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Fortes 
strategiska 
agenda
utgör strategin för att uppnå Fortes vision om ett samhälle 
med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd. Det är 
ett högt mål att arbeta mot. Men Forte har ett stort och 
 viktigt uppdrag:

Vi möjliggör forskning som  förbättrar människors liv. 

Behovet av det vi gör är stort och växande. Varje dag  
lyfts samhällsutmaningar i det offentliga  samtalet, där  
det saknas kunskap och forskning. Forte har ett ansvar  
att möjliggöra forskning som bidrar med kunskap till ett 
sakligt och  evidensbaserat  åtgärdsarbete, och som resulterar 
i långsiktiga  framsteg för individ och samhälle. Kort sagt 
– den forskning som Forte finansierar i dag lägger  grunden 
till morgondagens mer jämlika och hållbara  samhälle.

Fortes ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och  välfärd, är 
breda områden och de berör oss alla. För att kunna skapa 
största nytta och göra skillnad för ett hållbart samhälle 
måste vi identifiera, prioritera och  kraftsamla kring 
strategiska forskningsbehov.

I den här strategiska agendan har Forte pekat ut fem mål 
som anger riktningen för vårt arbete under 2019–2022. 
Målen knyter an till Fortes övergripande uppdrag och 
styrande dokument. Tillsammans är de utgångs punkten 
för att uppnå Fortes vision.

Stockholm, januari 2019
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Ethel Forsberg 
Generaldirektör, Forte



Fortes 
uppdrag
forte, forskningsrådet för hälsa,  arbetsliv 
och välfärd, är en statlig myndighet under  
 Social departementet. Vi främjar och stödjer  grund forskning 
och behovsstyrd forskning inom  områdena hälsa, arbetsliv 
och välfärd. Forte verkar för en kunskapsbaserad utveckling 
mot ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och 
hög välfärd.

I Fortes uppdrag ingår också att identifiera  områden där 
mer forskning behövs. Det inkluderar även att främja och 
ta initiativ som kan tillgodose  forskningsbehoven.  
Vi kartlägger  kunskapsläget inom Fortes områden genom 
utvärderingar,  översikter och kontinuerlig dialog med 
forskare och andra samhällsaktörer.

Fortes områden överlappar och påverkar varandra.  
Frågeställningarna inom hälsa, arbetsliv, och välfärd är 
ofta mång- och tvärvetenskapliga och berör inte sällan 
f lera samhällssektorer. Därför främjar och initierar Forte 
forskning som är såväl ämnesspecifik som mång- och 
tvärvetenskaplig samt tvärsektoriell.

Enligt regeringens instruktion ska Forte ansvara för  
kommunikation om forskning och forskningsresultat.  
Vi ska också främja och ta  initiativ till vetenskaplig publi-
cering,  kunskapsförmedling och dialog om den forskning 
vi finansierar. Forte främjar en aktiv dialog kring hälsa, 
arbetsliv och välfärd, för att utgöra en brygga mellan 
forskning och praktik.

Fortes 
vision
Att genom forskning bidra till ett 
samhälle med god hälsa, hållbart 
arbetsliv och hög välfärd.

MÅL FÖR PERIODEN  
2019–2022

 Mål 1  >>   Forte finansierar forskning av 
högsta  vetenskapliga kvalitet

 Mål 2  >>    Forte finansierar forskning för 
största nytta

 Mål 3  >>   Fortes utvärderingar 
utvecklar svensk forskning 
och forskningspolitik 

 Mål 4  >>   Forte bidrar till den globala 
kunskaps uppbyggnaden och 
samhällsutvecklingen

  Mål 5  >>   Fortes målgrupper har kännedom om 
och förtroende för Forte-finansierad 
forskning och dess resultat

4   5



Mål 1
Forte finansierar forskning av 
högsta vetenskapliga kvalitet

Genom att finansiera grund- och behovsstyrd  forskning  
är Forte en viktig aktör för forskare och forskarmiljöer 
i Sverige. Finansieringen ska ske genom olika bidrags-
former i en kvalitetssäkrad och jämställd process,  
där medel söks i konkurrens.

STRATEGIER

•  Vidareutveckla effektiva, transparenta 
och  rättssäkra beredningsprocesser. 

•  Stimulera tvärvetenskaplig och 
f lervetenskaplig forskning.

•  Öka inslaget av experter från andra 
länder i  beredningsprocessen.

•  Fortsätta stärka och ta initiativ till 
samarbete med andra forskningsfinansiärer.

•  Säkerställa hög kompetens om jämställdhet  
och mångfald i finansieringsprocessen.
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Mål 2
Forte finansierar forskning 
för största nytta

Forte stödjer forskning som är till nytta för  policy och 
praktik och som kan bidra till att möta samhällsutmaningar. 
En viktig del i detta arbete är att identifiera angelägna 
kunskapsbehov samt ta initiativ till och främja forskning 
som kan tillgodose sådana behov. 

STRATEGIER

•  Utveckla systematisk och kontinuerlig 
 dialog med forskare, brukare och andra 
samhälls aktörer för att aktivt fånga upp  
kunskaps behov.

•  Vidareutveckla kriterier för bedömning av 
 samhällsrelevans i forskningsansökningar.

•  Främja samverkan med och delaktighet av 
 professioner, brukare och samhällsaktörer 
i alla stadier av forskningen.

•  Främja nyttiggörande av forskningsresultat.

•  Beakta balansen mellan öppna 
och riktade  utlysningar.
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Mål 3
Fortes utvärderingar  
 utvecklar svensk forskning  
och forskningspolitik

Forte utvärderar kvalitet, resultat och effekter av den 
finansierade forskningen. Utvärderingar av forskning  
är ett led i myndighetens strategiska  utvecklingsarbete  
och bidrar med kunskapsunderlag till regeringen i 
forskningsfrågor. Forte ska vara en aktiv aktör i det 
forsknings politiska samtalet.

STRATEGIER:

•  Integrera utvärdering och analys i ett 
 kontinuerligt strategiskt utvecklingsarbete.

•  Utveckla former för att utvärdera effekterna 
av Forte-finansierad forskning och bedöma 
 resultatens påverkan på samhället. 

•  Vidareutveckla metoder för att utvärdera 
olika bidragsformer.

•  Främja nyttiggörande av forskningsresultat.

•  Stärka samverkan med nationella och   
internationella forskningsfinansiärer för 
 erfarenhetsutbyte kring uppföljning och  
utvärdering av forskning.
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Mål 4
Forte bidrar till den globala  
kunskaps uppbyggnaden och  
samhällsutvecklingen

Forskning finansierad av Forte ska medverka till den  
globala kunskapsuppbyggnaden och möjliggör för  
forskare att bidra till en hållbar samhälls utveckling. 
Fortes internationella strategi ligger till grund för arbetet.

STRATEGIER

•  Tydliggöra hur Forte bidrar till FN:s  
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

•  Skapa möjligheter för svenska forskare att  
ingå i internationella samarbeten, t.ex. genom 
 särskilda insatser för att främja rörlighet och 
genom  transnationella utlysningar. 

•  Aktivt delta i internationella aktiviteter  
och samarbeten för att förstärka nationella 
 satsningar och skapa synergier.

• Verka för att svenska prioriteringar inom 
Fortes områden får genomslag i EU:s 
ramprogram för forskning och innovation 
och i andra europeiska forskningssatsningar.
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Mål 5
Fortes målgrupper har  kännedom om 
och förtroende  för  Forte-finansierad 
forskning och dess resultat 

Forte arbetar för en aktiv dialog och samverkan kring hälsa, 
arbetsliv och välfärd. Genom kommunikation bidrar Forte 
till att forskning och forskningsresultat sprids och kommer 
till nytta i samhället.

STRATEGIER

•  Skapa mötesplatser för kommunikation, 
dialog och samverkan mellan forskare,  
samhällsaktörer och användare av forskning.

•  Sammanställa och sprida forskning 
och  forskningsresultat på ett målgrupps - 
anpassat och lättillgängligt sätt.

•  Kommunicera kring aktuella frågor  
inom Fortes områden för att tillföra 
kunskap i  samhällsdebatten.

•  Eftersträva en öppen, transparent  
och tillgänglig kommunikation kring 
Fortes  verksamhet.
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