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Återrapportering av regeringsuppdrag Projektplaneringsbidrag beträffande forskning med
relevans för tillsynsverksamheten
I regeringens beslut om ändring av regleringsbrevet för 2015 anges att
Arbetsmiljöverket i samband med årsredovisningen ska lämna en redovisning
av projektplaneringsbidrag beträffande forskning med relevans för
tillsynsverksamheten.
Arbetsmiljöverket kan sammanfattningsvis konstatera att utlysningen ledde till
ett över förväntan stort söktryck och att de tre miljoner kronorna har utbetalats
till elva forskargrupper med originella och relevanta forskningsidéer.
Beskrivning av utlysningens och beredningens olika steg
 Augusti 2015
Utlysningstext, anvisningar och ansökningsformulär publicerades på
Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se).
 Oktober 2015
Deadline för ansökningar. Registrering och utskick till
beredningsgruppen (se beskrivning av gruppen nedan). Instruktioner
om jäv och bedömningsprocess skickades till beredningsgruppen.
Beredningsgruppen läste ansökningarna och bedömde dem enligt
kriterier om kvalitet och relevans.
 November 2015
Beredningsgruppsmöte. Förslag togs fram om och beslut fattades av
Generaldirektören om vilka ansökningar som skulle beviljas
projektplaneringsbidrag. Beslut publicerades på Arbetsmiljöverkets
hemsida. Besked skickades till alla sökanden. Avtal skrevs med
bidragsmottagarna och medel betalades ut.
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December 2015
Utbetalning av projektplaneringsbidragen. Medlen kan disponeras fram
till den 1 juni 2016 då planeringsbidragstagarna senast ska skicka in
ansökningar om projektbidrag.

Ansökningarna bedömdes av en beredningsgrupp som bestod av:
Ordförande:
Lena Abrahamsson, Professor
Luleå Tekniska Universitet
Ledamöter:
Maria Albin, Professor
Lunds Universitet, Karolinska Institutet
Magnus Svartengren, Professor
Uppsala Universitet/Arbetsmiljöverket
Boel Callermo, Internationell chef
Arbetsmiljöverket
Jens Åhman, Docent
Arbetsmiljöverket
Per Nylén, Docent
Arbetsmiljöverket
Roger Simu, Regionchef
Arbetsmiljöverket
Carin Håkansta, Fil.dr., Arbetsmiljöverket var sekreterare.
Beredningsgruppen bedömde ansökningarnas kvalitet enligt följande kriterier:
 Förslagets relevans för svenskt arbetsmiljöarbete.
 Förslagets relevans för tillsynsverksamheten.
 Sökandes kompetens och, i förekommande fall, sammansättning av
kompetenser i gruppen.
 Projektidéns vetenskapliga mervärde.
När jäv förelåg mellan de sökande och en eller flera ledamöter i
beredningsgruppen fick jäviga ledamöter lämna rummet då denna ansökan
diskuterades.
Resultat
Enligt utlysningens instruktioner skulle de tre miljoner kronorna fördelas som
bidrag om 100 000 till 500 000 kronor. Beredningsgruppens uppgift var att välja
ut de bästa ansökningarna och lägga fram förslag på vilka som skulle beviljas.
Sammanlagt 104 ansökningar om totalt 33 417 606 kronor inkom till
Arbetsmiljöverket. Beredningsgruppen konstaterade att det fanns många bra
förslag på tillämpad forskning som tyvärr inte passade in i utlysningen, framför
allt därför att de inte hade inkluderat något genusperspektiv. Gruppen föreslog
att 11 ansökningar skulle beviljas medel och att 93 ansökningar inte skulle
beviljas medel. Generaldirektören fattade beslut enligt beredningsgruppens
förslag att följande skulle beviljas medel:
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Ansökans titel

Sökande

Hemvist

Arbetsmiljöarbete i
politikstyrda och
könssegregerade organisationer
Organisatoriskt och socialt
säkerhetsklimat med fokus på
första linjens chefer
Arbetsskador i
kvinnodominerade yrken genusperspektiv på
bullerexponering och
hörselskador
Arbetsrelaterat hot och våld i
den segregerade staden

Vicki
Johansson

Göteborgs universitet,
Förvaltningshögskolan

Tuija
Muhonen

Malmö högskola,
CTA/Urbana studier

300 000

Kerstin
Persson
Waye

200 000

Mikroföretagares arbetsmiljö
och hälsa med fokus på genus
och etnicitet - innovationer för
tillsyn
Arbetsgivarens ansvar för
arbetsanpassning

Susanna
Toivanen

Göteborgs universitet,
Arbets- och
miljömedicin, Avd för
Samhällsmedicin och
folkhälsa
Uppsala universitet,
Institutet för bostadsoch urbanforskning (IBF)
Stockholms
universitet/KI, CHESS

300 000

Vidareutveckling av metoder
för riskbaserat urval av
tillsynsobjekt
Organisatoriska förutsättningar
för metodutveckling i
Arbetsmiljöverkets
inspektionsverksamhet
Jämställd arbetshälsa?
Arbetsuppgifter och fysisk
belastning för kvinnor och män
inom samma yrke
Handintensivt arbete - hur kan
hälsoundersökning bidra till
förebyggande
arbetsplatsåtgärder?
Tillsyn och initiering av
branschinterventioner

Johan M
Sanne

Karolinska Institutet,
IMM, Arbetsmedicinska
enheten
IVL Svenska
Miljöinstitutet AB

Gunilla
Olofsdotter

Mittuniversitetet,
Avdelningen för
samhällsvetenskap

300 000

Svend Erik
Mathiassen

Högskolan i Gävle,
Akademin för hälsa och
arbetsliv

200 000

Teresia
Nyman

KTH, Skolan för Teknik
och Hälsa

300 000

Jörgen
Eklund

KTH, Enheten för
ergonomi

300 000

Paulina de
los Reyes

Katarina
Kjellberg

Belopp
kr
300 000

300 000

300 000

200 000

