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Förord 
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har fått i uppdrag av regeringen 
att inrätta och bedriva ett nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning. Det 
nationella programmets syfte är att stärka alla aspekter av arbetslivsforskningen för att 
svara på samhällsutmaningarna inom arbetslivsområdet. Detta dokument, den strategiska 
agendan, är kärnan i forskningsprogrammet och är ett levande dokument som kommer 
att revideras och uppdateras allteftersom förändringar sker i omvärlden. 

Forskningsagendan har tagits fram av Forte i samarbete med en programkommitté 
och en referensgrupp. Synpunkter och underlag har även inhämtats vid en workshop, 
via en öppen konsultation och genom analysuppdrag. Vid Forte har forsknings  sek
reterarna Thomas Jacobsson, Cecilia Odelstierna och Ulla Wallin och kommunikatör 
Marie Lann varit ansvariga för arbetet. Denna första version av den strategiska agendan 
för arbetslivsforskning antogs av Fortes styrelse vid sammanträdet den 19 november 2018. 

Forte vill tacka alla som har varit inblandade i processen. 

Ethel Forsberg   Thomas Jacobsson 
Generaldirektör    Programansvarig 
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Sammanfattning
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har fått i uppdrag av regeringen 
att inrätta och bedriva ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning.

Detta är den strategiska agendan för programmet om arbetslivsforskning. Programmet 
är en del i den svenska regeringens satsning att genom ett kraftfullt forsknings och 
innovationssystem möta de stora samhällsutmaningar man ser på området. Arbetet med 
forskningsprogrammet sker efter samråd med AFA Försäkring, Formas, Vetenskaps
rådet och Vinnova. 

Den strategiska agendan är central i forskningsprogrammet och är ett levande dokument, 
som kommer att uppdateras och revideras under de tio år programmet pågår.

Följande mål för det nationella forskningsprogrammet för arbetsliv presenteras i den 
strategiska agendan: 

• Att genom högkvalitativ och samhällsrelevant forskning öka kunskapen 
om identifierade utmaningar och lösningar inom arbetslivsområdet.

• Att forskningsresultat och den kunskap som finns används och kommer 
arbetslivet till nytta.

• Att öka samordningen mellan forskningsfinansiärer, forskningsutförare 
och andra samhällsaktörer inom arbetslivsområdet genom aktiv och 
strategisk koordinering.

I den strategiska agendan beskrivs tre utmaningar och flera delutmaningar inom 
arbetslivet där forskningen behöver stärkas de kommande åren. Utmaningarna har 
identifierats genom återkommande diskussioner med forskare och andra samhällsaktörer. 
Satsningarna inom forskningsprogrammet kommer att riktas mot de definierade 
utmaningarna. Syftet är att forskningen som finansieras ska ta fram kunskap och 
innovationer som kan användas för att möta och lösa utmaningarna på ett fram
gångsrikt sätt. 

Ambitionen med programmet är att det ska ge ett tydligt mervärde till forsknings
fältet. Det ska realiseras genom att de särskilda satsningarna på ett tydligt sätt skiljer 
sig från Fortes och andra forskningsfinansiärers befintliga satsningar på området. 

Utmaningarna och deltutmaningarna kan komma att ändras under arbetets gång, 
beroende på förändrade prioriteringar och utvecklingen i omvärlden. De går även in i 
varandra och kan därför inte ses som separata spår.

Detta är utmaningarna, inklusive delutmaningar, som har identifierats inom  
arbetslivsområdet: 

Utmaning 1. Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv 

• Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa 
förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande 

• Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet
• Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar
• Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv
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Utmaning 2. Att främja goda arbetsförhållanden 

• Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete 
för olika anställnings och arbetsformer 

• Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra arbetsvillkor och 
effektivitet 

• Utveckla och anpassa den digitala tekniken för ett effektivt och flexibelt 
arbetsliv anpassat till människors villkor och behov

Utmaning 3. Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv

• Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela yrkeskarriären 
• Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet
• Minska skadlig fysisk belastning och hälsovådlig kemisk exponering i 

arbetsmiljön 
• Minska de psykosociala riskerna i arbetsmiljön 
• Säkra en effektiv implementering av kunskap om arbetsmiljö

I den strategiska agendan presenteras en kartläggning över ett antal utvalda forsknings
finansiärers forskningsansökningar på arbetslivsområdet under 2017 och en kartläggning 
av pågående forskningsprojekt inom området. Syftet var att få en bild över trender inom 
arbetslivsforskningen och vilken inriktning den pågående forskningen har. Totalt 
inkom 1055 forskningsansökningar till de medverkande finansiärerna under 2017. Det 
finns 531 pågående forskningsprojekt (alla typer av stödformer) som har beviljats totalt 
1,89 miljarder kronor. 

Kartläggningen visar bland annat att många av projektledarna som söker, och som har 
fått finansiering, har disputerat de senaste 15 åren. Kvinnor är i majoritet bland de 
sökande och även bland de som beviljas forskningsmedel. 

Det finns aktiva forskare inom arbetslivsområdet som söker, och får forskningsmedel, 
vid många universitet, högskolor och institut i Sverige men det märks en koncentration 
vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Lunds 
universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Tillsammans står dessa lärosäten 
för 67 procent av de pågående forskningsprojekten. Beviljandegraden, dvs andelen som 
beviljades medel i förhållande till hur många som sökte, skiljer sig åt mellan lärosätena. 

Det största forskningsämnet inom arbetslivsforskningen är samhällsvetenskap följt av 
medicin och hälsovetenskap. Forte delar upp arbetslivsforskning i tre huvudområden: 
arbetsmiljö, arbetsmarknad och arbetsorganisation. Kartläggningen visar att mängden 
forskningsansökningar under 2017 inom de tre huvudområdena är relativt jämnt 
fördelade. Arbetsmiljö är det huvudområde med flest pågående projekt, tätt följt av 
arbetsorganisation och arbetsmarknad. Den relativt jämna fördelningen tyder på att 
det finns aktiva forskare inom hela det arbetsvetenskapliga spektret. 

Kartläggningen visar att forskningsansökningar under 2017 och bland de pågående 
forskningsprojekten fördelar sig jämt mellan de olika utmaningarna. Däremot varierar 
fördelningen mellan delutmaningar avsevärt, vilket delvis kan förklaras av att vissa 
delutmaningar är större i sin omfattning än andra och att olika delutmaningar gene
rerar varierande intresse hos forskarsamhället. Delutmaningar med ett mindre antal 
pågående forskningsprojekt och få forskningsansökningar är:

• Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa 
förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande (utmaning 1)
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• Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv (utmaning 1)
• Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet, med 

fokus på arbetsplatser och arbetsgivares roll (utmaning 1)
• Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete 

för olika anställnings och arbetsformer (utmaning 2)
• Utveckla och anpassa den digitala tekniken för ett effektivt och flexibelt 

arbetsliv anpassat till människors villkor och behov (utmaning 2)
• Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet (utmaning 3)
• Säkra en effektiv implementering av kunskap om arbetsmiljö (utmaning 3)

Forskningsfinansieringen kommer att riktas mot ett urval av dessa delutmaningar 
under den första perioden av forskningsprogrammet. Detta för att satsningarna inom 
ramen för forskningsprogrammet ska skilja sig från ordinarie insatser på Forte och hos 
andra forskningsfinansiärer, och därigenom ge ett tydligt mervärde. Utformningen av 
bidragsformer och bedömningskriterier kommer att påverkas av de förutsättningar som 
finns inom forskningsfältet och utlysningar kommer att utformas så att de tillmötesgår 
behovet av såväl forskning med grundläggande och kritiska perspektiv som forskning 
med mer tillämpbara ansatser. 

I agendan presenteras även vilka strukturella faktorer i forskarsamhället som kommer 
att främjas. Tvärvetenskap, förnyelse, ökad samordning och internationalisering samt 
spridning och nyttiggörande av forskning ingår. Vilka bidragsformer som kommer 
vara aktuella ingår också.

En viktig del för att uppnå målen i forskningsprogrammet är att verka för ökad nyttig
görande av forskningsresultat genom koordinering och samverkan mellan myndigheter 
och andra relevanta organisationer. Forskningsprogrammet ska även fungera som en 
plattform för pågående forskning. 

Inom ramen för arbetet med den strategiska forskningsagendan har även en analys av 
aktuella rapporter och kunskapssammanställningar genomförts. Analysen visade att 
ett stort antal rapporter och kunskapssammanställningar tagits fram sedan 2013 av ett 
femtiotal organisationer. Organisationerna är bland andra universitet, forskningsfinan
siärer, arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer. Kartläggningen visade att 
det i urvalet av rapporter och kunskapssammanställningar finns ett fokus på arbets
marknadsfrågor. Vanligt förekommande begrepp i rapporterna var: ett hållbart arbetsliv, 
arbetslöshet, sysselsättning, sjukfrånvaro, utbildning, regelverk och lön. 
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   Inledning
Forte finansierar och initierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Inom dessa områden finns stora samhällsutmaningar. Fortes utgångspunkt är att 
forskning och innovation är avgörande för att möta de utmaningar vi står inför. 
Spridning, implementering och nyttiggörande av pågående forskning och befintliga 
forskningsresultat är därför av stor vikt. 

Regeringen har satt målet för den svenska forskningspolitiken att Sverige ska vara ett 
av världens främsta forsknings och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, 
där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets 
utveckling och välfärd, ökar näringslivets konkurrenskraft och svarar upp mot de 
samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. Sveriges regering har 
därför ökat anslaget till forskning och innovation med totalt 2 815 miljoner kronor till 
2020 i 2017 års budgetproposition (2016/17:1). Satsningen rymmer även inrättande av 
nationella forskningsprogram. 

Nationella forskningsprogram
I forsknings och innovationspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets 
utmaningar och stärkt konkurrenskraft identifierar regeringen behovet av att inrätta sju 
tioåriga nationella forskningsprogram för att skapa förutsättningar för forskning att 
möta olika samhällsutmaningar (prop. 2016/17:50). Propositionen antogs av riksdagen i 
april 2017 (riksdagsbeslut 2016/17:UbU12) och beslutades av regeringen i maj 2017 
(regeringsbeslut U2017/02404/F). De nationella forskningsprogrammen är en tydlig 
ambitionshöjning för att möta samhällsutmaningarna. Extra medel till forskning 
skjuts till och uppdrag vidgas för att öka koordinering och samarbete både inom 
forskarsamhället och mellan relevanta finansiärer, myndigheter och andra berörda 
aktörer. Forskningsprogrammens tioåriga livscykel ska möjliggöra strategisk planering 
och långsiktig finansiering. De nationella forskningsprogrammen som beskrivs i 
propositionen ska: 

• skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar 
varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag

• skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan
• verka för aktiv och strategisk koordinering av forskningsfinansiering
• verka som en plattform för pågående forskning
• utgöra en länk till internationella forskningsprogram och förstärka det 

svenska deltagandet i de europeiska programmen 
• drivas utifrån en strategisk forskningsagenda
• initiera forskning inom identifierade och prioriterade kunskapsluckor
• bidra till ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen
• bidra till jämställdhet
• bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället i form av 

utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning

Den strategiska forskningsagendan ska redovisa gemensamma och befintliga satsningar 
och program hos finansiärerna i syfte att underlätta bedömningen av synergier samt 
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säkerställa optimalt utnyttjande av medlen och motverka oönskade överlapp. Enligt 
uppdraget ska den strategiska forskningsagendan beskriva syfte och mål för forsk
ningsprogrammet samt lyfta fram prioriterade områden som programmet ska stödja 
forskning inom, och vilka insatser som kan bidra till att uppfylla programmets mål. 
Den strategiska agendan ska utvecklas och uppdateras under programmets gång. 
Den strategiska forskningsagendan kommer fortsättningsvis att benämnas som den 
”strategiska agendan” och det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning 
benämns som ”forskningsprogrammet”.

Nationellt forskningsprogram för arbetslivsforskning
Ett av de sju nationella forskningsprogrammen har fokus på arbetslivsforskning. 
Regeringen beskriver i forskningspropositionen att ett välfungerande och hållbart 
arbetsliv är grunden för en stark samhällsekonomi (2016/17:50). Vidare ska alla ha 
möjlighet att delta i arbetslivet oavsett ålder, kön, ursprung och funktionsnedsättning. 
Forskningsbaserad kunskap om alla aspekter av arbetslivsfrågor bidrar till att förstå 
förutsättningarna för ett välfungerande och hållbart arbetsliv. Det behövs därför en 
bred satsning för att stärka alla aspekter av arbetslivsforskningen för att svara mot de 
omfattande utmaningarna inom arbetslivet. Forskningen som finansieras inom ramen 
för forskningsprogrammet ska vara av hög kvalitet och relevans och gärna vara tvär
vetenskaplig. 

Budgeten för forskningsprogrammet var 30 miljoner kronor för år 2017, 40 miljoner 
kronor för år 2018 och kommer att vara 60 miljoner kronor för år 2019 och framåt. 

Regeringen ser följande samhällsutmaningar inom arbetslivsområdet: 

1 Att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att 
arbetstagare skadas och slits ut

2 Arbetsmiljöns hälsoeffekter, samhällsekonomiska och företagsekonomiska 
effekterna av god arbetsmiljö 

3 Arbetets organisering, anställningsformer, relationen mellan parterna och 
effekter på hur arbetet bedrivs och medarbetares hälsa och välbefinnande 

4 Ett hälsosamt och hållbart arbetsliv som främjar etablering, integration 
och att äldre vill arbeta längre 

5 Uppkomst och omfattning av diskriminering i arbetslivet utifrån flera 
diskrimineringsgrunder. Migrationsströmmar påverkar möjlighet för en 
effektiv integrationspolitik, mänskliga rättigheter och diskriminerings
frågor 

6 Strukturomvandlingar, digitaliseringens och automatiseringens effekter 
och förändrade krav på kompetensförsörjning

De samhällsutmaningar regeringen definierat beaktas i forskningsprogrammets 
aktiviteter, särskilt i avsnittet ”Utmaningar inom arbetslivet” och har i arbetet med 
den strategiska agendan kompletterats genom konsultationer med forskare och andra 
intressenter. 
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Syfte och mål
Forskningsprogrammet inrättades av regeringen mot bakgrund av ett flertal identifierade 
samhällsutmaningar och behov inom arbetslivet. Syftet med forskningsprogrammet är brett; 
att stärka alla aspekter av arbetslivsforskningen för att svara mot samhällsutmaningarna. 

Den första utlysningen inom forskningsprogrammet genomfördes 2017. Det fanns ett 
stort intresse för utlysningen, vilket resulterade i många ansökningar. En betydande 
andel var inom arbetsmiljöområdet. 

Forskningsfinansieringen inom programmet kommer framöver att riktas mot de 
identifierade utmaningarna inom arbetslivet. Detta för att möjliggöra att eftersatta 
områden med omfattande behov prioriteras. Utmaningarna och är ett resultat av en 
sammanvägning av många olika aktörers problembilder. Syftet är att forskningen som 
finansieras ska ta fram kunskap och innovationer som kan användas för att möta och 
lösa utmaningarna på ett framgångsrikt sätt. 

Satsningarna inom ramen för forskningsprogrammet ska skapa mervärde i förhållande 
till de ordinarie insatserna på Forte och andra forskningsfinansiärer. I enlighet med 
uppdraget ska programmet även verka för ökad samordning och kunskap inom hela 
arbetslivsområdet. Att arbeta aktivt med att sprida och nyttiggöra de forskningsresultat 
som framkommer ingår också som en central del av programmet. 

Forskningsprogrammets mål 
Arbetet inom forskningsprogrammet kommer stödja följande mål:

• Att genom högkvalitativ och samhällsrelevant forskning öka kunskapen 
om identifierade utmaningar och deras lösningar inom arbetslivsområdet.

• Att forskningens resultat och den kunskap som finns används och 
kommer arbetslivet till nytta.

• Att öka samordningen mellan forskningsfinansiärer, forskningsutförare 
och andra samhällsaktörer inom arbetslivsområdet genom aktiv och 
strategisk koordinering.

Målen med forskningsprogrammet är i linje med, och stödjer därför, Fortes vision om 
att genom forskning av högsta vetenskapliga kvalitet bidra till en kunskapsbildning 
som ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling för att nå ett inkluderande 
och hållbart arbetsliv. 
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Agenda 2030
Inriktningen på forskningsprogrammet berör ett flertal mål i Förenta Nationernas 
agenda 2030 (Förenta Nationerna 2015). Framförallt kan programmet kopplas till mål 
8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

”Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.”

Följande delmål för mål 8 är särskilt relevanta för forskningsprogrammet: 

• Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella 
förhållanden

• Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer 
med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

• Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller 
studerar.

• Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbets
miljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet 
kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Politiska beslut och policy baserat på evidensbaserad kunskap är en förutsättning för 
att Agenda 2030 ska kunna uppnås. Den forskning som genereras som ett resultat av 
forskningsprogrammet kommer att vara ett viktigt komplement till befintlig kunskap. 
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Jämställdhet 
Enligt uppdraget ska forskningsprogrammet bidra till jämställdhet inom arbetslivet. 
I forskningspropositionen (2016/17:50) exemplifieras detta med att kvinnor och män 
som önskar arbeta ska ha samma möjligheter att göra det, att arbetsmiljön inom den 
kvinnodominerade välfärdssektorn behöver förbättras och att utökad kunskap behövs 
om diskriminering på arbetsmarknaden. Ytterst kommer den forskning som genereras 
inom forskningsprogrammet ha potential att öka möjligheterna för jämställdhet och 
jämlikhet i arbetslivet. Kunskap är en förutsättning för ett effektivt förändrings och 
förbättringsarbete och där har forskning och nyttiggörande av forskning en viktig roll 
att spela. 

Forte har sedan tidigare i uppdrag från regeringen att jämställdhetsintegrera sin 
verksamhet (regeringsbeslut S2015/04650/SAM). Genom forskningspropositionen 
(2016/17:50) har Forte även fått ett särskilt uppdrag att verka för ett integrerat köns 
och genusperspektiv i forskning, när så är relevant. Det övergripande syftet är att bidra 
till att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska delmål.

Genom att främja jämställdhet inom forskningsprogrammet har Forte som ambition 
att bidra till en ökad jämställdhet på svenska lärosäten. Likt övrig verksamhet kommer 
forskningsprogrammet kopplas till jämställdhetsstrategierna framtagna på Forte. 
Detta möjliggörs via en systematisk och jämställd beredningsprocess av forsknings
ansökningar som inte förfördelar baserat på kön eller andra diskrimineringsgrunder. 
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Arbetslivsforskning
Arbetslivsforskning är ett brett fält och den forskning Forte finansierar inom arbets
livsområdet omfattar såväl studier om arbetsmarknad, arbetsorganisation och arbetsmiljö. 
Arbetslivsforskningen är ett multidisciplinärt fält utan tydliga gränser (Håkansta 2014). 
Det är ett heterogent fält och relevant forskning inom arbetslivsområdet återfinns inom 
såväl teknik, medicin och samhällsvetenskap som inom humaniora. Forskningsprojekt 
kan finnas både inom disciplinära och multidisciplinära områden. Det gäller fältet i 
stort, men också mellan de tre huvudområden som fältet delas in i. Inom exempelvis 
arbetsmiljöforskningen finns många forskare med bakgrund inom medicin och natur
vetenskap och inom arbetsorganisation och arbetsmarknadsstudier har många forskare 
en bakgrund i samhälls och beteendevetenskap (FAS och Vinnova 2008). 

Nedan följer en beskrivning av hur Forte beskriver arbetslivsområdet i form av tre 
huvudområden. 

ARBETSMARKNAD
Området arbetsmarknad omfattar studier om hur arbetsmarknaden fungerar och 
regleras. Hit hör forskning om matchning mellan utbildning och arbete, omställning, 
arbetsmarknadens parters roll, arbetsrätt, om in och utträde på arbetsmarknaden 
samt hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Även frågor om arbetslöshet, arbets
förmåga samt metoder för att bryta socialt utanförskap ingår. Dessutom innefattas 
studier av segregering i arbetslivet, professionalisering, lönebildning, löneskillnader 
och hur kvalifikationskrav utvecklas.

ARBETSORGANISATION
Arbetsorganisation omfattar forskning om organisationer, dess ledare och anställda. 
Området inkluderar frågor om förändrade anställnings och maktrelationer, styrning 
mot innovation och implementering men även frågor om entreprenöriella organisa
tioner och nya yrkesroller. Här ryms också studier om länken mellan globalisering, 
digitalisering, nya distribuerade arbetskonstellationer och risker för arbetslöshet, 
omställning, anställningstrygghet och tillfälliga anställningar. Forskning om former 
för ledarskap, ledning, lärande och styrning ingår samt frågor som berör det ”gränslösa” 
arbetslivet. Området innefattar också frågor om inflytande och kontroll i och över arbetet 
samt maktförhållanden på arbetsplatsen utifrån exempelvis kön, ålder, genus och etnicitet.

ARBETSMILJÖ
Till området arbetsmiljö hör forskning om fysiska, kemiska och biologiska riskfaktorer 
i arbetsmiljön. Här finns också frågor som rör belastningsskador och rehabilitering, 
men också risker kopplade till arbetsplatser utsatta för exempelvis kemiska produkter 
och buller. För ett hälsosamt arbetsliv är också den psykosociala arbetsmiljön viktig 
och här ingår forskning om kränkande särbehandling, stress, sömn, psykisk ohälsa 
och kroniska tillstånd såsom exempelvis hjärtkärlsjukdom. Hit hör även forskning om 
sjukfrånvaro, sjuknärvaro, prestation, arbetsförmåga, arbetsgivarens ansvar kring reha
bilitering samt arbets, familj, vardagsvillkor i relation till hälsa och livskvalitet.
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Internationalisering
En av utmaningarna för små länder är att knyta sig till kunskapsnätverk i större 
länder och organisationer, något som speglas i delbetänkandet En strategisk agenda för 
internationalisering. 

”Internationellt forskningssamarbete ses som nödvändigt för att öka kvaliteten, inte 
minst eftersom en stor del av forskningsproduktionen sker utanför det egna landets 
gränser. Framgångsrik forskning och innovation förutsätter i dag att aktörer i små och 
medelstora länder har nära kopplingar till internationella kunskapsnätverk.” (SOU 
2018:3; sid 71)

I delbetänkandet konstateras även att en viktig drivkraft för internationellt samarbete 
är forskarnas kunskapsintresse. Sverige har en lång tradition av internationellt 
samarbete inom arbetslivsforskningen och svensk arbetslivsforskning har på ett aktivt 
sätt bidragit till den internationella forsknings och policyutvecklingen. En styrka i 
svensk forskning är tillträdet till arbetsplatserna och att det finns stora register och 
databaser där man kan följa individers och gruppers utveckling över tid. Detta gör att 
svenska forskare är attraktiva samarbetspartners.

Den internationella arbetslivsforskningen är mycket omfattande och utgör ett ekosystem 
där många skolbildningar och forskargemenskaper på universitet, centra och institut 
verkar både i nationella och globala sammanhang. Vissa länder har liknande system 
som Sverige. I andra länder kan forskningen vara mer utspridd och ha en svag 
förankring i nationell och internationell forskningspolitik. 

Från ett svenskt och ibland ett nordiskt perspektiv tenderar vi att se arbetslivsforskning 
som ett sammanhängande forskningsfält. Begreppet arbetslivsforskning översätts 
ibland till ”working life research” men det saknas egentligen ett motsvarande begrepp 
i andra länder. För Sverige är de nordiska länderna de vanligaste samverkansparterna. 
Där pågår redan nu omfattande forskning på området och det finns en delad infra
struktur vad gäller register, biobanker och tillträde till arbetsplatser.

Inom arbetsmiljöforskningen finns en internationell forskningsgemenskap genom de 
statliga arbetsmiljöinstituten. Forskning om arbetsmiljö förekommer i stor utsträckning 
vid olika universitet och lärosäten. Den arbetsorganisatoriska forskningen har inte lika 
tydlig statlig bas, men finns i betydande grad vid olika institutet och centrumbildningar 
både inom och utanför Europas gränser. När det gäller arbetsmarknadsforskning kan 
den också – vid sidan av institut och centrumbildningar – genomföras inom olika 
discipliner som nationalekonomi, sociologi, psykologi och juridik.

Se Bilaga 7 för mer information som är relevant för internationalisering inom arbets
livsområdet inklusive ett urval av identifierade organisationer, nätverk och tidskrifter. 
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Utmaningar inom 
arbetslivet
Det här avsnittet redovisar resultatet av arbetet med att identifiera utmaningar inom 
arbetslivsområdet.1 Inom varje utmaning har delutmaningar formulerats. Delutma
ningarna är varierande i sin ämnesmässiga omfattning eftersom vissa områden har 
framförts som särskilt prioriterade av olika intressenter. Avsnittet börjar med en 
bakgrundsbeskrivning med fokus på samhällsförändringar av större karaktär i Sverige. 
Därefter följer en beskrivning av de tre utmaningarna. 

Det sägs ofta att vår samtid präglas av en snabb och accelererande förändringstakt, 
framdrivet av den tekniska utvecklingen och av övergripande ekonomiska, sociala och 
kulturella samhällsförändringar. I Fortes underlag till regeringens forskningspolitik 
inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017 – 2027 Forskning möter samhälle skrivs fem 
megatrender fram: globalisering, migration, urbanisering, klimatförändringar och 
digitalisering och annan ny teknologi (Forte 2015a). Megatrenderna påverkar och 
utmanar samhället långsiktigt – inte minst förutsättningarna för arbetslivet. I Fortes 
underlag lyfts även den demografiska utvecklingen fram samt mer specifika föränd
ringar på arbetsmarknaden och arbetslivet. 

• Globaliseringsprocesser påverkar förutsättningar för arbetslivet i enskilda 
länder genom etablering av globala värdekedjor och produktion. Globa
liseringen för även med sig maktförskjutningar där multinationella 
företag ser sitt inflytande öka och många nationalstater försvagas. 
Samtidigt utmanar politiska strömningar utvecklingen: antiglobalisering, 
protektionism och förstärkt nationalism präglar den politiska debatten i 
många länder och kan få långtgående konsekvenser för samhällslivet och 
arbetslivets utveckling. 

• Med urbaniseringen ändras förutsättningarna för arbetslivet både i städer 
och på landsbygd. Den socioekonomiska, demografiska och etniska 
segregationen i städerna och runt om i landet inverkar på var och under 
vilka förutsättningar människor lever och arbetar.

• Migrationsströmmar inom Europa, med främst arbetskraftsinvandring, 
och flyktingmigration till Europa från krigsdrabbade områden sätter 
fokus på frågor om integration och diskriminering i arbetslivet. För 
många länder som upplever utmaningar med den demografiska utveck
lingen kan framgångsrik inkludering av migranter i arbetslivet vara en 
viktig komponent för att hitta en lösning till att allt färre behöver 
försörja allt fler. 

• Klimatförändringarna och miljöförstöringen påverkar den globala 
ekonomin och de politiska systemen och sätter press på en miljö
omställning av ekonomin som kan få konsekvenser för arbetslivet och 
välfärden. Nya arbetstillfällen, branscher och yrkesgrupper kan växa 
fram i takt med klimatomställningen – andra kan försvinna. Samtidigt 
kan flera klimatrelaterade arbetsmiljörisker förvärras i vissa branscher. 

1  Det är inte en utlysningstext för forskningsansökningar.
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• Alternativa ersättningssystem diskuteras, så som medborgarlön, och 
delningsekonomins betydelse. En annan fråga gäller en reduktion av 
arbetstimmar för att effektivisera arbetstid, få en bättre balans mellan 
arbete och fritid och för att minska effekter på miljö och klimat. Det 
finns diskussioner om förändringar i värderingar i relation till arbete 
inom yngre generationer. 

• Strukturomvandlingar i form av teknisk utveckling, exempelvis auto
matisering, digitalisering och robotisering av arbetsprocesser, får stora 
konsekvenser både i form av möjligheter och utmaningar för individer 
vad gäller kompetenskrav och arbetets innehåll, men även för arbets
organisationer och yrkesstrukturen. Arbetstillfällen och yrken försvinner 
samtidigt som nya yrken skapas och växer i betydelse. Yrken som består 
förändras också och får konsekvenser för organisering och arbetsmiljö. 

Dessa övergripande trender tar sig delvis olika uttryck och får olika konsekvenser i skilda 
nationella kontexter. Det betyder också att de utmaningar som följer av förändringarna 
varierar mellan olika länder. I agendan lyfter vi fram några centrala utvecklingstendenser 
när det gäller arbetslivet i Sverige. 

Det är en utmaning att ta tillvara på den tekniska utvecklingen för att skapa ett 
ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbart arbetsliv och samtidigt kompensera för dess 
nackdelar. Det gäller inte minst för ett exportberoende land som Sverige som alltid 
har behövt förhålla sig till vad som händer i omvärlden. Fokus på att exploatera 
möjligheterna med strukturomvandlingarna kan vara en nyckel för att utveckla 
arbetslivet och samtidigt stärka Sveriges globala konkurrenskraft, något som behöver 
ses i ljuset av expansionen av tjänstesektorn och utvecklingen inom produktionssektorn. 

Arbetslösheten i Sverige ökade i relativt hög grad under den ekonomiska krisen i 
början av 1990talet och har sedan dess inte sjunkit till nivåerna innan krisen (SCB 
2018). En hög arbetslöshet har lett till nya utmaningar för arbetsmarknadspolitiken, 
trygghetssystemens hållbarhet, matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad, 
yrkesutbildningen, och integreringen av underrepresenterade grupper i arbetslivet. 
Flera yrken och arbetstillfällen med lägre och medelhöga utbildningskrav har försvunnit. 
Samtidigt har den svenska ekonomin och produktiviteten växt. Inom vård, skola och 
omsorg förutspås stora och växande personalbehov och i ett flertal industrier återfinns 
bristyrken (Arbetsförmedlingen 2018). Den svenska arbetsmarknaden har de senaste 
decennierna gått mot en polarisering gällande både anställningsvillkor och risk för 
arbetslöshet (Åberg 2015). Det finns även indikationer på att en omfattande del av 
arbetsmarknaden verkar utanför lagens gränser. Utbildningsnivå, ursprung, funk
tionsnedsättning och geografisk tillhörighet är exempel på faktorer som påverkar 
positioneringen på arbetsmarknaden. 

Trots denna utveckling har arbetslösheten på senare år succesivt minskat och Sverige 
har i dag den högsta sysselsättningsgraden inom EU (Eurostat 2018). Det beror bland 
annat på att det i internationell jämförelse finns ett högt deltagande av kvinnor i 
arbetslivet i Sverige och att många svenskar går i pension relativt sent. Däremot är den 
svenska arbetsmarknaden mycket könsuppdelad, vilket har lett till att olika villkor 
gäller för kvinnor och män i arbetslivet. Även om Sverige anses som ett av världens 
mest jämställda länder styr fortfarande skilda förväntningar på kvinnor och män 
graden av arbetskraftsdeltagande exempelvis när det gäller uttag av föräldraledighet 
och deltidsarbete (SCB 2016a). 
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Tillväxten av nya arbetstillfällen i Sverige sker främst i tjänste och servicesektorn 
(SCB 2016b). En hel del av tillväxten sker i mindre företag som i mindre utsträckning 
än stora företag och organisationer är anslutna till partsorganisationer och har inte 
heller en lika utvecklad skyddsverksamhet, inklusive anslutning till företagshälsovård. 
Arbetsmarknadsrelationer spelar en viktig roll i pågående förändringar. Den svenska 
partsmodellen ställs inför nya förutsättningar gällande lönestruktur, arbetsmiljöarbete 
och arbetsorganisation givet utvecklingen mot nya och kortsiktigare anställnings
former och tillväxten av arbetstillfällen. 

Sverige påverkas även av beslut som tas inom EU, till exempel gällande sociala rättig
heter.2 Frågor om arbetsrätt och regleringar kommer sannolikt att få ökad betydelse på 
en arbetsmarknad i snabb omvandling.

Det är tydligt att arbetslivet har stor betydelse för folkhälsan och att höga sjukskriv
ningstal sätter press på socialförsäkringssystemet genom ökade kostnader. Det ställer 
också större krav på ett välfungerande och förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Sveriges befolkning har blivit alltmer heterogen genom migration under efterkrigs
tiden, först genom arbetskraftsinvandring och sedan alltmer av flyktinginvandring. 
Det är en utveckling som har inneburit olika utmaningar. Möjligheten till arbete ses 
som en viktig del i att främja integration och motverka diskriminering och rasism. 
Parallellt pågår en samhällsdiskussion om löner, arbetsvillkor och undanträngnings
effekter i relation till Sveriges medlemskap i EU som har inneburit en ökad mobilitet 
av arbetskraft. 

Med utgångspunkt i denna generellt beskrivna utveckling har vi identifierat tre 
övergripande utmaningar som kommer att adresseras inom forskningsprogrammet. 
Utmaningarna ska ses som dynamiska då de kan komma att revideras under forsk
ningsprogrammets livstid och i takt med förändrade prioriteringar och utvecklingen  
i omvärlden. De går även in i varandra och kan därför inte ses som separata spår.

Utmaning 1. Att skapa ett hållbart och 
inkluderande arbetsliv
Med ett hållbart arbetsliv menas dels att arbetslivet utformas på ett sätt så att det 
fungerar långsiktigt, oavsett demografiska förändringar och strukturomvandlingar, 
och som förebygger att arbetstagare slits ut eller blir sjuka (Arbetsmiljöverket 2018). 
Ett inkluderande arbetsliv är välkomnande för människor med olika bakgrunder och 
funktionsvariationer. Det är en utmaning att utveckla arbetslivet i en hållbar och 
inkluderande riktning.3

ANPASSA ARBETSLIVET TILL DE DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGARNA OCH SKAPA  
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBART ARBETSKRAFTSDELTAGANDE 
De demografiska förändringarna med en högre andel äldre i befolkningen har aktualiserat 
en diskussion om behovet av en förlängning av arbetslivet och en framskjutning av 
pensionsåldern. En bidragande orsak till den negativa utvecklingen av försörjnings
kvoten (dvs andelen av befolkningen som stödjer den icke ekonomiskt aktiva) är 

2  Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och social integration. 
Rättigheterna är individbaserade och skiljer sig därför delvis från den svenska modellen.
3  Här ingår regeringens samhällsutmaningar inom arbetslivet gällande ”Ett hälsosamt och hållbart arbetsliv som främjar 
etablering, integration och att äldre vill arbeta längre”, ”Uppkomst och omfattning av diskriminering i arbetslivet utifrån flera 
diskrimineringsgrunder. Migrationsströmmar påverkar möjlighet för en effektiv integrationspolitik, mänskliga rättigheter och 
diskrimineringsfrågor”, ”Strukturomvandlingar, digitaliseringens och automatiseringens effekter och förändrade krav på 
kompetensförsörjning”.
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förutom den ökande andelen äldre även ungas relativt sena inträde på arbetsmarknaden 
i Sverige. De demografiska förändringarna påverkar även fördelningen av arbetskraft 
mellan olika sektorer (främst ett ökat behov av arbetskraft i offentlig sektor), tillväxt 
och möjligheter för arbetsgivare att anställa kvalificerad arbetskraft, liksom förutsätt
ningarna för arbetstagare att ställa krav på anställnings och arbetsvillkor. Hur en 
hållbar kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsdeltagande kan främjas är 
därför en viktig fråga. Relaterade frågor handlar om hur förutsättningar kan skapas 
för att öka deltagande av äldre personer i arbetslivet, och hur omställningsprocesser 
och utbildningssystemet kan organiseras för ett livslångt lärande och möjliggöra för 
vidareutbildning. 

ÖKA INKLUDERINGEN AV UNDERREPRESENTERADE GRUPPER I ARBETSLIVET
I dag har vissa grupper, så som nyanlända, personer med funktionsnedsättning och 
unga som varken arbetar eller studerar, svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och 
det finns därför ett ökat behov av kunskap om inkludering av underrepresenterade 
grupper i arbetslivet. Frågor om hur integrationsprocesser kan främjas effektivt och 
hur lagstiftning kring migration påverkar behöver studeras närmare. 

Fokus behöver även riktas mot arbetsplatserna och arbetsgivarnas roll för att inkludera 
underrepresenterade grupper i arbetslivet. Hur kan arbetsuppgifter och arbetsplatser 
skapas som öppnar upp för mångfald, i relation till både arbetsmarknaden och arbetets 
utformning och organisering? Utformning av skälig anpassning av arbetsplatser, 
arbetsgivares mottagarkapacitet för att anställa underrepresenterade grupper och 
diskriminering är därför viktiga kunskapsområden.

SÄKERSTÄLLA EN VÄLFUNGERANDE ARBETSMARKNAD VID STRUKTUROMVANDLINGAR
Utmaningen att främja ett inkluderande och hållbart arbetsliv relaterar också till mer 
generella frågor om arbetsmarknadens funktionssätt. Det handlar till exempel om 
relationen mellan arbetsmarknadens parter, utbud och efterfrågan av arbetskraft, 
lönebildning och urbaniseringens och globaliseringens konsekvenser. Andra 
kunskapsområden är arbetsrätt och reglering, matchningsproblematik och utbild
ningssystemet samt ökande krav på utbildning och kompetens. 

Det är även angeläget att beakta strukturomvandlingarnas effekter på arbetsmarknaden 
och hur olika samhällsgrupper och delar av landet påverkas, samt effekterna på arbets
löshet, polarisering av villkor, ojämlikhet och inkomstfördelning mellan olika 
samhällsgrupper. Framöver kan nya sektorer påverkas av strukturomvandlingarna, 
exempelvis professioner som ekonomer och jurister, i takt med att den tekniska 
utvecklingen ersätter mer rutinartade arbetsuppgifter. Hur tillvaratas då möjligheterna 
med digitalisering och automatisering? Vilka svårigheter finns med kompetensför
sörjning i olika sektorer och hur ser kopplingen ut mellan arbetsmiljö, arbetsvillkor, 
produktivitet och konkurrenskraft?

En välfungerande arbetsmarknad förutsätter att det skapas arbetstillfällen. Därför 
behövs mer kunskap om vilka faktorer som påverkar och vilken betydelse policy åtgärder 
har för tillväxten av jobb. Här ingår även frågor om företagande, innovation och entre
prenörskap samt omställningen till en grön ekonomi. Förutsättningarna i tjänste och 
servicesektorn, inklusive idéburet företagande är andra viktiga områden.

UTVECKLA VÄLFÄRDSSYSTEMET FÖR ATT STÖDJA ETT HÅLLBART ARBETSLIV
Ytterligare ett perspektiv för ett inkluderande arbetsliv, hållbar kompetensförsörjning 
och ett ökat arbetskraftsdeltagande är betydelsen av ett fungerande välfärdssystem för 
att uppnå balans mellan arbete och fritid, samt för ekonomiska och sociala konsekvenser 
av att kombinera familjebildning med arbete. 
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Utmaning 2. Att främja goda arbetsförhållanden 
Det går trender inom organiseringen av arbetsplatser gällande exempelvis olika styr
former och fysisk planering. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter till 
organisering och styrning av arbetet. Det finns flera olika typer av arbetsformer, 
däribland nyare som har möjliggjorts av digitaliseringen, som kan ha olika konse
kvenser på arbetsmiljö, villkor, effektivitet och konkurrenskraft. Det är en utmaning 
att främja goda förhållanden och villkor för alla som arbetar.4 

FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR FÖR ATT ORGANISERA OCH UTFÖRA ARBETE 
FÖR OLIKA ANSTÄLLNINGS OCH ARBETSFORMER 
Tillväxten av nya arbetstillfällen har tidigare skett framför allt inom yrkesområden 
som ställer medelhöga eller höga krav på utbildning/formell kompetens, men nu märks 
i stället en tillväxt inom yrken med låga respektive höga krav på utbildning och formell 
kompetens (Åberg 2015). Eftersom arbetsvillkor tenderar att vara kopplade till 
kompetens  nivå innebär denna utveckling ökade skillnader.

Generellt behövs mer kunskap om ojämlika arbetsförhållanden och villkor. Mycket 
tyder på en ökad polarisering av arbetsmarknaden och villkoren för anställda, med en 
tydlig koppling till ökande ojämlikhet, skillnader i hälsa och samhällsklyftor. Det 
finns även kunskapsbehov om arbetsplatser som på olika sätt bryter mot regler och 
bidrar till osund konkurrens på arbetsmarknaden och hur det påverkar samhället i stort. 

Det finns en tydlig tendens mot nya sätt att utföra och organisera arbete. Tids begränsade 
anställningar, liksom inhyrd arbetskraft, ökar något även om utvecklingen skiljer sig 
mellan olika branscher (SOU 2017:24). Det finns också indikationer på att nyare 
anställnings och arbetsformer, så som egenanställning och digitala plattformar, ökar. 
De nya anställningsformerna kan medföra sämre anställningsvillkor och arbetsmiljö 
samt sämre möjlighet till inflytande och påverkan för vissa grupper. Kopplingen 
mellan anställningsform och villkor påverkas av socioekonomisk status, etnicitet, ålder 
och kön (Arbetsmiljöverket 2018). Utvecklingen kan bidra till ökad polarisering och 
påverka tillgången till trygghetssystem. Det finns därför ett behov att studera utveck
lingen i en svensk kontext och utreda hur arbetet skiljer sig från mer reguljära former. 

Trots den här utvecklingen är fortfarande en klar majoritet av arbetstagarna tills
vidareanställda (SOU 2017:24). Förändringarna väcker dock frågor om påverkan på 
arbetsrätt och reglering, partsrelationer, delaktighet och inflytande och vem som 
ansvarar för arbetsmiljö och hälsa. Utvecklingen mot en ökande heterogenitet i 
anställnings och arbetsförhållanden sätter fokus på frågor om yrkesstabilitet och 
status i arbetsroll och konsekvenserna för individers arbetsmiljö, både i varje enskilt 
jobb och sett över en livstid, men även konsekvenser för organisationer och arbets
marknaden. Arbetstagares möjlighet till delaktighet, egenmakt och inflytande över 
arbetsprocesser inom olika sektorer, anställningsformer och styr – och organisations
system är en angelägen fråga.

I Sverige likt många andra västerländska länder har medlemskap i fackföreningar 
minskat betydligt de senaste decennierna och särskilt bland arbetare och i grupper 
med generellt lägre inflytande över sin arbetssituation. (Palm 2017). Det är därför av 
intresse att studera konsekvenserna av minskad facklig organisering i olika sektorer 
och olika anställningsformer för arbetsförhållanden, arbetsmiljö, jämlikhet och arbets
marknadens funktionssätt. 

4  Här ingår regeringens samhällsutmaningar inom arbetslivet gällande ”Arbetets organisering, anställningsformer, 
relationen mellan parterna och effekter på hur arbetet bedrivs och medarbetares hälsa och välbefinnande.”
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UTVECKLA ORGANISATION OCH LEDARSKAP I SYFTE ATT FÖRBÄTTRA  
ARBETSVILLKOR OCH EFFEKTIVITET 
På vilket sätt organisationer leds, organiseras och utför arbete är ett viktigt kunskaps
område. Konsekvenserna av införandet av management, organisations och ledarskaps 
modeller är ett område som behöver studeras. Ökande krav på flexibilitet, status i 
organisationer och sektorer, styrsystem, standardisering, individuellt handlings
utrymme och professionell identitet samt koppling till arbetsmiljö och kompetens
försörjning är angelägna frågor. 

Inom den här utmaningen är skillnader och likheter mellan olika sektorer på arbets
marknaden viktiga. Exempelvis hur privata, offentliga och ideella verksamheter skiljer 
sig åt. Globaliseringen har medfört att ett ökat antal internationellt ägda företag numera 
är verksamma i Sverige, vilket för upp frågan om skillnader i hur arbetet organiseras. 

Digitaliseringen har medfört nya möjligheter och utmaningar och påverkar arbets
tagargrupper på olika sätt, bland annat med en allt mer oklar gränsdragning mellan 
arbete och privatliv, med skilda konsekvenser för arbetsmiljö, villkor och hälsa. Ny 
teknik förändrar möjligheterna för styrning och organisation och det finns indikationer 
på en ojämn utveckling mellan olika samhällsgrupper och sektorer. Digitaliseringen 
har även bidragit till diskussioner om övervakning och integritet på arbetsplatsen. 

UTVECKLA OCH ANPASSA DEN DIGITALA TEKNIKEN FÖR ETT EFFEKTIVT OCH FLEXIBELT 
ARBETSLIV ANPASSAT TILL MÄNNISKORS VILLKOR OCH BEHOV 
Ett angeläget kunskapsområde är framtagning, utformning och användning av digitala 
verktyg och teknik, innovativa sätt att förbättra organiseringen av arbete och produkter 
och tjänster, påverkan på arbetsmiljön, kognitiv belastning och informations överflöde 
samt fysiska konsekvenser av teknikutvecklingen.

Utmaning 3. Att åstadkomma ett hälsofrämjande 
arbetsliv 
Att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv över hela yrkeskarriären blir alltmer centralt och är 
ett viktigt kunskapsområde. Inte minst på grund av de demografiska förändringar vi ser, 
förväntningen om ett förlängt arbetsliv och utvecklingen av sjukfrånvaron. Därför har vi 
valt ett hälsofrämjande arbetsliv som en av utmaningarna för forskningsprogrammet.5 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA ARBETA UNDER HELA YRKESKARRIÄREN 
Förutsättningarna för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv är under ständig 
förändring. Ungas etablering på arbetsmarknaden tar numera längre tid i takt med 
ökande krav på utbildning och strukturomvandlingarnas effekter på arbetsmarknaden. 
Samtidigt skapas nya förutsättningar att arbeta högre upp i åldrarna. Rationaliseringar, 
effektiviseringar och ökad produktivitet har medfört en intensifiering av arbetet och 
digitaliseringen har för många orsakat en oklar gränsdragning mellan arbete och fritid. 
Förutsättningarna för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv skiljer sig åt för grupper 
med olika arbets och anställningsförhållanden. 

Anpassning av arbetet och arbetets intensitet efter varierande förutsättningar under 
livet och för olika grupper kan vara angeläget för att individer ska kunna vara verksamma 
under ett helt arbetsliv. Det ökar även möjligheterna för arbete vid sjukdom och 
funktionsnedsättning. Kunskap om hur arbetsvillkor och arbetsmiljö interagerar med 
livsvillkor i övrigt är viktigt och hur livsvillkoren påverkar möjligheten till arbete.

5  Här ingår regeringens samhällsutmaningar inom arbetslivet gällande ”Att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och 
minska risken för att arbetstagare skadas och slits ut” och ”Arbetsmiljöns hälsoeffekter, samhällsekonomiska och företags
ekonomiska effekterna av god arbetsmiljö”. 
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Det finns stora skillnader i förutsättningar mellan olika sektorer och branscher.  
När det gäller arbetsmiljö och sjukskrivningar finns en betydande skillnad mellan 
kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser och sektorer.

De höga sjuktalen är ett samhällsproblem och innebär produktionsbortfall och ökade 
kostnader men också ett stort personligt lidande för de som drabbas. Det finns även 
risk för utslagning av individer i långtidssjukskrivning och tidig pension. Sjukdomar i 
rörelseorganen och psykiatriska tillstånd dominerar och insatser behöver stärkas både 
för att förebygga problem och för att bidra till återgång i arbete (Forte 2015a). 

Metoder för att återgå till arbete efter perioder med psykisk och fysisk ohälsa och 
sjukskrivning, samt förebyggande och hälsofrämjande insatser för en god arbetsmiljö 
är centralt. Det gäller också kunskap om faktorer i arbetsmiljön och villkor som 
främjar motivation, tillfredställelse och hälsa i arbetet och som minskar risken för 
sjukskrivning samt kopplingen till organiseringen av arbetslivet. Vad främjar en god 
arbetsmiljö och vad kännetecknar en hälsofrämjande arbetsplats? Även kunskap om 
konsekvenserna av arbetsorsakade skador och forskning om vinster av god arbetsmiljö 
för såväl individ som samhälle behövs.

MINSKA FÖREKOMSTEN AV HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER I ARBETSLIVET
Ett annat område där mer kunskap behövs för att åstadkomma ett hälsofrämjande 
arbetsliv är att studera hot, våld, trakasserier, kränkningar, mobbning, och övergrepp  
i arbetslivet. Inom exempelvis vården och för blåljuspersonal har hot och våld ökat 
under senare tid och kvinnor utsätts i större uträckning än män (Arbetsmiljöverket 
2017 och AFA Försäkring 2015). Internet och sociala medier har blivit arenor för hot 
och trakasserier och har öppnat upp för nya typer av utsatthet. Omfattningen av 
sexuella trakasserier och övergrepp har uppmärksammats och tydliggjorts det senaste 
året och ett jämställdhetsperspektiv är därför särskilt viktigt. 

MINSKA SKADLIG FYSISK BELASTNING OCH HÄLSOVÅDLIG KEMISK EXPONERING I ARBETSMILJÖN 
Trots att stora insatser gjorts vad gäller kemiska och fysiska arbetsmiljöförhållanden 
utgör de fortfarande en betydande orsak till ohälsa. Kunskap om fysisk och psykisk 
belastning och exponering, inklusive nya material, och metoder för att mäta exponering 
och olika utfall är betydelsefullt för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Det kan 
exempelvis röra sig om livscykelanalyser av vilka fysiska belastningar en produkt ger 
upphov till under sin livstid. Hur regler efterlevs och vilka konsekvenser det får för 
arbetsmiljön är en grundläggande fråga. Slutligen behövs det mer kunskap om framtida 
arbetsmiljöproblem, till exempel risker relaterade till klimatförändringarna, med 
koppling till organiseringen av arbetslivet. 

MINSKA DE PSYKOSOCIALA RISKERNA I ARBETSMILJÖN
Psykosociala besvär står för en ansenlig del av den arbetsrelaterade ohälsan och är en 
starkt bidragande orsak till sjukskrivning (Forte 2015a och 2015b). Viktiga faktorer är 
bland annat bristande kontroll över arbetet, bristande stöd från chefer, arbetstillfreds
ställelse och stress under lång tid. Det finns ofta samband mellan fysiska och psykiska 
risker och det går därför inte att separera riskerna från varandra. Ett viktigt kunskaps
område är därför utvecklingen av den psykiska ohälsan och arbetslivet, strategier för 
att minska påverkan och kunskap om hur arbetlivet kan utvecklas för att bli 
hälsofrämjande i detta avseende.

SÄKRA EN EFFEKTIV IMPLEMENTERING AV KUNSKAP OM ARBETSMILJÖ
Implementeringen av befintlig kunskap om bland annat psykosociala och kemiska 
riskfaktorer, liksom kunskap om gynnsamma faktorer i arbetet, är otillräcklig. Den 
kunskap som finns nyttjas i dag inte i tillräcklig omfattning i ledningen och organise
ringen av arbetsplatser. För att möta arbetslivets utmaningar behöver vi därför veta mer 
om hur nyttjande av kunskapen kan stimuleras i olika sektorer och verksamheter. 
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Inriktning för forskning 
inom programmet
Här presenteras Fortes samlade bedömning om vilka områden som behöver förstärkas 
inom arbetslivet inom ramen för forskningsprogrammet och vilka strukturella faktorer 
som behöver stimuleras i forskarsamhället6. 

UTMANINGAR INOM ARBETSLIVET
En utgångspunkt för utformningen av utlysningarna kommer vara de utmaningar 
inom arbetslivet som presenteras i agendan. Utlysningarna kommer även utformas i 
enighet med skrivningarna i forskningspropositionen (se bland annat avsnitten ”Natio
nella forskningsprogram” och ”Nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning”). 
Inom ramen för forskningsprogrammet kommer utlysningar tillmötesgå behovet av 
likväl forskning med grundläggande och kritiska perspektiv som forskning med mer 
tillämpbara ansatser. 

Fördelningen av pågående forskningsprojekt och forskningsansökningar under 2017 
visar att det finns intresse att söka forskningsmedel inom utmaningarna (se nedan avsnitt 
”Forskningsfinansiärslandskapet och kartläggningar av forskningsansökningar”). 
Det finns dock delutmaningar som har identifierats, där den pågående forskningen är 
mindre omfattande och där det även fanns ett mindre antal forskningsansökningar 
under 2017. Dessa delutmaningar är:

• Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa 
förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande (utmaning 1)

• Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet, med 
fokus på arbetsplatser och arbetsgivares roll (utmaning 1)

• Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv (Utmaning 1)
• Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete 

för olika anställnings och arbetsformer (utmaning 2)
• Utveckla och anpassa den digitala tekniken för ett effektivt och flexibelt 

arbetsliv anpassat till människors villkor och behov (utmaning 2)
• Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet (utmaning 3)
• Säkra en effektiv implementering av kunskap om arbetsmiljö (utmaning 3)

Forskningsfinansieringen kommer riktas mot ett urval av dessa delutmaningar under 
den första perioden av forskningsprogrammet. Detta för att uppnå ambitionen om att 
satsningarna inom ramen för forskningsprogrammet ska skapa mervärde i förhållande 
till de ordinarie insatserna på Forte och andra forskningsfinansiärer. Utformningen av 
bidragsformer och bedömningskriterier kommer att påverkas av de specifika förutsätt
ningar som finns inom varje delutmaning. 

6  Forte har samlat in synpunkter från bland annat forskningsfinansiärer, forskare och arbetsmarknadens parter om 
inriktningen på forskningsprogrammet. När det gäller bidragsformer har de synpunkter som inkommit varit mycket disparata; 
man har föreslagit allt från kortsiktigare och mindre omfattande satsningar till centrumsatsningar.
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BIDRAGSFORMER
Ett urval av de bidragsformer som presenteras i Bilaga 8 kommer att användas  
i utlysningar. 

• För att stärka forskningen och bygga upp forskningsmiljöer inom områden 
med en begränsad omfattning av pågående forskning och med svalt 
intresse från forskarsamhället kommer programstöd utlysas. Det är viktigt 
att forskargrupperna inkluderar både erfarna och nyligen disputerade 
forskare så att kontinuiteten av kunskap säkerställs.

• Projektbidrag kommer att utlysas för att stödja uppbyggnaden inom 
områden där kapaciteten bedöms som lägre och för att diversifiera och 
sprida möjligheterna till forskning till olika lärosäten och forskare. 

• Nätverksbidrag kommer att användas för att öka samordningen inom 
fältet och stimulera internationalisering. Nätverk fungerar som mötes
platser för mindre och mer etablerade forskare och för att främja samverkan 
inom de aktuella områdena. 

Andra bidragsformer kan bli aktuella inom områden med särskilda förutsättningar 
och med annan inriktning än vad som är sedvanligt på Forte. 

TVÄR– OCH FLERVETENSKAP 
Enligt uppdraget ska forskningsprogrammet skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig 
och tvärsektoriell samverkan. Forte finansierar forskning av högsta vetenskapliga 
kvalitet och samhällsrelevans och stimulerar tvär och flervetenskaplig forskning. 
Många intressenter har haft som synpunkt att forskningen som finansieras bör både 
vara tvär och flervetenskaplig och ha potential att påverka och förändra. Att forskningen 
är tvär och flervetenskaplig underlättar även att belysa samhällsföreteelser från 
varierande perspektiv och utifrån olika sociala faktorer. För forskningsprogrammet kan 
det gälla faktorer som ålder, socioekonomisk status, etnicitet och genus. Det kommer 
därför vara en viktig del i utformningen av utlysningar inom forskningsprogrammet. 

FÖRNYELSE 
En vanligt förekommande uppfattning bland forskare och andra intressenter är att 
arbetslivsfältet står inför ett generationsskifte. En utvärdering visade att det blivit 
svårare att attrahera och stödja doktorander till området och att nuvarande finansiering 
inte har möjlighet att stödja övergången av mänskligt och socialt kapital till yngre 
generationer i takt med att forskare i den föregående generationen pensioneras (Forte 
2015c). Kartläggningen som presenteras i den strategiska agendan visar dock att det 
skett en förnyelse bland projektledare som söker och beviljas forskningsbidrag. Bland 
beviljade ansökningar 2017 har 62 procent av projektledarna disputerat år 2005 och 
framåt. Det är viktigt att underlätta kompetensöverföring mellan äldre och yngre 
forskare för att inte värdefull kunskap ska gå förlorad. 

ÖKAD SAMORDNING
Det finns en vanligt förekommande åsikt om att det i Sverige i dag saknas ett forsk
ningsnav inom arbetslivsforskningen som ger identitet till forskningsområdet både 
nationellt och internationellt och som kan samla forskare inom området. Behovet har 
uppstått sedan Arbetslivsinstitutets nedläggning 2007. Det finns framgångsrika 
forskningsmiljöer men mer samordning och samarbete över forskningsdiscipliner 
nationellt och internationellt behövs. Det har även framkommit önskemål om 
nätverksstöd inom området. 
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INTERNATIONALISERING 
De nationella forskningsprogrammen ska utgöra en länk till internationella 
forsknings program och förstärka det svenska deltagandet i de europeiska 
forskningsfinansierings programmen. Det finns ett flertal internationellt sett fram
gångsrika forskningsmiljöer inom arbetslivsområdet men det behövs en bättre samverkan 
såväl nationellt som internationellt. Inom delar av arbetslivsforskningen sker det interna
tionella samarbetet främst med forskare i andra skandinaviska länder och i begränsad 
omfattning med forskare i andra länder (Forte 2015c). Forskningsprogrammet avser därför 
att främja och stimulera ökad internationalisering inom arbetslivsområdet. 

ARBETSPLATSNÄRA FORSKNING 
Forte och ett flertal andra intressenter har påpekat både möjligheterna med och behovet 
av arbetsplatsnära forskning i Sverige. Det kommer därför beaktas i utformningen av 
utlysningar och bidragsformer när så är relevant. I ett internationellt perspektiv har 
Sverige, på egen hand och tillsammans med de övriga nordiska länderna, unika möjlig
heter att bedriva arbetsplatsnära forskning. Det innebär att vi i Sverige får tillträde till 
arbetsplatser för att genomföra studier, oftast genom tillgång till anställningsregister, 
och därmed kan göra internationellt sett unika studier. Anställnings register har 
samma unicitet som våra personnummerbaserade register och denna ”infrastruktur” 
kan i högre grad användas för att få fram ny kunskap. Tillgång till anställ ningsregister 
innebär också att vi i Sverige kan göra arbetsplatsbaserade interventioner.

IDENTIFIERAT BEHOV AV ATT SPRIDA, IMPLEMENTERA OCH NYTTIGGÖRA FORSKNINGSRESULTAT
Enligt uppdraget för forskningsprogrammet ska det bidra till att öka forskningsresultatens 
genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad praktik 
och förvaltning. Ett av målen med forskningsprogrammet är därför att forskningens 
resultat och den kunskap som finns används och kommer arbetslivet till nytta.

Forte och ett flertal andra aktörer har påtalat att det finns omfattande brister i använ
dandet av forskningsresultat inom arbetslivsområdet på arbetsplatser och mer generellt 
i policy och praktik. Till exempel finns det brister i implementering av befintlig kunskap 
vad gäller kemiska och fysiska arbetsmiljörisker på små och mobila arbetsplatser (Forte 
2015a). Ett ökat användande av befintlig kunskap om att stimulera en god arbetsmiljö 
på arbetsplatser inom kvinnodominerade sektorer skulle kunna bidra till att minska 
sjukskrivningar (Forte 2015b). Problematiken kring användningen av forskningsresultat 
togs även upp i den statliga utredning som låg till grund för inrättandet av den nya 
myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten inrättades delvis för att skapa över
blick över den samlade kunskapen, ta ställning till nya rön samt sprida forskningsresultat 
som ska komma till nytta i arbetsmiljöarbetet (SOU 2017:28). Den omfattande kunskap 
som redan finns behöver således i större uträckning spridas, implementeras och nyttig
göras och forskningsprogrammet avser att stimulera denna utveckling i samverkan 
med andra relevanta myndigheter och aktörer. Det kan exempelvis ske genom 
nätverksskapande aktiviteter, utbyte mellan forskning och arbetsorganisationer och 
finansiering av forskning i syfte att implementera kunskap om arbetsliv. 

För att forskningsresultat ska nå ut till aktuella målgrupper och nyttiggöras på bästa sätt 
är det viktigt att forskare som får finansiering inom ramen för forskningsprogrammet har 
en plan om hur de redan från starten kan samarbeta med representanter från relevant(a) 
målgrupp(er), om så relevant för forskningsfrågan. Med anledning av det begär Forte 
numera in en beskrivning i ansökningarna av projektens samverkansaktiviteter. 

För att öka nyttiggörande och användning av forskningsresultat kommer Forte fortsätta 
med att utveckla aktiviteter, se avsnitt ”Fortes arbete med kommunikation och nyttig
görande inom ramen för programmet”.
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Kunskapsgenerering och 
forskningsfinansiering 
om arbetslivet i Sverige
I det här avsnittet presenteras först en generell bakgrund följt av en övergripande analys 
av rapporter och kunskapsöversikter inom arbetslivsområdet, forskningsfinansiärsland
skapet samt kartläggningar av forskningsansökningar 2017 och pågående forsknings
projekt som finansieras av forskningsfinansiärer. 

Svensk arbetslivsforskning har utvecklats sedan 1950talet och olika inriktningar har 
vuxit fram i takt med samhällsutvecklingen och förändrade institutionella kontext 
(FAS och Vinnova 2008). Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter under efter
krigstiden gav en unik forskningsinfrastruktur för forskning inom arbetsmarknad, 
arbetsmiljö och arbetsorganisation (Forte 2015c). Arbetslivsforskningen i Sverige hade 
en höjdpunkt gällande finansiering och antal aktiva forskare under 1970–1980talen 
men har minskat sedan 1990talet (Håkansta 2014). Det har på senare tid uttryckts oro 
bland forskare och andra intressenter om framtiden för arbetslivsforskningen i Sverige, 
särskilt efter Arbetslivsinstitutets nedläggning 2007. Nedläggningen medförde minskad 
finansiering till forskningsfältet som initialt uppskattades uppgå till 200 miljoner 
kronor per år (FAS 2009). 

Arbetslivsinstitutet hade i uppdrag att bedriva forskning, utbildning och kunskaps
förmedling i arbetsmiljö, arbetsorganisations och arbetsmarknadsfrågor. Efter 
nedläggningen var ambitionen från den dåvarande regeringen att arbetslivsforskningen 
skulle bedrivas vid landets universitet och högskolor. Samtidigt ökade den externa 
finansieringen via Forte med 20 miljoner kronor per år. 

Efter nedläggningen har organiseringen och finansieringen av forskningsfältet delvis 
ändrat inriktning från att ha en strategisk, koordinerande och verksamhetsnära karaktär 
till att vara mer diversifierad och med fokus på vetenskaplig kvalitet och publicering  
i internationella tidskrifter (Forte 2015c). Variationen av akademiska discipliner och 
universitet och högskolor som bedriver forskning inom området har ökat. Det kan 
tyda på en delvis positiv utveckling för forskningsfältet (Håkansta 2014).

2018 inrättade regeringen en ny myndighet för arbetsmiljöfrågor – Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap – vars uppgift bland annat är att på ett samordnande sätt samla in, 
systematisera och förmedla kunskap om arbetsmiljö. 

I en utvärdering från 2007 konstaterades att svensk arbetsmiljöforskning håller hög 
vetenskaplig kvalitet och relevans samt att det fanns en god balans mellan etablerade 
och nya områden (FAS 2007). Vidare visade utvärderingen att den svenska forskningen 
låg över världsgenomsnittet och att publikationerna höll en hög och jämn nivå. 

En utvärdering av svensk arbetsorganisationsforskning under perioden 2007–2013 
visade även på hög forskningsproduktivitet och akademiskt genomslag (Forte 2015c). 
Det konstaterades att forskningsfältet karaktäriseras av både kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder och att det fanns cirka 70 aktiva forskargrupper spridda runt om 
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vid landets högskolor och universitet. Utvärderingen använde en bred definition av 
arbetsorganisationsforskning, inklusive arbetsmarknadsfrågor och arbetsmiljörelaterade 
områden, vilket gör att slutsatserna kan användas i en bredare bemärkelse. Utvecklings
områden för forskningsfältet är bland andra ny teoribildning som tar hänsyn till sociala 
och ekonomiska förändringar och en ny svensk modell för arbetslivet. Ytterligare ett 
utvecklingsområde är det internationella samarbetet utanför de skandinaviska länderna. 
Stöd till strategisk planering, koordinering av forskning, förnyelse av forskningsfältet 
och internationalisering pekas ut som åtgärdspunkter. 

Rapporter och kunskapsöversikter om arbetsliv
Forte har tagit fram en kartläggning av befintliga kunskapsöversikter och rapporter 
med ett övergripande nationellt eller internationellt perspektiv inom arbetslivsområdet 
som publicerats mellan åren 2013 och 2017. Syftet var att ge en bild över vilka aktörer 
som är aktiva inom området, vilka teman och inriktningar som lyftes fram samt 
omfattningen på rapportproduktionen. Sammantaget finns det en betydande rapport
produktion inom arbetslivsområdet. Det finns ett flertal organisationer med varierande 
uppdrag som bevakar delvis olika intressen. Exempelvis arbetsgivare, fackföreningar, 
myndigheter och organisationer med nära koppling till forskning. Arbetslivet är ett 
omskrivet och omdebatterat område med ideologiska motsättningar så väl som en stor 
vetenskaplig bredd. 

Totalt redovisades drygt 725 rapporter fördelade på ett femtiotal organisationer. 
Bland organisationerna finns forskningsfinansiärer, forskningsutövare, myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer och internationella organisationer. 
Rapporterna klassificerades efter följande sökord: 

• Hållbart arbetsliv
• Arbetsrelaterad ohälsa 
• Diskriminering 
• Digitalisering
• Globalisering
• Automatisering
• Migration 
• Integration
• Diskriminering 

Rapporterna spänner över ett brett fält av arbetslivsfrågor. Om en ämnesmässig 
indelning görs mellan arbetsmarknad, arbetsmiljö samt arbetsorganisation har en 
övervägande del av rapporterna arbetsmarknadsfrågor som huvudfokus. Områdena går 
dock in i varandra så en skarp indelning är svår att göra. Arbetsmarknadens parter och 
Institutet för Arbetsmarknads och utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU) har 
tillsammans drygt 300 publikationer under den studerade perioden som kan förklara 
att arbetsmarknadsaspekter förekommer i många rapporter. Av sökorden dominerar 
”ett hållbart arbetsliv” med 110 träffar. Därefter följer övriga nyckelord med mellan 
30–60 sökträffar. Undantaget är sökordet ”automatisering” som enbart har klassats på 
två rapporter. 

Gällande de utmaningar och delutmaningar i arbetslivet som presenteras i den strategiska 
agendan finns en majoritet av rapporterna i kartläggningen inom ”Att skapa ett hållbart 
och inkluderande arbetsliv” och en västenlig andel inom delutmaningen ”Säkerställa 
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en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar”. Delutmaningar som 
adresseras av ett mindre antal rapporter är exempelvis ”Minska förekomsten av hot, 
våld och trakasserier i arbetslivet” och ”Minska psykosociala risker i arbetsmiljön” 
samt ”Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för 
olika anställnings och arbetsformer”. 

Materialet klassificerades också på andra relevanta sökord. De vanligast förekom
mande nyckelorden är ”arbetslöshet” och ”sysselsättning” följt av ”sjukfrånvaro”, 
”utbildning”, ”regelverk” och ”lön”. Även rapporter om jämställdhet och skillnader 
mellan kön är flitigt förekommande liksom skillnader i utlandsföddas situation.

Av de utmaningar som regeringen aviserade i samband med att Forte fick ansvar för 
arbetslivsprogrammet tyder sammanställningen av redovisade rapporter på att arbets
miljöns hälsoeffekter är underrepresenterade i antal rapporter.

I Bilaga 3 finns en beskrivning av de organisationer som ingick i kartläggningen samt 
vilken övergripande inriktning rapporterna har. 

Forskningsfinansiärer och kartläggning av 
forskningsansökningar
I syfte att ge en överblick över den pågående forskningen inom arbetslivsområdet och 
trender i forskningsansökningar kontaktade Forte andra forskningsfinansiärer och 
efterfrågade uppgifter om all deras pågående finansierade forskning inom arbetslivs
området och vilka ansökningar inom arbetslivsområdet som respektive finansiär hade 
fått in under 2017 (Se avsnittet ”Kartläggning av forskningsansökningar” under 
”Process för framtagande av strategiska agendan”). Syftet var vidare att få underlag för 
att kunna göra prioriteringar bland de områden som behöver mer finansiering. 

Kartläggningen gäller den så kallade externa finansieringen av forskning och inte 
forskning som finansierats av exempelvis lärosäten. I kartläggningen ingår inte forskning 
som finansierats av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, 
och utvecklingsprojekt som finansierats av svenska ESFrådet. Finansieringen av 
forskning sker genom olika typer av utlysningar. De kan vara öppna i sin karaktär, 
 att forskarna som söker forskningsmedel formulerar självständigt områden som ska 
beforskas,  eller tematiska, och håller sig då till mer avgränsade områden. De större 
finansiärerna erbjuder ofta en blandning av öppna och tematiska utlysningar.  
Se Bilaga 4 för en lista på relevanta tematiska utlysningar. 

Nedan följer en kort beskrivning av de organisationer som medverkat samt vilken 
arbetslivsforskning de stödjer och vilka ansökningar de fått in under 2017. 

AFA FÖRSÄKRING 
AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar de 
anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting, regioner och vissa 
kommunala bolag.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen 
satsar de cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom det privata 
näringslivet och i kommuner och landsting. AFA ger anslag till fristående projekt eller 
till projekt som ingår i utlysningar av FoUprogram. Syftet är att bidra till minskade 
arbetsskador och ohälsa i arbetslivet. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad 
praktisk nytta är kriterierna när AFA bedömer vilka projekt som ska få anslag.
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Av de 105 pågående forskningsprojekt inom arbetslivsområdet ligger merparten (84%) 
inom huvudområdet arbetsmiljö och resterande inom arbetsorganisation. Finansieringen 
för de pågående projekten uppgår till 250 miljoner kronor och bidragsformen är framför 
allt treåriga projekt även om projekt med kortare och längre bidragstider förekommer. 

AFA Försäkring kunde av sekretesskäl inte ange vilka som hade sökt finansiering hos 
dem under 2017, men kunde konstatera att antalet ansökningar var drygt 130 stycken. 
Enligt AFA:s egen kategorisering hörde ansökningarna främst till kategorierna 
arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, hälsa, sjukfrånvaro 
samt kemiska hälsorisker.

FORMAS
Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som arbetar med forsknings
finansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation. 

Formas finansierar forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 
Totalt fördelar forskningsrådet 1,3 miljarder per år till olika forskningsprojekt. Formas 
arbetar också med att utvärdera och analysera sina insatser och bistår med underlag till 
regeringens forskningspolitik. 

Av Formas tio pågående projekt inom arbetslivsområdet är majoriteten (80%) inom 
huvudområdet arbetsmiljö, 10% inom arbetsorganisation och 10% inom arbetsmarknad. 
Finansieringen för de pågående projekten uppgår till 34 miljoner kronor och bidrags
formen är projekt. 

Alla sju ansökningar 2017 hör till huvudområdet arbetsmiljö.

FORTE
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, är en statlig myndighet under 
Socialdepartementet som varje år förmedlar ca 550 miljoner kronor till både grundläg
gande och behovsstyrd forskning. Forte finansierar vetenskaplig forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet och med hög samhällsrelevans inom hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Forte utvärderar forskningens effekter och hur resultaten kan omsättas i praktiken, 
arbetar med kunskapsspridning och skapar mötesplatser där forskning och framtid står 
i fokus.

Av Fortes 166 pågående projekt inom arbetslivsområdet hör 40% till huvudområdet 
arbetsmiljö, 34% till arbetsorganisation och 26% till arbetsmarknad. Finansieringen för 
de pågående projekten uppgår till 720 miljoner kronor och en bred palett av bidrags
former finansieras (se avsnittet ”Bidragsformer” under rubriken ”Insatser inom forsk
ningsprogrammet” för en beskrivning). Forte har bland annat finansierat tre 10åriga 
Fortecentra inom arbetslivsområdet. 

De 738 inkomna ansökningarna 2017 inom arbetslivsområdet fördelar sig på så gott 
som samma sätt; 41% arbetsmiljö och hälsa, 32% arbetsorganisation och 27% arbets
marknad.

KKSTIFTELSEN
KKstiftelsen, Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling, finansierar projekt 
inom forskning och utbildning på avancerad nivå som bygger kompletta miljöer under 
förutsättning att näringslivet aktivt medverkar. Uppdraget är att stärka Sveriges 
konkurrenskraft. 

KKstiftelsens finansiering vänder sig till Sveriges nya universitet och högskolor samt 
specialhögskolorna. 
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KKstiftelsen har fyra pågående projekt inom arbetsliv varav 25% ligger inom huvud
området arbetsmiljö och 75% inom arbetsorganisation. Finansieringen för de pågående 
projekten uppgår till 14 miljoner kronor och bidragsformen är projekt. 

Av de åtta inkomna ansökningarna under 2017 hör 40% till arbetsmiljö och 60% till 
arbetsorganisation. 

KONKURRENSVERKET
Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig 
verksamhet, en effektiv offentlig upphandling, bedriva tillsyn och att ge stöd inom 
konkurrensområdet. Dessutom arbetar Konkurrensverket med forskningsfrågor och 
internationellt samarbete.

Konkurrensverket har ett pågående projekt inom arbetslivsområdet och det hör till 
huvudområdet arbetsmiljö. Finansieringen för det pågående projektet uppgår till 
2 miljoner kronor.

Av de två inkomna ansökningarna 2017 hör det ena till arbetsmiljö och det andra till 
arbetsmarknad.

RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till 
ändamål att främja och stödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Fondens medel ska bland annat användas för att stödja stora och långsiktiga forsk
ningsprojekt. RJ ska särskilt uppmärksamma nya forskningsuppgifter som kräver 
snabba och kraftiga insatser samt ge stöd till projekt och program som innebär gräns
överskridanden mellan discipliner och även främja forskarrörlighet internationellt och 
mellan universitetet/högskolor och andra verksamheter.

Av RJ:s 51 pågående projekt inom arbetslivsområdet hör 8% till huvudområdet arbets
miljö, 41% till arbetsorganisation och 51% till arbetsmarknad. Finansieringen för de 
pågående projekten uppgår till 130 miljoner kronor och bidragsformerna är varierande. 

RJ har inte lämnat någon uppgift om inkomna ansökningar 2017.

VETENSKAPSRÅDET 
Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till 
forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år 
stödjer VR svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Vetenskapsrådet finansierar arbetslivsforskning huvudsakligen genom öppna utlysningar 
och genom olika typer av stödformer. Vetenskapsrådet finansierar också forskning 
inom särskilda områden som tillväxt, rasism och migration. Vetenskapsrådet har också 
genomfört en kartläggning av forskning om rasism på arbetsmarknaden.

Av VR:s 72 pågående projekt inom arbetslivsområdet hör 17% till huvudområdet 
arbetsmiljö, 17% till arbetsorganisation och 66% till arbetsmarknad. Finansieringen för 
de pågående projekten uppgår till 395 miljoner kronor och projekt är den vanligaste 
bidragsformen. 

Av de 169 inkomna ansökningarna 2017 hör 13% till arbetsmiljö, 34% till arbetsorga
nisation och 53% till arbetsmarknad. 
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VINNOVA
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att bidra till hållbar 
tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör de främst genom 
att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya 
lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings och innovationsmiljöer.

Vinnova stimulerar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig 
verksamhet, civilsamhället och andra aktörer. Deras verksamhet är även inriktad på 
att stärka internationell samverkan. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder 
kronor för att främja innovation. Vinnova är en statlig myndighet under Närings
departementet. 

Arbetslivsforskning genomförs i Vinnovas regi integrerat i det innovationsarbete  
de stödjer inom sina satsningar. Det är viktigt att aktörer som ingår som partners i 
Vinnovas satsningar arbetar med hur de leder innovation och skapar förutsättningar 
för hållbart arbete. De har också enskilda satsningar på just innovationsledning och 
organisering för att ta fram och sprida kunskap. I de satsningar där syftet främst är  
att ta fram konkreta produkter eller produktionssystem är det dock svårt att lyfta ut 
enskilda moment i innovationsprocessen som kan hänföras till arbetsmiljö/arbetslivs
forskning. Många av Vinnovas projekt arbetar dessutom aktivt med produkter och 
processer som bidrar till säkrare och bättre arbetsmiljö samt till utveckling av med 
arbetarnas kompetens. I sammanhanget kan dock nämnas de särskilda satsningar som 
görs på utveckling av digitalt stöd för lärande i olika delar av arbetslivet, på sociala 
innovationer och på normkritisk innovation vilka initierat projekt som ger viktiga 
bidrag till arbetslivets utveckling. 

Av Vinnovas 122 pågående projekt inom arbetslivsområdet hör 15% till huvudområdet 
arbetsmiljö, 58% till arbetsorganisation och 27% till arbetsmarknad. Finansieringen för 
de pågående projekten uppgår till 355 miljoner kronor och bidragsformen är innova
tionsprojekt.

Av de 131 inkomna ansökningarna 2017 hör 29% till arbetsmiljö, 50% till arbetsorgani
sation och 21% till arbetsmarknad. 

FORSKNINGSANSÖKNINGAR INOM ARBETSLIVSOMRÅDET UNDER 2017
I den här delen av kartläggningen ingår forskningsansökningar från Vetenskapsrådet, 
Vinnova, Formas, KKstiftelsen, Konkurrensverket och Forte. AFA Försäkring ingår 
inte, vilket leder till en underskattning av forskningsansökningar inom arbetsmiljö 
och arbetsorganisation. Riksbanken Jubileumsfond ingår inte heller vilket sannolikt 
leder till en underskattning av forskningsansökningar inom arbetsorganisation och 
arbetsmarknad. 

Totalt inkom 1055 forskningsansökningar inom arbetslivsområdet till de medverkande 
finansiärerna under 2017. Av dessa var 604 (57%) från kvinnor och 439 (42%) från män 
och 11 av okänt kön. Beviljandegraden (dvs andelen som beviljades medel i förhållande 
till hur många som sökte) för kvinnor var 14% och för män 15%. 

Gällande disputationsår för forskningsansökningarnas projektledare har en majoritet, 
67%, disputerat från år 2005 och framåt (Se Tabell 1 i Bilaga 5). 62% av projektledarna 
som fick sina forskningsansökningar beviljade under 2017 hade disputerat från 2005 
och framåt. Resultatet visar att det har skett en förnyelse bland forskare som söker 
forskningsbidrag och att detta även hänt efter Arbetslivsinstitutets nedläggning. 

De universitet och högskolor som var hemvist (s.k. medelsförvaltare) för flest forsk
ningsansökningar under 2017 var i fallande ordning: Karolinska Institutet, Göteborgs 
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universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala 
universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping, Luleå Tekniska universitet 
och Högskolan i Gävle. Beviljandegraden för forskningsansökningarna vid högskolorna 
och universiteten varierar betydligt (se Tabell 2 i Bilaga 5). Resultatet tyder på att det 
finns en bred spridning av aktiva forskare inom arbetslivsområdet vid Sveriges olika 
universitet, högskolor och forskningsinstitut. 

Statistiska centralbyråns (SCB) standard för svensk indelning av forskningsämnen 
används av finansiärerna för att kategorisera forskningsansökningar, och de sökande 
får hos flera av finansiärerna själva ange vilket forskningsämne som är mest relevant 
för sina ansökningar. 64% av beviljade ansökningar under 2017 var inom samhälls
vetenskap och de ansökningarna hade en beviljandegrad på 15%. Inom samhälls vetenskap 
var ekonomi och näringsliv, sociologi och annan samhällsvetenskap (däri tvärveten
skapliga studier inom samhällsvetenskap och arbetslivsstudier ingår) dominerande. 
20% av beviljade ansökningarna var inom medicin och hälsovetenskap och hade en 
beviljandegrad på 10%. Inom medicin och hälsovetenskap var hälsovetenskap störst 
underkategori. 11% av beviljade ansökningar var inom teknik (Se Tabell 3 i Bilaga 5). 

Forskningsansökningar som kategoriserades som samhällsvetenskapliga var i majoritet 
hos alla de deltagande finansiärerna. Flest ansökningar inom medicin och hälsovetenskap 
skickades in till Forte (Se Tabell 4 i Bilaga 5). 

Fördelningen av forskningsansökningar under 2017 mellan huvudområdena arbets
marknad (30%), arbetsorganisation (35%) och arbetsmiljö (35%) var relativt jämn (se 
avsnitt ”Arbetslivsforskning”). Detta tyder på att det finns aktiva forskare inom hela 
arbetslivsområdet. Antal beviljade projekt och beviljandegrader skiljer sig dock åt 
något (se Tabell 5 i Bilaga 5). 

Gällande fördelningen av forskningsansökningar på utmaningarna inom arbetslivet (se 
avsnittet ”Utmaningar inom arbetslivet” för beskrivning) är fördelningen även här jämn: 

• Utmaning 1: Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv, 342 ansökningar
• Utmaning 2: Att främja goda arbetsförhållanden, 341 ansökningar
• Utmaning 3: Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv, 372 ansökningar

Fördelningen mellan delutmaningar varierar dock betydligt, vilket delvis kan förklaras 
av att vissa delutmaningar är er omfattande än andra. Några delutmaningar är mindre 
i sin omfattning och det speglas i ansökningstryck och intresse. Beviljandegraden 
varierar även mellan olika delutmaningar. 

Delutmaningar med flest antal ansökningar är: 

• Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra arbetsvillkor  
och effektivitet, 259 ansökningar, 15% beviljandegrad

• Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela yrkeskarriären,  
175 ansökningar, 9% beviljandegrad

• Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar, 
155 ansökningar, 17% beviljandegrad

• Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet, 121 
ansökningar, 16% beviljandegrad

• Minska skadlig fysisk belastning och hälsovådlig kemisk exponering  
i arbetsmiljön, 118 ansökningar, 18% beviljandegrad
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Delutmaningar med ett mindre antal ansökningar är exempelvis: 

• Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa 
förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande, 26 ansökningar, 19% 
beviljandegrad

• Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för 
olika anställnings och arbetsformer, 29 ansökningar, 21% beviljandegrad

• Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet, 22 ansökningar, 
14% beviljandegrad. 

Se Tabell 6 i Bilaga 5 för en fullständig redogörelse. 

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT
I den här delen av kartläggningen ingår pågående forskningsprojekt som är finansierad 
av följande finansiärer: Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, KKstiftelsen, Konkurrens
verket, Forte, AFA Försäkring och Riksbankens Jubileumsfond. 

Det totala beviljade beloppet för pågående forskningsprojekt inom arbetslivsområdet 
uppgår till 1,89 miljarder kronor fördelade på 531 projekt. En knapp majoritet, 55%, av 
projektledarna är kvinnor. Bland de projektledare som disputerade innan år 2000 är 
män i majoritet, därefter är det fler kvinnor är män. 74% av projektledarna disputerade 
från år 2000 och framåt och 55% från 2005 och framåt (se Tabell 7 i Bilaga 6). 

Fördelningen mellan olika forskningsämnen för de pågående forskningsprojekten är 
mycket lik den för forskningsansökningar 2017. 66% av pågående projekt är inom 
samhällsvetenskap, 22% inom medicin och hälsovetenskap och 9% inom teknik (se 
Tabell 8 i Bilaga 6). Samhällsvetenskapliga projekt är i majoritet hos samtliga deltagande 
finansiärer, förutom Formas. Vinnova finansierar flest projekt inom teknik. 

Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet 
och Lunds universitet är de största forskningsorganisationerna som den pågående 
forskningen har som hemvist. Sammanlagt står dessa organisationer för 67% av den 
pågående forskningen. Resterande forskningsprojekt är spridda i mindre omfattning 
på universitet, högskolor och institutet över landet (se Tabell 9 i Bilaga 6). 

Den största andelen av pågående forskningsprojekten ligger inom huvudområdet 
arbetsmiljö (37,5%), följt av arbetsorganisation (34%) och arbetsmarknad (28,5%) (Se 
Tabell 10 i Bilaga 6) 

De 531 pågående forskningsprojekten inom arbetslivsområdet fördelar sig mellan 
utmaningarna inom arbetslivet enligt följande: 

• Utmaning 1: Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv, 153 projekt
• Utmaning 2: Att främja goda arbetsförhållanden, 184 projekt
• Utmaning 3: Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv, 194 projekt

Likt kartläggningen av forskningsansökningar 2017 är de pågående forskningspro
jekten dock ojämnt fördelade mellan de delutmaningar som beskrivs i avsnittet om 
utmaningar inom arbetslivet. Delutmaningar med störst antal finansierade projekt är: 

• Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra arbetsvillkor och 
effektivitet, 147 projekt

• Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar, 
89 projekt
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• Minska skadlig fysisk belastning och hälsovådlig kemisk exponering i 
arbetsmiljön, 77 projekt

• Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela yrkeskarriären,  
72 projekt

Delutmaningar med ett mindre antal pågående projekt är exempelvis: 

• Säkra en effektiv implementering av kunskap om arbetsmiljö, 6 projekt
• Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet, 7 projekt
• Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete 

för olika anställnings och arbetsformer, 12 projekt
• Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa 

förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande, 15 projekt
• Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv, 16 projekt

Se Tabell 11 i Bilaga 6 för en fullständig redogörelse samt fördelning av beviljade 
medel per utmaning och delutmaning. 
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Insatser inom forsknings-
programmet 
Nedan finns en beskrivning av de insatser inom forskningsprogrammet som krävs, 
förutom finansiering, för att fullfölja uppdraget samt avslutande kommentarer om 
utformningen av bidragsformer inom forskningsprogrammet.

Samordning av beviljade forskningsprojekt 
Enligt uppdraget för forskningsprogrammet ska det verka som en plattform för 
pågående projekt. Inom ramen för forskningsprogrammet kommer Forte därför arbeta 
med kontinuerlig uppföljning av beviljade forskningsprojekt i syfte att öka kännedom 
och nätverkande mellan forskare. Det kan bland annat ske genom nätverksträffar och 
konferenser och andra uppföljningsaktiviteter. 

Samordning mellan finansiärer och andra aktörer
Enligt uppdraget ska forskningsprogrammet verka för att en aktiv och strategiska 
koordinering av forskningsfinansiering. Genom regelbundna möten mellan relevanta 
forskningsfinansiärer skapas översikt över olika satsningar och överlapp kan minska. 
Det sker framförallt inom ramen för forskningsprogrammets programkommitté. 
Möjligheter till samfinansiering kan även undersökas för att ytterligare öka genom
slaget. 

Forte kommer inom ramen för programmet att fortsätta ha dialoger med andra 
relevanta aktörer. Detta i syfte att samordna och skapa överblicksbild över utveck
lingen inom arbetslivet och identifiera framtida kunskapsbehov.

Fortes arbete med kommunikation och nyttiggörande 
inom ramen för programmet 
Forskningsprogrammet har som uppgift att bidra med kunskap och förståelse kring 
hur vi i framtiden skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv. 
Därför är det av stor vikt att löpande kommunicera kring programmets olika delar och 
göra arbetet känt för relevanta målgrupper, såsom forskare, beslutsfattare och andra 
samhällsaktörer. 

För Forte är det viktigt att säkerställa att den forskning som myndigheten finansierar 
kommer verksamheter och organisationer till nytta, varför också ett betydande mål med 
programmet är att tillgängliggöra och se till att de resultat som framkommer under 
arbetets gång kommer till användning. Det kommer att ske genom kommunikations
insatser såsom workshops, enkäter, intervjuer och dialogmöten med nyckelpersoner 
inom området. Även via artiklar på Fortes hemsida och genom inlägg i sociala medier 
kommer forskningsprogrammets arbete att spridas.

Forte planerar att ta fram kunskapsöversikter inom avgränsade områden under 
program perioden i syfte att öka kunskapen om befintlig forskning, skapa underlag  
för spridning samt identifiera fortsatta kunskapsbehov. 
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Process för framtagande 
av strategiska agendan
Framtagandet av den strategiska agendan har karaktäriserats av konsultationer med 
forskare och övriga intressenter inom arbetslivsområdet. En övergripande utgångspunkt 
i arbetet har varit att identifiera områden av utmaningar inom arbetslivet för att skapa 
förutsättningar för effektiv användning av resurserna. Nedan följer en beskrivning av 
de olika momenten i arbetet. 

Inspel till propositionen Kunskap i samverkan 
2016/17:50
Inför regeringens senaste forskningsproposition (2016/17:50) lämnade Forte enligt ett 
särskilt uppdrag ett förslag till vad forskningspolitiken kan innehålla med ett tioårs
perspektiv. Underlaget lämnades i rapporten Forskning möter samhälle (Forte 2015a). 
Rapporten föregicks av analyser och samtal med intressenter. 

I underlaget till forskningspropositionen konstaterade Forte att arbetslivets omdaning 
är ett av fem prioriterade strategiska områden. Svenskt arbetsliv genomgår snabba och 
genomgripande förändringar, drivna av globalisering, digitalisering, demografisk 
förändring, migration, nya styr och ledningssystem och anställningsformer. 

Intresseområden och förslag som lyftes fram i Forskning möter samhälle, och som har 
bäring på arbetslivsområdet, har beaktats i framtagandet av den strategiska agendan 
generellt och särskilt gällande skrivningarna om utmaningarna inom arbetslivet. 

Första möten med intressenter
När forskningspropositionen Kunskap i samverkan 2016/17:50 publicerades aviserades 
att Forte skulle få ansvar för ett 10årigt nationellt forskningsprogram om arbetslivs
forskning. Innan regeringsbeslutet var taget anordnade Forte två möten med arbets
marknadens parter och med forskarrepresentanter för att få synpunkter på intresse
områden och hur forskningsmedlen i forskningsprogrammet borde användas för att 
göra störst nytta.

Synpunkterna från mötena har beaktats i framtagandet av den strategiska agendan.

Programkommittén 
I enlighet med propositionen har Forte bildat en programkommitté och förutom 
representanter från Forte består den av representanter från AFA Försäkring, Formas, 
Vetenskapsrådet och Vinnova. 

Programkommittén bistår med utformning, genomförande och regelbunden upp 
datering av den strategiska forskningsagendan. 

Deltagandet från olika forskningsfinansiärer i kommittén möjliggör ett brett synfält 
och motverkar överlappningar mellan forskningsfinansiärernas satsningar.
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Förfrågan

Inbjudan
till w

orkshop

Enkät
forte.se

Arbetsprocessen

Forte bjöd in representanter 
från lärosäten, myndigheter, 
arbetsgivarorganisationer 
och fackförbund.

Särskilt utskick till 
respektive ledning vid 
landets universitet 
och lärosäten.

Rådgivande grupper

I dialog med referensgrupp och program
kommitté har den samlade kunskapen använts 
för att ta fram de utmaningar inom arbetslivet 
som forskningsprogrammet ska prioritera.

Öppen konsultation

Via en öppen webbenkät 
välkomnades inspel om 
utmaningar inom arbets
livs området och insatser 
som behövde vidtas.

Analys av forskningsansökningar

För att få klarhet i trenderna inom arbets
livsforskningen genomfördes en analys av 
pågående forskningsprojekt och vilka 
inriktningar som forskarna söker finan
siering inom.

Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, Riksbankens 
Jubileumsfond, AFA Försäkring, KKStiftelsen och 
Konkurrens verket skickade alla in svar om deras 
respektive forsknings ansökningar för 2017 och 
pågående forskningsprojekt inom arbetslivsområdet.

Kartläggning

Andra aktörers inspel till den forsknings
politiska propositionen och rapporter på 
arbetslivsområdet kartlades. 

Genomgång av Fortes rapporter

Fortes inspel till den forskningspolitiska 
propositionen ”Kunskap i samverkan” 
(2016/17:50) och andra rapporter 
användes som underlag i arbetet.

Arbetslivets 
utmaningar 

Prioriterade utmaningar
inom arbetslivsområdet

där forskningen
behöver stärkas.

Workshop

Under mötet inventerades och 
prioriterades utmaningar inom 
arbetslivsområdet. Även behov av 
insatser diskuterades.
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Referensgrupp 
För att kvalitetssäkra och förankra arbetet inom forskningsprogrammet har Forte valt 
att skapa en rådgivande referensgrupp. I referensgruppen ingår representanter från 
forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, ESFrådet samt Arbetsmiljöverket. Se  
Bilaga 1 för en lista av de organisationer som är representerade i referensgruppen.

Kartläggning av forskningsansökningar
För att skapa en nulägesbild av forskningen inom arbetslivsområdet skickades i 
februari 2018 en förfrågan till andra forskningsfinansiärer gällande: 

• Alla deras pågående forskningsprojekt som finansieras inom arbetslivsområdet
• Alla forskningsansökningar under 2017 som finansiären fått in inom 

arbetslivsområdet

Förfrågningarna innehöll 42 arbetslivsrelaterade sökord som även översattes till engelska 
(Se Bilaga 2 för en lista). Uppgifter om projektledares namn, kön och disputationsår 
efterfrågades samt SCBkoder för ansökan, ansökans hemvist (medelsförvaltare), 
projekttitel, sammanfattning, bidragsformer och beviljad finansiering. Det inkomna 
materialet sållades enligt relevans för arbetslivsforskning och därefter kategoriserades 
det enligt bland annat huvudområden och utmaningar inom arbetslivet. 

Syftet med att inhämta underlagen var att skapa en överblick över alla pågående 
forskningsprojekt och vilka inriktningar som forskare söker finansiering inom. 
Kartläggningen har använts för att studera omfattningen och orienteringen av arbets
livsforskningen i Sverige och vilka forskningsmiljöer som är aktiva. Följande forsk
ningsfinansiärer svarade: 

• AFA Försäkring
• Formas
• KKstiftelsen 
• Konkurrensverket 
• Riksbankens Jubileumsfond
• Vetenskapsrådet
• Vinnova

Därutöver kontaktades Energimyndigheten som finansierar forskning om exempelvis 
genus och ledarskap med koppling till energiomställningen, men deras ansökningar 
bedömdes inte falla direkt inom arbetslivsområdet. Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning, MISTRA, kontaktades också, och de fann inte några ansökningar inom 
området. Andra forskningsfinansierande stiftelser kontaktades men återkom inte. 

Analys av inspel till forskningspolitiska propositionen 
Forte gav i uppdrag till professor Karolina Parding vid Luleå universitet att genomföra 
en sammanställning och analys av olika organisationers inspel till regeringens senaste 
forskningspolitiska proposition (2016/17:50). Ett urval av de totalt 238 organisationer 
som skickade in inspel ingick i analysen. Syftet var att få en översikt över inspelens 
innehåll och relevans för arbetslivsområdet. Analysen har verkat som ett fortsatt underlag 
i arbetet med att definiera utmaningarna inom arbetslivet i den strategiska agendan. 
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Kartläggning av rapporter
Forte gav i uppdrag till professor Karolina Parding vid Luleå universitet att genomföra 
en översikt och tematisering av rapporter och kunskapssammanställningar inom 
arbetslivsområdet. 738 publikationer tematiserades bland annat efter ämne, inriktning 
och organisation. Syftet var att genom en omvärldsbevakning ge en bild över vilka 
aktörer som är aktiva inom området och inom vilka teman och inriktningar. Resultatet 
från kartläggningen redovisas översiktligt i den strategiska agendan. 

Workshop 
För att inhämta kunskap om utmaningar på arbetslivsområdet och förslag på insatser 
för att möta dessa, arrangerades en workshop i februari 2018 dit representanter från 
lärosäten, myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund bjöds in. Genom 
sin expertis och sitt kunnande bidrog deltagarna med värdefull kunskap till arbetet 
med utformningen av den strategiska agendan, inte minst gällande vilka utmaningar 
som forskningsprogrammet ska adressera och vilka finansieringsformer och arbetssätt 
som ska användas. 

Öppen konsultation
På Forte.se publicerades under mars 2018 en enkät som var öppen för alla att svara på. 
Genom enkäten gavs möjlighet att tycka till och prioritera vilka utmaningar inom 
arbetslivsområdet som ska adresseras i forskningsprogrammet och vilka åtgärder som 
bör prioriteras. Möjligheten att delta i enkäten spreds via Fortes alla kommunikations
kanaler och genom ett särskilt utskick till ledningarna vid Sveriges universitet och 
högskolor och övriga i Fortes intressentregister. Totalt fick Forte in 54 unika svar på 
enkäten. Svaren sammanställdes, kategoriserades och vägdes sedan in i arbetet med 
agendan. 

Internationell utblick
Forte gav i uppdrag till professor Maria Albin vid Centrum för arbets och miljö
medicin, att genomföra en internationell utblick inom arbetslivsforskningsområdet. 
Syftet var bland annat att ge en översiktlig bild av utvecklingen av arbetslivsforsk
ningen internationellt och lärdomar för svensk forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Lista på organisationer med representanter 
i forskningsprogrammets referensgrupp
Arbetsmiljöverket
Delegationen för migrationsstudier 
Högskolan i Gävle
Landsorganisationen, LO
Luleå tekniska universitet
Privattjänstemannakartellen, PTK 
Rådet för europeiska socialfonden, Svenska ESFrådet
Stockholms universitet
Svenskt näringsliv
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Temaplattformen Hållbart arbetsliv
Umeå universitet 
Örebro universitet 

Bilaga 2. Sökord för kartläggning av  
forskningsansökningar 2017 och pågående 
forskningsprojekt inom arbetslivsområdet 
 
PÅ SVENSKA 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmiljö
Arbete och hälsa
Arbetsorganisation
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsrelationer
Arbetslöshet
Arbetskraft
Arbetsrätt
Arbetsförmåga
Arbetsprestation
Anställningsvillkor

Anställningsformer
Arbetsplats
Arbetstid
Arbetsbelastning
Arbetsgivare 
Fackförbund
Pension 
Livspussel
Hållbart arbetsliv
Arbetsrelaterad ohälsa
Lönebildning
Sjukskrivningar
Yrkesroller
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Ledarskap
Styrning
Organisationsformer
Företagshälsovård
Belastningsskador 
Management
Rehabilitering 
Gränslöst arbete

Genusarbetsdelning/könsarbetsdelning
Stress
Inflytande 
Delaktighet
Skiftarbete
Nattarbete
Yrke
Jobb

 
PÅ ENGELSKA 
Work
Working life
Working environment
Work and health
Work organisation
Labour market
Labour market relations
Unemployment
Workforce
Work legislation
Ability to work
Work performance
Employment conditions
Types of employment
Workplace
Work hours
Workload
Employer 
Trade Union
Pension 
Worklife balance
Sustainable working life

Workrelated illness
Wage formation
Sick leave
Professional roles
Leadership
Management
Types of organisation 
Organisational structures
Occupational health care 
Repetitive strain injuries 
Management
Rehabilitation 
Limitless work
Division of work by gender/sex
Stress
Influence 
Participation
Shift work
Night work
Profession
Job
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Bilaga 3. Beskrivning av organisationer med rapport
produktion inom arbetslivsområdet och övergripande 
inriktning på rapporterna. 
Här följer en beskrivning av de organisationer som ingick i kartläggningen av 
rapporter och kunskapsöversikter. Redovisningen är uppdelad enligt typ av organi
sation. Beskrivningarna av organisationerna är tagna från organisationernas hemsidor. 
Rapporterna beskrivs övergripande i relation till områden och dessa är Fortes huvud
områden (se avsnittet ”Arbetslivsforskning”) samt ett urval av de sökord som 
uppdragstagaren använde i arbetet med kartläggningen: 

• Hållbart arbetsliv
• Arbetsrelaterad ohälsa 
• Diskriminering 
• Digitalisering
• Globalisering
• Automatisering
• Migration 
• Integration
• Diskriminering 

FORSKNINGS OCH PROJEKTFINANSIÄRER
AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar 
de anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa 
kommunala bolag. AFA Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö och hälsa. 
Resultaten av forskningen ska komma till praktisk nytta i arbetslivet och syftar till att 
minska ohälsa och arbetsskador i arbetslivet. AFA Försäkring har tagit fram rapporter 
som ligger inom områdena arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa och hållbart arbetsliv.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag från Arbets
marknadsdepartementet och Socialdepartementet. ESFrådets uppgift är att förvalta 
Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) vilket 
innebär att de utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika 
projekten. Många av deras rapporter handlar om tillväxt och sysselsättning och hör till 
områdena arbetsmarknad och integration.

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. 
Forskningen som finansieras är inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte tar 
också fram egna kunskapsöversikter och har bl. a tagit fram en kunskapsöversikt om 
psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro och en rapport om arbetsmiljö i kvinno
dominerade sektorer. Fortes rapporter ligger främst inom området arbetsmarknad men 
rapporter finns även inom arbetsmiljö, arbetsorganisation, hållbart arbetsliv, arbets
organisation, arbetsrelaterad ohälsa samt globalisering. 

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har publicerat ett par rapporter om automa
tiseringens konsekvenser för arbetet. SSF stödjer forskning inom naturvetenskap, 
teknik och medicin. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av 
högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida 
konkurrenskraft. Rapporterna berör frågor om arbetsmarknad, arbetsorganisation, 
arbetsmiljö och hälsa, digitalisering, globalisering, automatisering, hållbart arbetsliv 
och arbetsrelaterad ohälsa.
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FORSKNINGSUTÖVARE OCH KONSULTER
Apel-FoU är ett utvecklingsföretag som hjälper samhälle, näringsliv och organisa
tioner att hitta hållbara vägar till utveckling och lärande och gör det genom analys, 
utvärdering och forskning där de förenar teori och praktik. ApelFoU har tagit fram 
en rapport om arbetsplatslärande som social innovation och en om att ålderism 
drabbar arbetslösa 55+. Rapporterna platsar inom områdena arbetsliv och arbetsorgani
sation, hållbart arbetsliv och diskriminering.

IFAU –  Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett 
forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och 
genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar. IFAU har 115 rapporter 
med i sammanställningen. De publicerar bl. a om ungas etablering på arbetsmark
naden, kvinnors större föräldraansvar och högre sjukfrånvaro, löneutvecklingen bland 
invandrade och infödda och om selektivitet och jobbchanser bland arbetslösa. Rappor
terna är inom arbetsmarknadsområdet och berör även frågor om diskriminering och 
integration. 

KI, Karolinska Institutet, är ett av världens ledande medicinska universitet. KI har 
tagit fram en rapport om samband mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomst av 
mobbning och en om hälsa i arbetet i kommuner och landsting. Rapporterna platsar 
inom områdena arbetsmiljö och hälsa, arbetsmarknad, arbetsrelaterad ohälsa och 
diskriminering.

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, är Sveriges största universitet för teknisk 
forskning och utbildning. KTH har tagit fram en rapport om verksamhetsnära arbets
miljöarbete och en rapport om projektering och planering av nya arbetsmiljöer. 
Rapporterna är inom området arbetsmiljö och hälsa. 

Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag. De har publicerat en arbetsmark
nadsrapport om diskriminering. Rapporten är inom områdena arbetsmarknad, inte
gration och diskriminering. 

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan 
utvecklas och förbättras. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida 
kunskap. Rapporterna handlar om kompetensförsörjning, ungas etablering på arbets
marknaden, anställningsskydd och produktivitet, integration och matchning på 
arbetsmarknaden. Rapporterna är inom området arbetsmarknad. 

Stressforskningsinstitutet är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Stockholms universitet. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper 
påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. 
Stressforskningsinstitutets rapporter är inom områdena arbetsmiljö och hälsa, 
arbetsorganisation och arbetsmarknad, hållbart arbetsliv samt arbetsrelaterad ohälsa.

Därtill kommer ett antal forskningsrapporter från universitet och högskolor. Bland de 
forskningsrapporter som presenterades under perioden finns ett stort spann av inrikt
ningar från alkoholprevention på arbetsplatserna till arbetsmiljö och sjukskrivningar 
till arbetsrättsfrågor. Jämställdhetsaspekter inom arbetslivet tas upp i några rapporter 
liksom en kartläggning av arbetslivsforskningens framväxt. De flesta forskningsrap
porter återfinns inom området arbetsmarknad men även arbetsmiljö, arbetsorgani
sation och arbete och hälsa förekommer frekvent. 
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ÖVRIGA MYNDIGHETER
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingen 
har producerat många rapporter inom området arbetsmarknad och bl. a om arbets
löshet och om nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden, integration 
samt diskriminering. 35 rapporter från Arbetsförmedlingen ingår i sammanställ
ningen.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att 
se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. 
Arbetsmiljöverket har producerat 43 rapporter under undersökningsperioden inom 
främst områdena arbetsmarknad, arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, arbetsrelaterad ohälsa, 
och diskriminering. 

Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet som verkar för att brottsligheten 
minskar och tryggheten ökar i samhället. Brå har tagit fram några rapporter om 
främst hot, våld och utsatthet som platsar inom områdena arbetsmiljö och hälsa samt 
arbetsmarknad. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar på 
uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter 
och motverka diskriminering. En av deras två rapporter är en analys av arbetsgivares 
arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och den 
andra är en studie om förutsättningar och utmaningar i arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter. Rapporterna ryms inom områdena arbetsmarknad, diskriminering, 
arbetsorganisation samt integration.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre 
folkhälsa. Myndigheten har tagit fram en rapport om sambandet mellan utbild
ningsnivå och hälsa.

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner 
som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassan har tagit fram 37 rapporter som 
finns med i underlaget som behandlar sjukfrånvaro och sjukskrivning. Rapporterna 
hör till områdena arbetsmarknad, arbete och hälsa samt arbetsrelaterad ohälsa.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har till uppgift att genom systemtillsyn 
och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäk
ringsområdet. ISF har tagit fram rapporter om exempelvis sjukfrånvaro och psykia
triska diagnoser och om kvinnors och mäns pensioner. Rapporterna hör till området 
arbetsmarknad. 

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas 
och hur effektivt de används. Riksrevisionens rapporter har handlat om matchningens 
betydelse på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsutbildning, nyanländas situation på 
arbetsmarknaden samt statliga insatser på arbetsmiljöområdet. Riksrevisionens 
rapporter svarar mot områdena arbetsmarknad, integration, migration, arbetsorgani
sation, arbetsmiljö och globalisering.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som 
har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso 
och sjukvård inklusive tandvård, samt granska kunskapsläget för metoder och insatser 
inom socialtjänst och funktionstillstånd/hinder. Från SBU kommer några rapporter 
och litteraturöversikter om arbetsmiljöns betydelse för olika sjukdomstillstånd. 
Rapporterna berör områdena arbetsmarknad, arbetsmiljö och arbetsorganisation. 
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Statistiska centralbyråns, SCB, ansvarar för officiell statistik och annan statlig 
statistik. Det innebär att utveckla, framställa och sprida statistiken. Uppdraget gör att 
rapportflödet är stort med många rapporter inom arbetsmarknadsområdet och även 
inom diskriminering, migration och integration. 71 rapporter finns redovisade i 
sammanställningen.

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och 
verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket har 
publicerat en rapport om hur arbetsledare värderar ungas kunskaper efter skolan.

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet som har uppdrag 
att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra 
strukturfondsprogram. De knappt tio rapporterna handlar om hållbar strukturför
ändring, besöksnäringen, sambandet mellan mångfald och tillväxt, snabbare inte
gration genom företagande och sysselsättning. Området arbetsmarknad dominerar och 
områdena globalisering, digitalisering, migration, integration och diskriminering 
förekommer också.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett 
uppdrag inom utbildningsområdet. En rapport om utbildning publicerades under 
tidsperioden.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är en statlig myndighet som granskar kvaliteten 
i högre utbildning och forskning. De följer också upp och analyserar utvecklingen och 
trender inom den svenska högskolan och utövar juridisk tillsyn över alla universitet 
och högskolor. UKÄ har tagit fram rapporter om kvinnor och män i högskolan, hur 
kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning påverkar etablering 
och sysselsättning och om arbetsmarknadsutsikterna för eftergymnasialt utbildade i 
Sverige i ett internationellt perspektiv. Området arbetsmarknad dominerar bland 
UKÄ:s rapporter.

ARBETSMARKNADENS PARTER
Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt 
utbildade ekonomer. En rapport från dem handlar om hälsa och balans i arbetslivet 
och en annan om lönen sätts efter kön eller kompetens. Rapporterna platsar inom 
områdena arbetsmiljö, arbetsmarknad, hållbart arbetsliv, arbetsrelaterad ohälsa samt 
diskriminering.

Handelsanställdas förbund är det tredje största LOförbundet. Handels har tagit 
fram rapporter om t ex ehandeln och om effekten av att inte få ett heltidsarbete utan 
att vara hänvisad till att enbart arbeta deltid eller med timanställning. Rapporterna 
hör till områdena arbetsmarknad, digitalisering och globalisering. 

IF Metall är ett feministiskt fackförbund som arbetar för rätten till ett bra och tryggt 
arbete. De arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast, 
läkemedels, byggnadsämnes, stål, kemi och verkstadsindustrin. IF Metall har tagit 
fram en rapport som hör till områdena arbetsmarknad och globalisering.

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, 
kommunikatörer och samhällsvetare. Jusek har tagit fram rapporter om t ex arbets
marknadsläget för invandrade akademiker och om det flexibla arbetslivet. Rapporterna 
ligger främst inom områdena arbetsmarknad, arbetsmiljö, arbetsorganisation, digitali
sering samt diskriminering.
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Svenska kommunalarbetareförbundet, Kommunal, är ett svenskt fackförbund inom 
LO. Kommunal organiserar medlemmar som arbetar inom kommun, landsting, 
privata företag, församlingar, kooperativ och lantbruk. Flera av Kommunals rapporter 
handlar om otrygga anställningar, såsom deltids och timanställningar. Rapporterna 
hör främst till områdena arbetsmarknad och arbetsrelaterad ohälsa.

Landsorganisationen, LO, är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är 
att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på 
arbetsmarknaden. LO har tagit fram många rapporter, bl. a om en otrygg arbets
marknad och om anställningsformer och arbetstider. Rapporterna är inom områdena 
arbetsmarknad, integration, migration, hållbart arbetsliv samt diskriminering. 33 
rapporter är redovisade i sammanställningen.

LO och Svenskt Näringsliv har tagit fram två rapporter gemensamt om dels tidsbe
gränsade anställningar och dels yrkesutbildning på svensk arbetsmarknad. Rapporterna 
hör till områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation samt globalisering.

Privattjänstemannakartellen, PTK, är ett förhandlings och samverkansråd som 
förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 27 fackförbund. PTK arbetar för 
att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv. PTK har publicerat 
en rapport om ansvar för arbetsmiljön. Rapporten är inom områdena arbetsmiljö, 
arbetsorganisation och arbetsrelaterad ohälsa.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Deras rapporter handlar om lärarnas 
arbetsmiljö och hälsoaspekter på arbete och berör områdena arbetsmarknad, arbetsmiljö, 
arbetsorganisation och hållbart arbetsliv, integration samt arbetsrelaterad ohälsa.

SACO är Sveriges akademikers centralorganisation. Saco ska utveckla och förbättra 
anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. SACO har 
publicerat ett stort antal skrifter med fokus på arbetsmarknad, hälsa och lönebildning, 
hållbart arbetsliv, integration och diskriminering. SACO har publicerat 20 rapporter 
under undersökningsperioden. 

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet och arbetar 
inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor 
och statligt finansierade stiftelser. Rapporterna berör områdena arbetsmiljö, ett 
hållbart arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa.

Svenskt Näringsliv företräder 60 000 små, medelstora och stora företag som är 
organi serade i 50 bransch och arbetsgivarförbund. Svenskt Näringsliv har under 
perioden publicerat drygt 90 rapporter med en rad olika inriktningar. Bland dessa kan 
nämnas rapporter om anställningsformer, jämställdhet, löner, skatter, konkurrenskraft, 
utländsk spetskompetens, skolans roll för kompetensförsörjning, yrkesvägledning, 
företagsklimat, konkurrenskraft, migration och integration. De stora antalet rapporter 
spänner över flera av områden men arbetsmarknad är det mest förekommande.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är arbetsgivar och intresseorganisationen 
för alla kommuner, landsting och regioner och ska stödja och bidra till att utveckla 
dessa. SKL har publicerat ett flertal rapporter varav de flesta är inom arbetsmarknads
området, globalisering, digitalisering, arbetsmiljö och arbetsorganisation. 

TCO är en centralorganisation med 14 medlemsförbund. Uppgiften är att påverka 
politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Under perioden har 
TCO givit ut dryga tjugotalet rapporten som handlar bland annat om bättre etablering 
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på arbetsmarknaden, omställningsavtal, arbetslösas tappade köpkraft, omställning till 
nya jobb, akassan, invandrare akademikers möjlighet till jobb efter kompetens, från 
sjukskrivning till arbete, trygghet vid sjukskrivning och övertid. Rapporterna är 
framförallt inom området arbetsmarknad. 23 rapporter från TCO ingår i samman
ställningen. 

Unionen är Sveriges största fackförbund som organiserar tjänstemän på den privata 
arbetsmarknaden. Rapporterna under perioden som kommer från Unionen handlar 
bland annat om tjänstemännens IT miljö, riktlinjer för gränslöst arbetsliv, kvinnors 
företagande, sjukdom bland tjänstemän, om stress och press i arbetslivet och om 
tillgänglighet under semestern. Rapporterna är framförallt inom området arbets
marknad.

Vision är ett fackförbund som ingår i TCO. Visions medlemmar leder, utvecklar och 
administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag 
eller kyrkan. Unionens rapporter handlar om chefer i välfärdens tjänst, sjukskriv
ningar, löneskillnader, digital arbetsmiljö för chefer, kostnader för personalom
sättning, jour och beredskap, hur studenter ser på drömjobb och jämställda arbets
givare. Rapporterna är framförallt inom arbetsmarknadsområdet.

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
EU-Osha är EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor vars arbete bidrar till 
kommissionens arbetsmiljöstrategi för 2014–2020 och andra relevanta EUstrategier 
och EUprogram. Deras rapporter handlar bl. a om bakgrund och arrangemang för 
arbetsmiljö i mikro och småföretag i EU och om säkra och hälsosamma arbetsplatser 
för alla åldrar. Rapporterna platsar främst inom områdena arbetsmarknad, arbetsmiljö, 
samt hållbart arbetsliv. 

Eurofound är EU:s institut för förbättring av levnads och arbetsvillkor. En rapport 
därifrån handlar om nya anställningsformer och en annan om förebyggande av svart 
arbetskraftshandel. Rapporterna ligger inom områdena arbetsmarknad, arbetsmiljö 
samt hållbart arbetsliv.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. 
Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga 
positiva effekter för alla som bor i norden. Därifrån kommer rapporter om nordisk 
arbetsmarknad, arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa och ungas arbetsmarknad. 
Rapporterna är främst inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation och globa
lisering. 

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är en interna
tionell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar 
den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och mark
nadsekonomi. Organisationen har bl. a publicerat rapporter om sysselsättningsgrad, 
polarisering av arbetsmarknader och ekonomiska strategier för äldre arbetskraft. 
Arbetsmarknad, globalisering och digitalisering är de vanligaste områdena som 
rapporterna berör. 

INTRESSEORGANISATIONER
Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen 
för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna 
utveckla sin verksamhet och nå sina mål. De har bl. a tagit fram rapporter om 
kvinnors och mäns företagande och de ligger främst inom områdena arbetsmarknad 
och arbetsorganisation.
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SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor.  
SNS förlag har publicerat en bok om lönespridning och området är arbetsmarknad. 

ÖVRIGA
SOU är en förkortning för Statens offentliga utredningar. Dessa utredningar är 
rapporter och betänkanden från kommittéer som tillsatts av regeringen. Under den 
aktuella perioden har ett tjugotal rapporter utkommit inom området. Det har bland 
annat handlat om ungas och äldres arbetsmarknad, om unga som varken arbetar eller 
studerar, om jämställdhet i arbetslivet, om migration om arbetslöshet och ekonomiskt 
bistånd, om inhyrning och återanställning och hur ansvaret för arbetsmiljön förändras 
när arbetslivet förändras. Rapporterna är främst inom områdena arbetsmarknad, 
arbetsorganisation och arbetsmiljö.

Bilaga 4. Lista på tematiska utlysningar 

AFA FÖRSÄKRING 
• Företagshälsovård, 2013
• Kronisk smärta, 2015
• Hållbart arbetsliv, 2016
• Ett arbetsliv utan Hjärt och Kärlsjukdom, 2017
• Ung i arbetslivet, 2018

FORTE 
• Att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete 2018.  

Vintern 2017/2018.
• Arbetslivsforskning 2017. Sommaren/hösten 2017.  

Första utlysningen inom ramen för forskningsprogrammet. 
• Rehabilitering vid sjukskrivning. Hösten/vintern 2016.
• Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer. Våren 2016.
• Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar inom den 

samlade utlysningen Programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016. 
Våren 2016.

• Forskning om förlängt arbetsliv. En satsning inom JPI MYBL. Våren 2015. 
• Åldrande och hälsa 2014, (som inkluderar vilken roll som arbetsmiljö och 

arbetsförhållanden spelar för äldre mäns och kvinnors deltagande i 
arbetslivet), sommaren 2014.
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Bilaga 5. Kartläggning av forskningsansökningar  
inom arbetslivsforskning 2017
Tabell 1. Disputationsår i årskohorter och antal forskningsansökningar 2017

1970 
–74

1975 
–79

1980 
–84

1985 
–89

1990 
–94

1995 
–99

2000 
–04

2005 
–09

2010 
–14

2015 
–

Kvinnor

Avslag 2 1 2 18 34 78 135 143 75

Beviljad 1 1 5 14 18 12 8

Totalt kvinnor 1 1 3 19 39 92 153 155 83

Män

Avslag 4 4 15 11 47 46 70 76 50

Beviljad 1 1 5 7 7 5 8

Totalt män 5 4 15 12 52 53 77 81 58

Totalt 2 5 5 18 31 91 145 230 236 141

Exklusive VINNOVA, KKstiftelsen och ett antal ansökningar till Formas. 

Tabell 2. Forskningsorganisation och forskningsansökningar 2017 samt beviljandegrad

Forskningsorganisation Totalt antal ansökningar Beviljandegrad (%)

Karolinska Institutet 131 11

Göteborgs universitet 113 12

Stockholms universitet 109 18

Lunds universitet 102 13

Umeå universitet 78 5

Uppsala universitet 67 10

Linköpings universitet 54 9

Högskolan i Jönköping 27 0

Luleå Tekniska Universitet 26 4

Högskolan i Gävle 22 0

Kungliga Tekniska högskolan 20 0

Malmö Universitet 16 6

Mittuniversitetet 14 0

Linnéuniversitetet 14 14

Karlstads universitet 11 18

Örebro universitet 10 10

Högskolan i Halmstad 8 0

Institutet för arbetsmarknads och  
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

8 38

Högskolan Väst 8 25

Mälardalens Högskola 8 0

Exklusive Vinnova. Förutom de listade forskningsorganisationerna finns ett trettiotal ytterligare forskningsorganisationer 
som har skickat in ett mindre antal forskningsansökningar. Dessa är spridda över landet och består av högskolor, universitet 
och forskningsinstitut. 
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Tabell 3. Forskningsämnen och forskningsansökningar 2017

Forskningsämne (SCB- kod) Totalt antal  
ansökningar

Beviljande- 
grad (%)

Andel av totalt 
antal beviljade (%)

Samhällsvetenskap 660 15 64

Ekonomi och näringsliv 179 18 22

Sociologi 138 11 10

Annan samhällsvetenskap 137 16 15

Psykologi 60 8 3

Utbildningsvetenskap 58 14 5

Statsvetenskap 30 23 5

Medie och kommunikationsvetenskap 21 5 1

Social och ekonomisk geografi 21 10 1

Juridik 16 19 2

Medicin- och hälsovetenskap 300 10 20

Hälsovetenskap 211 9 13

Annan medicin och hälsovetenskap 52 13 5

Klinisk medicin 24 13 2

Medicinska och farmaceutiska  
grundvetenskaper 

13 8 1

Teknik 53 30 11

Maskinteknik 20 35 5

Annan teknik 12 25 2

Elektroteknik och elektronik 7 29 1

Medicinteknik 6 17 1

Samhällsbyggnadsteknik 4 50 1

Materialteknik 2 0 0

Naturresursteknik 1 100 1

Kemiteknik 1 0 0

Humaniora 17 6 1

Historia och arkeologi 7 0 0

Annan humaniora 4 0 0

Filosofi, etik och religion 3 0 0

Konst 2 0 0

Språk och litteratur 1 100 1

Naturvetenskap 13 31 3

Datateknik 7 43 2

Kemi 3 33 1

Annan naturvetenskap 2 0 0

Biologi 1 0 0

1043 14 100

Exklusive Konkurrensverket och KKstiftelsen. 
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Tabell 4. Forskningsämnen, finansiärer och forskningsansökningar 2017

Forskningsämne Formas Forte Vetenskaps-
rådet Vinnova Totalt

Samhällsvetenskap 450 142 68 660

Medicin och hälsovetenskap 7 254 17 22 300

Teknik 16 2 35 53

Humaniora 9 6 2 17

Naturvetenskap 7 2 4 13

7 736 169 131 1043

Tabell 5. Huvudområden och forskningsansökningar 2017

Huvudområde Antal ansökningar Antal beviljade Beviljandegrad (%)

Arbetsmarknad 316 57 18

Arbetsmiljö 372 42 11

Arbetsorganisation 367 52 14

Totalt 1055 151 14

Tabell 6. Utmaningar inom arbetslivet och forskningsansökningar 2017

Område Antal ansökningar Beviljandegrad (%)

Totalt 1055 14

Utmaning 1 342 16

Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och 
skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande 

26 19

Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i 
arbetslivet

121 16

Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid struktur
omvandlingar

155 17

Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv 40 10

Utmaning 2 341 15

Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och 
utföra arbete för olika anställnings och arbetsformer

29 21

Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra 
arbetsvillkor och effektivitet 

259 15

Utveckla och anpassa den digitala tekniken för ett effektivt och 
flexibelt arbetsliv anpassat till människors villkor och behov

53 11

Utmaning 3 372 12

Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela 
yrkeskarriären.

175 9

Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet 22 14

Minska skadlig fysisk belastning och hälsovådlig kemisk 
exponering i arbetsmiljön

118 18

Minska de psykosociala riskerna i arbetsmiljön  53 8

Säkra en effektiv implementering av kunskap om arbetsmiljö 4 50

Utmaning 1: Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv
Utmaning 2: Att främja goda arbetsförhållanden
Utmaning 3: Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv
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Bilaga 6. Kartläggning av pågående forskning 
inom arbetslivsområdet
Tabell 7. Kön och disputationsår i årskohorter

Disputationsår Kvinnor Män Totalt

1970 – 1974 1 1

1975 – 1979 1 1

1980 – 1984 2 2 4

1985 – 1989 4 9 13

1990 – 1994 7 11 18

1995 – 1999 19 21 40

2000 – 2004 36 21 57

2005 – 2009 46 29 75

2010 – 2014 43 21 64

2015 – 10 14 24

Totalt 168 129 297

Exklusive AFA Försäkring och Vinnova

Tabell 8. Forskningsämnen, finansiärer och pågående forskning 

Finansiär Natur-
vetenskap Teknik

Medicin  
och hälso-
vetenskap

Samhälls-
vetenskap Humaniora Totalt

Formas 8 2 10

Forte 1 2 60 102 1 166

Riksbankens 
Jubileumsfond

1 46 4 51

Vinnova 4 36 14 68 122

Vetenskapsrådet 2 9 60 1 72

Totalt 7 38 92 278 6 421

Tabell 9. Forskningsorganisationer och pågående forskning

Forskningsorganisation Antal pågående projekt Andel av pågående forskningsprojekt  
i Sverige (%)

Stockholms universitet 69 17

Karolinska Institutet 61 15

Göteborgs universitet 48 12

Umeå universitet 39 9

Lunds universitet 38 9

Uppsala universitet 20 5

IVL Svenska Miljöinstitutet 13 3

Malmö universitet 8 2

Örebro universitet 7 2

Kungliga Tekniska högskolan 7 2

Exklusive Vinnova. Förutom de listade forskningsorganisationerna finns ett trettiotal ytterligare forskningsorganisationer 
som har ett mindre antal pågående forskningsprojekt. Dessa är spridda över landet och består av högskolor, universitet och 
forskningsinstitut. 
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Tabell 10. Huvudområden och pågående forskning 

Huvudområde Antal pågående 
projekt Andel (%)

Arbetsmarknad 151 28,5

Arbetsmiljö 199 37,5

Arbetsorganisation 181 34

Total 531 100

Tabell 11. Utmaningar inom arbetslivet och pågående forskning

Område Antal pågående 
forskningsprojekt Finansiering (kr)

Totalt 531 1 890 000 000

Utmaning 1 153 640 000 000

Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och 
skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande 

15 80 000 000

Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet 33 127 000 000

Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid struktur
omvandlingar

89 387 000 000

Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv 16 46 000 000

Utmaning 2 184 529 000 000

Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och 
utföra arbete för olika anställnings och arbetsformer

12 34 000 000

Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra 
arbetsvillkor och effektivitet 

147 423 000 000

Utveckla och anpassa den digitala tekniken för ett effektivt och 
flexibelt arbetsliv anpasssat till människors villkor och behov

25 72 000 000

Utmaning 3 194 726 000 000

Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela 
yrkeskarriären

72 290 000 000

Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet 7 22 000 000

Minska skadlig fysisk belastning och hälsovådlig kemisk 
exponering i arbetsmiljön

77 247 000 000

Minska de psykosociala riskerna i arbetsmiljön  32 161 000 000

Säkra en effektiv implementering av kunskap om arbetsmiljö 6 6 000 000

Utmaning 1: Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv
Utmaning 2: Att främja goda arbetsförhållanden 
Utmaning 3: Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv
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Bilaga 7. Internationell utblick 
Mycket internationellt samarbete inom arbetslivsområdet sker med internationella 
organisationer som Europeiska Unionen (EU), The Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD), The International Labour Organisation 
(ILO) och The World Health Organisation (WHO) där regeringen, departement och 
statliga myndigheter samt organisationer deltar. Forskare inom universitet och 
högskolor medverkar i varierande grad i detta arbete. 

De europeiska agenturerna European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions (Eurofound) och European Agency for Safety and Health at Work 
(EUOSHA) har regelbundna kontakter med företrädare för parterna och staten i alla 
medlemsländer i EU, medan kontakten med svenska forskare varierar i hög grad. Det 
gäller i synnerhet den tredje agenturen European Centre for the Development of 
Vocational Education (CEDEFOP) vars uppdrag innefattar frågor om kvalifikation, 
lärande i arbetslivet och arbetsmarknadens förändringar. 

Samverkan sker också inom Joint Programme Initiative More Years – Better Lives. 
Det är ett forskningssamarbete som finansieras av flera länder inom EU (i Sverige av 
Forte). Seminarier har regelbundet ordnats om olika teman och flera böcker har givits 
ut inom ramen för samarbetet. Forskningsmedel har utlysts vid olika tillfällen och 
forskare från universitet i Sverige medverkar i flera av de projekt som beviljats forsk
ningsanslag.

ARBETSMILJÖ
En bibliometrisk analys gjordes nyligen av den globala publiceringen av arbetsmiljö
forskning definierad som forskning kring arbetssjukdom eller yrkesmässig exponering 
(Gehanno m fl. 2018). Resultaten visar i absoluta tal en ökning av antalet publikationer 
under perioden 1945–2015, men ökningstakten har avtagit under de senaste 20 åren. 
Stagnationen drivs framför allt av utvecklingen i USA men även av en svag utveckling 
i Japan och Storbritannien. Normerat för befolkningsstorlek leder Finland, Sverige och 
Danmark publiceringen och normerat efter bruttonationalprodukt per capita blir 
istället Indien, Kina och Brasilien de ledande länderna.

I stort sett alla europeiska länder och ett stort antal länder globalt, har nationella 
och ofta statliga arbetsmiljöinstitut som främjar och bedriver egen forskning på 
arbetsmiljö området. Inom Europa samlar Partnership for European Research in 
Occupational Safety and Health (PEROSH) tretton arbetsmiljöinstitut från tolv olika 
länder. Europeiska arbetsmiljöbyrån – European Agency for Safety and Health at 
Work (EUOSHA) verkar för att göra Europa till en säkrare, mer hälsosam och 
produktiv plats att arbeta på. EUOSHA har nationella kontaktpunkter (i Sverige 
exempelvis Arbetsmiljöverket) med alla EUländer och samverkar inom Europa när 
det gäller policyutveckling och kunskapsspridning. 

De två ledande breda tidskrifterna på arbetsmiljöområdet är 
• Occupational and Environmental Medicine 
• Scandinavian Journal of Work Environment and Health. 

Exempel på ledande professionella organisationer, som också anordnar återkommande 
konferenser är 

• International Commission on Occupational Health (ICOH)
• Epidemiology in Occupational Health (EPICOH).
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Viktiga fora för arbetsmiljöforskningen är de årliga konferenser som ordnas av 
EPICOH7, IEA (International Ergonomics Association), AIHA (American Industrian 
Hygiene Association), samt APA (American Psychological Association). Flera 
avgörande studier av yrkescancer koordineras från IARC (International Agency for 
Research on Cancer), som är ett WHOorgan. De europeiska arbetslivsinstituten 
samverkar, bl. a om gemensamma forskningssatsningar i PEROSH. 

ARBETSORGANISATION 
I Europa finns ett antal forskningscentra och institut som bedriver forskning om 
arbetsorganisation, management och ledarskap. Intressanta exempel finns i våra 
nordiska grannländer. Det finns ett antal forskningscentra i Europa som har stor 
betydelse för agendasättning inom arbetslivsforskningens område och som också borde 
kunna fungera som samverkanspartners med svenska forskare och centrumbildningar.

Inom området finns ett stort antal skrifter som 

• Journal of Organizational Behavior
• Leadership Quarterly
• Journal of Occupational and Organizational Psychology
• Gender, Work and Organization
• Journal of Leadership and Organizational Studies
• European Journal of Work and Organizational Psychology
• Scandinavian Journal of Management
• Nordic Journal of Working Life Studies.

Det finns flera organisationer som anknyter till arbetsorganisationsområdet som

• European Workplace Innovation Network (EUWIN)
• International Labour and Employment Relations Association (ILERA)
• International Labour Process Conference (ILPC)

Det finns också sammanslutningar inom olika ämnen som teknik, sociologi, företags
ekonomi och statsvetenskap och det finns ett antal institut och centrumbildningar som 
är av hög relevans för utbyte med svenska forskare. 

ARBETSMARKNAD
International Labour Organization (ILO) anställer ett stort antal forskare inom 
området arbetsmarknad. I sin verksamhet är den mycket inriktad på arbetsmarknaderna 
i ekonomiskt mindre utvecklade länder och de problem som grupper med en svag 
ställning har. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
är en organisation av länder med hög ekonomisk utveckling och dess forskning är 
inriktad på förhållandena i dessa länder, bland annat arbetsmarknadsfrågor.

Forskare når varandra genom tidskrifter, böcker och andra publikationer men också 
genom olika typer av samarbeten. EALE (European Association of Labour Economists) 
som har årliga konferenser med många deltagare men också annan verksamhet; en 
tidskrift med anknytning till EALE är Labour Economics. Den amerikanska motsva
righeten är SOLE (Society of Labor Economists), med årliga konferenser och 
tidskriften Journal of Labor Economics. Vart femte år har EALE och SOLE en 
gemensam konferens. Av intresse i detta sammanhang är också IZA (Institute of 

7  Samt vart fjärde år av moderorganisationen ICOH (International Commission on Occupational Health)
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Labor Economics) som har en omfattande och mycket nedladdad discussion paperserie 
och många andra aktiviteter som tidskrifter, konferenser och sommarskolor.

Det ska betonas att mycket av den mest uppmärksammade arbetsmarknadsforsk
ningen publiceras i de allmänna nationalekonomiska tidskrifterna. 

Här följer en lista av ett urval av aktiva forskningsorganisationer inom arbetslivs
området i olika länder med kortfattad beskrivning av inriktning. Därefter följer en 
lista med ett urval av nätverk. 

AUSTRALIEN
• The Centre for Workplace Leadership, Melbourne University lyfter fram 

olika aspekter på modern ledarskapsforskning. 
• The Centre for Future Work är ett nytt initiativ inom Australia Institute 

med syfte att publicera framsynt forskning om arbete, anställningsrela
tioner och arbetsmarknad. 

DANMARK
• Det danska arbetsmiljöinstitutet NFA, har sedan 2005 satsat på nano 

toxikologi som ett strategiskt område och har ett nationellt forsknings
center på området i den internationella frontlinjen. 

• I Danmark har CARMA – Centre for Labour Market vid Aalborg 
universitet en central funktion när det gäller arbetsmarknadens utveckling 
i vid bemärkelse men berör även frågor om arbetsplatsen, lärande och 
kvalifikationer och balansen mellan arbete, familj och övrigt liv. 

• Centrum för arbetslivsforskning vid Roskilde universitet har en tydligare 
inriktning mot arbetsorganisation, lärande och utveckling. 

• I Danmark finns en omfattande arbetsmarknadsforskning vi Århus 
universitet och forskningsinstitutet VIVE (en sammanslagning av två 
tidigare forskningsinstitut, SFI och KORA).

FINLAND
• Det finska arbetsmiljöinstitutet, FIOH, har forskningsmiljöer kring 

arbetstider och hälsa, ergonomi, äldre i arbetslivet, samt inter ventions
studier kring återgång i arbete (returnto work). Man har också utvecklat 
en multidimensionell jobbexponeringsmatris som är den för närvarande 
globalt mest använda (FINJEM)8.

• Centrum för arbetslivsforskning (Work Research Centre) vid 
Tammerfors universitet grundades 1988 som en enhet av universitetets 
institut för social forskning. Centret har en tvärvetenskaplig inriktning 
och det sammanhållande begreppet är idén om ett hållbart arbetsliv. 

• Work Research Centre, University of Tempere, med en bred profil inom 
arbetslivsforskning 

FRANKRIKE 
• INSERM gällande yrkesepidemiologi
• IARC i Lyon gällande yrkescancer, som är ett WHOorgan. 
• ANACT, ett statligt arbetsmiljöinstitut 

JAPAN
• JNIOSH, forskning inom arbetsmiljö och arbetsorganisation 

8  En sådan matris ger en genomsnittlig skattad exponeringsnivå för varje yrkeskod och kalenderårsperiod,  
t ex för ett kemiskt ämne eller en fysikalisk exponering



56

Strategisk forskningsagenda – För det nationella programmet om arbetslivsforskning

KANADA
• The Centre for Research on Work Disability Policy (CRWDP) forskar 

om ett inkluderande arbetsliv för personer med nedsatt arbetsförmåga 
eller annan funktionsnedsättning. 

• The Interuniversity Research Centre on Globalization and Work (CRIMT) 
är ett nätverk och nav för över trettio universitet och forskningscentra i 
Kanada och andra länder. Forskningen inriktas på organisatorisk 
omvandling i ett globalt sammanhang.

NEDERLÄNDERNA 
• Universitet i Utrecht gällande yrkeshygieniska området
• Universiteten i Amsterdam och Maastricht i Nederländerna gällande 

arbetsmarknadsekonomisk forskning
• TNO, ett statligt institut för innovationer för konkurrenskraft och 

välmående samhällen. 

NORGE 
• I Norge har FAFO och AFI en framträdande roll när det gäller forskning 

om arbetsliv och arbetsorganisation. FAFO utvecklar kunskap om villkoren 
för deltagande i arbetsliv, organisationsliv, samhälle och politik. FAFO 
engagerar sig även i samspelet mellan politik och levnadsvillkor och om 
demokrati, värdeskapande och utveckling. Arbetstagaren sätts i centrum 
liksom de som ofrivilligt står utanför arbetslivet. Arbetsforskningsinstitutet 
(AFI) har över femtio års erfarenhet av att arbeta med aktionsforskning och 
påverkan på arbetsliv, politik och samhälle. Från 2014 utgör det en del av 
Centrum för välfärds och arbetslivsforskning vid Högskolan i Oslo och 
Akershus samt från 2018 en del av det nystartade OsloMet. 

• Frischinstitutet vid Oslo universitet gällande arbetsmarknadsforskning
• SNF, ett forskningsinstitut knutet till Handelshögskolan i Bergen 

gällande arbetsmarknadsforskning
• NOVA knutet till universitet OsloMet och FAFO gällande arbetsmarknads

forskning
• STAMI, Statens arbetsmiljöinstitut är det nationella kunskapsorganet 

för arbetsmiljö och arbetshälsa och är organiserat under Arbets och 
Socialdepartementet.

SPANIEN 
• IS GLOBAL (tidigare CREAL) gällande yrkesepidemiologi

STORBRITANNIEN 
• Institute of Occupational Medicine i Edinburgh gällande yrkeshygi

eniska området
• I Storbritannien tillhör The European Work and Employment Research 

Centre, Manchester University en av de framträdande miljöerna som 
etablerades 1981 och bedriver tvärvetenskaplig arbetslivsforskning med 
stort internationellt genomslag. 

• Warwick Institute for Employment Research, IER är ett samhällsveten
skapligt forskningsinstitut även det med stort internationellt genomslag. 

• Det gäller även Institute for Employment Studies, IES, med säte i Brighton.
• The Centre for Sustainable Working Life (CSWL) är ett forsknings

centrum vid School of Business, Economics and Informatics at Birkbeck, 
University of London. Fokus är hållbart arbetsliv, hälsosamma och 
trygga arbetsplatser. 
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• Fairness at Workplace Research Centre, Manchester Business School 
fungerar som en tvärvetenskaplig mötesplats för forskning om hälsa, 
mångfald och icke diskriminering.

• Det finns framstående arbetsmarknadsekonomisk forskning som vid 
universiteten i Cambridge, Oxford, och London School of Economics 

TYSKLAND
• The Institute for Work, Skills and Training (IAQ ) grundades 2007 som 

ett centrum för tvärvetenskaplig och internationellt jämförande 
forskning inom Faculty of Social Sciences at the University of Duis
burgEssen. IAQ fokuserar arbetsmarknad och anställningsrelationer, 
välfärd, kompetens och utbildning. 

• IAB (Institut für Arbetsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur 
für Arbeit) är ett starkt forskningsinstitut knutet till den tyska arbets
marknadsmyndigheten som samarbetar med olika universitet. 

• I Tyskland finns också det mycket aktiva Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, WSB. 

USA 
• NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health, USA 

instiftades 1970 och har 1300 medarbetare med en stor bredd inom 
epidemiologi, ergonomi, yrkeshygien, yrkesmedicin, säkerhet, psykologi, 
kemi. 

• Workers Compensation Research Institute (WCRI), Cambridge, Massa
chusetts som är ett oberoende forskningsinstitut med målet att utveckla 
arbetsskadelagstiftning i USA:s olika delstater genom forskning och 
analys. 

• Harvard T.H. Chan School of Public Health, Cambridge, Massachu
setts, med Center for Work, Health and Wellbeing, samt University of 
Massachusetts Lowell med Center for the Promotion of Health in the 
New England Workplace (CPHNEW) som är ett nationellt excel
lenscentrum på området Total Worker Health. 

• University of California, Berkeley har också relevant forskning om 
arbetsmiljö och arbetsorganisation. 

• Center for Occupational and Environmental Health är en samverkan 
mellan UC Berkeley, UC Davis och UC San Francisco kring utbildning, 
forskning och kunskapsförmedling på arbetsmiljöområdet. 

ÖSTERRIKE 
• FORBA Working Life Research Centre, Wien är ett fristående forsk

ningsinstitut med tonvikt på arbetsorganisation i ett jämförande 
perspektiv, arbete och genus samt hållbart arbetsliv. 

ETT URVAL AV NÄTVERK 
• EALE, The European Association of Labour Economists
• EUWIN, ett europeiskt nätverk för kunskapsdelning om innovationer på 

arbetsplatser. Nätverket är öppet för organisationer, sociala partners, 
policytjänstemän och forskare. 

• ICOH, The International Commission on Occupational Health, nätverk 
för arbetsmiljöforskare.

• ILERA, The International Labour and Employment Relations Association, 
främjar forskning om arbetsliv och arbetsmarknadsrelationer
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• ILPC, The International Labour Process Conference
• EPICOH, en del av International Commission on Occupational Health
• ISA, International Sociological Association 
• ISSA, International Social Security Association
• IZA, internationellt nätverk för arbetsmarknadsforskning med säte i 

Bonn. 
• NIVA, The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational 

Health, organiserar avancerade kurser och seminarier i arbetsmiljö för 
forskare och praktiker

• RN17, Research network 17 on work, employment and industrial relations
• SCANCOR, The Scandinavian Consortium of Organisational Research 
• SIAS, Swedish Collegium for Advanced Study
• SOLE, Society of Labor Economics 
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Bilaga 8. Bidragsformer 
Sedan Fortes (tidigare FAS) etablering år 2001 har myndigheten finansierat arbetslivs
forskning genom ett flertal olika bidragsformer. För att öka effekten för området 
ytterligare kan Forte inom programmets utlysningar utforma bidragsformer som 
skiljer sig från Fortes reguljära inriktningar som listas nedan. 

Forte finansierar forskning genom ett antal olika bidragsformer. Vissa av dessa utlyses 
under december i Fortes årliga öppna utlysning, som stänger i månadsskiftet januari –
februari. Andra bidrag utlyses på andra tider under året.

BIDRAG FÖR ENSKILDA FORSKNINGSPROJEKT

Projektbidrag
Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt inom Fortes ansvarsområden. 
Hit går den största delen av Fortes finansiering. Utlysningen är öppen för alla forskare 
som har lägst en doktorsexamen. Det är möjligt att söka projektbidrag för alla forsk
ningsprojekt som faller inom Fortes ansvarsområden. Projektbidragen beviljas för 
maximalt 3 år.

Juniorforskarbidrag
Juniorforskarbidraget är utformat som projektbidraget men med 4 års finansiering i 
syfte att stödja unga forskare sex år efter disputation. Bidraget ska täcka minst 40 
procent av lönen för juniorforskaren.

Postdok-bidrag
Postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer. Bidragen ska ge 
forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskar
karriär. Bidraget kan sökas upp till två år efter disputation, delas ut för 2 år och ska 
motsvara en heltidslön.

BIDRAG FÖR FORSKARGRUPPER OCH FORSKNINGSMILJÖER

Programbidrag
Programbidrag ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar 
och bearbeta dem under en längre tid. Vanligen delas programbidragen ut för 6 år. 
Syftet med programbidragen är att i ett längre perspektiv bygga upp och förstärka 
forskarmiljöer inom forskningsområden som Forte prioriterar. Forte utlyser program
bidrag efter särskilt beslut av Fortes styrelse.

Centrumbidrag
Bidrag till så kallade Fortecentra är stöd till forskningsmiljöer som är särskilt fram
stående inom Fortes ansvarsområden. Fortecentra ska befinna sig på internationell 
toppnivå inom sitt forskningsfält, eller ha potential att nå dit med hjälp av bidraget 
från Forte. Med bidraget vill Forte ge långsiktigt stöd, normalt tio år, till forskar
miljöer för att dessa ska kunna utvecklas, förnyas och stabiliseras genom att dra till sig 
finansiering också från andra källor. 

BIDRAG FÖR INTERNATIONALISERING, KUNSKAPSUTBYTE OCH KOMMUNIKATION

Gästforskarbidrag
Syftet är att underlätta kontakter, erfarenhets och kunskapsutbyte mellan svenska och 
utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för unga forskare. 
Gästforskarbidraget utlyses årligen och delas ut för maximalt 6 månader.
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Nätverksbidrag
Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och 
olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars eller samordningsområden. 
Nätverksbidraget delas ut för maximalt 3 år.

Konferensbidrag
Bidraget avser stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation 
som värd. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och 
utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till 
svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Publiceringsbidrag
Syftet med publiceringsbidraget är att främja spridning av vetenskaplig information 
inom Fortes ansvarsområden, både till andra forskare och till grupper utanför forskar
samhället. Publiceringsbidrag delas ut för maximalt 3 år.

COFAS
International Postdoc Fellowship Programme (COFAS) är ett postdokprogram som 
ska skapa möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika länder. 
Programmet gör det lättare för forskare att arbeta över gränserna, genom att erbjuda 
ekonomiskt stöd för arbete i andra länder. 

SÄRSKILDA BIDRAG
Utöver de årliga och löpande bidragen utlyser Forte ibland särskilda, riktade bidrag 
inom Fortes ansvarsområden. Forte deltar också i olika internationella samarbeten och 
utlyser ibland bidrag inom dem. 
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