Arbetslivsforskning 2017
Nu öppnar Forte den första utlysningen inom ramen för det 10-åriga nationella
forskningsprogrammet om arbetslivsforskning. I syfte att stärka forskningen inom arbetslivsområdet
utlyses projektmedel och postdokbidrag om totalt 61 miljoner kronor under tre år (2017-2019).
Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projekt- eller postdokansökan. Då ansökningarna
kommer att granskas av internationella experter bör din ansökan skickas in på engelska.
Högst en ansökan till forskningsprojekt och en ansökan till postdok är tillåtet från samma
projektledare. Att söka medel i denna utlysning är möjligt även om du deltar med samma eller likartad
ansökan i årets öppna utlysning.
Sista dag att skicka in ansökan är den 17 augusti 2017 kl. 14:00.
Obs! Vi uppmuntrar er att läsa instruktioner och bekanta er med formuläret i Prisma samt kontakta
oss med eventuella frågor så snart som möjligt. Support finns tillgänglig i full utsträckning fram till
midsommar men inte under efterföljande sommar. Support kommer finnas tillgänglig igen efter 7
augusti.

Det nationella programmet
Det 10-åriga nationella programmet om arbetslivsforskning är initierat av regeringen i syfte att stärka
alla aspekter av arbetslivsforskningen för att svara mot de många utmaningar som finns inom
arbetslivet. Forskningsbaserad kunskap om alla aspekter av arbetslivsfrågor ska bidra till att förstå
förutsättningarna för ett väl fungerande arbetsliv. Programmet genomförs i samverkan med andra
relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Utlysningar kommer hållas löpande under programmets
tioåriga period. Detta är den första utlysningen inom programmet.

Inriktning
Satsningen ska bidra till ökad kunskap inom olika aspekter av arbetslivsforskningen i syfte att svara
mot befintliga och framtida utmaningar inom arbetslivsområdet. Utlysningen är därmed öppen för
ansökningar om forskning inom hela arbetslivsområdet. Forskningen ska vara av hög kvalitet och hög
relevans och gärna tvärvetenskaplig. Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter bör beaktas i
projektbeskrivningen.
Utlysningen strävar efter att bidra till:
-

fördjupad kunskap för att uppnå ett hälsosamt och hållbart arbetsliv
kunskap om olika typer av sätt att organisera arbete
kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar, exempelvis inkludering och etablering på
arbetsmarknaden

Exempelvis kan ansökningar beröra:
-

hur friska arbetsplatser skapas. Exempelvis hur den arbetsrelaterade ohälsan förebyggs och
hur risken minskas för att arbetstagare skadas och slits ut samt vilka förutsättningarna är för
ett hållbart och längre arbetsliv. Forskning om organisation och styrning kan ingå liksom
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såväl fysiska som psykiska aspekter. Det är också viktigt att få kunskap om hur
forskningsresultat kan implementeras på arbetsplatser.
-

forskningsbaserad kunskap för att möta strukturomvandlingar t.ex. till följd av globalisering,
digitalisering och automatisering.

-

forskning som belyser frågor kring migrationsströmmar och diskriminering i arbetslivet;
Forskning om ungas inträde på arbetsmarknaden med särskilt fokus på dem som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Här avses t ex problem på grund av sent inträde på arbetsmarknaden,
personer utan gymnasiekompetens, funktionshindrade samt nyanlända.

Behörighet
Om du söker projektbidrag ska du ha avlagt doktorsexamen senast den 17 augusti 2017. Om du
söker postdokbidrag ska du ha avlagt doktorsexamen någon gång mellan den 1 januari 2015 och den
17 augusti 2017.
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 17 augusti 2017. 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.

Beredning
Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt beredningsgrupp som är sammansatt av internationella
experter.
Bedömningar av de fullständiga ansökningarna görs av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskningsprojektets relevans för utlysningens inriktning
Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet (originalitet, teorianknytning samt relation till
tidigare forskning inom området)
Forskningsprojektets syfte, frågeställningar, metoder, studiedesign och datamaterial
Vetenskaplig betydelse av förväntade resultat
Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens
Redogörelse för eventuell tidigare egen forskning på området
Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet
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,
brukare eller andra aktörer
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Beloppsnivå
I denna utlysning kan du för projektbidrag ansöka mellan 0,5 och 2 miljoner kr per år under
maximalt tre år och för postdokbidrag ansöka om 1 miljon kr/år i två år.

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 mervärde 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 ställer krav på att de forskare vi finansierar ska publicera sina resultat med open access. 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.

Ansök via Prisma
Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Förutsättningar för att
du ska kunna skicka in din ansökan:
•

Du måste skapa ett personligt konto i Prisma

3

•
•
•

Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga konton i
Prisma (avser projektansökningar)
Alla CV- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på
respektive forskares personliga konto
Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma

Försäkra dig om att dessa förutsättningar finns i god tid innan sista ansökningsdag.

Tidplan
17 augusti 2017 kl. 14:00

– Sista dag att lämna in ansökan.

October/November

– Fortes styrelse fattar beslut om vilka
ansökningar som beviljas bidrag.
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