirka 94 procent, eller knappt 773 miljoner 
kronor, till universitet och högskolor. 

Den största enskilda mottagaren under 2021 var 
Karolinska Institutet, som mottog 19 procent av de 
medel som betalades ut från Forte under året. Andra 
stora bidragsmottagare var Stockholms universitet och 
Göteborgs universitet med 13 respektive 11 procent 

av de utbetalda medlen. Knappt 4 procent av  
forskningsmedlen gick till forskningsutförande 
organisationer tillhörande region- eller kommun-
sektorn. Knappt 1 procent av bidragen betalades ut 
till branschforskningsinstitut, enskilda utbildnings-
samordnare och icke-vinstdrivande organisationer. 
En mindre andel av de utbetalda medlen (2 procent) 
har gått till olika samarbeten där Forte är med-
finansiär. Det handlar i huvudsak om gemensamma 
satsningar som administrerats av Vetenskapsrådet 
och NordForsk.

Sett i ett femårsperspektiv är Karolinska Institutet, 
Stockholms universitet samt Göteborgs universitet 
de tre största mottagarna av bidrag. 

Figur 2 |  Utbetalda medel 2021 (procent) 
fördelade på Fortes huvudområden
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Figur 3 |  Utbetalda medel 2017–2021 (tkr) 
fördelade på Fortes huvudområden
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HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
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1.1 UTBETALDA MEDEL

Figur 4 |  Största medelsförvaltare 2021 (tkr): Utbetalda medel
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Figur 5 |  Största medelsförvaltare 2017–2021 (tkr): Utbetalda medel fördelat på år

MEDELSFÖRVALTARE 2021 2020 2019 2018 2017

Andel av totalt 
beviljade medel 

2017–2021

Karolinska Institutet 158 689 132 005 142 678 149 775 163 519 21%

Stockholms universitet 108 431 103 893 83 436 85 188 84 138 13%

Göteborgs universitet 91 531 83 073 85 536 87 460 73 917 12%

Lunds universitet 84 569 71 618 75 837 57 639 45 248 10%

Umeå universitet 68 356 52 354 45 448 52 841 53 188 8%

Uppsala universitet 55 584 51 791 44 232 37 175 27 886 6%

Linköpings universitet 56 647 44 356 40 882 27 483 27 621 6%

Malmö universitet 20 565 13 782 14 842 13 775 9 507 2%

Linnéuniversitetet 14 613 16 025 12 179 10 165 3 678 2%

Mälardalens högskola 10 961 12 587 11 120 8 272 5 743 1%
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13 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

1.2 INKOMNA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

I detta delavsnitt presenteras siffror för de bidragsbeslut 
som tagits under 2021, och som innebär att Forte 
förbundit sig att betala ut medel under kommande år. 
Under 2021 tog Forte bidragsbeslut för 1 753 ansök-
ningar som inkommit genom 13 olika utlysningar. Av 
dessa ansökningar blev 238 beviljade forskningsmedel 
till ett totalt belopp om 1 048 miljoner kronor.

I jämförelse med 2020 hanterade Forte ett större 
antal ansökningar under 2021, 1 753 jämfört med 
 1 405. Det ökade antalet ansökningar beror delvis på 
att Forte genomfört ett större antal utlysningar under 
2021 än föregående år, men även inom Fortes årliga 
öppna utlysning har antalet ansökningar ökat. 

Under året har Forte också fattat beslut om 
 för längning av programbidrag inom vårdområdet 

motsvarande cirka 101 miljoner kronor. Dessa 
program är ett samarbete mellan Forte och Veten-
skapsrådet. Forte har också beslutat att förlänga sitt 
deltagande i en gemensam forskningssatsning kring 
barn och ungas psykiska hälsa som administreras av 
Vetenskapsrådet. Denna satsning uppgår för Fortes 
del till cirka 28 miljoner kronor. Slutligen har Forte 
beslutat att bidra med 300 000 kronor till SNS 
 satsning på forskning om högre utbildning och 
forskning. De samarbeten som beskrivs ovan avslutas 
under 2023 och de angivna beloppen avser hela 
bidragsperioden. Med dessa satsningar inräknade 
har Forte beviljat cirka 1 177 miljoner kronor i nytt 
forskningsstöd under 2021. Dessa satsningar ingår 
inte i redovisningar av inkomna och beviljade ansök-
ningar i denna årsredovisning, då förlängningar och 
samfinansiering hanteras i särskild ordning. 

Figur 6 |  Inkomna och beviljade ansökningar 2017–2021 
(antal)
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Bidragsformer

Våra bidragsformer
Forte finansierar forskning genom 
ett antal olika bidragsformer. En del 
av dem ska bidra till att långsiktigt 
förstärka forskningsmiljöer, andra 
syftar till att främja forskares 
karriär utveckling eller underlätta 
kunskapsutbyte. I denna årsredo-
visning redo visas utfall för de fyra 
bidragsformer som utgör största 
 delen av vår finansiering. Här 
 beskriver vi dem kortfattat.

Projektbidrag
Bidrag till forskning för genom-
förandet av ett projekt med väl 
 d efinierad och kvalitetsbedömd 
forskningsfråga.

Bidragets längd:   
2 till 3 år, undantag förekommer

Programbidrag
Bidrag för att bygga upp eller 
 stärka kraftfulla forskningsmiljöer. 
 Miljöerna ska medverka till en 
 långsiktig  kunskapsuppbyggnad  
och kompetens utveckling inom 
 strategiska områden.

Bidragets längd: 6 år

Postdokbidrag
Bidrag till nydisputerade forskare 
som ger möjlighet att i nära anslut-
ning till doktorsexamen fortsätta 
sin forskarkarriär. Kan sökas upp 
till två år efter doktorsexamen.

Bidragets längd: 2 år

Juniorforskarbidrag
Bidrag till forskare för utveckling 
och etablering inom forsknings-
sfären. Kan sökas upp till sex år 
 efter doktorsexamen.

Bidragets längd: 4 år
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14 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

1.2 INKOMNA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

Forskningsområden
Av de medel som Forte beviljade under 2021 gick 
40 procent av medlen till forskning inom hälso-
området. Cirka 29 procent av medlen beviljades till 
forskning inom arbetslivsområdet och 31 procent till 
forskning inom välfärdsområdet. Jämfört med 2020, 
då 22 procent av medlen beviljades till arbetslivs-
forskning och 45 procent av medlen beviljades till 
forskning inom hälsa, är fördelningen något jämnare. 
Förändringen beror delvis på att det nationella  
programmet för arbetslivsforskning haft ett större 
budgetutrymme för ny finansiering under 2021.

Av Fortes tre huvudområden, hälsa, arbetsliv och 
välfärd, inkom flest ansökningar under 2021 inom 
hälsoområdet. Under året hanterades 847 ansökningar 
inom detta område, vilket nästan är lika många 
ansökningar som huvudområdena arbetsliv och välfärd 
genererade tillsammans. Av de inkomna ansökning-
arna inom området hälsa beviljades 109, vilket 
innebär en beviljandegrad på 12,9 procent. Inom 
arbetslivsområdet inkom 435 ansökningar, varav 56 
(12,9 procent) beviljades finansiering. Motsvarande 
siffra för välfärdsområdet var 451 inkomna ansök-
ningar, varav 72 (16 procent) kunde beviljas bidrag.

Figur 7 |  Beviljade medel 2021 (procent) 
fördelade på Fortes ansvarsområden
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Figur 8 |   Inkomna och beviljade ansökningar 2017–2021 (antal) fördelade på Fortes huvudområden Tabellen exkluderar ansökningar 
som inte kan klassificeras inom ett enskilt huvudområde

 HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD

ÅR Inkomna Beviljade
Beviljande-

grad (%) Inkomna Beviljade
Beviljande -

grad (%) Inkomna Beviljade
Beviljande -

grad (%)

2021 847 109 12,9% 435 56 12,9% 451 72 16,0%

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%

2017–2021 3 819 377 9,9% 2 353 270 11,5% 2 074 291 14,0%
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15 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021
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1. Forsknings-
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1.2 INKOMNA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

Globala målen för hållbar utveckling
Alla ansökningar till Forte ska sedan 2019 klassas 
utifrån hur de bidrar till de globala hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030. På så sätt hoppas Forte kunna synlig-
göra de bidrag som vi gör för att uppfylla 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.

Bland årets beviljade ansökningar adresseras 15 av 
de 17 globala hållbarhetsmålen av minst en ansökan. 
Endast ett fåtal beviljade ansökningar anger att 
klassningen inte är applicerbar på ansökan. Likt 
tidigare år är det flest antal ansökningar som svarar 
mot mål 3 Hälsa och välbefinnande.

Figur 9 |  Globala hållbarhetsmål 2019–2021: Procent av beviljade ansökningar 
som har relevans för respektive mål i Agenda 2030
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16 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021
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1.2 INKOMNA 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 för att bidra till 
att bygga upp 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 2021 beviljade Forte 625 miljoner kronor  
i projektbidrag, vilket motsvarar 64 procent av det 
totalt beviljade beloppet. Cirka 43 procent av de 
beviljade projektbidragen beviljades inom ramen 
för Fortes årliga öppna utlysning (som redovisas 
närmare i avsnitt 1.3 Utlysningar under året). Även 
i ett femårsperspektiv är projektbidrag den största 
bidragsformen såväl till antalet beviljade ansök-
ningar som till mängden beviljade medel. Av de 
olika bidragsformer som använts under perioden 
dominerar projektbidrag genom att uppgå till en 

totalsumma om 2 215 miljoner kronor i ackumule-
rade beviljade medel. Därefter följer  programbidrag 
på 737 miljoner kronor, följt av  juniorforskar- och 
postdokbidrag.

Figur 10 |   Bidragsformer 2017–2021 (tkr): Beviljade medel för 
de fyra största bidragsformerna under perioden
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HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
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1.2 INKOMNA ANSÖKNINGAR OCH BEVILJADE BIDRAG

Genomsnittligt bidragsbelopp
Forte följer upp det genomsnittliga beviljade bidrags-
beloppet för projekt- och juniorforskarbidrag för att 
få en inblick i forskningens kostnader. Det genom-
snittliga beloppet för beviljade projekt- och 
juniorforskar bidrag under 2021 var ca 4,4 miljoner 

kronor, vilket är en fortsatt ökning i förhållande till 
föregående år. Storleken på det genomsnittliga 
bidragsbeloppet varierar mellan Fortes huvudområden. 
Snittbidraget inom området Hälsa är cirka 270 000 
kronor högre än motsvarande inom området Arbetsliv, 
och cirka 500 000 kronor större än det inom Välfärd.

Det genomsnittliga 
projekt- och junior-
forskarbidraget har 
ökat med drygt

1 miljon kronor

sedan 2017

Figur 11 |   Genomsnittligt belopp (tkr) 2017–2021 
för beviljade projekt- och juniorforskarbidrag
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Figur 12 |  Genomsnittligt belopp (tkr) 2017–2021 för beviljade projektbidrag och juniorforskarbidrag fördelat 
på Fortes huvudområden

ÅR HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD ALLA OMRÅDEN

2021 4 594 4 324 4 087 4 393

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

2017–2021 3 892 3 952 3 897 3 918
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18 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

RESULTAT- 
 REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

1.3 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 konkurrens. I det här 
avsnittet redovisar vi hur de beviljade medlen 2021 
fördelas mellan utlysningar där bidragsbeslut har 
tagits under året. Information om specifika utlys-
ningar finns även i avsnitt 2. Prioriterade satsningar 
och områden.

Forte genomför både utlysningar som är riktade mot 
särskilda områden eller samhällsutmaningar och 
utlysningar utan särskild inriktning inom Fortes 
huvudområden, så kallade öppna utlysningar. Fördel-
ningen av medel som beviljas inom riktade satsningar 
respektive öppna utlysningar påverkas till stor del av 
vilka uppdrag som Forte har från regeringen. År 2021 
präglades särskilt av att Forte genomförde ett flertal 
riktade satsningar med anledning av uppdrag från 
forsknings- och innovationspropositionen 2020.

Av de 1 048 miljoner kronor som Forte beslutade om 
2021 fördelades 375 miljoner kronor (36 procent) via 
Fortes årliga öppna utlysning av projektbidrag, 

postdokbidrag och juniorforskarbidrag. Drygt 40 
miljoner kronor (4 procent av de totalt beviljade 
forskningsmedlen) fördelades genom andra öppna 
utlysningar. Det inkluderar en utlysning för interna-
tionell postdok samt utlysningar för tidskrifts-, nät-
verks- och konferensbidrag. Jämfört med föregående 
år har en större summa forskningsmedel beviljats 
genom den årliga öppna utlysningen, men till följd av 
fler riktade satsningar har utlysningens andel av det 
totalt beviljade bidragsbeloppet minskat under 2021.

Återstående 633 miljoner kronor (60 procent av de 
totalt beviljade forskningsmedlen) fördelades via åtta 
riktade utlysningar, flertalet med koppling till sats-
ningar i forsknings- och innovationspropositionen 
2020. Bland annat fördelades 389 miljoner kronor 
genom utlysningar inom ramen för Fortes nationella 
program för arbetslivsforskning och tillämpad 
 välfärdsforskning. Det motsvarar 37 procent av det 
belopp som Forte sammanlagt beviljat under 2021. 

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

Figur 13 |  Forskningssatsningar 2021: Procentuell 
fördelning av beviljade medel
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Figur 14 | Utlysningar 2021: Ansökningar och beviljade medel

UTLYSNING SATSNING
INKOMNA  

ANSÖKNINGAR
BEVILJADE  

ANSÖKNINGAR
BEVILJANDE GRAD 

(%)
BEVILJADE MEDEL 

(TKR)

Årliga öppna utlysningen 2021 Öppna utlysningar 1 272 96 7,5% 374 899

Internationell postdok 2021 Öppna utlysningar 50 11 22,0% 26 800

Konferensbidrag Öppna utlysningar 15 12 80,0% 1 571

Nätverksbidrag 2021 Öppna utlysningar 20 11 55,0% 4 721

Tidskriftsbidrag 2021 Öppna utlysningar 7 7 100,0% 7 341

Arbetslivets utmaningar 2021 Nationella programmet 
för arbetslivsforskning 46 10 21,7% 173 185

Grön omställning och arbetsliv 2021 Nationella programmet 
för arbetslivsforskning 29 10 34,5% 46 325

Tilläggsbidrag tillämpad välfärdsforskning 2021 Nationellt program för 
tillämpad välfärdsforskning 14 6 42,9% 4 956

Tillämpad välfärdsforskning 2021 Nationellt program för 
tillämpad välfärdsforskning 86 18 20,9% 164 600

Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS  
–  Preventionens betydelse för folkhälsan 2021 Prevention och folkhälsa 42 12 28,6% 51 055

Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021 Prevention och folkhälsa 62 12 19,4% 49 000

Forskning om funktionshinder 2021 Forskning om funktionshinder 37 14 37,8% 56 312

Vård och omsorg i samverkan – för ett jämlikt, 
delaktigt och värdigt åldrande 2021 Äldreforskning 73 19 26,0% 87 892

Samtliga utlysningar Samtliga satsningar 1 753 238 13,6% 1 048 657
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1.3 UTLYSNINGAR UNDER ÅRET

Årliga öppna utlysningen
Forte har under många år genomfört en årlig öppen 
utlysning av projektbidrag, juniorforskarbidrag och 
postdokbidrag, med syfte att möjliggöra analys av 
och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade 
forskningsområden eller frågeställningar. Den årliga 
öppna utlysningen var öppen för alla ansökningar 
inom Fortes huvudområden hälsa, arbetsliv och 
välfärd. Arbetet med den årliga öppna utlysningen 
har engagerat en stor andel av Fortes medarbetare 
och upp till 200 granskare varje år. 

Under 2021 genomförde Forte en reform av den 
årliga öppna utlysningen med huvudsyftet att 
 förbättra motiveringen av bidragsbeslut samt att 
skapa en stärkt och sammanhållen postdoksatsning. 
 Utlysningen delas upp i två separata och årligen 
 återkommande utlysningar: en utlysning av projekt-
bidrag, samt en utlysning av nationellt och inter-
nationellt postdokbidrag. Samtidigt avvecklas 
bidragsformen juniorforskarbidrag då den inte längre 
fyller sitt syfte. En utredning som Forte genomfört 
visar att juniora forskare som söker ordinarie projekt-
bidrag står sig mycket väl i konkurrensen med mer 
seniora forskare. Den första ansökningsomgången för 

de nya utlysningarna öppnade i december 2021. 
Beslut om bidrag fattas under 2022.

Utfall för den årliga öppna utlysningen 2021
Totalt inkom 1 272 ansökningar i Fortes årliga öppna 
utlysning för 2021, räknat på alla bidragsformer. Det 
är en ökning med 172 ansökningar jämfört med 
2020. Under 2021 var beviljandegraden för den årliga 
öppna utlysningen 7,5 procent, jämfört med 7,3 
procent 2020. Det genomsnittliga bidragsbeloppet för 
beviljade projekt- och juniorforskarbidrag inom den 
årliga öppna utlysningen var 4,3 miljoner kronor.

Figur 15 |  Fortes årliga öppna utlysning 2017–2021: Ansökningar och beviljade medel

PROJEKTBIDRAG JUNIORFORSKARBIDRAG POSTDOKBIDRAG ALLA BIDRAGSFORMER
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2021 880 66 269 598 279 13 71 301 113 17 34 000 1 272 96 374 899

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 16 |  Beviljandegrad i årliga öppna utlysningen 2017–2021 
fördelat på bidragsform
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1.4 BEREDNINGSARBETE

Inom ramen för de utlysningar som genomfördes 
under 2021 har 22 unika beredningsgrupper arbetat 
med att bedöma de inkomna ansökningarna. 
 Sammansättningen 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 2021 var mer än 
hälften av ledamöterna rekryterade från andra 
länder än Sverige, i huvudsak Danmark, Finland 
och Norge samt Storbritannien. 

En beredningsgrupp leds av en ordförande som 
 tillsammans med övriga ledamöter granskar och 
bedömer de inkomna forskningsansökningarna.   
I sällsynta fall tillkommer externa granskare av 

jävsskäl, eller om gruppen saknar kompetens inom 
ett sakområde. Totalt deltog 199 personer i bered-
ningsgrupperna under 2021. Eftersom ett antal 
 personer deltagit i fler än en beredningsgrupp blir 
det totala antalet ledamöter 207. I figur 17 redovisas 
antal kvinnor och män uppdelat per funktion i 
Fortes beredningsgrupper. 

Forte strävar efter en jämn könsfördelning i 
 beredningsgrupperna. Vi utgår från principen att 
köns fördelningen är jämn då andelen kvinnor respek-
tive män är 40/60 procent eller jämnare. På det över-
gripande planet har målet uppnåtts med en total för-
delning om 56 procent kvinnor och 44 procent män.

För rollen som ordförande var 59 procent män och 
41 procent kvinnor, vilket också uppfyller Fortes 

kriterier för en jämn könsfördelning. Det är även en 
förbättring från 2020, då 63 procent av ordförandena 
var män. Forte kan dock konstatera att ett fortsatt 
arbete behövs för att upprätthålla en jämn könsför-
delning i beredningsgrupperna. Fortes arbete för 
en jämställd beredningsprocess beskrivs ytterligare 
i avsnitt 4.3 Jämställdhetsintegrering.

Fortes beredningsarbete 
engagerade 22 
olika beredningsgrupper 

& 199 
experter under 2021

Figur 17 |  Könsfördelning bland ledamöter i beredningsgrupper 2021 (antal) fördelat på funktion

FUNKTION KVINNOR MÄN SAMTLIGA

Ordförande (inkl. vice ordförande) 9 13 22

Ledamot (inkl. allmänrepresentanter) 107 76 183

Externa granskare 0 2 2

Totalt 116 91 207
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1.5 FORTE-FORSKAREN

För varje ansökan som Forte tar emot finns en 
 projektledare. Denna person är vetenskapligt 
an svarig för ansökan till Forte och ansvarar för att 
planera och genomföra forskningen. Projektledaren 
är i samtliga fall en disputerad forskare. I detta 
 delavsnitt presenteras information kring de forskare 
som söker och beviljas bidrag från Forte.

Karriärålder
Under 2021 hade de projektledare som beviljades 
bidrag från Forte en genomsnittlig karriärålder på 
elva år, baserat på antalet år efter doktorsexamen. 
Jämfört med 2020 har den genomsnittliga karriär-
åldern ökat med cirka ett år. 

Flest ansökningar kom från forskare med en karriär-
ålder på upp till fem år, och de stod också för det 
största antalet beviljade ansökningar. En stor del av 
de bidrag som beviljats till denna grupp utgörs av 

bidragsformer som är särskild avsedda för att främja 
unga forskare: postdokbidrag och juniorforskarbidrag. 
De juniora forskarna är dock framgångsrika även 
inom andra bidragsformer.

Forskare som haft sin doktorsexamen i 21 år eller mer 
var den mest framgångsrika gruppen under 2021, 
med en beviljandegrad på 18 procent. Gruppen kan 
ha gynnats av att det under 2021 utlystes program-
bidrag, vilket är en bidragsform där meriteringen är 
särskilt viktig. 

Figur 18 |  Beviljandegrad per karriäråldersgrupp 2019–2021 (procent): Beviljandegrad baserat på inkomna 
och beviljade ansökningar fördelat på år efter doktorsexamen, alla bidragsformer 
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1.5 FORTE-FORSKAREN

Könsfördelning
Alla ansökningar som inkommer till Forte ska 
behandlas och bedömas utifrån samma kriterier och 
grunder oavsett den sökandes kön. Forte följer kon-
tinuerligt 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 
4.3 Jämställdhetsintegrering. 

Av de huvudsökande som beviljades forskningsmedel av 
Forte under 2021 var 61 procent kvinnor och 39 procent 
män. Könsfördelningen bland beviljade ansökningar 
speglar i stort söktrycket för respektive kön. Av det 
totala antalet inkomna ansökningar hade 63 procent 
en kvinnlig huvudsökande och 37 procent en manlig. 

Den ojämna könsfördelningen gäller inte bara 
huvudsökande, utan även medverkande forskare. 
Av totalt 6 178 forskare som ingick i ansökningar 
som inkom under 2021, antingen som huvudsökande 
eller medsökande, var knappt 62 procent kvinnor och 
38 procent män.

Trots att män var huvudsökande för 39 procent av 
antalet beviljade ansökningar under året stod de för 
43 procent av de totalt beviljade medlen. Detta betyder 
att det genomsnittliga bidragsbeloppet under 2021 var 
högre för män än för kvinnor. Utslaget på samtliga 
bidragsformer fick en man i snitt 5,3 miljoner kronor 
i bidrag medan motsvarande siffra för en kvinna var 
4,4 miljoner kronor. Skillnaden förklaras till stor del 
av fördelningen mellan olika bidragsformer, bland 

annat att män varit mer framgångsrika i utlysningar 
av programbidrag. Det kan dock noteras att det 
genomsnittliga programbidraget, såväl som projekt-
bidraget, var högre för kvinnor än för män. Skillnader 
i genomsnittliga bidragsbelopp mellan kvinnor och 
män varierar från år till år. Det är därför svårt att dra 
några slutsatser utifrån utfallet enskilda år. Forte 
kommer att följa upp och bevaka frågan om genom-
snittliga bidragsbelopp under kommande år.

Beviljandegraden för ansökningar som inkom under 
2021 var cirka 12 procent för kvinnor och 13 procent 
för män. Beviljandegraderna för kvinnor och män 
varierar från år till år, men skillnaderna mellan 
könen är små.

Figur 19 |  Andel kvinnor och män som beviljats forskningsmedel  
2021 (procent) fördelade på Fortes huvudområden

HÄLSA ARBETSLIV VÄLFÄRD

39,0% 48,0%
32,8%

61,0% 52,0% 67,2%

 Kvinnor
 Män

Figur 20 |  Beviljandegrad för kvinnor och män 2017–2021 
(procent)
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1.6 MÅLUPPFYLLELSE

Forte bedömer att måluppfyllelsen för huvudupp-
draget att främja och stödja grundforskning och 
behovsstyrd forskning inom arbetslivsområdet samt 
inom social- och folkhälsovetenskap är god. Forte tar 
initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning, 
arbetar aktivt med jämställd finansiering och att 

bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen. 
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, men 
Forte ser också att det behövs ett ständigt 

förbättringsarbete för att upprätthålla och förbättra 
kvalitet i olika delar av finansieringsprocessen. 
 Initiativ till sådant kvalitetsförbättrande arbete har 
bland annat tagits när det gäller den årliga öppna 
utlysningen.

Hopp eller oro? Så sprids information i vaccinskeptiska grupper
Vaccinering kan vara livsavgörande. Det 
har covid-pandemin gett oss nya bevis för. 
Samtidigt finns det många människor som 
inte vill vaccineras. Hur sprids informatio-
nen i vaccinskeptiska samhällsgrupper och 
hur kan motstånd mot vacciner bemötas av 
myndigheter? Det ska socialantropologen 
 Sibylle Herzig van Wees försöka svara på.

Vacciner är i många avseenden en 
 framgångssaga, och ett exempel på hur 
vetenskapliga framsteg har kommit 
mänskligheten till nytta. Vacciner har  
 bidragit till att så gott som utrota vissa 
allvarliga sjukdomar, exempelvis smitt-
koppor. Världshälsoorganisationen WHO 
uppskattade, innan covid-pandemin, att 
vaccinering på global nivå förebygger 
mellan två till tre miljoner dödsfall varje 

år från sjukdomar som stelkramp, mässling 
och vanlig influensa.

Men tveksamhet mot vacciner har funnits 
ända sedan den brittiske läkaren Edward 
 Jenner 1796 utförde den första vaccineringen 
mot smittkoppor, berättar Sibylle Herzig van 
Wees, socialantropolog och forskare vid 
Karolinska institutet.

Under 2022 och 2023 kommer Sibylle Herzig 
van Wees att leda ett Fortefinansierat 
forsknings projekt om vaccinmotstånd. Genom 
att intervjua fokusgrupper vill hon öka för-
ståelsen för hur information och rykten sprids 
i vaccinskeptiska kretsar. Hon kommer att 
samtala med antroposofer i Järna och invand-

rargrupper i Malmö samt även 
studera det vaccinmotstånd som 
förekommer på sociala medier. 
Folkhälsomyndigheten har tidi-
gare konstaterat att skepsis och 
misstro mot vacciner är van-
ligare i dessa miljöer än hos 
 övriga befolkningen.

– Vi har viss kunskap om 
varför de olika grupperna 
är tveksamma till vaccin. 

Men vi vet inte så mycket om varifrån de får 
sin information, hur informationen sprids 
 vidare och inte heller hur dessa grupper för-
håller sig till hälsovård och myndigheter.

På sikt hoppas Sibylle Herzig van Wees att 
hennes forskningsresultat kan bidra till ett 
förbättrat bemötande av de som är tveksam-
ma eller skeptiskt inställda till att vaccinera 
sig själva eller sina barn. I förlängningen 
handlar det om att upprätthålla det höga för-
troende för vacciner som trots allt fortfarande 
finns i Sverige.

Läs hela artikeln i Forte Magasin nr. 2/2021. 

Originaltext av Henrik Lundström/Illustration Erica Jacobsson

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


2. Prioriterade 
satsningar och 
områden
I detta avsnitt beskriver vi de satsningar, uppdrag 
och forskningsområden som varit särskilt priorite-
rade för Forte under 2021. Här inkluderas bland 
annat de tre nationella forskningsprogram som 
Forte driver på uppdrag av regeringen. Stort fokus 
har också legat på övriga satsningar och uppdrag 
som Forte tilldelats i och med forsknings- och 
 innovationspropositionen 2020. 
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2.1 NATIONELLT FORSKNINGSPROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING

Arbetslivet är avgörande för samhällets utveckling 
och det behövs mer kunskap för att kunna möta 
konsekvenserna av globalisering, digitalisering, 
automatisering och omstruktureringar. Det nationella 
forskningsprogrammet för arbetslivsforskning in rät-
tades av regeringen 2017 mot bakgrund av ett flertal 
identifierade samhällsutmaningar och behov på 
arbetslivsområdet. Syftet med forskningsprogrammet 
är brett: att stärka alla aspekter av arbetslivsforskning 
för att svara mot samhällsutmaningarna.

Globala målen för hållbar utveckling
Det nationella programmet för arbetslivsforskning 
och den forskning som finansieras genom detta 
program har potential att bidra till det svenska 
genomförandet av 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 forskningsagenda för det nationella pro-
grammet om arbetslivsforskning. I den strategiska 
agendan beskrivs tre huvudutmaningar och flera 
delutmaningar inom arbetslivsområdet. I den strate-
giska agendan beskrivs också omvärldsfaktorer som 
förväntas påverka utvecklingen inom området. 

De tre huvudutmaningarna är:
• att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv
• att främja goda arbetsförhållanden
• att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv 

Under 2021 har programmet arbetat med att uppda-
tera den strategiska agendan. Utmaningarna kvarstår, 
men det kan konstateras att arbetslivets förutsättningar 
förändras i snabb takt. Uppdateringarna som genom-
förts under året berör coronapandemin, som har haft 
en genomgripande effekt på samhället och arbetslivet. 
Som en effekt av pandemin har digitaliseringen 
påskyndats. Den gröna omställningen upplevs som 
mer akut och har större genomslag på arbetslivet än 
när den första versionen av agendan skrevs. Vidare har 
den strategiska agendan fått skarpare formuleringar 
kring jämställdhetsintegrering och Agenda 2030.

Forskningsfinansiering
Under våren genomförde arbetslivsprogrammet en 
utlysning av programbidrag med inriktning mot fyra 
av de delutmaningar som prioriterats i den strategiska 
agendan. Tio programbidrag beviljades, till ett belopp 
av totalt 173 miljoner kronor. De finansierade pro-
grammen får medel under sex år och kommer bland 
annat att studera hur ett mer hållbart och hälsosamt 
arbetsliv kan skapas, hur integrationen på arbets-
marknaden kan förbättras samt metoder för att mot-
verka sexuella trakasserier i arbetslivet. Under våren 
genomfördes även en utlysning om grön omställning 
och arbetsliv, i samarbete med forskningsrådet 
Formas. Tio treåriga projekt beviljades finansiering, 
med en budget på totalt 46 miljoner kronor. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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2.1 NATIONELLT FORSKNINGSPROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING

Kunskapsspridning och nätverk
I samverkan med Formas och Socialfondens tema-
plattform för hållbart arbetsliv, gav Forte i uppdrag 
till IVL Svenska Miljöinstitutet att ta fram en rapport 
om grön omställning och arbetsliv. I rapporten beskrivs 
forskningsläget och kunskapsluckor på området. 
Rapporten släpptes i samband med ett webbinarium 
och har därefter presenterats vid flera tillfällen för 
forskare och andra nationella och internationella 
intressenter. Arbetslivsprogrammet har också tagit 
fram rapporten E-socialt arbete inom socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg i sam verkan med Fortes 
nationella program för tillämpad välfärdsforskning. 
Även denna rapport har presenterats i samband med 
ett webbinarium.

Nordiskt samarbete om framtidens arbetsliv
Som ett resultat av ett initiativ från arbetslivspro-
grammet beslutade NordForsk styrelse i september 
2021 om ett nytt forskningsprogram, Future 
Working Life. Utöver Sverige kommer Island, 
Norge, Åland och Litauen att medverka i utlys-
ningen som öppnar våren 2022. Arbetsmarknaden 
är i stor förändring till följd av digitalisering, grön 
omställning och demografiska förändringar. Forte 
bedömer att ett nordiskt samarbete kring framtidens 
arbetsliv har potential att väsentligt bidra till 
 kunskapsutvecklingen på området.

Lästips!

Hur kommer arbets livet 
att på verkas av den gröna 
omställning som pågår 
i samhället?

Rapporten Grön om-
ställning och arbetsliv 
 beskriver kunskaps läget 
och fortsatta forsknings-
behov inom området.

GRÖN 
OMSTÄLLNING 
OCH ARBETSLIV
Kunskapsläge och fortsatta 
forskningsbehov
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2.1 NATIONELLT FORSKNINGSPROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING

Måluppfyllelse
De nationella programmen ska vara en länk till 
internationell forskning, initiera forskning inom 
identifierade och prioriterade områden samt bidra till 
att forskningsresultat når ut i samhället. Programmet 
har under året uppfyllt målet att initiera forskning 
inom identifierade och prioriterade områden genom 

att genomföra två utlysningar med inriktning mot 
samhällsutmaningar som utpekas i programmets 
strategiska agenda. Programmet är en länk till inter-
nationell forskning, dels genom att forskare som 
beviljas medel i utlysningarna uppmuntras till 
 internationell samverkan, dels genom att initiera 
NordForsk-programmet Future Working Life. 

Forskningsprogrammet har bidragit till att forsk-
ningsresultat når samhället genom en kontinuerlig 
dialog med avnämare, forskare och intressenter 
nationellt och internationellt. Sammantaget bedöms 
aktiviteterna inom det nationella arbetslivsprogrammet 
bidra med kunskap för att lösa huvudutmaningarna 
som pekats ut i den strategiska forskningsagendan.

Grön omställning med mänskligt pris?
Sverige har börjat ställa om till en cirkulär och 
fossilfri ekonomi. Skiftet påverkar arbetslivet 
för vissa grupper om det inte genomförs rätt. 
Det visar en rapport från Forte och Formas.

Parisavtalet. Agenda 2030. EU:s gröna giv. 
Sedan mitten av det förra decenniet har en rad 
globala miljömål formulerats av internationella 
organisationer för att motverka den pågående 
miljöförstöringen och klimatförändringarna. 
Parallellt med omställningen till ett fossilfritt 
Sverige pågår även omställningen till en cirku-
lär ekonomi, det vill säga en ekonomi där  
resurser tas till vara, återvinns och åter-
används i så hög utsträckning som möjligt.

Syftet med den gröna omställningen är-
tydligt. Men vem ska göra jobbet, och vilka 
 konsekvenser kommer omställningen att få 
för arbetsmarknaden och arbetslivet? 
Forsknings råden Forte och Formas vill stärka 
kunskapen på det området, och gav därför 
IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att 

sammanställa en kunskapsöversikt och 
 identifiera områden som kräver mer forsk-
ning. Rapporten Grön omställning och 
 arbetsliv blev  färdig under 2021. Projekt-
ledare för  rapporten var Peter Bjerkesjö, 
 IVL:s gruppchef för politik och ekonomi.

Några studier som IVL har gått igenom 
 använder begrepp som just transition   (rättvis 
omställning), och ser omställningen som en 
möjlighet för att uppnå sådant som rättvisa, 
jämlikhet och jämställdhet.  Peter Bjerkesjö 
medger att det är lättare att tala om sådant 
som kan mätas och verifieras objektivt, som 
koldioxidutsläpp. Men i framtiden kommer 
man även att behöva ta i frågor som rättvisa 
om inte omställningen ska få orimliga 
 konsekvenser för vissa grupper.

– Den fossilfria omställningen innebär att  
vi måste sluta göra vissa saker. Vi kan till 
 exempel inte fortsätta bryta kol och bygga 
in oss i fossilberoendet,  

och det kommer i sin tur att slå mot vissa 
branscher, länder  eller regioner som är bero-
ende av de sektorer som drabbas. Sam tidigt 
kan människor som bor på lands bygden och 
som är bilberoende inte vara de som betalar 
det högsta priset för att vi ska ställa om från 
förbränningsmotorer till eldrivna fordon som 
kanske inte riktigt fungerar på landsbygden, 
menar Peter Bjerkesjö.

Läs hela artikeln i Forte Magasin nr. 2/2021. 

Originaltext av Anton Dilber/Illustration Camilla Andersson

https://forte.se/publicerat/prenumerera-pa-forte-magasin/
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2.2 NATIONELLT PROGRAM FÖR TILLÄMPAD VÄLFÄRDSFORSKNING

På uppdrag av regeringen driver Forte ett nationellt 
forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning. 
Syftet är att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad 
och utveckling inom socialtjänstens verksamhets-
områden genom att stärka praktik- och klientnära 
forskning. Programmet ska också bidra till att öka 
andelen yrkesverksamma inom socialtjänsten som 
har en forskarutbildning, så att kompetensen kan 
bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. 
Ytterligare ett mål 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 
flera sätt till det svenska genomförandet av Agenda 
2030. I störst utsträckning kopplar programmet till 
mål 3 Hälsa och välbefinnande, men det finns även 
beröringspunkter med flera andra mål, exempelvis 
5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer 
och samhällen och 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Strategisk forskningsagenda
Programmet för tillämpad välfärdsforskning vägleds 
av en strategisk forskningsagenda som bland annat 
beskriver programmets vision och mål, prioriterade 
forskningsområden för finansiering samt bidrags-
former och villkor för programmets utlysningar. 
Under 2021 har en översyn av agendan genomförts, 
och en reviderad version ska publiceras i början av 
2022. De prioriterade områden som identifierades 
när agendan lanserades under 2019 kvarstår.

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
Våren 2021 genomförde programmet en utlysning 
av 165 miljoner kronor fördelat på åren 2021–2026. 
Utlysningens inriktning utgick från de åtta områden 
som prioriterats i programmets strategiska agenda. 
Liksom tidigare utlysningar inom programmet ställdes 
krav på att forskningen ska utgå från professionens och 
brukares/klienters behov och därför ska planeras och 
genomföras i samverkan med relevanta målgrupper. 
Fjorton projektbidrag och fyra programbidrag bevil-
jades finansiering. Av de beviljade projektbidragen 
handlar tre studier om äldre personer, till exempel 
stöd i hemtjänst för äldre personer med lätt till 
måttlig demenssjukdom och förebyggande av 
 för sämrad hälsa hos äldre. Andra studier omfattar 
bland annat genusrelaterat våld och psykisk hälsa. 

Under året genomfördes även en utlysning av till-
läggsbidrag till forskare med pågående projektbidrag, 
för att ge möjlighet att belysa kompletterande fråge-
ställningar som uppkommit till följd av pandemin. 
Sex forskningsprojekt beviljades tilläggsbidrag till ett 
sammanlagt belopp på cirka fem miljoner kronor.

Under hösten 2021 utlystes även projektbidrag inom 
programmet. Beslut om finansiering för denna 
utlysning fattas under 2022.
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2.2 NATIONELLT PROGRAM FÖR TILLÄMPAD VÄLFÄRDSFORSKNING

Mötesplatser och nätverk 
Under året har programmet arrangerat sex digitala 
seminarier för att sprida kunskap, bjuda in till dialog 
om forskningsbehov och stärka kopplingen mellan 
forskning, praktik och policy. Fyra av dem arrange-
rades inom ramen för en seminarieserie om interven-
tionsforskning som Forte genomför i samarbete med 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) och Socialstyrelsen. Två av seminarierna anknöt 
till rapporter som tagits fram inom programmet.

Ett mål för det nationella programmet för tillämpad 
välfärdsforskning är att fungera som en plattform 
för pågående klient- och praktiknära forskning. 
Därför har Forte ambitionen att anordna regel-
bundna nätverksträffar för de forskare som beviljats 
medel inom programmets utlysningar, med syfte att 
bland annat möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan 
forskarna. Under 2021 har en nätverksträff genom-
förts och en ytterligare planeras till början av 2022. 

Kunskapsspridning och kartläggningar 
Två rapporter har under året tagits fram inom  
programmet: en rapport om svenska interventions-
studier av psykologiska och sociala insatser samt en 
systematisk litteraturöversikt om e-socialt arbete inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Båda  
rapporterna bidrar med värdefull kunskap och insik-
ter till programmet och dess målgrupper samt skapar 
förutsättningar för fortsatt kunskapsuppbyggnad.

Uppföljning och analys 
Under 2021 har ett arbete med uppföljning och analys 
av de utlysningar som genomförts fram till och med 
2021 bedrivits. Analyserna har avsett de bidrags former 
som använts samt hur bedömningen av ansökningar 
genomförts. Vi har även analyserat förhållandet mellan 
inkomna och beviljade ansökningar ur flera aspekter, 
till exempel köns fördelning, relevans i förhållande till 
prioriterade forskningsområden och fördelning mellan 
lärosäten. Detta arbete skapar förutsättningar för kon-
tinuerlig utveckling och förbättring av programmets 
utlysningar och andra aktiviteter. En hearing har 
genomförts med programmets intressenter för att 
följa upp hur programmets strategier står sig och 
vilka utvecklingsbehov som finns. 

Måluppfyllelse
Det nationella programmet för tillämpad välfärds-
forskning ska stärka klient- och praktiknära forskning 
inom socialtjänstens verksamhetsområden och utgår 
från de mål och strategier som prioriterats i program-
mets strategiska agenda. Den forskning som pågår 
med finansiering från programmet täcker in samtliga 
områden som prioriterats i agendan, men vissa områden 
utgör fortfarande en liten del av både inkomna och 
beviljade ansökningar. Genom utvecklingsarbete kring 
utlysningar och beredning av forskningsansökningar 
har förutsättningarna under året stärkts ytterligare för 
att programmet ska bidra till kunskap som svarar mot 
praktikens och brukarnas behov.

Lästips!

Förutsättningarna för att 
bedriva socialt arbete är i 
ständig förändring. 

Rapporten E-socialt arbete 
inom socialtjänstens individ- 
och familjeomsorg ger en 
bakgrund till begreppet 
”e-socialt arbete”, beskriver 
det nuvarande kunskaps läget 
och diskuterar områden där 
mer forskning behövs. 1

E-SOCIALT 
ARBETE INOM 
SOCIAL TJÄNSTENS 
INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG
En systematisk litteraturöversikt
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2.3 NATIONELLT FORSKNINGSPROGRAM FÖR PSYKISK HÄLSA

Med anledning av regeringens forsknings- och  
 innovationsproposition 2020 fick Forte i uppdrag att 
initiera ett nationellt forskningsprogram för psykisk 
hälsa. I programmet ingår att finansiera tvärveten-
skaplig forskning, skapa plattformar för att sprida 
och nyttiggöra resultat samt att stimulera strategisk 
samverkan inom området. 

Forskningsprogrammet ska bland annat fokusera på 
forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, 
förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa, 
suicidprevention samt samordnade insatser för personer 
med svår psykiatrisk problematik. Forskningen som 
finansieras genom programmet förväntas öka 
 för ståelsen kring psykisk ohälsa i samhället och att 
ta fram metoder, insatser och behandlingar för att 
minska omfattningen och lindra konsekvenserna 
av psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar. 

Under 2021 har Fortes arbete i huvudsak fokuserats 
på att skapa en infrastruktur för programmet, att 
samla underlag för en strategisk forskningsagenda 
samt att planera inför kommande utlysningar av 
forskningsmedel.

Globala målen för hållbar utveckling
Det nationella programmet för psykisk hälsa har 
potential att bidra till det svenska genomförandet av 
i Agenda 2030. Tydligast koppling har programmet 
till mål 3 Hälsa och välbefinnande, 10 Minskad 
 ojämlikhet, 5 Jämställdhet, 4 God utbildning för alla 
samt 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
De utmaningar som identifierats för genomförandet 
av Agenda 2030 i Sverige kommer att vara vägledande 
för kommande utlysningar och utformning av 
 programmets strategiska forskningsagenda.

Framtagande av strategisk forskningsagenda
Forte ska ta fram en strategisk forskningsagenda som 
ska vara vägledande för arbetet inom programmet 
och utgöra ett underlag för kommande utlysningar 
av forskningsmedel. Arbetet med att ta fram denna 
agenda påbörjades under hösten 2021 och planeras 
att färdigställas under våren 2022. 

Dialog med prioriterade målgrupper
Under året har Forte arrangerat två digitala hearings 
för att lyssna in synpunkter och forskningsbehov från 
relevanta aktörer med betydelse för området. De 
synpunkter som inkommit under träffarna utgör ett 
underlag till den strategiska agendan. 

I syfte att få in ytterligare synpunkter från forskare, 
myndigheter och privatpersoner till den strategiska 
agendan har vi under november 2021 haft en öppen 
konsultation på Fortes webbplats för att bjuda in 
intresserade att vara med och lämna synpunkter 
till inriktningen på framtida forskningssatsningar.

Kartläggning av forskning
Som ytterligare underlag till programmets strategiska 
forskningsagenda har Forte genomfört en kartlägg-
ning av finansierad forskning som berör psykisk 
hälsa, psykiska besvär eller psykiatriska tillstånd. 
I kartläggningen ingår projekt som finansierats av 
Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas och Forte under 
perioden 2010–2020. Analysarbetet ska färdigställas 
under våren 2022.
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Nationell strategi inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått 
i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med att 
ta fram en långsiktig nationell strategi inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention. Forte är en av 
totalt 25 myndigheter som samverkar i arbetet. 

Under 2021 hade de samverkande myndigheterna 
i uppdrag att, utifrån sina respektive verksamhets-
områden, göra en individuell analys av bland annat 
nuläge, genomförda och pågående insatser, långsiktiga 
behov och prioriterade områden. Fortes analys fokuse-
rade främst på den forskning som Forte har finansierat 
på området. Bland annat genomfördes en kartläggning 

av forskningsprojekt, en beskrivning av forsknings-
resultat i form av publicerade vetenskapliga artiklar 
samt en genomgång av kunskapsluckor som lyfts i 
kunskapsöversikter som Forte tidigare tagit fram.

Måluppfyllelse
Det nationella forskningsprogrammet för psykisk 
hälsa ska verka för att finansiera tvärvetenskaplig 
forskning utifrån prioriterade kunskapsbehov, samla 
forskningen, skapa plattformar för att sprida och 
nyttiggöra resultat samt stimulera strategisk samver-
kan mellan finansiärer, forskningsutförare, relevanta 
myndigheter och andra användare av forsknings-
resultaten. Det arbete som genomförts under 2021, 
och som beskrivs ovan, utgör en grund för att 

 programmet långsiktigt ska uppfylla regeringens mål. 
Målen för 2021 har varit att starta arbetet med det 
nya programmet och skapa en struktur för det fort-
satta arbetet. Samtliga planerade aktiviteter har 
genomförts under året.

2.3 NATIONELLT FORSKNINGSPROGRAM FÖR PSYKISK HÄLSA
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2.4 SATSNING PÅ PREVENTION OCH FOLKHÄLSA

I regleringsbrevet för 2021 fick Forte i uppdrag av 
regeringen att under året betala ut 30 miljoner 
kronor till forskning om prevention och folkhälsa. 
Satsningen ska bidra till att öka kunskapen om pre-
ventiva åtgärder och dess effekter på folkhälsan och 
är ett av de uppdrag som ges med anledning av 2020 
års forsknings- och innovationsproposition. Under 
2021 har Forte genomfört två utlysningar inom sats-
ningen, med koppling till frågor om hbtq+-personers 
livssituation och hälsa respektive beroendeforskning. 
Satsningen sträcker sig fram till och med 2024.

Globala målen för hållbar utveckling
Satsningen på forskning om prevention och folkhälsa 
har potential att bidra till det svenska genomförandet 
av Agenda 2030, liksom till att nå det av riksdagen 
beslutade målet för folkhälsopolitiken. Människors 
hälsa sammanhänger med deras villkor och möjlig-
heter inom en rad olika områden, exempelvis inom 
arbetslivet, ekonomiska resurser, boendemiljö och 
levnadsvanor. Satsningen bidrar dock specifikt till 
måluppfyllelse av mål 3 Hälsa inom Agenda 2030. 
Delmål av särskild relevans är 3.4 Minska antalet 

dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och 
främja mental hälsa samt 3.5 Förebygg och behandla 
drogmissbruk.

Forskning om hbtq+-personers livssituation 
och hälsa
Forte utlyste under året medel för forskning om 
hbtq+-personers livssituation och hälsa. Homo- 
och bisexuella, transpersoner, personer med queera 
uttryck och identiteter – hbtq+, är en utsatt grupp ur 
hälsosynpunkt och mer kunskap behövs om flertalet 
aspekter, exempelvis effektiva preventionsmetoder. 
Utlysningen berörde bland annat bakomliggande 
drivkrafter, risk- och skyddsfaktorer och utsatthet 
för våld och övergrepp. Nio forskningsprojekt och 
tre postdokprojekt beviljades finansiering inom 
utlysningen till ett sammanlagt belopp av 49 miljoner 
kronor. Bland de projekt som nu får finansiering 
kommer tre att studera frågor kopplade till trans-
personers livssituation och hälsa – en grupp med 
särskilt hög risk för psykisk och fysisk ohälsa, 
 diskriminering och våld.

Forskning om bruk, riskbruk och missbruk inom 
ANDTS
Under våren utlyste Forte forskningsmedel om bruk, 
riskbruk och missbruk inom alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel (ANDTS). Utlysningen 
hade ett fokus på preventiva åtgärder, deras effektivi-
tet och praktiskt genomförande. Forskningen skulle 
adressera prevention och samspelet mellan individer, 
grupprocesser och den institutionella och kommersi-
ella miljön, samt i vilken mån de insatser som görs 
bidrar till bättre folkhälsa. Tolv forskningsprojekt 
beviljades finansiering inom utlysningen till ett sam-
manlagt belopp av 51 miljoner kronor. De finansie-
rade projekten ska bidra med mer kunskap om vilka 
åtgärder som fungerar bäst i det preventiva arbetet 
som rör missbruk och riskbruk. Ett exempel är ett 
projekt vid Stockholms universitet som fokuserar på 
barn till missbrukande föräldrar. Där ingår en effekt-
utvärdering av den mest förekommande preventiva 
insatsen i Sverige: stödgruppsverksamheter som riktar 
sig till barn mellan sex och tolv år.
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2.4 SATSNING PÅ PREVENTION OCH FOLKHÄLSA

Måluppfyllelse
Satsningen på prevention och folkhälsa ska öka 
kunskapen om preventiva åtgärder och dess effekter 
på folkhälsan. Det finns ett stort behov av fördjupad 
kunskap om införande av preventiva åtgärder, vilka 
typer av interventioner som är mest effektiva och 
hur de kan genomföras i praktiken. Ökad kunskap 
om insatser som kan bidra till ökad jämlikhet och 
jämställdhet i hälsa har potential att gynna både 

särskilda grupper och samhället i sin helhet. Sådan 
kunskap är avgörande för att nå det riksdagsbundna 
målet för folkhälsopolitiken: att skapa  samhälleliga 
förutsättningar för god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälso klyftorna 
inom en generation. 

Forte har inom ramen för satsningen utlyst medel 
i syfte att finansiera forskning av högsta kvalitet och 

av största nytta och samhällsrelevans. Folkhälsa är 
ett mycket brett område, och Forte har under 2021 
valt att fokusera satsningen på två delområden där 
behovet av ökad kunskap om preventiva åtgärder är 
stort. Forskningen kommer ge bättre förutsättningar 
att uppnå målen genom ett förbättrat kunskapsläge 
som kan nyttjas av beslutsfattare och praktiker. 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 
samhällsproblem. Men i dag har socialtjänsten 
inga evidensbaserade metoder för att behandla 
män som använder våld i nära relationer. 
Forskaren Jenny Rangmar utvärderar nu  
arbetet vid tre verksamheter som erbjuder 
behandling för våldsutövare.

Drygt var fjärde kvinna har någon gång ut-
satts för våld i en nära relation, enligt Brotts-
förebyggande rådet. I genomsnitt dödas 17 
kvinnor om året av en nuvarande eller tidigare 
partner. I de flesta fall är förövaren en man. 
Men hur ska samhället få män att sluta  
använda våld?

I dag finns det inte några evidensbaserade 
metoder inom socialtjänsten för att behandla 
män som utsätter sina närstående för våld. 
Jenny Rangmar är doktor i psykologi och 

 forskare på Göteborgsregionen, ett samarbete 
mellan 13 kommuner i Västsverige. Hon leder 
ett forskningsprojekt för att utvärdera de  
behandlingsmetoder som används vid mottag-
ningarna Utväg Skaraborg, Utväg Södra  
Älvsborg och Kriscentrum för män i Göteborg.

– Vissa undrar varför det satsas så mycket 
på männen, men syftet är att få män att sluta 
utöva våld. Min förhoppning är att studien 
ska visa att behandlingsmetoderna fungerar 
bra, men att vi också hittar sådant som kan 
bli ännu bättre, så att metoderna blir riktigt 
effektiva. Det är i förlängningen ett sätt att 
hjälpa kvinnor som utsätts, säger hon.

De tre verksamheterna jobbar på liknande 
sätt och erbjuder både individuell och grupp-
baserad behandling. Männen söker sig dit 
frivilligt och träffar först en behandlare för 

enskilda samtal. Behandlaren anpassar sam-
talen efter varje klient, men det finns vissa 
byggstenar som återkommer. Vissa män går 
bara i enskilda samtal medan andra erbjuds 
behandling i grupp. Arbetet är baserat på 
 Alternativ för våld, ATV, en välbeprövad 
 metod som är framtagen av den norske  
 psykologen Per Isdal.

– Det handlar om att mannen ska förstå vad 
våld är, se sitt eget ansvar, förstå hur våldet 
påverkar omgivningen och hitta andra sätt 
att agera på, säger Jenny Rangmar.

Läs hela artikeln i Forte Magasin nr. 2/2021. 

Originaltext av Jennie Aquilonius/Foto Shutterstock

Behandling för män  
– ett botemedel mot våld?

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


FÖRORD

INNEHÅLL

ÅRET I KORTHET

INLEDNING

RESULTAT- 
REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

2. Prioriterade 
satsningar och 
områden

3. Samverkan 
i Sverige 
och världen

4. Nationella 
politiska 
målsättningar

5. Kommunikation

6. Organisation 
och personal

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Sammanställning 
över väsentliga 
uppgifter

Resultaträkning

Balansräkning

Anslagsredovisning

Tilläggsupplysningar 
och noter

35 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

RESULTAT- 
 REDOVISNING

2. Prioriterade 
satsningar och 
områden

2.5 ÄLDREFORSKNING

Forte har ett särskilt uppdrag om att främja och 
stödja forskning inom äldreområdet. Det är ett 
brett och tvärvetenskapligt forskningsområde som 
spänner över alla Fortes ansvarsområden, hälsa, 
arbetsliv och välfärd. Forte har också i uppdrag av 
regeringen att samordna forskning om äldre. Syftet 
är att på lång sikt öka genomslaget av forskningen 
i olika samhällssektorer och stimulera implemente-
ringen av forskningsresultat. 

Den forskning som Forte finansierar inom äldre-
området ska ha ett förebyggande, hälsofrämjande 
och tvärvetenskapligt perspektiv och 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. Med anledning av 
regeringens forsknings- och innovationsproposition 
2020 fick Forte också i uppdrag att fördela ytterligare 
30 miljoner kronor per år till äldreforskning från 
2021 och framåt. Uppdragen om att fördela medel 
till äldreforskning redovisas sammanhållet i en 
separat rapport till regeringen.

Globala målen för hållbar utveckling
Den forskning som Forte samordnar och finansierar 
inom äldreområdet bidrar med kunskap med stor 
betydelse för det svenska genomförandet av Agenda 
2030, bland annat till mål 3 Hälsa och välbefinnande. 

Forskningen är även viktig för mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 10 Minskad 
ojämlikhet inom Agenda 2030.

Utlysning av medel för forskning om vård och 
omsorg i samverkan 
Under 2021 utlyste Forte medel för forskning som 
kan bidra till ökad kunskap kring vård och omsorg 
i samverkan. Det är en stor utmaning för välfärds-
systemet att erbjuda god vård och omsorg till den 
äldre befolkningens skilda förutsättningar, önsk-
ningar och behov. Utlysningen fokuserade på sam-
verkan mellan vård och omsorg, med särskilt fokus 
på situationer där gränsdragningar eller otillräcklig 
samverkan mellan olika välfärdsaktörer skapar 
problem för personal, äldre eller anhöriga. För att 
möta utmaningarna krävs ny kunskap, men också 
att befintlig kunskap nyttiggörs i högre utsträck-
ning. Därför utlyste Forte bidrag både för forsk-
ningsprojekt och för forskningsöversikter. Bidrag 
beviljades till 15 projekt och fyra forskningsöversikter 
som bland annat ska studera och kartlägga hur kon-
tinuiteten inom vården kan förbättras, där samverkan 
och koordination inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg ska kartläggas och undersökas. Det 

kan till exempel handla om hur samordning av vård 
och omsorg fungerar efter utskrivning av en skör 
äldre person eller en äldre person som skrivs ut efter 
en stroke, eller hur nya och förbättrade arbetssätt 
kan implementeras och utvärderas, eller vad konti-
nuitet i vården innebär för den äldre personen själv 
och hur äldre med demenssjukdom kan ges möjlighet 
att delta i processen på ett bättre sätt.

Internationell samverkan
Forte deltar i två europeiska partnerskapsprogram 
med fokus på äldrefrågor, ”Joint Programming 
 Initiative More Years, Better Lives” (MYBL) och 
”Joint Programme – Neurodegenerative Disease 
Research” (JPND). Inom båda programmen har 
Forte under året bidragit till att finansiera interna-
tionella forskningsprojekt. Dessa satsningar beskrivs 
i avsnitt 3.2 Internationell samverkan.

I samarbete med Canadian Institutes of Health 
Research (CIHR) finansierade Forte deltagande för 
ett antal doktorander och postdoktorer i den digitala 
sommarskolan ”Summer Program in Aging 2021” 
(SPA 2021). Temat var longitudinella studier om 
åldrande.
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2.5 ÄLDREFORSKNING

Måluppfyllelse 
I regleringsbrevet för 2021 uppmanades Forte att 
särskilt beakta de kunskapsbehov som föreligger inom 
äldreområdet med anledning av coronapandemin. 
I regeringens forsknings- och innovationsproposition 
2020 lyftes bland annat att en ökande andel äldre 
med komplexa behov som tar emot insatser från både 

äldreomsorg och hälso- och sjukvård ökar vikten av 
samverkan. Insatserna behöver samordnas och in -
flytande och upplevelser hos äldre personer och deras 
anhöriga behöver belysas. Den utlysning som Forte 
genomförde under 2021 fokuserade därför på olika 
aspekter av samverkan mellan vård och omsorg. 
Utlysningens inriktning svarar mot prioriterade 

kunskapsbehov och den finansierade forskningen 
syftar till att bidra till ett jämlikt, delaktigt och 
värdigt åldrande. Den finansierade forskningen 
beaktar också kopplingen till konsekvenser och 
effekter av coronapandemin. Bedömningen är 
därmed att den forskning som Forte har finansierat 
under 2021 möter efterfrågade kunskapsbehov.

När döden skiljer oss åt – forskare vill ge bättre stöd till äldre i sorg
Varje år tvingas tiotusentals äldre i Sverige 
att ta farväl av sin livskamrat. Sorgen och 
 påfrestningen kan leda till att en del av dem 
själva avlider. Forskaren Kristina Johnell tar 
nu reda på vilka äldre som drabbas hårdast 
vid dödsfall och hur man bäst kan stötta dem.

Vi har alla hört berättelser om äldre par som 
somnar in kort efter varandra, som om sorgen 
blev för stor och tung för den som blev ensam 
kvar. Att änkan eller änklingen också avlider 
kallas för änkeskapseffekten och är ett verkligt 
fenomen.

– Tidigare studier visar på att risken att dö är 
cirka 20 procent högre för människor som ny-
ligen förlorat sin maka eller make än för dem 
vars partner fortfarande är i livet. Risken att 
drabbas av akuta hjärt- och kärlsjukdomar 
som hjärtinfarkt och stroke är också förhöjd, 

säger Kristina Johnell som är professor i geri-
atrisk läkemedelsepidemiologi vid Karolinska 
Institutet.

Hon berättar att mycket av den tidigare 
forskningen som finns på änkeskapseffekten 
inte fokuserat på äldre personer, trots att de 
flesta som kommer att drabbas av att part-
nern dör är gamla. Varför det inte forskats 
mer specifikt på äldre vet hon inte.

För att fylla kunskapsluckan när det gäller 
änkeskapseffekten hos äldre leder Kristina 
Johnell nu forskningsprojektet ”Tills döden 
skiljer oss åt? Hälsoeffekter av förlust av 
make/maka hos äldre”.

Projektet bygger på registeruppgifter om 
 sådant som rör hälsan för cirka 43 000 perso-
ner som förlorade sin make eller maka under 

åren 2013 och 2014, och som vid tillfället var 
65 år eller äldre.

Syftet med projektet är att identifiera vilka 
som löper störst risk att få svårigheter med 
den egna hälsan när partnern avlider. Den 
ska också ge kunskap om vad som kan göras 
för att underlätta för dem. 

– Jag ser fram emot när vi ska börja studera 
effekten av läkemedel till de efterlevande. 
Kanske kan läkemedel minska riskerna, men 
det är inte säkert, säger Kristina Johnell.

Läs hela artikeln i Forte Magasin nr. 2/2021. 

Originaltext av Eva Annell/Foto Scandinav

https://forte.se/publicerat/prenumerera-pa-forte-magasin/
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2.6 FORSKNING OM FUNKTIONSHINDER

Forskning om funktionshinder och funktionsned-
sättning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde 
som inrymmer ett flertal olika teoretiska perspektiv. 
Forte har i uppdrag av regeringen att samordna 
forskning om funktionshinder. För Forte innebär 
samordningsansvaret bland annat att skapa en över-
blick av forskningen som pågår inom området, samt 
bidra till att forskningsresultaten från beviljade 
projekt kommer samhället till nytta. 

Utöver detta har arbetet även inkluderat att finansiera 
forskning med fokus på hinder och lösningar för 
ökad delaktighet. Aktiviteterna inom området har 
under 2021 fokuserats kring en utlysning av projekt-
bidrag samt kunskapsspridning.

Globala målen för hållbar utveckling
Den forskning som Forte finansierar inom området 
har potential att bidra till det svenska genomförandet 
av Agenda 2030, och berör ofta forskning med kopp-
lingar till mål 10 Minskad ojämlikhet inom Agenda 
2030, men har även betydelse för mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 3 Hälsa och 
välbefinnande.

Utlysning av medel för forskning om funktionshinder
I maj 2021 öppnade en utlysning av projektbidrag 
inom funktionshinderområdet. Utlysningens huvud-
fokus var att bidra till ökad och fördjupad kunskap 
om vad som hindrar eller främjar delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, särskilt med 
beaktande av pandemins påverkan på personer med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga.

I utlysningen framhölls vikten av att forskningen ska 
vara av hög kvalitet, hög relevans och gärna tvärveten-
skaplig. Med relevans avsågs hur forskningens resultat 
kan bidra till policy och/eller praktik. Forskningen 
ska ha tydliga kopplingar till relevanta nationella mål, 
exempelvis Sveriges genomförande av Agenda 2030 
och principen att inte lämna någon utanför.

Fortes styrelse fattade i oktober 2021 beslut om att 
finansiera 14 treåriga projekt med en budget på totalt 
56 miljoner kronor. Ett flertal av de beviljade projek-
ten har en tydlig koppling till coronapandemin och 
Agenda 2030. Två exempel är ”Effekter av Covid-19 
på familjer med personlig assistans” vid Linköpings 
universitet och ”Representation i digitaliseringens 
tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat 
engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen” 
vid Lunds universitet.

Kunskapssammanställning kring 
funktionsnedsättning och arbetsliv
Kommunikation och spridning av forskningsresultat 
är en viktig del i arbetet. En kunskapssamman-
ställning kring funktionsnedsättning och arbetsliv 
 lanserades i maj 2021. Kunskapssammanställningen 
 Tillgängligt arbetsliv – Möjligheten till arbete för personer 
med funktionsnedsättning belyser bland annat att 
förutsättningarna för personer med funktionsned-
sättning och nedsatt arbetsförmåga att få och kunna 
behålla ett arbete varierar kraftigt.

Måluppfyllelse
Inom området funktionshinder strävar Forte efter att 
finansiera projekt med högsta vetenskapliga kvalitet 
och stor samhällsrelevans samt att stärka förutsätt-
ningarna för juniora forskare, genom till exempel 
postdokbidrag. Genom den utlysning som genom-
fördes 2021 beviljades 14 projekt. Ett villkor för att 
beviljas medel var att forskningen ska ske i samverkan 
med berörda brukarorganisationer. Detta villkor ger 
en högre sannolikhet för att de beviljade projekten har 
en hög samhällsrelevans och att resultaten från forsk-
ningen kommer till nytta för relevanta målgrupper. Ett 
flertal av de beviljade projekten leds av juniora forskare. 
Den sammantagna bedömningen är därmed att 
målen för området har uppfyllts.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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3. 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 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. 
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3.1 NATIONELL SAMVERKAN

Forte har ett omfattande samverkansarbete med andra 
aktörer i Sverige. Eftersom samverkan genomsyrar hela 
Fortes verksamhet beskrivs nationella samverkansakti-
viteter på flera platser i årsredovisningen, till exempel   
 i avsnitt 2. Prioriterade satsningar och områden och 
avsnitt 5. 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 i samverkan 
mellan myndigheterna.

Under 2021 har ett viktigt fokus för samordningen 
varit de olika regeringsuppdrag som tilldelats med 
anledning av regeringens forsknings- och innova-
tionspolitiska proposition 2020. Särskilt fokus i 
 diskussionerna har varit regeringsuppdraget om ny 
modell för resursfördelning till lärosäten, och reger-
ingsuppdraget att föreslå ett nationellt program för 
digital strukturomvandling. Andra viktiga frågor  har 
varit utredningen om organisation, styrning och 
finansiering av forskningsinfrastruktur samt för-
beredelser inom ramen för EU:s nya program för 
forskning och innovation, Horisont Europa.

Ett genomgående tema för samordningsgruppen har 
varit organisatoriska och arbetsmiljörelaterade frågor 
kopplat till förändrade förutsättningar för verksam-
heterna under pandemin. Utöver de formella mötena 
har generaldirektörerna haft ett antal informella 
avstämningar för att diskutera och utbyta erfaren-
heter kring bland annat arbetsmiljöfrågor och 
omställning av finansieringsverksamheten med 
anledning av pandemin. 

Vidare har myndigheterna samarbetat runt gemen-
samma regeringsuppdrag såsom den gemensamma 
EU-samordningsfunktionen, den internationella 
samordningsfunktionen, de nationella forsknings-
programmen och de strategiska innovationspro-
grammen. Säkerhetsfrågor, jämställdhetsintegrering 
och öppen tillgång till vetenskapliga resultat har 
varit andra viktiga teman. 

Många samarbetsprojekt pågår mellan myndighe-
terna, 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.

Rådet för styrning med kunskap
Forte ingår i Rådet för styrning med kunskap 
(RSK), tillsammans med nio andra myndigheter 
som arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor och 
socialtjänst (SFS 2015:155). Rådets uppgift är att 
bidra till att bästa tillgängliga kunskap når fram till 
regioner och kommuner samt professionen inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Genom Fortes medverkan i RSK får vi förutsätt-
ningar för en mer kontinuerlig dialog och samverkan 
med övriga myndigheter i frågor där vi har gemen-
samma intressen. Samverkan utvecklar Forte som 
forskningsfinansiär och stärker förutsättningarna för 
att vården snabbare ska kunna nyttiggöra forsknings-
resultat i praktiken. Möten hålls mellan generaldirek-
törerna för respektive myndighet. Socialstyrelsen 
koordinerar arbetet. Därutöver finns nätverk för 
bland annat stabschefer, kommunikationschefer, 
HR-ansvariga och internationella samordnare som på 
olika sätt förbereder ärenden som ska hanteras i rådet. 
Under 2021 har Forte medverkat i en samverkans-
grupp med TLV, Socialstyrelsen, IVO, E-hälsomyn-
digheten och Läkemedelsverket rörande delning av 
hälsodata och hur tillgängligheten till sådan data kan 
förbättras. Forte har också deltagit aktivt i arbetet 
med att utveckla rådets arbetsformer. Under 2021 
har rådet bland annat beslutat om en ny strategi för 
2021–2025 samt inlett ett arbete kring hälsodata.
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3.1 NATIONELL SAMVERKAN

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv
År 2017 ingick Forte och Svenska ESF-rådet ett 
myndighetssamarbete genom att etablera en så 
kallad temaplattform för hållbart arbetsliv. 
 Temaplattformen avslutades 30 juni 2021.

Syftet med Socialfondens temaplattform för hållbart 
arbetsliv var att bidra till Svenska ESF-rådets vision 
om att utveckla den nationella arbetsmarknads-
politiken. Temaplattformen skulle utgöra en brygga 
mellan den forskning som finansieras av Forte och 
de projekt som finansieras av Socialfonden. Tre 
 personer arbetade under 2021 i temaplattformens 
kansli, under ledning av en styrgrupp. 

Temaplattformens målsättningar har varit att: 1) 
skapa, sammanställa och tillgängliggöra kunskap 
från socialfondsprojekt och koppla dessa till befintlig 
forskning, och därigenom bidra till 2) ett effektivare 

genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige. 
Temaplattformen skulle också 3) bidra till att 
 nyttiggöra resultat från socialfondsprojekt och arbets-
livsforskning samt utveckla former för gemensam 
kunskapsuppbyggnad. 

Temaplattformen har fört en dialog med relevanta 
aktörer om kunskapsbehov och uppdragit åt externa 
utförare att analysera dessa och skriva rapporter. 
Under 2021 publicerade temaplattformen sju rapporter 
och har tillsammans med rapportförfattarna med-
verkat vid ett flertal seminarier och aktiviteter för att 
diskutera resultat från rapporterna. Alla temaplatt-
formens rapporter har gjorts allmänt tillgängliga 
digitalt. Rapporterna har haft en god spridning och 
intresset för genomförda seminarier har varit stort. 
Spridningen av resultaten ger goda förutsättningar 
för att uppfylla de övriga och mer långsiktiga 
 målsättningarna med plattformen.

Rapporter från Socialfondens 
temaplattform för hållbart 
arbetsliv finns tillgängliga på 
forte.se/publikation och esf.se

RÄTT STÖD 
I RÄTT TID 
– en studie av 
studieavbrotts
förebyggande 
insatser inom 
Socialfonden 
2014–2020
TEMAPLATTFORMENS 
RAPPORTSERIE

KLUSTER
UTVÄRDERING 
AV ESF 
UTLYSNINGAR 
– processen inför, 
under och efter 
en utlysning
TEMAPLATTFORMENS 
RAPPORTSERIE

DET HAR 
GÅTT MYCKET 
BÄTTRE ÄN 
VI TRODDE 
Covid-19 så påverkades 
Europeiska socialfondens 
projektverksamhet 
våren 2020
TEMAPLATTFORMENS 
RAPPORTSERIE

http://forte.se/publikation
http://www.esf.se
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3.2 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 forskningspoliti-
ken och arbetar kontinuerligt för en bättre forsk-
ningsinfrastruktur 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. Internationellt deltagande förstärker 
inte minst våra egna nationella satsningar då det ger 
värdefull kunskap som kan omsättas i Fortes egen 
verksamhet i till exempel våra utlysningar.

Forte är engagerad i ett flertal internationella forsk-
ningssamarbeten i form av partnerskapsprogram, 
gemensam programplanering, Europeiska unionens 
ramprogram för forskning och innovation, aktiva 
nätverk och bilaterala samarbeten inom våra ansvars-
områden. Trots att 2021 till stor del präglats av 
covidrestriktioner har våra samarbeten fortsatt att 
utvecklas väl.

Nordiska samarbeten 
Gemensamma program och satsningar inom ramen 
för NordForsk är ett sätt för Forte att främja nordiska 
samarbeten inom utvalda och prioriterade områden. 
Alla nordiska länder har varsin ledamot i NordForsks 
styrelse. Fortes generaldirektör, Jonas Björck är Sveriges 
ledamot och företräder därmed alla de tre svenska 
forskningsfinansiärer som ingår i NordForsk: Formas, 

Forte och Vetenskapsrådet. Jonas Björck är också 
styrelsens ordförande.

Under året har Forte medverkat i sex pågående 
program genom deltagande i dess programkommit-
téer. Det gäller forskningsprogram för digitalisering 
av den offentliga sektorn, genusforskning inom 
forsknings sektorn, hälsa och välfärd, migration och 
integration, hållbar stadsutveckling samt tvärveten-
skaplig forskning. Forte har också varit initiativtagare 
till ett Nordisk- baltiskt forskningsprogram om 
framtidens arbetsliv.

Europeiska samarbeten
Horisont Europa
I januari 2021 påbörjades EU:s nionde ramprogram 
för forskning och innovation: Horisont Europa. Ram-
programmet pågår till och med 2027 med en total 
budget på 95 miljarder Euro, vilket gör det till världens 
största satsning på forskning och innovation. Målet 
med Fortes uppdrag inom Horisont Europa är att 
stimulera svensk forskning på den europeiska arenan 
och att främja det internationella forskningsutbytet. 

Forte är involverad i två av sex kluster som inryms 
 i den del av ramprogrammet som är inriktat på sam-
hällsutmaningar (pelare två). I nära samarbete med 
Vetenskapsrådet och Vinnova har Forte bidragit i 
det svenska skuggkommittéarbetet i såväl Kluster 1 

Hälsa som Kluster 2 Kultur, kreativitet och socialt 
inkluderande samhällen. Forte har också bidragit 
till framtagandet av den nya strategiska planen 
(2021–2024) för Horisont Europa, liksom de första 
arbetsprogrammen (2021–2022).

I de formella programkommittéer som har inrättats 
under året har Forte fått utökat ansvar genom rollen 
som samordnande expert i Kluster 2. Detta innebär 
bland annat att Forte är ansvarig för att, i samråd 
med övriga experter och ledamöter, tillsätta en refe-
rensgrupp. Referensgruppen kommer att vara sam-
mansatt under första kvartalet 2022 och ska bidra till 
en samlad bild av önskemål från forskarsamhället, 
offentlig sektor och andra relevanta aktörer.  

I kluster 1 Hälsa har Forte under året, tillsammans 
med representanter för ett tiotal andra länder, särskilt 
arbetat med att ta fram en strategisk forsknings- och 
innovationsagenda för det kommande partnerskaps-
programmet Transforming Health and Care Systems 
(THCS). Partnerskapsprogrammet syftar till att gene-
rera ny kunskap och skapa ett gemensamt lärande för 
att utveckla hälso- och vårdsystemen i Europa, för 
att därigenom bidra till en bättre vård och omsorg för 
alla. THCS kommer att ingå i Horisont Europas 
arbetsprogram från 2022 och framåt. Under 2022 ska 
en plan för programmets innehåll tas fram och en 
organisation för programmets genomförande tillsättas.
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3.2 INTERNATIONELL SAMVERKAN 

Gemensam programplanering och andra nätverk
Collaboration of Humanities and Social Sciences 
in Europe (CHANSE) är ett samarbete mellan 
27 forskningsfinansiärer, som skapats av nätverken 
HERA och NORFACE och delfinansieras genom 
Horisont Europa. Under våren öppnade utlysningen 
Transformations – social and cultural dynamics in the 
digital age för internationella forskningsprojekt om 
samspelet mellan digitalisering och socio-kulturella 
processer. Utlysningens budget uppgår till 36 miljoner 
euro, varav Forte bidrar med minst cirka 2,3 miljoner 
euro under tre år. Bidragsbeslut för utlysningen 
kommer att fattas under 2022.

Forte deltar i två samarbeten för gemensam program-
planering: Joint Programming Initiative More Years 
Better Lives (JPI MYBL) och Joint Programme on 
Neurodegenerative Disease Research (JPND). Inom 
JPND deltar Forte deltar i en utlysning för arbets-
grupper (working groups). Utlysningen fokuserar på 
effekterna av covid-19 för forskningen om neuro-
degenerativa sjukdomar. Utlysningen stängde i 
december 2021 och beslut om bidrag kommer att 
fattas under 2022. 

Inom JPI MYBL har vi medverkat i en gemensam 
utlysning med temat Equality and Wellbeing across 
Generations där beslut fattades under året. Totalt 
beviljades medel till sex projekt, varar fyra har svenska 

deltagare. Inom ramen för samarbetet har flera andra 
aktiviteter och initiativ tagits, bland annat finansiering 
till ett europeiskt samarbete kring de allra äldsta. 
Under European Week of Active and Health Ageing 
(EWAHA 2021) anordnade JPI MYBL två sessioner, 
om bland annat hur coronapandemin bidragit till ökad 
isolering och ensamhet hos äldre.

Samarbeten med länder utanför Europa
Intsam – Nationell samordning för samarbeten 
utanför Europa
Forte ingår i Intsam, som är en samordningsfunktion 
för finansiering och samordning av internationella 
forsknings- och innovationssamarbeten utanför EU. 
Intsam koordineras av Vinnova och har disponerat en 
budget på 25 miljoner kronor för gemensamma sats-
ningar under 2021. Andra myndigheter som ingår  i 
Intsam är Vetenskapsrådet, Formas, Rymdstyrelsen 
och Energimyndigheten.

Inom Intsam-arbetsgruppen för multilaterala sam-
arbeten har Forte varit involverad i genomförandet 
av en ny utlysning av internationella nätverksbidrag. 
Målet är att forskningen snabbare ska komma till 
nytta och bidra till att uppnå de globala målen i 
Agenda 2030. Genom samarbete med låg- och 
medelinkomstländer kan svensk forskning i ökad 
utsträckning bidra till att möta de globala samhälls-
utmaningarna i länder som har störst utmaningar 

att genomföra Agenda 2030. Tio nya nätverk 
bevilja des ettåriga bidrag.

Ensuring Value in Research (EViR)
Forte är medlem i ett internationellt nätverk av forsk-
ningsfinansiärer, Ensuring Value in Research (EViR) 
som startade 2016. Nätverkets mål är att tillsammans 
dela erfarenheter och kunskap och utveckla nya sätt 
att öka nyttan av finansierad forskning. Under året har 
Forte valts in i EViR:s styrgrupp och därmed haft en 
central roll i planerings- och utvecklingsarbetet av 
själva nätverket. Fortes arbete har i övrigt dels handlat 
om att planera och genomföra EViR:s olika aktiviteter 
(seminarier och workshops), dels att innehållsmässigt 
utveckla finansiärernas verksamheter inom området 
”Dissemination and Implementation”. Under 2021 var 
Forte också värd för nätverkets årliga konferens. 
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3.3 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. Det övergripande 
målet för Fortes samverkan är att länka vår verksam-
het och den forskning vi finansierar till utvalda forum 
och plattformar. Inom dessa forum har Forte stått för 
viktiga bidrag under året, både i nationella och inter-
nationella sammanhang. Nya arbetssätt och digitala 
verktyg har använts i hög grad för att kunna bibehålla 
en god samverkan trots pandemin. Detta har fungerat 
väl och bedömningen är att samverkan inte har 
påverkats negativt av detta.

Vi utvärderar kontinuerligt våra samverkansaktiviteter 
för att kunna anpassa vårt engagemang efter Fortes 
behov och de uppdrag som ligger inom myndighet-
ens ansvar. Vi bedömer att Fortes samverkan under 
året har bidragit väsentligt till måluppfyllelsen inom 
ett flertal verksamhetsområden. Exempelvis har vår 
medverkan i Horisont Europa bidragit till att Forte 
har fått utökat ansvar genom rollen som samord-
nande expert i Kluster 2, samt att synpunkter som 
rör Fortes områden har fått utrymme i arbets-
programmet för 2021–2022 samt i planeringen av 
arbetsprogrammen 2023–2024. Även vår samverkan 
med Nordforsk har resulterat i två nordiska utlys-
ningar som kommer att genomföras under 2022 
inom områden av hög relevans för Forte.

Samverkan med andra myndigheter har varit viktig 
för att gemensamt kunna diskutera satsningar och 
initiativ för att hantera den pågående pandemin. 
Detta gäller såväl samverkan kring forskningssats-
ningar som samverkan kring praktiskt genomförande 
av löpande verksamhet. Samverkan med koppling till 
coronapandemin har upplevts som smidig och visar 
på myndigheternas förmåga att snabbt agera när nya, 
oförutsedda omvärldsfaktorer måste hanteras.
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4. Nationella 
politiska 
 mål sättningar
Nationella målsättningar och politiska ramverk 
inom hälsa, arbetsliv och välfärd utgör viktiga 
underlag för Fortes arbete. Vi arbetar för att 
 förverkliga regeringens mål om bland annat 
 genomförandet av Agenda 2030, öppen tillgång 
till vetenskapliga publikationer och uppfyllandet 
av de jämställdhetspolitiska målen.
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4.1 AGENDA 2030

Fortes forskningsområden är centrala för en socialt 
hållbar utveckling. I regleringsbrevet för 2021 fick 
Forte i uppdrag att redovisa resultat från verksam-
heten som bidrar till genomförandet av Agenda 
2030. Fortes arbete med att förbättra vårt bidrag till 
Sveriges genomförande av Agenda 2030 utgår från 
det riksdagsbundna målet för det svenska arbetet. 
Detta mål utgår från agendans princip om att inte 
lämna någon utanför. Arbetet med att genomföra 
agendan ska också utgå från riksdagsbundna mål 
inom olika sakområden, och särskilt fokus ska riktas 
mot de utmaningar som identifierats. Dit hör bland 
annat ojämlikhet och otrygghet. 

Forte kan därför huvudsakligen bidra till det 
svenska genomförandet av agendan genom att 
finansiera forskning som är relevant för svenska 
utmaningar och mål inom den sociala dimensionen 
av agendan, exempelvis nationella mål och strategier 
kring folkhälsa, arbetsliv och jämställdhet. Den 
forskning Forte finansierar ska inte enbart vara 
tematiskt relevant utan även kunna bidra till att 
policy och praktik på dessa områden bättre kan 
hantera viktiga samhällsutmaningar.  

För att tydliggöra och förstärka vårt bidrag till det 
svenska genomförandet av Agenda 2030 har Forte 
under året intensifierat och systematiserat det fort-
löpande utvecklingsarbetet kring forskningsfinan-
siering och kommunikation. I syfte att förstärka den 
finansierade forskningens relevans utvecklas arbetet 
med att identifiera kunskapsluckor och forsknings-
behov, bland annat genom en mer systematisk dialog 
med aktörer från policy, praktik och brukare. Detta 
sker naturligt inom ramen för Fortes nationella 
forskningsprogram, men arbetssättet används även 
inom uppdragen kring äldre samt prevention och 
folkhälsa.

Ett led i arbetet är att integrera bidraget till Agenda 
2030 i strategiska dokument för Fortes större forsk-
ningssatsningar. Under året har Fortes nationella 
program för tillämpad välfärdsforskning samt arbets-
livsforskning uppdaterat sina strategiska agendor, och 
där tydligare kopplat prioriterade kunskapsluckor och 
samhällsbehov till Agenda 2030. Motsvarande arbete 
har inletts inom det nya nationella programmet för 
psykisk hälsa samt för Fortes övriga prioriterade sats-
ningar. I linje med detta har Forte också tydligare 

betonat kopplingar till Agenda 2030 och relevanta 
nationella mål i flera utlysningar. Under året gjordes 
detta i två pilotutlysningar: Grön omställning och 
arbetsliv 2021 samt Forskning om funktionshinder 
2021. Dessutom efterfrågade Forte kopplingar till 
folkhälsopolitiken i en utlysning kring alkohol, 
 narkotika, dopning och spel. 

En viktig del i Fortes bidrag är också att öka nyttig-
görandet av finansierad forskning genom att kom-
municera resultat. Därigenom ökar möjligheterna 
ytterligare för forskningen att komma till använd-
ning och bidra till omställning. Forte har kommuni-
cerat aktuell forskning och kunskapsbehov kopplat 
till social hållbarhet, bland annat på konferensen 
Forte Talks 2021 och i tidningen Forte Magasin.

Under året genomförde 
Forte två pilotutlysningar 
med kopplingar till det 
svenska genomförandet 
av Agenda 2030
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4.1 AGENDA 2030

Måluppfyllelse
Att fördjupa Fortes bidrag till Agenda 2030 är ett 
långsiktigt arbete. Forte har delvis nått de övergri-
pande målen att finansiera och kommunicera forsk-
ning som bidrar till genomförandet, framför allt 
genom att strukturera arbetet tydligare och inleda 
ett antal riktade insatser. Bland annat har ett arbete 
påbörjats för att tydligare integrera Agenda 2030 i 
strategier för våra större forskningssatsningar liksom 
i våra utlysningar. Flera steg har därmed tagits för 
att i enlighet med regleringsbrevet kunna redovisa 
resultat som bidrar till genomförandet av Agenda 
2030 i Sverige. 

Arbetet för att öka måluppfyllelsen kommer att 
fokusera på att dra lärdomar av de insatser som 
gjorts för att integrera arbetet än mer i Fortes pro-
cesser. Bland annat ska de två pilotutlysningarna 
under 2021 utvärderas, och utfallet ska jämföras 
med andra utlysningar. En minst lika viktig del för 
att nå målet är att fortsätta arbetet med att utveckla 
dataunderlagen om våra forskningssatsningar för att 
kunna följa resultat och nyttiggörande, samt ta fram 
ytterligare indikatorer som redovisar Fortes bidrag 
till genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Den 
redovisade indikatorn visar att finansierad forskning 
i hög grad bedöms bidra till att nå de globala målen 
och Agenda 2030 av beviljade forskare. 

Figur 21 |  Resultatindikatorer och utfall
för Fortes arbete med Agenda 2030*

 *) Mer information om utfallet finns i avsnitt 1.2 Inkomna 
ansökningar och beviljade ansökningar.

Mål: Forte bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och till att nå 
de globala målen för hållbar utveckling

INDIKATOR UTFALL 2021

Den forskning som 
Forte finansierar 
relaterar till de 
 globala hållbarhets-
målen

I 98 procent av de ansökningar som 
beviljats bidrag under 2021 har  sökande 
angett att forskningen är  relevant för 
minst ett av målen i  Agenda 2030. 

Flest ansökningar svarar mot mål  3. 
Hälsa och välbefinnande (78 procent av 
alla beviljade ansökningar), 10. Minskad 
ojämlikhet (63 procent av alla beviljade 
ansökningar), 5. Jämställdhet (39 
procent av alla beviljade ansökningar) 
och 8. Anständiga  arbetsvillkor (24 
procent av alla  beviljade ansökningar).
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4.2 ÖPPEN TILLGÅNG

För att öka värdet av forskning behöver den spridas 
inom såväl vetenskapssamhället som till samhället i 
övrigt. Regeringens mål är därför att vetenskapliga 
publikationer, som är ett resultat av forskning som 
har finansierats med offentliga medel, ska vara 
 omedelbart öppet tillgängliga från och med 2021. 

Under året har Forte fortsatt att arbeta för att för-
verkliga regeringens målbild om omställningen till 
ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Det gör vi 
genom att sätta villkor för de bidrag vi beviljar, samt 
att tillsammans med lärosäten och andra finansiärer 
bidra till gemensam finansiering av vissa publice-
ringskostnader. Syftet är att omdirigera betalnings-
strömmarna i Sverige från att i huvudsak finansiera 
licensavgifter för prenumerationer till att finansiera 
publiceringskostnader för öppen tillgång.  

Arbetet kring att omdirigera betalströmmarna 
bedrivs i den partssammansatta gruppen för natio-
nellt samråd kring omdirigering av betalningsström-
mar för vetenskaplig publicering. Gruppen består av 
forskningsfinansiärer, rektorer, universitetsbibliotek 
och Kungliga biblioteket. Forte medverkar också 

aktivt i den arbetsgrupp som ska ta fram en svensk 
strategi för hur ett långsiktigt hållbart system för 
vetenskaplig publicering ska kunna utformas.

Forte har även fortsatt sitt aktiva deltagande i möten 
med både cOAlition S Leaders Group och cOAlition 
S Expert Group. Forte deltar också i möten i Science 
Europe Open Science Work Group. Syftet med 
arbetet i de olika grupperna är att samordna arbetet 
med riktlinjer, metoder och hjälpmedel för öppen 
tillgång till forskningsresultat.

Arbetet med datahanteringsplaner fortsätter och 
Forte ingår i referensgruppen för öppen tillgång som 
leds av Vetenskapsrådet och som ska ta fram riktlinjer 
för datahantering och datahanteringsplaner.

Måluppfyllelse
Fortes arbete med öppen tillgång till forsknings-
resultat och forskningsdata har under 2021 fortsatt 
och intensifierats. Fortes riktlinjer för öppen till-
gång, som infördes 2020, ställer krav på att forskare 
som beviljats bidrag från och med 2021 ska publicera 
sina forskningsresultat med öppen tillgång utan 

fördröjning. Det är en viktig förutsättning för att 
nå regeringens målbild om ett öppet tillgängligt 
publiceringssystem från och med 2021.

En kartläggning genomförd av Kungliga biblioteket 
visar att utvecklingen mot ett tillgängligt publice-
ringssystem går framåt. Mellan 2017 och 2020 har 
andelen direkt öppet tillgängliga artiklar ökat från 
33 procent till 57 procent. Det är dock en bit kvar för 
att nå upp till regeringens mål. om att vetenskapliga 
publikationer, som är ett resultat av forskning som 
finansieras med offentliga medel, ska vara omedelbart 
öppet tillgängliga.
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4.3 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Forte ska enligt sin instruktion integrera ett jämställd-
hetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja 
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. 
Forte har också i uppdrag av regeringen att fortsätta 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte 
att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställd-
hetspolitiska målen, samt verka för att ett köns- och 
genusperspektiv inkluderas i den forskning som 
myndigheten finansierar. Arbetet med jämställdhets-
integrering och att bidra till de jämställdhetspolitiska 
målen har också många kopplingar till det svenska 
genomförandet av Agenda 2030.

Under 2021 har Forte deltagit i det stödprogram som 
Jämställdhetsmyndigheten erbjudit via JiM+. Med 
utgångspunkt i detta har Forte vidareutvecklat 
arbetet med jämställdhetsintegrering i verksamhets-
planering, genomförande av forskningsfinansiering 
och uppföljning. Forte har lämnat en beskrivning till 
Regeringskansliet av inriktningen för myndighetens 
arbete med jämställdhetsintegrering för perioden 
2022–2025. En handlingsplan har tagits fram för 
planering av aktiviteter för kommande år. Vidare har 
en workshop genomförts för hela myndigheten med 
syfte att skapa en gemensam plattform för arbetet 
med jämställdhetsintegrering. 

Jämställd fördelning av forskningsmedel 
och jämställda beredningsgrupper
Fortes mål är att fördelningen av forskningsmedel 
ska ske i en kvalitetssäkrad, transparent och jäm-
ställd process där medel söks i konkurrens. Genom 
en sådan bedömningsprocess ges alla forskare lika 
möjligheter att beviljas bidrag utifrån forskningens 
kvalitet, oberoende av kön. 

Alla ledamöter i Fortes beredningsgrupper får ta 
del av ett informationsmaterial kring jämställd 
bedömning. Beredningsgruppernas ordförande har 
ett särskilt ansvar för att säkerställa att bedöm-
ningen genomförs på ett objektivt sätt. Varje bered-
ningsgrupp har också en utsedd forskningssekre-
terare från Forte, som bland annat bevakar dessa 
frågor.

Tidigare erfarenheter har visat att det ibland varit 
svårare att rekrytera kvinnor än män som ordförande 
i beredningsgrupper. Därför bevakades detta särskilt 
vid tillsättning av nya ordförande under 2021. 
 Könsfördelningen bland ledamöter och ordförande 
i Fortes beredningsgrupper redovisas i avsnitt 1.4 
Beredningsarbete i denna årsredovisning. 

Främja köns- och genusperspektiv i forskning
Den forskning som Forte finansierar har potential 
att bidra till jämställdhet i samhället på olika sätt. 
Studier där kön utgör en variabel (ofta i kombina-
tion med andra kategorier) ger ökad kunskap om 
skillnader mellan kvinnor och män. Sådan kunskap 
kan bidra till underlag för policy och praktik för till 
exempel förbättrade samhällstjänster och insatser. 
De projekt som utgår från en genusteoretisk ansats 
kan därutöver även bidra till ökad förståelse av 
ojämställdhetens bestämningsfaktorer. 

För att Forte ska kunna följa upp och bedöma om 
den forskning som vi finansierar inkluderar ett 
köns- och genusperspektiv måste sökande forskare 
ange detta i ansökningar om bidrag. Den sökande 
forskaren ska även motivera varför och hur ett 
köns- eller genusperspektiv är relevant eller inte. 
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4.3 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Måluppfyllelse
Centralt i Fortes arbete med jämställdhetsintegre-
ring är målet att främja jämställdhet vid fördelning 
av forskningsmedel genom en bedömningsprocess 
där medel söks i konkurrens och alla forskare, 
 oberoende av kön, ges lika möjligheter att utifrån 
forskningens kvalitet beviljas bidrag. Årets utfall när 
det gäller beviljandegrad indikerar en god målupp-
fyllelse i detta avseende. Däremot har män ett högre 
genomsnittligt bidragsbelopp än kvinnor. Eftersom 
de genomsnittliga bidragsbeloppen varierar över tid 
är det svårt att dra några slutsatser utifrån utfallet 
enskilda år. Forte kommer att följa upp och bevaka 
frågan under kommande år.

Forte ska även eftersträva en jämn könsfördelning i 
beredningsorganisationen. Vi utgår från principen 
att könsfördelningen är jämn då andelen kvinnor 
respektive män är 40/60 procent eller jämnare. 
Sammansättningen har i år, liksom tidigare år, upp-
fyllt detta mål. Den tidigare skevhet som iakttagits 
när det gällde ordförande i beredningsgrupperna 
har något utjämnats – från 63 procent män 2020 till 
59 procent män 2021 – men utvecklingen behöver 
fortsatt bevakas.

Forte ska vidare verka för att ett köns- och genus-
perspektiv inkluderas i den forskning myndigheten 
finansierar, när det är tillämpligt. En mycket stor 
andel av de forskare som beviljats medel i år har 
angivit att så är fallet. Det går att anta att forskning 
som inkluderar ett köns- och/eller genusperspektiv 
har god potential att generera kunskap för ett 
 jämställt samhälle, och den forskning som Forte 
finansierar kan därför med stor sannolikhet bidra 
till de jämställdhetspolitiska målen. Måluppfyllelsen 
är dock ett antagande och Forte kommer därför att 
arbeta vidare med frågan om hur en bedömning av 
effekterna kan preciseras.

Figur 22 |  Resultatindikatorer och utfall
för Fortes arbete med jämställdhetsintegrering*

* Mer information om utfallet finns i avsnitt 1.4 
Beredningsarbete och 1.5 Forte-forskaren.

Mål: Jämställd fördelning av forskningsmedel

INDIKATOR UTFALL 2021

Lika beviljandegrad (andel 
beviljade bidrag i relation till 
söktryck) för kvinnor respek-
tive män.

Beviljandegraden för kvinnor 
var 12 procent och för män 
13 procent.

Det genomsnittliga bidrags-
beloppet är lika för kvinnor 
och för män.

Det genomsnittliga bidraget 
för kvinnor var 4,4 miljoner 
kronor och för män 5,3 miljo-
ner kronor.

Mål: Jämställda beredningsgrupper

INDIKATOR UTFALL 2021

Fortes beredningsgrupper 
har en jämn könsfördelning.

56 procent av ledamöterna 
var kvinnor och 44 procent 
var män.

Könsfördelningen bland 
 ordförande i Fortes bered-
ningsgrupper är jämn.

41 procent av ordförande var 
kvinnor och 59 procent var 
män.

Mål: Den forskning som Forte finansierar har potential 
att bidra till jämställdhet

INDIKATOR UTFALL 2021

Ett köns- och genusper-
spektiv inkluderas i den 
forskning som myndigheten 
finansierar.

Cirka 97 procent av de 
 beviljade sökande har angett 
att ett köns- eller genusper-
spektiv är relevant för deras 
forskning samt motiverat 
detta med att kön används 
som variabel och/eller att en 
genusteoretisk ansats 
 används.
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5. Kommunikation
Forte arbetar aktivt med kommunikation för att skapa kännedom 
om Forte-finansierad forskning och främja en aktiv dialog kring 
våra ansvarsområden. Forte sprider kunskap genom att samman-
ställa och sprida forskning och forskningsresultat på ett lättill-
gängligt sätt, skapa mötesplatser för dialog och samverkan 
 mellan forskare, samhällsaktörer och praktiker och genom 
att kommunicera kring aktuella frågor inom Fortes områden.
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5.1 MÖTEN OCH DIALOG

Att kommunicera forskning och forskningsresultat för 
att nå ut med ny kunskap och skapa dialog med prak-
tiker, brukare, samhällsaktörer och beslutsfattare är en 
viktig del av Fortes uppdrag. Webbinarier, seminarier 
och konferenser är effektiva sätt att skapa dialog kring 
våra ansvarsområden och lyfta aktuella ämnen.

Under 2021 arrangerade Forte nio webbinarier om 
angelägna samhällsfrågor, så som ungas psykiska hälsa, 
möjligheten till arbete för personer med funktions-
nedsättning och digitaliseringen av socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Vid varje tillfälle har 
i genomsnitt 330 personer från hela landet deltagit. 
Särskilt stort intresse fick ett webbinarium om effekt-
utvärderingar av psykosociala insatser som genom-
fördes under våren, där över 1 000 personer deltog.

I maj arrangerade vi Fortes återkommande konferens 
Forte Talks. Detta år genomfördes konferensen digi-
talt, med drygt 600 deltagare från forskning, politik 

och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Temat Starkare efter krisen belyste de många utma-
ningar som samhället ställts inför under pandemin.

Samverkan genomförs regelbundet med aktörer inom 
våra områden för att lyfta aktuell forskning inom rele-
vanta samhällsområden. Under året har vi arrangerat 
webbinariet Grön omställning och arbetsliv till-
sammans Socialfondens temaplattform för hållbart 
arbetsliv samt med forskningsrådet Formas. Vi har 
också deltagit i genomförandet av Forum för forsk-
ningskommunikation, en årlig konferens som riktar 
sig till kommunikatörer vid universitet och lärosäten.

Som en del av regeringens särskilda satsning på äldre-
forskning, som aviserades i den forskningspolitiska 
propositionen 2020, genomförde Forte under året 
webbinariet Äldre och läkemedel tillsammans med 
Apoteket AB och pensionärsorganisationerna PRO, 
SPF och SKPF. Syftet var att lyfta aktuell forskning på 

området och skapa dialog kring en angelägen fråga. I 
maj anordnade vi en digital konferens om hållbar social-
försäkring i kristid i samarbete med Centralförbundet 
för Socialt Arbete (CSA) och Försäkringskassan.

Alla webbinarier och konferenser kan ses i efterhand 
för att möjliggöra för fler att ta del av presentationer 
och diskussioner. Under 2021 har vi publicerat 11 nya 
filmer. Sammanlagt har filmerna på vår YouTube- 
kanal visats nästan 1 600 gånger under året.

Totalt genomförde 
Forte 13
evenemang med cirka

5 800
deltagare under 2021
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5.2 RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER

Fortes kunskapsöversikter och andra publikationer 
bidrar till att kunskap inom Fortes områden når ut 
till aktörer som har nytta av forskningen, bland annat 
beslutsfattare, forskare, yrkesverksamma vid kommu-
ner, regioner, myndigheter och brukarorganisationer.

Under året har Forte gett ut 17 publikationer, varav 
några i samarbete med andra aktörer, till exempel 
Formas och Socialfondens temaplattform för hållbart 
arbetsliv. Alla finns digitalt tillgängliga på Forte.se 
och flera går att beställa i tryckt version. I serien 
Forskning i korthet, som sammanfattar kunskaps-
läget inom samhällsrelevanta områden, togs en skrift 
fram på temat tillgängligt arbetsliv för personer 
med funktionsnedsättning. Vi har även tagit fram 
två skrifter i serien Forte Fokus, med kortfattade 
kunskapsunderlag kring pandemins utmaningar på 
temat ojämlikhet och hälsa. 

Forte tog under 2021 fram en strategisk planering 
för utgivning av publikationer för att på ännu bättre 
sätt kunna nå målgrupper med relevant kunskaps-
underlag inom våra prioriterade områden. 

På grund av ett problem med Fortes webbanalys-
verktyg under våren och sommaren 2021 saknas 

fullständiga siffror över antalet beställningar och 
nedladdningar av publikationer. Publikationerna har 
beställts i minst 1 360 exemplar och laddats ner minst 
5 000 gånger under året, men det faktiska antalet är 
sannolikt större. Mest efterfrågad var rapporten 
Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska 
tillstånd hos barn och unga. Via distributionstjänsten 
Utbudet förmedlades ytterligare cirka 900 exemplar 
av Fortes publikationer som kostnadsfritt lärar- och 
elevmaterial.

Forte Magasin
Forte ger ut tidningen Forte Magasin med populär-
vetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. 
Tidningen ges ut i två nummer per år. Under 2021 
ökade antalet prenumeranter från 1 200 till 1 860. 
Utöver detta beställs magasinet även som lösnummer 
och går att ta del av digitalt.

I juni 2021 genomförde Forte en utvärdering av 
Forte Magasin bland magasinets prenumeranter. 
Syftet var att undersöka hur väl magasinet uppfyller 
sitt syfte att bidra till kunskapsspridning. Resultaten 
visade bland annat att 68 procent av de läsare som är 
yrkesverksamma har använt kunskap som de fått 
från magasinet i sitt arbete.

Prenumerera kostnadsfritt på 
Forte Magasin. Registrera dig 
på fortemagasin.se

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

KLART DU KAN KODA!
Stereotyper påverkar tjejers 
yrkesval

FÅNGAD PÅ FILM
Kroppsburna kameror 
förbättrar polisarbetet

maj 
2021

ARBETE PÅ DISTANS 
Borta bra men hemma 
bäst?

STARK
inteENSAM ÄR

Ofrivillig ensamhet påverkar både vår fysiska 
och psykiska hälsa. Vem riskerar att drabbas 
och hur kan vi undvika en ensamhets epidemi  
i spåren av coronakrisen? 

VACCINMOTSTÅND
Så sprids information 
i vaccinskeptiska grupper

NÄR DÖDEN  
SKILJER OSS ÅT
Förlust av partner  
drabbar äldre hårt

KREDITER OCH  
SNABBA LÅN
Allt fler unga hamnar  
i skuldfällan

nov 
2021

 I hemmets 
otrygga vrå
Våld i nära relationer drabbar var fjärde 
 kvinna, och alla de barn som växer upp 
 i våldsamma hem. Vad kan vi göra åt det?

https://forte.se/publicerat/forte-magasin/prenumerera-pa-forte-magasin/
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5.3 DIGITAL KOMMUNIKATION

Webb 
Fortes huvudsakliga webbplats, Forte.se, är en viktig 
plattform för effektiv kommunikation till våra mål-
grupper. 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 forsk-
ning, och den riktar sig i första hand till forskare som 
är intresserade av finansiering eller som har pågående 
bidrag från Forte. Under 2021 har Forte.se haft över 
226 000 besök. Den populäraste typen av innehåll är 
utlysningar, följt av populärvetenskapliga artiklar.

Vi utvecklar löpande Forte.se för att webbplatsen 
ska upplevas som relevant, informativ och användar-
vänlig. I början av 2021 genomförde Forte en för-
studie för kommande utveckling av Forte.se, som 
bland annat involverade djupintervjuer med priorite-
rade målgrupper. Med utgångspunkt i förstudien 
har Forte påbörjat utvecklingen av en ny webbplats. 
Den nya webbplatsen ska lanseras under 2022.

Sociala medier
Fortes kommunikation i sociala medier är ett viktigt 
sätt att nå ut till befintliga och nya målgrupper och 
öka engagemanget för våra områden och satsningar. 
Under hösten 2021 har vi börjat se över arbetssätt 
och processer för hur vi använder sociala medier. 
Ett utvecklingsarbete är planerat för 2022.

Antalet följare på Twitter, vår största sociala medier- 
kanal, ökade med knappt 10 procent under året. 
Även på Facebook ökade antalet följare med 10 
procent. På LinkedIn har antalet följare ökat med 
26 procent. I slutet av 2020 följdes Forte av nästan 
7 700 personer i dessa kanaler sammanslaget.
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5.4 PRESS

Fortes ansvarsområden är ständigt aktuella i sam-
hällsdebatten. Nästintill dagligen går det att ta del av 
våra frågor i media. Våra rapporter uppmärksammas 
ofta liksom den forskning vi finansierar. Såväl lokal-
media som rikspress skriver om den forskning vi 
finansierar. 

Under pandemin har forskningsfrågorna fått stor 
uppmärksamhet i media och hamnat i fokus. Forte- 
finansierade forskare har intervjuats och framträtt i 
media och vi bidrog till detta genom att sammanställa 
och publicera en lista på forskare med kunskap inom 
samhällsrelevanta områden kopplat till pandemin. 

Under 2021 har Forte nämnts i 431 olika införanden 
i media. Räckvidden, det vill säga antalet personer 
som potentiellt kan ha nåtts av införandena, var 
48,5 miljoner under året.

Figur 23 |  Forte i media 2018–2021

NYCKELTAL 2021 2020 2019 2018

Införanden 431 391 500 441

Räckvidd 48,5 miljoner 30,5 miljoner 37,5 miljoner 27,3 miljoner
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5.5 MÅLUPPFYLLELSE

Forte ska ansvara för att kommunicera forskning och 
forskningsresultat samt att främja och ta initiativ till 
vetenskaplig publicering, kunskapsförmedling och 
dialog om den forskning som myndigheten finansie-
rar. Forte strävar efter ett integrerat arbetssätt vad 
gäller myndighetens kommunikation. Det innebär att 
kommunikationsinsatser genomförts löpande med 
relevanta målgrupper i prioriterade satsningar, bland 
annat i Fortes tre nationella forskningsprogram.

Kommunikationsverksamheten har under 2021 
påverkats av coronapandemin, vilket bidragit till fort-
satt omställning av Fortes arbetssätt. Trots detta har 
det varit ett mycket produktivt år med en mängd 

insatser och aktiviteter. Webbinarier, seminarier och 
konferenser har liksom 2020 behövts genomföras 
framför allt i digital form. Fördelarna med denna 
digitala omställning är att vi nått ut till betydligt fler 
personer med geografisk spridning över hela Sverige 
och att insatserna är mer tillgängliga. Nackdelarna är 
att digitala kommunikationsaktiviteter ger mindre 
möjlighet till interaktion, dialog och nätverkande för 
våra målgrupper.

Genom framtagandet av ett stort antal forsknings-
översikter, kunskapskartläggningar och populär-
vetenskapliga skrifter, samt en målgruppsanpassad 
spridning och dialog i våra egna och andra kanaler 

bidrar vi till kunskapsförmedling inom våra ansvars-
områden. Vi följer upp och utvärderar rapporter, 
konferenser, seminarier och spridningen av våra publi-
kationer. Målet att Fortes kommunikation ska bidra 
till att kommunicera Forte-finansierad forskning och 
forskningsresultat bedöms ha uppfyllts mycket väl.
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6. Organisation 
och personal
Coronapandemin har under 2021 fortsatt att påverka 
förutsättningarna för att bedriva Fortes verksamhet. 
I takt med utvecklingen av pandemin har Forte 
vidare utvecklat och reviderat sina rutiner och arbets-
sätt för att möta förutsättningarna på arbetsmarknaden. 
Forte har också fortsatt att utveckla sin verksamhet 
med fokus på intern styrning och kontroll, informa-
tions säkerhet och effektivare utnyttjande av våra 
 kontorsadministrativa system.
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6.1 FÖRÄNDRINGAR OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Förändringar i styrelsen
Den 21 oktober 2021 utsåg regeringen fyra ledamöter 
till Fortes styrelse för perioden 2022–2024. Catarina 
Eklundh Ahlgren samt Christine Gustafsson fick 
förnyat mandat i styrelsen. Torbjörn Dalin och Eskil 
Wadensjö ersätter de tidigare styrelseledamöterna 
Joa Bergold och Louise Stjernberg.

Vid ett valsammanträde den 15 december 2021 
utsåg elektorsförsamlingen fem nya ledamöter till 
Fortes styrelse för perioden 2022–2024: Ann-Zofie 
Duvander, Kerstin Svensson, Per Nilsen, Jan Ljung-
berg och Svend Erik Mathiassen. Vidare valdes två 
ledamöter om för ytterligare en period: Agneta 
Herlitz och PerOla Öberg. 

Ny organisationsstruktur för Forte
Från och med den 1 januari 2021 har Forte en ny 
organisationsstruktur som innebär att två nya enheter 
har bildats under forskningsavdelningen. Syftet är 
att skapa en mer ändamålsenlig organisation för att 
kunna hantera myndighetens utökade uppdrag.

Ekonomi och styrning
Forte har under året fortsatt arbetet med att utveckla 
sin ekonomifunktion samt renodla interna besluts-
processer. I november övergick Forte från lönehante-
ringssystemet Palasso till systemet Primula. En 
översyn har gjorts av flera av myndighetens styrande 
dokument, bland annat gällande riktlinjer för möten 
och resor samt riktlinjer för informationssäkerhet.

Distansarbete
Forte har under året utarbetat riktlinjer för distans-
arbete. Enskilda avtal ska tecknas med arbetstagare 
som önskar arbeta del av arbetstiden på distans i 
hemmet. Riktlinjerna kommer att börja tillämpas när 
omständigheterna rörande coronapandemin tillåter det.

Figur 24 |  Organisationsschema för Forte

Styrelse Generaldirektör

Kommunikation

Huvudsekreterare

Verksamhetsstöd

Forskning

Enhet 1

Enhet 2
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6.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Forte arbetar systematiskt med kompetensförsörjning 
på alla nivåer. Fortes myndighetsövergripande plan 
för kompetensförsörjning, utgår från avdelningarnas 
kompetensanalyser och den strategiska verksamhets-
planeringen. Kompetensplaneringen 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 myndig-
heten. Viktiga delar i detta arbete är att identifiera 
och justera strategiska kompetensbehov i relation till 
verksamhetens mål och förändringsarbete. 

Befintlig kompetens matchas mot kommande behov. 
Genom individuella kompetensplaner kan utveck-
lingsinsatser för medarbetare prioriteras i förhållande 
till de strategiska kompetensbehoven. En avvägning 
görs också om nya kompetenser ska tillföras genom 
rekrytering av medarbetare.

Under 2021 hade Forte en arbetsstyrka på drygt 
34 årsarbetare, 24 kvinnor och 10 män. I lednings-
gruppen ingick två kvinnor och tre män. Personalens 
medelålder i slutet av året var 47,7 år.

Rekryteringar
Vid utannonsering av tjänster görs en bedömning av 
nuvarande och framtida kompetensbehov. Genom 
rekryteringar och omfördelningar av resurser under 
2021 har myndigheten tillförts och tagit tillvara 
befintliga kompetenser som bedöms öka Fortes 
 möjligheter att genomföra tillkommande uppdrag 
och prioriterade satsningar.

Forte har under 2021 rekryterat sju nya medarbetare. 
En del av rekryteringarna har gjorts för att ersätta 
personal som slutat eller beviljats tjänstledighet. Det 
har också funnits ett behov av att utöka antalet med-
arbetare för att kunna hantera ett utökat uppdrag. 

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. Forte arbetar aktivt med att behålla 
kompetens och medarbetare. 

Medarbetarsamtal hålls med alla medarbetare för att 
rätt kunna matcha utvecklingsviljan och kompetensen 
hos individen med projektens 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.

Sedan 2019 är Forte en del av Rörlighet i Staten (RIS) 
som är ett samarbetsprojekt med ca 15 myndigheter, 
för att öka rörligheten och möjligheterna till kompe-
tensutveckling för medarbetare inom staten. Inom 
ramen för samarbetet har medarbetare vid Forte 
deltagit i olika utvecklingsprogram.

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.
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6.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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 möjlighet 
till friskvårdande aktiviteter på arbetstid, liksom 
 kontorsmassage.

Med anledning av coronapandemin fortsatte Fortes 
medarbetare under 2021 att till största delen arbeta 
hemifrån. Medarbetare har vid behov kunnat låna hem 
kontorsutrustning. Under året har två mindre med-
arbetarundersökningar genomförts med fokus på hem-
arbete och måendet vid hemarbete. Fortes medarbetare 
tycker att det i stort fungerat bra med hemarbete. 

I figur 25 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 arbets-
tid. Den totala sjukfrånvaron var under 2021 något 
högre än under 2020. Eftersom Forte är en myndig-
het med ett litet antal anställda kan enskilda lång-
tidssjukskrivningar påverka sjukfrånvarostatistiken 
markant. Långtidssjukfrånvaron utgjorde drygt 55 
procent av den totala sjukfrånvaron under året.

Figur 25 |  Anställdas sjukfrånvaro (procent)
*  Av integritetsskäl redovisas inte uppgiften, då antalet anställda i gruppen understiger 10 personer

SJUKFRÅNVARO 2021 2020

Total sjukfrånvaro 1,58 % 0,52 %

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande 
till total sjukfrånvaro 55,41 % 0,00 %

Kvinnor 1,66 % 0,59 %

Män 1,39 % 0,35 %

Anställda – 29 år * *

Anställda 30 år – 49 år 2,98 % 0,92 %

Anställda 50 år – 0,52 % 0,27 %
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6.3 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSOMRÅDE

I denna årsredovisning redovisar Forte tre verksamhets-
områden: Forskningsfinansiering, Kommunikation 
samt Socialfondens temaplattform för hållbart 
arbetsliv, benämnt som Temaplattformen i tabell 26 
nedan. Indelningen är densamma som redovisades 
2020 men med några förtydliganden. Benämningen 
Forskningsavdelningen har ändrats till Forsknings-
finansiering. I årets tabell är även transfereringarna 
exkluderade. Kostnaderna avser enbart 

kärnverksamheten, även för jämförelseåren. Kostna-
der för stödverksamhet fördelas till kärnverksam-
heten utifrån antal årsarbetskrafter inom varje 
område. Intäkterna specificeras på anslag respektive 
övriga intäkter. Under år 2022 kommer definitionen 
av verksamhetsområde hos Forte att studeras. Detta 
kan innebära att redovisningen av kostnader och 
intäkter per verksamhetsområde i årsredovisningen 
2022 får ett annorlunda innehåll.

Utfallet 2021 visar ett tydligt skifte av kostnader 
från Temaplattformen till Forskningsfinansiering. 
Det beror på att arbetet inom ramen för Temaplatt-
formen upphörde under året enligt överenskommelse 
med ESF-rådet. Befintlig personal överfördes då till 
områden inom Forskningsfinansieringen för att 
tillvarata upparbetad kompetens.

Figur 26 | Kostnader och intäkter fördelade per verksamhetsområde (tkr)

VERKSAMHETSGREN (TKR) 2021 2020 2019

Forskningsfinansiering

Kostnader 51 243 47 255 47 425
Intäkter av anslag 49 397 45 045 45 867
Övriga intäkter 1 845 2 210 1 559

Kommunikation

Kostnader 13 089 12 549 16 397
Intäkter av anslag 12 977 12 542 16 389
Övriga intäkter 111 7 8

Temaplattformen

Kostnader 3 359 6 667 4 367
Intäkter av anslag 941 1 809 1 911
Övriga intäkter 2 418 4 858 2 455

Totalt

Kostnader 67 690 66 471 68 189
Intäkter av anslag 63 316 59 396 64 167
Övriga intäkter 4 375 7 075 4 022
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6.4 PRESTATIONER OCH PERSONALKOSTNADER

Prestationer och personalkostnader
Fortes huvuduppgift är att fördela medel till forsk-
ning inom våra områden och därmed sammanhäng-
ande verksamhet. Figurerna nedan visar hur storle-
ken på Fortes forskningsfinansiering har utvecklats 
under de tre senaste åren. Sedan 2019 har bidragen 

ökat med knappt 135 miljoner kronor. Att storleken 
på Fortes forskningsfinansiering har blivit större 
har också medfört att verksamhetens kostnader har 
ökat. Den ökade omfattningen på forskningsfinan-
sieringen har också medfört ökade kostnader för 
bland annat beredningsarbete.

Figur 27 |  Verksamhetens prestationskostnader

KOSTNADER (TKR) 2021 2020 2019

Lämnade bidrag 821 351 731 898 686 679

Verksamhetens kostnader 67 690 66 471 68 189

varav kostnad för Temaplattformen (TP) 3 359 6 667 4 367

Verksamhetens kostnader exklusive 
TP i procent av lämnade bidrag 8% 8% 9%

Kostnad för beredningsgrupper 7 257 5 254 6 411

Figur 28 | Verksamhetens personalkostnader

KOSTNADER (TKR) 2021 2020 2019

Förvaltningsanslaget 29 900 25 040 24 437

Forskningsanslaget 12 283 13 184 14 310

Övrig bidragsfinansiering 2 025 5 185 3 219

Totala personalkostnader 44 209 43 410 41 966

Ökning tkr 799 1 444 4 421

Ökning % 2% 3% 12%
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6.5 MÅLUPPFYLLELSE

För att Forte ska kunna uppnå målen för verk-
samheten krävs en väl fungerande organisation, 
 väl inarbetade rutiner samt god samverkan med andra 
forskningsfinansiärer, myndigheter och forskarsam-
hället. Detta blir än tydligare när förutsättningarna 
för att bedriva verksamheten snabbt förändras. 
 Coronapandemin har på flera sätt påverkat Fortes sätt 
att arbeta och ställt helt nya krav på medarbetarna 
och organisationen. Samtidigt har verksamheten 
bland annat arbetat med att uppfylla de nya uppdrag 

som kom med forsknings- och innovationsproposi-
tionen 2020 och egeninitierade initiativ som att 
reformera den årliga öppna utlysningen.

Trots de utmaningar som har funnits under året, har 
Forte uppfyllt målen, utvecklat verksamheten och 
utfört sitt uppdrag med hög kvalitet. Sjukfrånvaron 
är fortsatt låg och arbetsmiljön är, givet omständig-
heterna, god.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

VÄSENTLIGA UPPGIFTER (TKR) 2021 2020 2019 2018 2017

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utnyttjad 2 019 1 648 1 640 554 1 341

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Maximalt utnyttjad 0 0 7 937 4 931 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader 0 0 15 54 78

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter 391 600 301 0 0

Anslagskredit

Beviljad Uo 09 6:1 ap.1 1 171 1 094 1 077 1 037 1 020

Utnyttjad Uo 09 6:1 ap.1 344 0 422 0 0

Beviljad Uo 09 6:2 ap.1 22 905 19 845 18 045 18 195 16 410

Utnyttjad Uo 09 6:2 ap.1 2 148 0 1 709 0 0

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande Uo 09 6:1 ap.1 0 911 0 0 823

Anslagssparande Uo 09 6:2 ap.1 0 459 0 30 512 14 184
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

VÄSENTLIGA UPPGIFTER (TKR) 2021 2020 2019 2018 2017

Bemyndiganden

Anslag Uo 09 6:2 ap.1 Forskning

Tilldelade 2 300 000 2 800 000 2 800 000 1 280 000 1 039 000

Summa gjorda åtaganden 1 482 103 1 240 209 1 421 445 1 301 132 952 074

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

Tilldelade 108 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Summa gjorda åtaganden 51 320 53 900 51 960 63 750 61 000

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

Tilldelade – – – 0 15 000

Summa gjorda åtaganden – – – 0 15 000

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

Tilldelade 23 000 20 250 7 850 0 0

Summa gjorda åtaganden 0 0 0 0 0

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 33 36 33 31 27

Medelantalet anställda (st)* 36 38 35 33 32

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 035 1 831 2 047 1 740 1 843

Kapitalförändring

Årets 0 0 0 0 0

Balanserad 0 0 0 0 0

* I beräkningen av medelantalet anställda 2021 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 63 316 59 396

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 391 600

Intäkter av bidrag 3 3 983 6 472

Finansiella intäkter 4 0 2

Summa 67 690 66 471

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -44 209 -43 410

Kostnader för lokaler -4 347 -4 392

Övriga driftkostnader 6 -18 602 -18 111

Finansiella kostnader 7 0 -9

Avskrivningar och nedskrivningar -533 -549

Summa -67 690 -66 471

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 784 863 678 344

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 36 488 53 554

Lämnade bidrag 8 -821 351 -731 898

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING (TKR) NOT 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 774 0

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 10 73 24

Summa 847 24

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 204 285

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 1 040 1 403

Summa  1 244 1 688

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 13 463 812

Övriga kortfristiga fordringar 14 28 42

Summa  491 854

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 15 1 407 1 100

Upplupna bidragsintäkter 16 183 2 923

Summa  1 590 4 022

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 17 3 589 -554

Summa  3 589 -554

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 5 481 3 733

Summa  5 481 3 733

SUMMA TILLGÅNGAR  13 242 9 768

BALANSRÄKNING (TKR) NOT 2021-12-31 2020-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 19

Statskapital 20 64 64

Balanserad kapitalförändring 0 0

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 0

Summa  64 64

Avsättningar

Övriga avsättningar 21 648 672

Summa 648 672

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 22 2 019 1 648

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 3 644 1 777

Leverantörsskulder 24 2 659 1 592

Övriga kortfristiga skulder 25 585 597

Summa  8 907 5 613

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 26 2 880 2 635

Oförbrukade bidrag 27 743 784

Summa  3 623 3 419

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  13 242 9 768
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

ANSLAG (TKR) NOT

INGÅENDE 
ÖVERFÖRINGS-

BELOPP

ÅRETS TILL-
DELNING ENL. 

REGL.BREV INDRAGNING

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 0 36 000 -36 000 0

Uo 09 6:1 Ramanslag

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 29 911 39 063 0 39 974 -40 318 -344

Uo 09 6:2 Ramanslag

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 30 459 763 503 -459 763 503 -765 651 -2 148

Uo 24 1:2 Ramanslag

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

ap.2 – del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 31 0 6 250 0 6 250 -6 250 0

Summa  1 370 844 816 -459 845 727 -848 219 -2 492
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

ANSLAG/ANSLAGSBENÄMNING (TKR) NOT

TILLDELAT 
BEMYN-

DIGANDE
INGÅENDE 

ÅTAGANDEN
UTESTÅENDE 
ÅTAGANDEN

UTESTÅENDE ÅTAGANDENAS FÖRDELNING PER ÅR

2022 2023 2024 2025–2027

Uo 09 4:5 Ramanslag 

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

ap.12 Forskning inom äldreområdet 32 108 000 53 900 51 320 36 000 9 970 5 350 0

Uo 09 6:2 Ramanslag 

ap.1  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Forskning 33 2 300 000 1 240 209 1 482 103 682 207 485 732 215 978 98 185

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 23 000 0 0 0 0 0 0

Summa 2 431 000 1 294 109 1 533 423 718 207 495 702 221 328 98 185



FÖRORD

INNEHÅLL

ÅRET I KORTHET

INLEDNING

RESULTAT- 
REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

2. Prioriterade 
satsningar och 
områden

3. Samverkan 
i Sverige 
och världen

4. Nationella 
politiska 
målsättningar

5. Kommunikation

6. Organisation 
och personal

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Sammanställning 
över väsentliga 
uppgifter

Resultaträkning

Balansräkning

Anslagsredovisning

Tilläggsupplysningar 
och noter

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Tilläggsupplysningar  
och noter

70 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om 
inget annat anges. Till följd av detta kan summe-
ringsdifferenser 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 för-
ordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag 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 5 januari. Efter brytdagen har 
fakturor överstigande 50 tkr bokförts som period-
avgränsningsposter.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas, 
från och med år 2009, anslaget först vid uttaget 
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 
2020, 62 tkr, har år 2021 minskat med 41 tkr.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutveck-
lade dataprogram, förvärvade licenser och rättig-
heter samt maskiner och inventarier som har ett 
anskaffningsvärde 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 till-
gång 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 nyttjande-
period. Nuvarande hyreskontrakt löper till och med 
2024-05-31.

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 balans-
dagens kurs.

Anställdas sjukfrånvaro
Siffror över anställdas sjukfrånvaro redovisas i 
resultat redovisningen, se avsnitt 6. Organisation 
och personal, Figur 25.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2021 2020

Not 1 Intäkter av anslag

Förvaltningsanslaget 40 277 35 155

Forskningsanslaget 23 039 24 241

Summa 63 316 59 396

Summa utgifter i anslagsredovisningen -848 219 -737 741

Saldo -784 904 -678 344

Spec

Minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. 
Denna post har belastat förvaltningsanslaget men inte bokförts 
som kostnad i resultaträkningen.

41 0

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av 
 bidrag enligt redovisning i transfereringsavsnittet. 784 863 678 344

Summa spec 784 904 678 344

Intäkter av anslag har ökat utifrån ökning av tilldelade medel 
i regleringsbrevet, utnyttjat ingående överföringsbelopp samt 
utnyttjad kredit (delvis).

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 0 596

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar, inomstatliga 348 0

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar, utomstatliga 43 4

Summa 391 600

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar avser 
vidare fakturerade kostnader i samband med myndighets-
samverkan.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2021 2020

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 3 731 5 676

Bidrag från andra EU-länder 253 797

Summa 3 983 6 472

Minskningen av inomstatliga bidrag beror på att samarbets-
projektet Temaplattformen enligt överenskommelse med 
ESF-rådet har avslutats under året.

Benämningen bidrag från EU:s institutioner är ändrad till 
bidrag från andra EU-länder. Årets bidrag avser det nya 
samarbetet inom CHANSE (Collaboration of Humanities and 
Social Sciences in Europe). Erhållna bidrag avser ersättning 
för nedlagd arbetstid i arbetsgruppen under året.

Not 4 Finansiella intäkter

Valutakursvinster 0 2

Summa 0 2

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

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exklusive arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter enligt lag och avtal) 28 532 27 008

Varav lönekostnader ej anställd personal 6 268 5 050

Sociala avgifter 14 849 15 395

Övriga kostnader för personal 828 1 007

Summa 44 209 43 410
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) 2021 2020

Not 6 Övriga driftkostnader

Reparationer och underhåll 2 20

Resor, representation, information 1 428 648

Köp av varor 311 427

Köp av tjänster, utomstatligt 7 252 8 494

Köp av tjänster, inomstatligt 9 595 8 512

Övrigt 13 10

Summa 18 602 18 111

Not 7 Finansiella kostnader

Övriga finansiella kostnader 0 9

Summa 0 9

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

Not 8 Lämnade bidrag

Statliga myndigheter, övriga statliga sektorn 768 013 678 151

Kommuner och regioner 29 256 23 350

Övriga länder och internationella organisationer 2 033 10 321

Övriga organisationer och ideella föreningar 10 050 7 836

Enskilda utbildningssamordnare 11 999 12 240

Summa 821 351 731 898

Tilldelade medel för forskning enligt regleringsbrevet har ökat 
med 102 mnkr i jämförelse med år 2020. Som en konsekvens 
 av detta har fler bidrag kunnat utbetalas under år 2021. 
Huvud delen av utbetalningarna till internationella organisa-
tioner  avser forskningssamarbeten inom ramen för NordForsk.
Dessa utbetalningar varierar i omfattning mellan åren.
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2021-12-31 2020-12-31

Not 9 Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 55 55

Årets anskaffningar 774 0

Summa anskaffningsvärde 829 55

Ingående ackumulerade avskrivningar -55 -55

Summa ackumulerade avskrivningar -55 -55

Utgående bokfört värde 774 0

Årets anskaffningar avser en pågående webbutveckling. 
Anläggningen kommer att tas i drift under år 2022.

Not 10 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 472 447

Årets anskaffningar 79 25

Summa anskaffningsvärde 551 472

Ingående ackumulerade avskrivningar -448 -378

Årets avskrivningar -30 -70

Summa ackumulerade avskrivningar -478 -448

Utgående bokfört värde 73 24

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 391 304

Årets anskaffningar 0 86

Summa anskaffningsvärde 391 391

Ingående ackumulerade avskrivningar -106 -29

Årets avskrivningar -81 -77

Summa ackumulerade avskrivningar -187 -106

Utgående bokfört värde 204 285

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2021-12-31 2020-12-31

Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 4 164 3 779

Årets anskaffningar 59 444

Minskning av ingående anskaffningsvärde vid utrangering 0 -59

Summa anskaffningsvärde 4 223 4 164

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 761 -2 412

Årets avskrivningar -422 -402

Minskning av ingående avskrivningar vid utrangering 0 52

Summa ackumulerade avskrivningar -3 183 -2 761

Utgående bokfört värde 1 040 1 403

Not 13 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 463 812

Summa 463 812

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar 

Lunchkuponger 28 30

Kreditfakturor 0 12

Summa 28 42

Not 15 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 1 077 1 037

Övriga förutbetalda kostnader 329 63

Summa 1 407 1 100

Ökning avser periodisering av ej rekvirerbar ingående moms 
vid bokslutstillfället. Jämför även förändringen i not 13.
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NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2021-12-31 2020-12-31

Forts not 17 Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans 784 10 012

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 56 720 62 965

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -861 692 -777 881

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 804 479 705 688

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 291 784

Summa Avräkning med statsverket 3 589 -554

Av betalningarna hänförbara till anslag och inkomsttitlar år 
2020 avsåg 2,9 mnkr upplupna bidragsintäkter som omförts 
till medel som betalats till anslag i icke räntebärande flöde.

Not 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 5 481 3 733

Summa 5 481 3 733

Belopp att reglera (+/-) för december mellan räntekontot och 
statens centralkonto 138 1 476

Beviljad kredit enligt regleringsbrev 2 000 2 000

Maximalt utnyttjad kredit 0 0

Not 19 Myndighetskapital

Myndighetskapitalet består enbart av statskapital vars 
värde är oförändrat mellan åren. Därför redovisas inte 
någon speci fikationstabell.

Not 20 Statskapital

Statskapital utan avkastningskrav avseende konst 64 64

Utgående balans 64 64

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2021-12-31 2020-12-31

Not 16 Upplupna bidragsintäkter

Temaplattformen (ESF-rådet) 0 2 923

CHANSE utomstatligt bidragsprojekt 183 0

Summa 183 2 923

Temaplattformen har avslutats under året. Ett nytt samarbete 
har startat med benämningen CHANSE (Collaboration of 
Humanities and Social Sciences in Europe).

Not 17 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans -488 2 614

Redovisat mot anslag 807 901 702 586

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till 
icke räntebärande flöde -804 479 -705 688

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 2 934 -488

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -911 422

Redovisat mot anslag 40 318 35 155

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -39 063 -36 488

Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde 344 -911

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag

Ingående balans 62 62

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -41 0

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 21 62



FÖRORD

INNEHÅLL

ÅRET I KORTHET

INLEDNING

RESULTAT- 
REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

2. Prioriterade 
satsningar och 
områden

3. Samverkan 
i Sverige 
och världen

4. Nationella 
politiska 
målsättningar

5. Kommunikation

6. Organisation 
och personal

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Sammanställning 
över väsentliga 
uppgifter

Resultaträkning

Balansräkning

Anslagsredovisning

Tilläggsupplysningar 
och noter

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Tilläggsupplysningar  
och noter

75 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2021-12-31 2020-12-31

Not 24 Leverantörsskulder

Utomstatliga leverantörsskulder 2 659 1 592

Summa 2 659 1 592

På bokslutsdagen fanns en utestående hyresfaktura för 
 kvartal 1 2022 (1,3 mnkr). Motsvarande faktura föregående år 
var reglerad.

Not 25 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 585 597

Summa 585 597

Not 26 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 2 407 2 129

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 202

Övriga upplupna kostnader 473 303

Summa 2 880 2 635

Not 27 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 743 784

Summa 743 784

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 188 229

mer än tre månader till ett år 555 555

Summa 743 784

NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) 2021-12-31 2020-12-31

Not 21 Övriga avsättningar

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 672 598

Årets förändring -24 74

Utgående balans 648 672

Forte är medlem i RIS (Rörlighet i staten). Inom ramen för RIS 
anordnas utbildningen »Leda utan att vara chef«. Under år 
2022 beräknas ca 100 tkr att tas i anspråk för deltagande 
 i denna utbildning.

Not 22 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 1 648 1 640

Under året nyupptagna lån 904 569

Årets amorteringar -533 -562

Utgående balans 2 019 1 648

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 4 000 4 000

Skillnaden mellan lån och bokförda anläggningstillgångar 
 avser dels konst som finansierats med statskapital (64 tkr), 
dels tillkommande faktura efter årsskiftet avseende pågående 
anläggning (netto 7 tkr).

Not 23 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 39 29

Arbetsgivaravgifter 664 682

Leverantörsskulder andra myndigheter 2 941 1 066

Summa 3 644 1 777

Ökningen förklaras av en utestående leverantörsfaktura till 
 Vetenskapsrådet för IT-systemet Prisma (1,7 mnkr).
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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 2022.

Anslaget är icke räntebärande.

Not 29 Uo 09 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

ap.1 Förvaltning

Enligt regleringsbrevet disponerar Forte en anslagskredit på 1 171 tkr. Under året har 
344 tkr utnyttjats.

Hela det ingående överföringsbeloppet disponeras eftersom det understiger 3% av 
föregående års tilldelade medel (36 488 tkr).

Anslaget är räntebärande.

Not 30 Uo 09 6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

ap.1 Forskning

Enligt regleringsbrevet disponerar Forte en anslagskredit på 22 905 tkr. Under året 
har 2 148 tkr utnyttjas.

Det ingående överföringsbeloppet disponeras inte, i enlighet med villkoren i 
regleringsbrevet.

I enlighet med regleringsbrevet ska minst 60 000 tkr användas till ett nationellt 
forskningsprogram om arbetslivsforskning. 81 614 tkr har i ianspråktagits till 
ändamålet under 2021.

Minst 100 000 tkr ska användas till ett nationellt forskningsprogram om tillämpad 
välfärdsforskning inklusive forskarskolor. 105 624 tkr har ianspråktagits till 
ändamålet under 2021.

Anslaget är icke räntebärande.

NOTER TILL BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE

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

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Bemyndiganderamen har ökat med 38 mnkr år 2021. Det  utestående åtagandet har 
beviljats i enlighet med villkoren i regleringsbrevet och intentionerna i forsknings- och 
innovationspropositionen (Prop 2020/21:60). Det pågår ett planerings och 
utvecklingsarbete hos Forte för att vidare anpassa bidragstiderna till den förlängda 
bemyndigandetiden.  Utlysningar kommer att genomföras under år 2022.

Not 33 Uo 09 6:2 

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

Bemyndiganderamen reflekterar behovet av initiativutrymme för kommande satsningar. 
Ramen behöver därför vara tilltagen. Det utestående åtagandet är en konsekvens av de 
prioriteringar som styrelsen beslutar om och består av såväl kortare som längre 
projekttider.

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.

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 utbetalda medel har 3 250 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.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Ersättningar och uppdrag för Fortes styrelse och ledande befattningshavare
Nedan redovisas ersättningar och andra förmåner som betalats ut till Fortes styrelseledamöter 
under 2021, samt deras uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter 
och aktiebolag.

NAMN STYRELSE- OCH RÅDSUPPDRAG
ERSÄTTNING 

2021 (TKR)

Joakim Palme (ordförande) Ordförande i Delegationen för migrationsstudier 78

Joa Bergold – 40

Catarina Eklundh Ahlgren – 40

Christine Gustafsson CG Gustafsson AB, Ledamot i regeringens äldreforskarråd 40

Agneta Herlitz – 40

Tiny Jaarsma – 40

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

40

Urban Lindgren – 40

Anna Meeuwisse – 40

Claes Möller AB Kryomobil 40

Louise Stjernberg Högskolan Väst 40

PerOla Öberg – 40

Jonas Björck (generaldirektör) Ordförande och ledamot i NordForsk 1 195



FÖRORD

INNEHÅLL

ÅRET I KORTHET

INLEDNING

RESULTAT- 
REDOVISNING

1. Forsknings-
finansiering

2. Prioriterade 
satsningar och 
områden

3. Samverkan 
i Sverige 
och världen

4. Nationella 
politiska 
målsättningar

5. Kommunikation

6. Organisation 
och personal

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Sammanställning 
över väsentliga 
uppgifter

Resultaträkning

Balansräkning

Anslagsredovisning

Tilläggsupplysningar 
och noter

FINANSIELL 
 REDOVISNING

Tilläggsupplysningar  
och noter

78 FORTE – FORSKNINGSRÅDET FÖR 
HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 
ÅRSREDOVISNING 2021

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen har fattat beslut om Fortes årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

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

Stockholm, 16 februari 2022

Joakim Palme, ordförande

Jonas Björck Torbjörn Dalin

Ann-Zofie Duvander Catarina Eklundh Ahlgren

Christine Gustafsson Agneta Herlitz

Jan Ljungberg Svend Erik Mathiassen

Per Nilsen Kerstin Svensson

Eskil Wadensjö PerOla Öberg
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