
 
 
 

 

Utlysning av forskningsmedel inom området Arbetsmiljö 
i kvinnodominerade sektorer 2016 
 
Utlysningen tar sin utgångspunkt i de slutsatser och rekommendationer som framkom i 
rapporten ”Förstudie inför utlysning av forskningsmedel rörande arbetsmiljön i 
kvinnodominerade sektorer”. I denna har kunskapsluckor och forskningsbehov identifierats 
enligt följande 
 

• Genomföra utvärderingar och interventionsstudier med hög kvalitet  
• Identifiera de bakomliggande orsakssambanden i kvinnodominerade arbetsmiljöer med 

kända höga risker för arbetsrelaterade besvär tillräckligt väl för att riktade insatser skall 
kunna genomföras  

• Identifiera arbetsplatsfaktorer som har en skyddande effekt på hälsan 
• Studera betydelsen av könssegregation i arbetslivet för psykiska och muskuloskeletala 

problem  
• Utforska arbetsförhållanden i de kvinnodominerade branscher som framstår som kraftigt 

understuderade 
• Studera tidstrender i såväl kvinnors arbetsvillkor som arbetsrelaterade problem i olika 

näringsgrenar 
• Studera betydelsen av socioekonomi och etnicitet med en integration av faktorer på såväl 

makronivå som arbetsplatsnivå. 

Vidare indikerar förstudien att det finns vetenskapligt fastställd kunskap som inte kommer till 
användning på arbetsplatserna. Därför finns ett behov av riktad implementeringsforskning som 
utöver företag och organisationer även inkluderar arbetsmarknadens parter och berörda 
myndigheter (i första hand Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan). 
 
Sista dag att skicka in ansökan är den 31 maj 2016 kl. 17.00. 
 

Behörighet 

Som projektledare ska du ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. 

Ett villkor för att en ansökan om aktuellt bidrag ska behandlas av Forte är att slutredogörelser för 
alla tidigare beviljade bidrag skickats in senast den 31 maj 2016. I annat fall behandlas inte 
ansökan. Detta gäller endast de tidigare bidrag där tidpunkten för slutredogörelse har passerat. Vi 
tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt 
datum för slutredogörelse.  

 

http://forte.se/publikation/utlysning-kvinnodominerade-sektorer/?related=1
http://forte.se/publikation/utlysning-kvinnodominerade-sektorer/?related=1


 
 
 

 
Praktisk information 
 
Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag. 

Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på respektive 
forskares personliga konto. 

Beredning 

Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp som är sammansatta av svenska 
och nordiska forskare och allmänföreträdare med kännedom om svenska förhållanden.  

Beredningsgruppens medlemmar: 

Gunnel Hensing (ordf) professor i socialmedicin Göteborgs universitet, Avd för samhällsmedicin 
och folkhälsa 

Ethel Brundin professor i företagsekonomi Jönköping University, Internationella 
Handelshögskolan 

Kaj Frick professor emeritus 
arbetsvetenskap 

- 

Marie Birk Jørgensen seniorforskare/docent Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo 

Arne Mastekaasa professor i sociologi Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Jörgen Eklund professor i ergonomi Kungliga Tekniska högskolan, Enheten för 
Ergonomi 

Christina Möller  ansvarig för 
försäkringsmedicinska frågor 

Västra Götalandsregionen 

Lena Tuvene ordförande i Svergies 
företagshälsor 

Svergies företagshälsor 

 
Bedömningskriterier 

Bedömningar av ansökningarna görs av: 
• Projektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teorianknytning samt relation till tidigare 

forskning inom området) 
• Projektets syfte, frågeställningar, metoder, studiedesign och datamaterial 
• Samhällelig betydelse av förväntade resultat 
• Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde 
• Projektets genus- och mångfaldsperspektiv 
• Projektets planer för kunskapsspridning inom och utanför vetenskapssamhället 
• Samverkan med organisationer och företrädare för berörda verksamheter, myndigheter, 

arbetsmarknadens parter eller andra aktörer 

 



 
 
 

 
Begränsningar gällande publikationer 
 
För ansökan om projektbidrag gäller en begränsning på högst 10 publikationer per huvud- och 
medsökande som kan läggas till på sidan Publikationer i din ansökan. Dessutom kan ett urval av 
högst 10 referenser från projektgruppens produktion, relevanta för projektet, läggas till under 
fältet ”Referenslista för projektbeskrivning…” i ansökningsformuläret förutom en referenslista 
för projektbeskrivningen.  

 

Riktlinjer för hur Forte hanterar ansökningar där delar av forskningen ska 
bedrivas utomlands  
 

1. Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden rymmer 
komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan ge viktiga 
bidrag. 

2. Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra 
länder, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige eller tydlig del i 
samarbetsforskning. 

3. Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som 
övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper. 

4. I bedömningen av forskningsansökningar ska granskarna i Fortes beredningsgrupper 
bedöma om en eventuell utlandsdel i ett projekt tillför ett medvärde för projektet eller är 
en förutsättning för ett projekt med t.ex. global eller komparativ ansats. 

5. Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till 
att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och finna lämpliga former 
för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.  

6. Det är medelsförvaltaren för bidraget, d.v.s. den svenska huvudsökandes 
hemmainstitution i Sverige, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa 
utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder. 
 

Open access 

Forte ger alla beviljade projektbidrag ett generellt bidrag om 30 000 kronor för open access-
publicering. Läs mer om Open Access. 

Överföring av projektinformation till SweCRIS 
 
Forte överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över 
bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Läs mer om SweCRIS. 

http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/open-access-och-swecris/
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