Arbetslivets utmaningar 2019
Mer information om utlysningen

Forte har i uppdrag av regeringen att bedriva ett nationellt forskningsprogram för
arbetslivsforskning. Forskningen ska bidra till att möta de utmaningar som finns i
arbetslivet genom att ta fram och sprida ny kunskap.
Totalt avsätts 200 miljoner kronor för åren 2019–2024 för utlysningen. Den angivna
budgetnivån gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att tilldela Forte medel för
forskningsprogrammet inom arbetsliv, i enlighet med riksdagens beslut rörande
forsknings- och innovationspropositionen Kunskap i samverkan (prop. 2016/17:50).
Sista dag att skicka in ansökan är den 14 februari 2019. 14.00.

Bakgrund
Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar. I dag rör sig varor och
tjänster över nationsgränserna, liksom arbetskraft och finansiella medel. Storstäderna
erbjuder allt fler arbetstillfällen, på bekostnad av övriga regioner. Det leder till ökade
spänningar i ett lands socioekonomiska och demografiska sammansättning.
Andra faktorer som påverkar utvecklingen av framtidens arbetsliv är:
•

•
•
•
•

Genom globaliseringsprocesser påverkas förutsättningarna för arbetslivet både på
arbetsplatsnivå och i samhället i stort. Det gäller också strukturomvandlingar till en
del beroende av samhällets teknikutveckling och ökande digitalisering.
Den ökande digitaliseringen förändrar förutsättningar för att organisera arbete.
Migrationsströmmar påverkar enskilda länder både positivt och negativt. Hur väl ett
land lyckas med integrationen är avgörande, liksom möjligheten att erbjuda arbete.
De demografiska förändringarna påverkar möjligheterna för ett hållbart
arbetskraftsdeltagande.
Klimatförändringar och miljöförstöring kommer att påverka migrationsströmmarna
framöver men också ge utrymme till utveckling av nya branscher.

Inriktning
Forte har prioriterat utmaningar där behovet av kunskap är stort, men där omfattningen
av den forskning som pågår är otillräcklig. Ansökningar inom denna utlysning ska vara
inriktade på någon eller några av följande delutmaningar:
•
•

Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa förutsättningar för
hållbart arbetskraftsdeltagande
Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet, med fokus på
arbetsplatser och arbetsgivares roll
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•
•

Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för olika
anställnings- och arbetsformer
Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Läs mer om de prioriterade utmaningarna här.
Ansökan kan avse både grundforskning och tillämpad forskning. Forte uppmuntrar
arbetsplatsnära forskning.

Behörighet
Du är behörig att ansöka om samtliga bidragsformer i den här utlysningen om du har
avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Bidragsformer
Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om tre olika former av bidrag:
•
•
•

Programbidrag för att bygga upp forskningsmiljöer.
Projektbidrag för att för att bedriva enskilda studier kring viss frågeställning
Nätverksbidrag med internationell uppkoppling för att främja ökat samarbete och
internationalisering.

Under rubrikerna nedan redovisas villkor, bidragslängd och beloppsnivå för respektive
bidragsform.

Begränsningar
Samma projektledare (som huvudsökande) får söka antingen ett programstöd eller ett
projektstöd inom utlysningen. Det är dessutom möjligt att ansöka om ett nätverksstöd.
! Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader.

Programbidrag
Programbidrag syftar till att bygga upp forskningsmiljöer eller långsiktigt stärka och
utveckla befintliga forskningsmiljöer. I ansökan ska det framgå hur den internationella
kopplingen ser ut och att forskargruppen består av både etablerade och mer juniora
forskare. Se de utlysningsspecifika kriterierna nedan.
I ansökan ska arbetet med programmets samtliga sex år beskrivas och även budget för
hela perioden ska anges.
•

Bidragslängd: Bidraget söks för sex år, men beviljas initialt för tre år. Bidraget kan
sedan förlängas med ytterligare tre år efter inlämnad uppföljningsrapport med fokus
på forskningens och forskningsmiljöns organisation, start och progression.
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•

Beloppsnivå: För hela bidragsperioden maximalt 18 miljoner kronor. Det årliga
budgeterade beloppet ska inte överstiga tre miljoner kronor.

Projektbidrag
Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. I ansökan ska det framgå hur den
internationella kopplingen ser ut och hur kompetensöverföring mellan etablerade och
mer juniora forskare ska möjliggöras. Se de utlysningsspecifika kriterierna nedan.
•

Bidragslängd: Två till tre år

•

Beloppsnivå: För hela bidragsperioden maximalt fem miljoner kronor för treåriga
projekt och maximalt tre miljoner kronor för tvååriga projekt.

Nätverksbidrag
Nätverksbidrag syftar till att öka samordningen mellan forskare från olika discipliner och
intresseområden inom utlysningens teman. Nätverket bör ha såväl internationella
deltagare som deltagare från flera svenska universitet och institutioner. Nätverket ska
träffas regelbundet. Forte ser gärna att nätverket inkluderar forskare i början av
forskarkarriären. Se de utlysningsspecifika kriterierna nedan.
•

Bidragslängd: Ett till två år

•

Beloppsnivå: För hela bidragsperioden maximalt 300 000 kronor för ettåriga
nätverk och 600 000 kronor för tvååriga nätverk.

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

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för dina tidigare
beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig
återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av
dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering.
För mer information om hur ansökan ska skrivas, se instruktionsdokumenten för
respektive bidragsform på utlysningens webbsida.
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Beredning
Ansökningarna bedöms av en beredningsgrupp bestående av internationella forskare och
svenska allmänrepresentanter. Beslut om medel tas av Fortes styrelse.
Eftersom ansökningarna kommer att bedömas av internationella experter bör de i sin
helhet skrivas på engelska (undantaget de fält där det särskilt efterfrågas text på svenska).
Om din ansökan skrivs på svenska riskeras bedömningens kvalitet.

Fortes fasta bedömningskriterier för programbidrag och
projektbidrag
Vetenskaplig kvalitet:
•
•
•
•

Syfte, frågeställningar, teorianknytning, bakgrund och projektets originalitet
Studiedesign, metoder för datainsamling och analys
Tvär- och/eller flervetenskaplig ansats
Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll

Relevans:
•
•
•

Relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde
Samverkan med användare av forskningen i forskningsprocessen
Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat

Genomförbarhet:
•
•
•
•

Arbetsplanens kvalitet
Projektledarens och forskargruppens forskningskompetens
Redogörelse för eventuell tidigare forskning på området
Personal och budget som bedöms utifrån rimlighet

Bedömningskriterier för nätverk
De bedömningskriterier som anges i de utlysningsspecifika bedömningskriterierna ska
beaktas även i nätverket i den mån de går att tillämpa. I övrigt är bedömningskriterierna:
•
•
•
•

Relevans för utlysningens teman
Vetenskaplig kvalitet i nätverkens program
Det förväntade mervärdet för forskningsområdet och samhället
Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området

Utlysningsspecifika bedömningskriterier
Följande kriterier är viktiga för att uppfylla utlysningens syfte och för att utveckla
forskningsfältet. I den mån det är tillämpligt för forskningen ska de därför beaktas i
ansökan. Vissa av kriterierna återfinns i Fortes fasta bedömningskriterier men eftersom
dessa är särskilt viktiga inom denna utlysning poängteras de särskilt.
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•
•

•
•
•

Internationellt samarbete. Särskilt uppmuntras samarbete som sträcker sig utanför
de nordiska länderna.
Kompetensöverföring mellan mindre etablerade och mer etablerade forskare. En
blandning av forskare i projektgrupper kommer att uppmuntras i syfte att möjliggöra
kompetensöverföring.
Tvär- och flervetenskapliga ansatser.
Samverkan med avnämare av forskningsresultat
Spridning och nyttiggörande av forskningen

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

•

•
•

•

•

Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes ansvarsområden
rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan kan
ge viktiga bidrag.
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.
Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma
kriterier som övriga forskningsansökningar i våra ordinarie beredningsgrupper.
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.
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.
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
Resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång (open
access). Läs mer om Open Access.

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.

Tidsplan
Utlysningen stänger

14 februari 2019, kl. 14:00
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Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

Maj 2019

Projektstart

1 juli 2019
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