Utlysning av forskningsmedel 2018
Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och
säkerhetsfrågor inom handel.
Inledning

För att stimulera mer forskning på området arbetsmiljö och säkerhet inom handelsnäringen öppnar
Handelsrådet i mars en utlysning för planeringsanslag. Syftet är att underlätta för forskare och
näringsliv att frisätta tid för nätverksbyggande och för att ta fram forskningsansökningar inom
området arbetsmiljö och säkerhet för handelsnäringen.
Målet med utlysningen är att stimulera till starka forskningsansökningar för att attrahera
forskningsmedel från olika forskningsfinansiärers utlysningar med fokus på arbetsmiljö och
säkerhetsfrågor.
Handelsnäringen är en stor och heterogen bransch med många stora och små arbetsgivare, mycket
varierande verksamheter och många olika typer av arbetsvillkor och arbetsuppgifter. Med mer än
500 000 anställda är handeln den fjärde största sektorn i arbetslivet och sysselsätter ungefär elva
procent av arbetskraften.
Handelsrådet genomförde i december 2017 en seminariedag tillsammans med AFA Försäkring där
det tydligt framkom att det finns stora kunskapsluckor och forskningsbehov i handelssektorn när det
gäller arbetsmiljö och säkerhet.

Prioriterade områden

Inför seminariet tog Handelsrådet och AFA Försäkring fram rapporten ”Kunskapsluckor och
forskningsbehov i handelssektorn inom arbetsmiljö”. Rapporten* ger en översikt av området. Den
bild som framträder är det finansierats ytterst lite forskning kring arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
inom handeln. Den största kunskapsluckan kan ses inom det breda fältet ”Stressreaktioner, hälsa
och sjukfrånvaro”. Till exempel verkar ingen forskning finnas kring rehabilitering inom handeln.
Rapporten lyfter fram behovet av interventionsstudier och att den kunskap som finns från andra
branscher kunde vara lämplig att pröva i fältstudier. Det gäller kundrelationer, hot och våld,
arbetsrotation med mera.
Mer ohälsoinriktad forskning behövs också. En övergripande observation i rapporten är att tidigare
studier betraktar handelns strukturomvandling och teknikutveckling som tunga drivkrafter för
omvandlingen av arbetsvillkor och omställning av personal inom handeln. Samhälle, handel och
konsumentbeteende står mitt i ett digitalt skifte som helt förändrar villkoren för handeln. E-handeln
växer kraftigt, konkurrensen från digitala aktörer ökar snabbt, automatisering och globalisering gör
sig påmind.
De allvarligaste arbetsolyckorna inom handeln orsakas av hot, våld och rån och det gäller båda
könen.** Sätt över tid har andelen sådana olyckor minskat då kontanthanteringen i butik gått ner
men det är fortfarande ett allvarligt problem och det talas idag om så kallade ”no go”-zoner i
Sverige, områden där handlare stänger sina butiker för att de inte kan säkra tryggheten för personal
och kunder.

* Kunskapsluckor och forskningsbehov i handelssektorn inom arbetsmiljö
http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/12/AFA-forskningsbehov_arbetsmiljo_handel.pdf
**Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-ochstatistik/arbetsskaderapporten/ovriga-rapporter-om-arbetsskador-ochsjukfranvaro/f6345_arbetsolyckor-och-sjukskrivningar-handel.pdf

Budget

Totalt omfattar utlysning maximalt 1 miljon kronor och målbilden är att finansiera 10
planeringsanslag om maximalt 100 000 kronor. Projekten får 50 % av beviljade projektmedel vid
projektstart och 50 % efter redovisning av minst en inskickad forskningsansökan enligt projektplan.

Tidsplan
•
•
•

Utlysningen öppnar den 2 mars 2018 och stänger 15 maj
Information och matchmaking-möte den 27 mars 2018 (på Svensk Handel)
Beredning under försommaren

Beslut om projektfinansiering kommer att ske den 30 juni 2018. Tidigaste datum för projektstart
beräknas till den 1 september 2018 och projektet bör redovisas senast den sista december 2019.
Ansökan skickas in elektroniskt via ansökningsformulär på Handelsrådets hemsida,
www.handelsradet.se.

Projektkrav

Utlysningen vill skapa förutsättningar för samarbete mellan akademi och näring där målet är att
möta gemensamma utmaningar med fokus på arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom
handelsnäringen. Sökande ska vara en disputerad forskare knuten till ett svenskt lärosäte eller
forskningsinstitut.

Samverkan och branschrelevans
Projekt med hög vetenskaplig kvalitet som samtidigt inkluderar ett genomtänkt samarbete med
företag, organisationer eller evenemang inom handelsnäringen kommer att prioriteras.
Handelsrådet ser gärna planer för medfinansiering som utökar de medel som planeras att sökas från
finansiärerna. Medfinansiering kan bestå av lärosätets egna direkta insatser i projektet, annan aktörs
direkta medel eller in-kind insatser. Projekt med planer för reell samverkan mellan olika aktörer
kommer att prioriteras i bedömningen.

Förvaltning och redovisning
Medlen ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller annan svensk organisation som
uppfyller finansiärernas krav på förvaltande organ. Ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom
angiven tid. Huvudsökande ska vara anställd av det förvaltande organet när projektet startar, om
inte finansiärerna, det förvaltande organet och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om
något annat. Sökande behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Ansökningsprocess

Handelsrådet vill stimulera till möten och diskussioner inom området arbetsmiljö och säkerhet.
Beviljade medel kan, dels användas för att frigöra tid för att skriva och formulera ansökningar, dels
för arbetsmöten, workshops, resor med mera.
Ansökan skickas in elektroniskt via ansökningsformulär på Handelsrådets hemsida
www.handelsradet.se, Den består av två delar, dels ett webbformulär med grunduppgifter för
projektet och de sökande samt dels en projektplan som skrivs i en nedladdad pdf-mall med fasta
rubriker, endast ansökningar gjorda i denna mall behandlas.

Webbformulär
Projektuppgifter – Projekttiteln bör vara kort och koncis och maximalt bestå av 100 tecken inklusive
blanksteg. Här anges år och månad för projektets planerade start och slut. Här skrivs också en kort
svensk sammanfattning av projektet oavsett om projektplanen skrivs på svenska eller engelska.
Ekonomi – Här anges en grov överblick för finansiering av planeringsbidraget. Alla belopp anges i
svenska kronor. Har projektet beviljats eller sökt medel från andra finansiärer redovisas det under
rubriken annan finansiering. Det gäller även för eventuella egna resurser som ska gå till projektet.
Omkostnadspåslag (OH) får maximalt motsvara 20 procent på hela den sökta summan inklusive
löner och inkluderar fakultets-, institutions- och universitetspåslag samt lokalkostnader.
Uppgifter om bidragsmottagare och sökande – Här anges huvudsökande och medsökande för
projektet.

Projektplan
Projektplanen skrivs i nedladdad pdf-mall med fasta rubriker, endast ansökningar gjorda i denna mall
behandlas. Under varje rubrik kan maximalt 1 000 tecken (inklusive blanksteg) användas.
Rubriker för projektplanen:
Forskningsidéns syfte och mål (En kort beskrivning av syfte och mål med det tilltänkta projektet)
Nytta för handelsnäringen – på kort och lång sikt (En kort beskrivning av nyttan ni ser att resultaten
av det tilltänkta projektet kan ge)
Tilltänkt projektgrupp inklusive huvudsökande (En kort beskrivning av projektgruppens
sammansättning och relevanta kompetenser)
Plan för material och metod (Beskriv i grova drag val av metoder och modeller som kommer att
användas i projektet)
Kommunikation (Kortfattad beskrivning av hur förmedling och kommunicering av projektresultatet
kommer att ske till mottagare och genom vilka kanaler)
Tilltänkt finansiär av forskningsprojektet (Beskriv i grova drag till vilken eller vilka finansiärer och
eventuella utlysningar ni planerar att skicka in i er ansökan)

Bedömning
Handelsrådets kansli bereder ansökningarna med hjälp av representanter från Handelsrådet utskott
för arbetsmiljö och säkerhet http://handelsradet.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/. Handelsrådets
utskott för forskning och utveckling http://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/ fattar beslut.
Ansökningarna kommer att bedömas utifrån Handelsrådet tre bedömningskriterier Potential, Metod
och genomförande samt Kompetens i projektet. http://handelsradet.se/forskning-ochutveckling/sok-anslag/handelsradets-tre-bedomningskriterier/

Frågor

Ytterligare information om utlysningen och ansökningsförfarandet lämnas av Handelsrådets
forsknings- och utvecklingsexpert Lena Strålsjö
e-post: lena.stralsjo@handelsradet.se,
telefon: 010–471 85 99

OBS! Handelsrådet förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan
särskild information justera denna utlysningstext. Dock kommer inga ändringar att göras de två sista
veckorna innan sista ansökningsdatum.

