UTGIVET AV FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP,

Årets ansökningsomgång
fas styrelse fattade beslut i november om årets ansökningsomgång för
forskningsprojekt och postdoc.
Sammanlagt kom det in 834 projektskisser i början av 2008. Efter
beredning i två steg beviljade styrelsen bidrag till 93 projekt. Beviljade
medel gäller i huvudsak perioden
2009–2011 och uppgår sammanlagt
till drygt 220 miljoner kronor. Två
ansökningar som gällde European
Science Foundations europeiska
samarbetsprojekt ecrp beviljades.
Styrelsen fattade också beslut om att
bevilja
• 12 postdoc-bidrag för 2009 och
2010

• Omsorg och sociala relationer, 14
st.
• Välfärd och socialförsäkring, 10
st.
Listor över de beviljade bidragen
finns på fas webbplats under www.
fas.se/nyabidrag.

Nya utlysningar
Följande stödformer är öppna för
ansökan med sista ansökningsdag
enligt nedan.
• Programstöd funktionshinder,
2009-01-15 (se Nyhetsbrev 3/08
eller fas webbplats)
• Programstöd internationell
migration och etniska relationer,
2009-01-15 (se Nyhetsbrev 3/08
eller fas webbplats)

Fördelningen av antalet bidrag per
huvudområde blev i årets ansökningsomgång följande:

• Forskningsprojekt, inlämning av
skiss, 2009-01-29

• Arbete och hälsa, 15 st.

• Postdoc, 2009-01-29

• Arbetsmarknad, 10 st.

• Gästforskare, 2009-02-12

• Arbetsorganisation, 15 st.

• Utlandsstipendium, 2009-02-12

• Folkhälsa, 29 st.

• Nätverk, 2009-02-12

Inbjudan till inlämning av skisser
Ansökningar till fas om bidrag till
forskningsprojekt görs i ett tvåstegsförfarande. Den sökande lämnar
först in en projektskiss. De forskare
som får sin projektskiss godkänd
kan sedan lämna in en fullständig
projektansökan.
Projektbidrag beviljas som regel för
högst tre år. Behörig att söka är den
som avlagt doktorsexamen senast
vid den tidpunkt då fullständig
ansökan skall lämnas in.
Information om fas ansvarsområde
finns på www.fas.se/huvudomraden.

forskning hänvisas till fas särskilda
utlysning för denna forskning. Fullständig ansökan om sådana bidrag
skickas in direkt (utan föregående
skiss) till fas senast den 12 mars,
2009. Utförligare information om
den särskilda utlysningen kommer
efter årsskiftet att återfinnas på
eKlaras startsida.
Efter beslut i fas styrelse tillåts
högst två projektskisser från samma
projektledare.
Inlämning av skiss

fas tar ej emot skisser om forskning
rörande alkohol, narkotika eller
tobak den 29 jan 2009.

Sista dag för inlämning av skiss avseende forskningsprojekt med start
tidigast 2010 är torsdagen den 29
januari 2009, kl. 17.00.

Forskare som vill söka bidrag för
alkohol-, narkotika- eller tobaks-

Skissen skall lämnas in elektroniskt
via eKlara, http://eklara.fas.se. En
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Ansökningar om resebidrag, konferensbidrag, publiceringsbidrag,
gästforskarbidrag om högst 30 000
kronor plus förvaltnings- och lokalkostnadspåslag samt ansökningar
om utlandsstipendium om högst
30 000 kronor söks löpande.
Skisser och alla typer av ansökningar skall lämnas in elektroniskt via
fas webbtjänst för forskare, eKlara,
http://eklara.fas.se.
Mer information om de olika
bidragsformerna och villkoren för
dem, uppgift om kontaktpersoner
samt anvisningar för ansökan finns
på eKlaras inloggningssida under
”fas bidragsformer och ansökningstider” och ”Handledning för
eKlara”.
Ansökningsformulär finns i eKlara
(kräver användarkonto och inloggning).
Formulär och anvisningar uppdateras inför varje utlysning. Hämta
därför aktuell information från
eKlara.
Ytterligare information: Susanne
Gabrielsson, e-post: sg@fas.se; tel.
08-775 40 84.
av projektledaren undertecknad utskrift skall samtidigt skickas in till
fas, Box 2220, 103 15 Stockholm.
Beredning

Skisserna bedöms av fas prioriteringskommittéer, som är sammansatta av forskare och allmänföreträdare. Bedömningar görs bland annat
av
• Projektets vetenskapliga kvalitet
(originalitet, teoriram, relation
till tidigare forskning och den
internationella forskningsfronten)
• Projektledarens och forskargruppens kompetens, vetenskapliga miljö och internationella
anknytning
• Projektplanens genomförbarhet
• Projektets relevans i förhållande
till fas ansvarsområde

Under april 2009 kommer fas att
sända ut beslutsmeddelanden om
vilka skisser som accepterats som
underlag för fullständig projektansökan. Ansökningstiden för
fullständig projektansökan går ut
måndagen den 3 juni 2009.

fas utlyser postdocbidrag
Behörig att söka postdoc-bidrag i
denna utlysning är den som avlagt
doktorsexamen mellan den 1 januari
och den 31 december 2008. Sökandens avhandling och forskningsplaner skall ligga inom fas ansvarsområde.
Information om fas ansvarsområde
finns på www.fas.se/huvudomraden.
Inlämning av ansökan

Sista dag för inlämning av ansökan
om postdoc-bidrag med start 2010
är torsdagen den 29 januari 2009,
kl. 17.00.
Ansökan skall lämnas in elektroniskt via eKlara http://eklara.fas.se.
En av sökanden undertecknad utskrift skall samtidigt skickas in till
fas, Box 2220, 103 15 Stockholm,
tillsammans med examensbevis och
ett exemplar av avhandlingen.
Ansökningar som inte har kommit
in i undertecknad utskrift kommer
inte att behandlas.
Beredning

Postdoc-bidrag söks i konkurrens
och urvalet sker på grundval av i
första hand sökandens forskningsmeriter (främst avhandlingen) men
också sökandens forskningsplaner.
Ansökan om postdoc-bidrag bereds
av fas prioriteringskommittéer. fas
kommer att använda ett tvåstegsförfarande, som innebär att prioriteringskommittéerna i steg 1 kommer
att välja ut ett antal ansökningar
för vidare beredning. De, som hör
till den gruppen, kommer sedan att
inför steg 2 få komplettera sin ansökan med ytterligare exemplar av
avhandlingen och eventuella andra
publikationer. Sökanden skall också
sända in ett intyg från prefekt eller
motsvarande vid den institution där
forskningen skall bedrivas (den s.k.

hemvistinstitutionen) att han/hon är
välkommen att bedriva sin forskning där.
Besked om resultatet av steg 1 kommer att sändas ut under april 2009.
Beslut om de ansökningar som bedöms i steg 2 fattas av fas styrelse i
november 2009.

motsvarande vid den institution där
nätverket är baserat som därmed garanterar att det finns lokala resurser
för nätverket.
Ansökningar som inte har kommit
in i undertecknad utskrift kommer
inte att behandlas.
Beredning

fas utlyser nätverksbidrag

Ansökan om nätverksbidrag bereds
inom fas kansli. Bedömningar görs
bl.a. av

fas stöder i första hand nationella
nätverk och nätverk som omfattar
forskare vid flera lärosäten men
också nordiska och internationella
nätverk med bas i Sverige. fas beviljar däremot inte bidrag till lokala
nätverk vid samma lärosäte. Nätverket skall träffas regelbundet och
minst en gång per år. fas ser gärna
att nätverk inkluderar yngre forskare och att möten förläggs till olika
platser i landet.

• Relevans för fas ansvarsområde

Nätverksbidrag söks av koordinatorn/projektledaren för nätverket.
Exempel på kostnader som kan
täckas av nätverksbidrag är:
• Resor och uppehälle för
nätverksdeltagarna i samband
med möten
• Omkostnader för produktion och
distribution av nyhetsbrev
• Omkostnader för upprättande av
elektroniska nätverk, webbsidor
och konferenser
fas beviljar inte medel för löner,
större konferenser, symposier, utlandsresor eller gästforskarvistelser
inom ramen för nätverksstöd utan
sådana bidrag får i förekommande
fall sökas separat.
Information om fas ansvarsområde
finns på www.fas.se/huvudomraden.
Inlämning av ansökan

Sista dag för inlämning av ansökan
om nätverksbidrag är torsdagen den
12 februari 2009, kl. 17.00.
Ansökan skall lämnas in elektroniskt via eKlara, http://eklara.fas.se.
En undertecknad utskrift skall samtidigt skickas in till fas, Box 2220,
103 15 Stockholm. Utskriften skall
vara undertecknad av koordinatorn/
projektledaren samt av prefekt eller
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• Vetenskaplig kvalitet och substans
i nätverkets program
• Det förväntade mervärdet för
forskningsområdet
Beredningstiden är cirka tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren.

fas utlyser utlandsstipendier
Stipendieprogrammet är öppet i första hand för nydisputerade forskare
och doktorander i slutet av avhandlingsarbetet (högst två år kvar till
disputation). Även mer etablerade
forskare kan söka bidrag t.ex. för
att kunna tillbringa tid utomlands
under ett sabbatsår. Sökande som är
utländsk medborgare skall ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Stipendier söks normalt vanligen för
6–12 månaders sammanhängande
utlandsvistelse. Den som av t.ex.
familjeskäl har svårt att vara utomlands under lång tid kan söka för
utlandsvistelser varvade med arbete
på hemmainstitutionen.
Information om fas ansvarsområde
finns på www.fas.se/huvudomraden.
fas utlandsstipendier är skattefria.
I stipendierna ingår ett grundbelopp
som varierar efter kostnadsläget i
värdlandet och antalet medföljande
familjemedlemmar (normalt vid
sammanhängande längre utlandsvistelser längre än sex månader),
samt ett bidrag för forskningsomkostnader och resor. Annan
finansiering reducerar stipendiebeloppet.
fas har inget arbetsgivaransvar för
utlandsstipendiater.

Inlämning av ansökan

Sista dag för inlämning av ansökan
om stipendium är torsdagen den 12
februari 2009, kl. 17.00. (Ansökningar om högst 30 000 kronor kan
lämnas in löpande.)
Ansökan skall lämnas in elektroniskt via eKlara http://eklara.fas.se/.
Ett av sökanden undertecknat original skall samtidigt skickas in till
fas, Box 2220, 103 15 Stockholm.
Beredning

Ansökan om stipendium bereds
inom fas kansli. Kansliet tar in
synpunkter från externa sakkunniga
och från fas prioriteringskommittéer. Bland annat bedöms
• Sökandens kompetens
• Substans och kvalitet i programmet för utlandsvistelsen
• Valet av värdinstitution
• Utlandsvistelsens förväntade
betydelse för sökandens ut veckling och för kompetensuppbyggnaden inom forskningsområdet
Beredningstiden är vanligen cirka
tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren.
Bidrag ges ej retroaktivt, varför
ansökan bör lämnas in i mycket god
tid (minst tre månader) före planerat
avresedatum.

fas utlyser gästforskarbidrag
Gästforskarbidragen avser i första
hand kortare vistelser (mindre än
sex månader) för forskning, konsultationer, föreläsningar och seminarier (gärna också vid andra institutioner än värdinstitutionen).
Gästforskarbidrag beviljas inte för
personer som enbart behöver en
bas i Sverige för sin egen forskning,
utveckla sin kompetens vid svensk
institution eller vars insatser mer är
att betrakta som ett arbetskraftstillskott.
Gästforskarbidrag söks av den
svenska värdinstitutionen. Kostnader som kan bli täckta omfattar lön/
arvoden, utrikes och inrikes resor
och boendekostnader i Sverige. Däremot kan man inte söka bidrag till
direkta forskningsomkostnader.

niskt via eKlara, http://eklara.fas.
se/.
En undertecknad utskrift skall samtidigt skickas in till fas, Box 2220,
103 15 Stockholm. Utskriften skall
vara undertecknad av ansvarig för
gästforskarvistelsen samt av prefekt
eller motsvarande på värdinstitutionen, som därmed garanterar att det
finns lokala resurser för att genomföra gästforskarvistelsen.
Beredning

Ansökningar om gästforskarbidrag
bereds inom fas kansli. Kansliet tar
in synpunkter från externa sakkunniga och från fas prioriteringskommittéer. Bland annat bedöms
• Gästforskarens kompetens
• Substans och kvalitet i
programmet för vistelsen
• Det förväntade värdet för
värdinstitutionens forskning

Information om fas ansvarsområde
finns på www.fas.se/huvudomraden.

Beredningstiden är vanligen cirka
tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren.

Inlämning av ansökan

Bidrag ges ej retroaktivt, varför
ansökan bör lämnas in i mycket
god tid (minst tre månader) före det
planerade gästforskarbesöket.

Sista dag för inlämning av ansökan
om gästforskarbidrag är torsdagen
den 12 februari 2009, kl. 17.00.
(Bidrag under 30 000 kronor exklusive förvaltningsavgift kan sökas
löpande.)
Ansökan skall lämnas in elektro-

fas Marie Curie International Postdoc Fellowship Programme
fas planerar att inom de närmaste
månaderna utlysa ett internationellt
postdoc-program, för forskare inom
fas ansvarsområden. Projektet, som
är ett eu-projekt inom eus program
Marie Curie cofund, är fortfarande
under kontraktsförhandling.
Inom projektet kommer totalt tre
årliga utlysningar att ske, den första
under december 2008, alternativt
januari 2009.
Inom projektet finns två typer av
insatser, dels internationellt inkommande postdoc (fiip), d.v.s. forskare
från hela världen kan söka för att
komma till Sverige, dels internationellt utresande postdoc (foip), d.v.s.
svenska forskare som söker medel
för att åka utomlands.
Utlysningarna kommer att publiceras

på http://cofas.fas.se.
FAS Marie Curie International
Postdoc Fellowship Programme

The programme consists of two
types of grants: fas Outgoing International Postdoc fellowships (foip)
and fas Incoming International Postdoc fellowships (fiip)
fas Outgoing International
postdoc(foip)
The purpose of the fellowships is to
give researchers within FAS’ areas of
responsibility the possibility to spend
the mobility period at a foreign
research institution.
The objective is to develop competence and at the same time promote
international research mobility and
cross-border research collaboration.
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The host institution should have a
good reputation in the applicant’s
research area and the time abroad
should add significantly to his/her
knowledge and competence in view
of future research within fas’ areas
of responsibility.
The grants are primarily open to
recently graduated researchers. The
applicant must be connected to a
Swedish research institution and he
or she may spend the mobility period
at a research institution abroad.
Applicants can apply for up to 24
consecutive months abroad, with a
repatriation period of maximum half
the time spent abroad (maximum 12
months).
fas Incoming International
postdoc(fiip)

The purpose of funding international incoming postdocs is to give
qualified researchers in countries
outside of Sweden the opportunity
to exchange knowledge and competence with the Swedish research
society within fas’ research areas of
responsibility.
The grants are primarily open to
recently graduated researchers at
institutions in any country outside
Sweden. Applicants can apply for
up to 24 consecutive months at the
Swedish host institution.

Övriga nyheter

Den forskningspolitiska propositionen och
fas
Den nyligen framlagda forskningspolitiska propositionen får stora följder
för fas fortsatta verksamhet. För det
första föreslår regeringen att fas bör
fortsätta i sin nuvarande form. Den
totala ökningen av fas anslag under
åren 2009 till 2012 ligger mellan tio
och femton procent, beroende av hur
man räknar. Beloppen nedan avser
årsvisa nivåhöjningar.
Regeringen föreslår, att anslaget för
forskning till fas ökar med 41 miljoner kronor 2009, med ytterligare 4,9
miljoner kronor 2010 och med ytterligare 10,6 miljoner kronor 2012.
Propositionen lanserar också en ny
fördelningsmodell när det gäller stöd
till universitet och högskolor. I korthet går den ut på att 1,8 miljarder
av de fem miljarderna fördelas till
vad som är tänkt som en permanent
anslagsökning till forskning inom
ett antal strategiskt viktiga områden. Anslagen till universitet och
högskolor kommer att öka med 1,5
miljarder kronor åren 2009–2012.
Utöver denna ökning kommer större
delen av de strategiska satsningarna
att komma universitet och högskolor
till del.
De fyra forskningsfinansiärerna fas,
Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet tillförs 485 miljoner kronor för
satsningen på strategiska områden.
Utöver dessa medel tillförs forskningsråden och Vinnova ytterligare
825 miljoner kronor. Som en del
av satsningen på strategiska forsk-

ningsområden tillförs Statens energimyndighet 110 miljoner kronor och
Rymdstyrelsen tillförs 20 miljoner
kronor från och med 2009.
Satsningarna på infrastruktur för
forskning behöver öka. Under perioden 2009–2012 tillförs Vetenskapsrådet 150 miljoner kronor för detta
ändamål inom ramen för de medel
som tillförs Vetenskapsrådet.
När det gäller de strategiska satsningarna kommer fas att samverka
med Vetenskapsrådet inom områdena epidemiologi, neurovetenskap
och vårdvetenskap.
De viktigaste områdena för fas gäller riktade satsningar mot tre områden:
• Forskning om alkohol, narkotika
och tobak
• Forskning om företagshälsovård
• Arbetslivsforskning i vid mening
Regeringen tillför 15 miljoner
kronor årligen till fas anslag för
forskning om alkohol, narkotika och
tobak åren 2009–2012. En särskild
utlysning planeras därför till i mitten
av januari 2009.

marknad, arbetsorganisation och
arbetsmiljö under åren 2009–2012.
Medlen bör fördelas med 12,5 miljoner kronor 2009, med ytterligare 2,5
miljoner kronor 2010, med ytterligare 2,5 miljoner kronor 2011 och
med ytterligare 2,5 miljoner kronor
2012.
Propositionen innehåller också för
fas relevant information både när
det gäller forskningens internationalisering och behov av utvärdering
och analys inom området. Däremot
har ingen särskild prioritering gjort
av strategiska frågor rörande information och kommunikation inom
området.
Ytterligare information om forskningspolitiska propositionens betydelse för fas eller om kommande
utlysningar ges av huvudsekreterare
Erland Hjelmquist, e-post: erland.
hjelmquist@fas.se, tel 08-775 40 71
eller av programchef Kenneth
Abrahamsson, tel 08-775 40 91, epost: kenneth.abrahamsson@fas.se.

Konferenser

Socialtjänstforum 2009

För företagshälsovårdsområdet
föreslås ett särskilt tvärvetenskapligt program, som bl.a. ska belysa
företagshälsovårdens roll i arbetet
med att minska sjukfrånvaron och
stödja återgång i arbete. För detta
område, där ännu inga nya medel
har anvisats, kommer fas att återkomma med utlysning längre fram
efter samråd med andra finansiärer
och aktörer.

– ett möte mellan forskning och
socialtjänst

När det gäller arbetslivsforskning i
vid mening ges medel för långsiktiga
satsningar inom området. fas styrelse tillsatte vid sitt möte i september
2008 en positioneringsgrupp för att
analysera svensk arbetslivsforskning
med tonvikt på innehåll, kvalitet och
volym. Gruppen lägger fram sin rapport efter årsskiftet. Samtidigt finns
ett behov av att redan nu förbereda
olika utlysningar. Även i detta fall
planeras en utlysning i mitten av
januari 2009.

I årets Socialtjänstforum möts socialarbetare, politiker och forskare i
en dialog kring forskning om missbruk och missbruksvård. Samtalen
kommer att röra sig kring orsaker
till missbruk och vad ny forskning
kan betyda för nya lösningar på
gamla problem. Vi diskuterar även
behandling ur olika perspektiv, och
där är kraven på evidensbaserad
praktik en aktuell fråga.

Regeringen föreslår, en långsiktig
nivåhöjning med 20 miljoner kronor
att användas för arbetslivsforskning,
innefattande forskning om arbets~4~

”Missbruk och behandling. Gamla
problem – nya lösningar?” är
temat för Socialtjänstforum 2009
i Göteborg. Alkohol- och narkotikamissbruk är inte ett nytt samhällsproblem, men kunskapen om
och förståelsen av problemet liksom
behandlingsmetoderna har förändrats med tiden.

I regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition, som
presenterades i oktober 2008, uppmärksammas missbruk som ett stort
folkhälsoproblem och ett område
där mer forskning behövs.

Kongressen, Hotel Riverton, Stora
Badhusgatan 26, Göteborg.

En särskild satsning kommer att
göras, och fas har fått uppdraget att
ansvara för denna. Med anledning
av detta vill vi under konferensen
lyfta frågan om vilken forskning
som är mest angelägen i en paneldebatt kring forskning för nya
lösningar.

Anmälningsformulär kommer att
läggas ut på fas webbplats, www.
fas.se/socialtjanstforum09

Konferensen äger rum den 21–22
april 2009. Lokal för konferensen är

För ytterligare information om
konferensen kontakta Inger Jonsson,

Anmälan görs senast fredagen den
20 februari 2009.

fas, e-post: inger.jonsson@fas.se;
tel. 08-775 40 92.
www.fas.se
Allmän information om FAS, projektkatalog,
ansökningstider, webbtjänst för forskare,
bokhandel m.m.

FAS Nyhetsbrev

Fax. 08-775 40 75

Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap

E-post: fas@fas.se

Det är kostnadsfritt och kan beställas från
FAS kansli.

www.fas.se

Redaktör: Jan Jerring
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