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Remissvar: Med tillit växer handlingsutrymmet
(SOU 2018:47)
Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd, Forte, har erhållit ovan rubricerade
betänkande för yttrande.

Sammanfattning
Forte ser i huvudsak positivt på utredningens huvudbetänkande. Forte instämmer i de
slutsatser som framkom i Långtidsutredningen (SOU 2015:104) om att det finns en
outnyttjad potential inom den offentligfinansierade välfärdssektorn. Forte betonar att det
inte finns någon ”one size fits all” lösning på hur den potentialen ska realiseras. Däremot
instämmer Forte i det generella behovet av ökad tillit, inom ramarna för befintliga
regelverk. Den föreliggande utredningen är omfattande och öppnar för många frågor.
Forte ser positivt på utredningens form och tillhörande uppdrag som möjliggörare av
förändring.

Bedömning
Det huvudbetänkande som Forte tagit del av är mycket omfattande och är i alla delar inte
av direkt relevans för Forte. Därför fokuserar detta remissvar på tre förslagsområden som
ligger närmast myndighetens egna uppdrag.
OM VERKSAMHETSNÄRA FORSKNING
Forte ser positivt på utredningens förslag om utökade anslag för verksamhetsnära
forskning. Som framgår i utredningen har Forte redan befintliga uppdrag med denna
inriktning, bland annat det nationella forskningsprogrammet om tillämpad
välfärdsforskning. Inom ramen för detta program har en forskarskola upprättats i
samarbete mellan Malmö och Lunds universitet. Inom programmet finansieras även
praktiknära forskningstjänster inom socialtjänsten.
Värdet av verksamhetsnära forskning lyfts genomgående fram som en viktig komponent
för att säkerställa såväl forskning av högsta kvalitet och samhällsrelevans. Och på
pågående utvecklingsarbeten kring återrapportering läggs särskild vikt vid resultat
utanför de akademiska.
Forte menar att verksamhetsnära forskning inte enbart är av relevans för de områden
som primärt berörs av utredningen, utan att detta är ett utvecklingsområde för flertalet
forskningsfält.
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OM ERSÄTTNINGSMODELLER
Forte instämmer i utredningens rekommendationer kring ersättningsmodeller. Det är väl
känt att såväl styr- som ersättningsmodeller lätt blir onödigt komplexa i strävandet efter
att balansera olika organisatoriska och ledningsbehov. Forskning om
ersättningsmodellers utformning, tillämpning och anpassning utgör ett centralt område
för Forte i en rad olika satsningar. Här behövs ytterligare aktiviteter och mer samverkan
för att nyttiggöra resultat från forskningen.
OM ETT NATIONELLT POLICYLABB
Forte ser positivt på förslaget om ett nationellt policylabb. I sin roll som
forskningsfinansiär strävar Forte efter att öka implementeringstakten av
forskningsresultat med hög policy- och/eller praktikrelevans. Inom området arbetsliv
finns idag en myndighet som har till uppdrag att sprida och implementera
forskningsresultat (MYNAK) men för flertalet övriga områden saknas en tydlig
samordnande mottagare, varför testning och implementering av policys och praktiker
försvåras. Ett nationellt policylabb kan vara en bra samarbetspart för såväl
forskningsfinansiärer, forskningsutförare och praktiker för att testa nya policys.
Mycket av Fortes forskning har resultat på policynivå. Här märks inte minst den särskilda
satsningen på forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Men även
vårdforskning och implementeringsforskning är exempel på områden där Forte idag, eller
framöver, satsar på forskning med policyrelevans. Ett nationellt policylabb kan bidra till
att policyrelevanta forskningsresultat implementeras.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Ethel Forsberg efter föredragning av
forskningssekreterare Andreas Björke.

Ethel Forsberg
Generaldirektör
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