STRATEGISK
AGENDA
2015–2018
1

R
A
Ä
A
F
S
L
T
L
E
Ä
Ä
B
V
H IV AR Ä
L
H
A
S
D
S
T
Ä
R
L
E
V
Ä
Ä
B
A
F
R H ÄL LS S
T
Ä
V
E
H
V
I V B S
2

Vision och strategier för
Fortes verksamhet inom
hälsa, arbetsliv och välfärd
2015–2018
Forte arbetar på uppdrag av regeringen och är en av
sex statliga forskningsfinansiärer. Myndighetens uppgifter är att finansiera och främja forskning av högsta kvalitet inom hälsa, arbetsliv och välfärd och möta samhällets
behov av forskning inom dessa områden. Forte ska vidare
identifiera kunskapsbehov och utvärdera forskning. Samverkan med forskarsamhället, myndigheter och berörda
aktörer i samhället är en annan viktig uppgift.
Fortes områden överlappar och påverkar varandra. De
forskningsfrågor som innefattas i uppdraget är ofta
mång- och tvärvetenskapliga och berör ofta flera samhällssektorer. Detta leder till att forskningen behöver vara
både ämnesspecifik, mång- och tvärvetenskaplig samt
tvärsektoriell.
I underlagen till forskningspropositionen 2012/13:30
identifierades följande samhällsutmaningar:

Stora samhällsutmaningar under kommande period
kommer att kräva både fördjupad kunskap och nyorientering av forskning. Särskilt rör dessa:
• Ökade klyftor i samhället, arbetsvillkor, arbetslöshet,
migrations- och integrationsfrågor
• Levnadsvanor och livsstilsmönster

• Jämlik hälsa; psykisk ohälsa och hög sjukfrånvaro

• Hållbart arbetsliv och inkluderande arbetsmarknad
mot bakgrund av bland annat globalisering och
åldrande befolkning

• Organisering och styrning inom välfärdssystemen
samt att öka människors fulla delaktighet i samhället
En Strategisk agenda för 2015 – 2018 har beslutats av
Fortes styrelse. Denna strategi omfattar myndighetens
verksamhet inom:
• Forskning och utveckling

• Samverkan och kommunikation om forskning och
dess resultat
• Effektiva och rättsäkra processer och system

Det är vår förhoppning att den strategiska agendan ska
vara intressant för alla som på ett eller annat sätt berörs
av Fortes forskning och dess resultat.
Stockholm i mars 2015

• Förändringar i befolkningssammansättningen

• Legitimiteten i välfärdssystemen inklusive hälsooch sjukvård
• Nya stigande förväntningar – ökade kostnader
• Ojämlikhet – låg delaktighet

Dessa utmaningar ska mötas utifrån ett internationellt
perspektiv. Forskning finansierad av Forte förväntas
resultera i långsiktiga kunskapsbaserade framsteg för
individ och samhälle. Ökad jämställdhetsintegrering ska
eftersträvas på alla nivåer i verksamheten.
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Fortes uppdrag

Fortes vision

Riksdag och regering bestämmer Fortes inriktning. Det
sker genom förordningar, propositioner och regleringsbrev. Utöver detta tillkommer särskilda regeringsuppdrag. Forte är en myndighet under Socialdepartementet
med ansvarsområden inom hälsa, arbetsliv och välfärd.
År 2013 utökades uppdraget till att omfatta även vårdforskning. I forsknings- och innovationspropositionen
2012/13:30 betonas vidare att Forte ska stödja innovativ,
praktiknära forskning samt bidra till ökade kunskaper om
mekanismerna för framgångsrik implementering, det vill
säga långsiktig forskning om hur forskningsresultat ska
användas och omsättas i praktisk verksamhet.

Genom forskning av högsta vetenskapliga kvalitet bidrar
vi till en kunskapsbildning som ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling för att nå:

Utgångspunkter för Fortes verksamhet är:
• Instruktion för Forte – Förordning SFS 2007:1431,
SFS 2013:422
• Fortes regleringsbrev

• Regeringsuppdrag – uppdrag enligt särskilda beslut
från regeringen, utöver regleringsbrevet
• Forskning- och innovationspropositioner
• Aktuell budgetproposition

• god och jämlik hälsa

• inkluderande och hållbart arbetsliv

• hög och kontinuerligt förbättrad välfärd

För att uppnå visionen har Forte följande
strategier:
1. Finansiera grundläggande och behovsstyrd
forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.
2. Stimulera mång- och tvärvetenskaplig forskning
som möter viktiga samhällsutmaningar.
3. Utveckla samverkan och delaktighet i forskningen.
4. Stödja internationella forskningssamarbeten.
5. Utvärdera forskning och dess effekter samt
identifiera behov av forskning.
6. Utveckla former för mer effektivt nyttiggörande
av forskningsresultat genom aktiv kommunikation
och samverkan.
7. Bedriva en verksamhet som genomsyras av kvalitet,
rättssäkerhet, jämställdhet och effektivitet.
8. Vara en expertmyndighet angående forskning
inom hälsa, arbetsliv och välfärd.
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STRATEGI 1: FINANSIERA GRUNDLÄGGANDE
OCH BEHOVSSTYRD FORSKNING AV HÖGSTA
VETENSKAPLIGA KVALITET
Forte ska ge forskningsstöd till projekt, program och
forskningsmiljöer genom både grund- och behovsstyrd
forskning med hög internationell kvalitet.

Prioriterade insatser
• Främja och stödja kunskapsbildning genom att
finansiera grund- och behovsstyrd forskning av hög
internationell kvalitet genom att utlysta medel söks i
konkurrens.
• Utveckla verksamhetsplaner som ger god balans
mellan öppna respektive riktade utlysningar.

• Stärka Fortes nationella samordningsroll inom fler
forskningsområden.

• Verka för att jämställdhets- och genusperspektiv får
genomslag i forskningen.
• Säkerställa att en hög andel av den vetenskapliga
granskningen görs av experter från andra länder.
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STRATEGI 2: STIMULERA MÅNG- OCH
TVÄRVETENSKAPLIG FORSKNING SOM MÖTER
VIKTIGA SAMHÄLLSUTMANINGAR

STRATEGI 3: UTVECKLA SAMVERKAN OCH
DELAKTIGHET I FORSKNINGEN

Forte ska stödja mång- och tvärvetenskaplig forskning,
som kan påverka policy och praktik, för att kunna möta
viktiga samhällsutmaningar.

Prioriterade insatser
• Initiera och finansiera mång- och tvärvetenskaplig
forskning som kan påverka policy och praktik inom
viktiga samhällsområden.
• Fortlöpande vidareutveckla kriterier för bedömning
av samhällsrelevans.

• Vidareutveckla bidragsformer för att stärka praktik
nära forskning.
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Stärka och vidareutveckla metoder som främjar samverkan och delaktighet i forskningsfinansieringen.

Prioriterade insatser
• Stimulera delaktighet av professioner, brukare och
andra samhällsaktörer i utlysningar.

• Engagera experter från relevanta samhällsområden i
beredningsprocesserna.
• Utveckla kriterier för bedömning av samverkan i
berednings- och bedömningsarbetet.

• Stärka samverkan med andra forskningsfinansiärer.
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STRATEGI 4: STÖDJA INTERNATIONELLA
FORSKNINGSSAMARBETEN
Forskning finansierad av Forte ska medverka till att skapa
ökat värde och nytta i den globala samhällsutvecklingen
samt till att öka Sveriges konkurrenskraft.

Prioriterade insatser
• Möjliggöra för fler forskare att öka sin medverkan i
internationella samarbeten och nätverk.
• Ta tillvara och vidareutveckla de
forskningssamarbeten som finns etablerade mellan
universitet och forskargrupper i olika länder.

• Öka Fortes aktiviteter och samarbeten inom
forskningsfinansieringen på den internationella
arenan främst inom EU men även med länder som
Sverige har bilaterala samarbetsavtal med.
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STRATEGI 5: UTVÄRDERA FORSKNING
OCH DESS EFFEKTER SAMT IDENTIFIERA
BEHOV AV FORSKNING

STRATEGI 6: UTVECKLA FORMER
FÖR MER EFFEKTIVT NYTTIGGÖRANDE
AV FORSKNINGSRESULTAT GENOM AKTIV
KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN

Utvärderingar och kunskapsöversikter ska ge ett kvalificerat underlag av kunskapsläget inom Fortes områden. I
samverkan med forskare och andra aktörer ska Forte föra
en dialog om behovet av forskning.

Prioriterade insatser
• Utarbeta årliga planer för uppföljning och
utvärdering av forskning som finansieras av Forte.
• Utveckla former för att utvärdera och analysera
effekterna av forskning finansierad av Forte.

• Utveckla systematisk och kontinuerlig dialog
med samhällsaktörer för att aktivt fånga upp nya
forskningsbehov.

Forte ska vara ett forum för dialog och samverkan och
utgöra en brygga mellan forskning och praktik. Forte ska
genom samverkan och kommunikation aktivt bidra till
kunskapsspridning och långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Prioriterade insatser
• Utveckla nya former och arenor för interaktiv
kommunikation, dialog och samverkan om
forskningens resultat.

• Stimulera kontinuerligt förbättringsarbete i
praktiken genom att ny kunskap sprids, förmedlas
och används snabbare och på nya sätt.

• Sammanställa forskningsresultat på ett lättillgängligt
sätt.
• Initiera forskningsprogram för att öka
kunskapen om mekanismerna för framgångsrik
implementering.
• Vara en aktiv samverkanspart i den nationella
kunskapsutvecklingen.

• Bidra till ökade kontaktytor mellan forskare och
samhällsaktörer.
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STRATEGI 7: BEDRIVA EN VERKSAMHET
SOM GENOMSYRAS AV KVALITET,
RÄTTSSÄKERHET, JÄMSTÄLLDHET OCH
EFFEKTIVITET
Forte ska vara en myndighet som är effektiv och som utvecklar rättssäkra administrativa system. Forte ska därutöver verka för jämställdhetsintegrering i all verksamhet i
syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Prioriterade insatser
• Vidareutveckla effektiva, transparenta och rättssäkra
beredningsprocesser för forskningsfinansieringen.
• Säkerställa att den vetenskapliga granskningen är
transparent och utgår från tydliga kvalitetskriterier.

• Säkerställa att administrativa system och
verksamhetsprocesser stödjer Fortes mål att bidra till
högkvalitativ forskning.
• Tillse att det finns hög kompetens om genus
perspektiv i hela processen för forsknings
finansiering.

• Vidareutveckla Fortes strukturer och processer för
jämställdhet, likabehandling och mångfald inom
myndighetens alla verksamheter.
• Utveckla tydliga hållbarhetsmål.

• Vara ledande vad gäller de anställdas arbetsmiljö,
utveckling och välbefinnande.
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STRATEGI 8: VARA EN EXPERTMYNDIGHET
ANGÅENDE FORSKNING INOM HÄLSA,
ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD
Forte ska med högt förtroende och hög integritet förse
regeringen och andra berörda aktörer med aktuellt och
kvalitetssäkrat kunskapsunderlag.

Prioriterade insatser
• Vidareutveckla kontinuerlig och aktiv dialog med
regeringen i forskningsrelaterade frågor.
• Förbättra rutiner för fortlöpande omvärldsanalys.
• Skapa ett nätverk av experter som Forte kan
använda i dialogen med regeringen och andra
aktörer.
• Stärka Fortes analysverksamhet.

FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
finansierar och initierar forskning för att främja människors
hälsa, arbetsliv och välfärd.
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Årligen finansierar Forte forskning för i storleksordningen 570
miljoner kronor. Andra centrala delar av verksamheten är analys
och utvärdering, arbete för ökat nationellt och internationellt
utbyte samt kommunikation. Forte är en myndighet under
Socialdepartmentet.
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www.forte.se
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