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Synteser av arbetslivsforskning 2020 
Information om utlysningen 

För den här utlysningen avsätts minst 8 miljoner kr för åren 2020–2021.  

Sista dag att skicka in ansökan är den 27 augusti kl. 14.00. 

Inriktning 
Forte har regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt forskningsprogram inom 
arbetsliv som ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande 
arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.  

Fortes arbetslivsprogram har en strategisk agenda där inriktning och utmaningar är 
beskrivna. 

Agendan lyfter fram tre områden med särskilt prioriterade utmaningar: 

1. Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv,  
2. Att främja goda arbetsförhållanden  
3. Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv. 

Dessa områden behöver stärkas framöver och den forskning som redan finns behöver 
syntetiseras för att på olika sätt kunna kommunicera forskningsresultat och få vetskap om 
vilka områden som behöver ytterligare forskningsresurser framöver. Den rådande 
coronapandemin påverkar arbetslivet på ett högst påtagligt sätt med konsekvenser för 
enskilda individer, företag, offentlig sektor och samhället i stort. Detta behöver belysas 
utifrån olika utgångspunkter. Forte välkomnar ansökningar som relaterar till olika 
aspekter av pandemins konsekvenser för arbetslivet.  

Ladda ner den strategiska agendan » 

Bidragsformer 
Inom denna utlysning finns det två olika former av bidrag. Under rubrikerna nedan 
redovisas villkor, beloppsnivå och behörighetskrav för respektive bidragsform. 

Det är endast tillåtet att vara huvudsökande för en ansökan i denna utlysning. 

! Observera att maxbeloppen nedan inkluderar så kallade indirekta kostnader. 
Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer inte att beredas.  

Forskningsöversikter 
Syftet med bidragsformen är att samla resultat från forskning som har relevans för de 
omfattande utmaningarna i arbetslivet och ansökningar ska vara relaterade till den 
strategiska agendan för Fortes arbetslivsprogram. Det vetenskapliga kunskapsläget, tillika 
implementeringen och genomslaget av forskning och utveckling inom området berör 

https://forte.se/publikation/forskningsagenda-arbetsliv/
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många komplexa frågeställningar. Bidragsformen ska bidra till att skapa en bild av 
aktuella kunskapslägen och kunskapsbehov för en hållbar utveckling av området. För det 
nationella programmets del kan översikterna ge viktiga inspel till utvecklingsarbetet med 
den strategiska agendan, och ge underlag för spridning och nyttiggörande av forskning.  

Forskningsöversikter ska bygga på en systematisk granskning av relevant litteratur. Det 
är viktigt att det i ansökan framgår hur underlaget har valts ut och hur det ska analyseras. 
Projektansökningarna bör tydliggöra vilken metod som valts genom att exempelvis 
beskriva: 

• Sökstrategi: sökord och källor 
• Avgränsning: vilka kriterier som kommer att tillämpas för att välja bort och inkludera 

litteratur 
• Kvalitetsgranskning av litteraturen 
• Utarbetning av resultat och slutsatser 
• Samverkan med användare 

 
Forskningsöversikter ska resultera i en rapport på maximalt 50 sidor som bör innehålla: 
• Analys av kunskapsläget kring en frågeställning som är relevant för arbetslivsområdet 
• Identifiering av kunskapsluckor 
• Analys av varför dessa kunskapsluckor är viktiga att adressera 
• En utförlig metodbeskrivning 

En mer utförlig innehållsförteckning skickas till projektledare som beviljas medel. 

Slutsatserna ska på ett tydligt och transparent sätt diskuteras i termer av giltighet eller 
validitet, samt i termer av pålitlighet eller reliabilitet. 

Forte kan komma att vilja använda de texter som kommer ut av satsningen för vårt 
fortsatta arbete med det nationella programmet för arbetslivsforskning. Forte kommer i 
så fall att föreslå extern granskning för att också kunna publicera och sprida berörda 
texter. Detta kommer i sådana falla ske genom överenskommelse och i samverkan med 
berörda projektledare/projektgrupper.  

• Beloppsnivå för bidrag för forskningsöversikter: Bidragsbeloppet omfattar 
maximalt 750 000 kronor under högst 10 månader. 

• Projekttid för bidrag för forskningsöversikter: Start 1 november 2020. Högst 
10 månaders projekttid. Tre månaders dispositionstid efter projektslutet beviljas. 

• Behörighet för bidrag för forskningsöversikter: Du är behörig att söka bidrag 
för forskningsöversikter i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen 
senast det datum då utlysningen stänger.  

Forskningsutveckling 
Syftet med bidrag för forskningsutveckling är att skapa utrymme för enskilda forskare att 
färdigställa och syntetisera sin tidigare forskning och relatera den till forskningsfronten 
inom och utanför den egna disciplinen.   

Bidragsmottagare ska applicera ett framtidsperspektiv på sin forskning och detta ska 
sammanfattas i en kortfattad rapport.  
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Med den här bidragsformen vänder vi oss till docenter och professorer som har haft 
längre forskningsverksamhet som kan summeras och utvecklas. Bidraget kan enbart 
sökas av enskilda forskare. 

Ansökan ska tydligt visa på vilket sätt och i vilken omfattning arbetet innebär att avsluta 
tidigare påbörjad forskning. Det genomförda arbetet ska redovisas liksom de insatser som 
återstår och hur forskningsfältet relaterar till forskningsfronten inom och utanför den 
egna disciplinen. 

Ansökan ska tydliggöra: 

• Forskningsfältet 
• Vad forskningsutvecklingen ska innehålla 
• Arbetsplan 
• Budget 

 
Forskningsutveckling ska resultera i en rapport på maximalt 50 sidor som bör innehålla: 
• Sammanfattning av den egna forskningen och relation till forskningsfronten inom 

och utanför den egna disciplinen.  
• Framtida forskningsbehov inom området 
 
En mer utförlig innehållsförteckning skickas till projektledare som beviljats medel. 

Forte kan komma att vilja använda de texter som kommer ut av satsningen för vårt 
fortsatta arbete med det nationella programmet för arbetslivsforskning. Forte kommer i 
så fall att föreslå extern granskning för att också kunna publicera och sprida berörda 
texter. Detta kommer i sådana falla ske genom överenskommelse och i samverkan med 
berörd projektledare.  

• Beloppsnivå för bidrag för forskningsutveckling: Bidragsbeloppet omfattar 
maximalt 1 000 000 kronor under högst 12 månader. 

• Projekttid för bidrag för forskningsutveckling: Start 1 november 2020. Högst 
12 månaders projekttid. 6 månaders dispositionstid efter projektslutet beviljas. 

• Behörighet för bidrag för forskningsutveckling: För att ansöka måste du vara 
docent eller professor senast vid den tidpunkt då utlysningen stänger. 

Ansökningsprocessen 

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Innan du 
påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda: 

• Du har skapat ett personligt konto i Prisma 
• Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare har skapat personliga konton i 

Prisma 
• CV- och publikationsuppgifter för huvudsökande och medverkande forskare har 

lagrats på respektive forskares personliga konto 

http://www.prisma.research.se/
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• Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som 
medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av 
medelsförvaltare. 

 

Ett villkor för att din ansökan ska beredas är att slutredogörelser för eventuella tidigare 
beviljade bidrag har skickats in. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig 
återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av 
dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering. 

Beredning 
Ansökningarna för båda bidragsformerna bedöms internt på Forte. Beslut om medel tas 
av Fortes generaldirektör. 

Ansökningarna kan skrivas på svenska eller engelska. 

Fortes bedömningskriterier 

Vetenskaplig kvalitet: 
• Syfte, frågeställningar, bakgrund och projektets originalitet 
• Metoder för datainsamling och analys 
• Tvär- och/eller flervetenskaplig ansats 
• Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll 

Relevans: 
• Relevans i relation till samhällets behov, Fortes ansvarsområden och utlysningens 

inriktning 
• Samverkan med användare av forskningen 
• Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat 

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

Utlysningsspecifika bedömningskriterier 
• Relevans för de tre prioriterade utmaningarna: 1) Att skapa ett hållbart och 

inkluderande arbetsliv, 2) Att främja goda arbetsförhållanden och 3) Att åstadkomma 
ett hälsofrämjande arbetsliv.   

Plan S och öppen tillgång 

Resultat från Fortefinansierad forskning ska publiceras fritt tillgängligt (open access). Läs 
mer om Plan S och öppen tillgång. 

https://forte.se/app/uploads/2015/09/forte-kriterier-for-godkannande-av-medelsforvaltare.pdf
https://forte.se/app/uploads/2015/09/forte-kriterier-for-godkannande-av-medelsforvaltare.pdf
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/plan-s-och-oppen-tillgang/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/plan-s-och-oppen-tillgang/
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SweCRIS 

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

Tidsplan 
Utlysningen stänger 
 

27 augusti 2020 

Forte fattar beslut om finansiering 
 

I mitten av september 

Projektstart 
 

1 november 2020 

 

 

 

 

 

 

https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
https://forte.se/sok-finansiering/pagaende-bidrag/swecris/
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