UTGIVET AV FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP,

Årets ansökningsomgång
FAS styrelse fattade beslut i november om årets ansökningsomgång för
forskningsprojekt och postdok.
Sammanlagt kom det in 817 projektskisser i början av 2007. Efter
beredning i två steg beviljade styrelsen bidrag till 103 projekt. Beviljade
medel gäller perioden 2008–2010
och uppgår sammanlagt till drygt
240 miljoner kronor. Inga ansökningar som gällde European Science
Foundations europeiska samarbetsprojekt ecrp beviljades.
Styrelsen fattade också beslut om att
bevilja
• 13 postdok-bidrag för 2008 och
2009
• Tre flare postdok-bidrag
• Sju forskarskolor
• Två programstöd inom
försäkringsmedicin
• Två programstöd inom övervikt,
kost och motion
Fördelningen av antalet bidrag per
huvudområde blev i årets ansök-

ningsomgång följande:
• Arbete och hälsa, 27 st.
• Arbetsorganisation, 14 st.
• Arbetsmarknad, 10 st.
• Folkhälsa, 20 st.
• Välfärd och socialförsäkring, 13
st.
• Omsorg och sociala relationer, 19
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.
• Forskningsprojekt, inlämning av
skiss, 2008-01-31
• Postdok, 2008-01-31
• Gästforskare, 2008-02-14
• Utlandsstipendium, 2008-02-14
• Nätverk, 2008-02-14
• Kvinnors hälsa, gästforskare,
2008-02-14

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.
Inlämning av skiss

Sista dag för inlämning av skiss av-

seende forskningsprojekt med start
tidigast 2009 är torsdagen den 31
januari 2008, kl. 17.00.
Skissen skall lämnas in elektroniskt
via eKlara, http://eklara.fas.se. En
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
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• Kvinnors hälsa, nätverk,
2008-02-14
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 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.

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 2008 kommer FAS
att sända ut beslutsmeddelanden
om vilka skisser som accepterats
som underlag för fullständig projektansökan. Ansökningstiden för
fullständig projektansökan går ut
måndagen den 2 juni 2008.

FAS utlyser postdokbidrag
Behörig att söka postdok-bidrag i
denna utlysning är den som avlagt
doktorsexamen mellan den 1 januari
och den 31 december 2007. 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 postdok-bidrag för 2009 och
2010 är torsdagen den 31 januari
2008, kl. 17.00.
Ansökan skall lämnas in elektro-

FAS utlyser nätverksbidrag
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.
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

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.

niskt 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

Postdok-bidrag söks i konkurrens
och urvalet sker på grundval av i
första hand sökandens forskningsmeriter (främst avhandlingen) men
också sökandens forskningsplaner.
Ansökan om postdok-bidrag bereds
av FAS prioriteringskommittéer.
FAS kommer att använda ett tvåstegsförfarande, som innebär att
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
14 februari 2008, kl. 17.00.

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 2008.
Beslut om de ansökningar som bedöms i steg 2 fattas av FAS styrelse i
november 2008.
projektledaren samt av prefekt eller
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

Ansökan om nätverksbidrag bereds
inom FAS kansli. Bedömningar görs
bl.a. av
• Relevans för FAS ansvarsområde
• Vetenskaplig kvalitet och substans
i nätverkets program
• Det förväntade mervärdet för
forskningsområdet

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/

Beredningstiden är cirka tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren.

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.

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.

Information om FAS ansvarsområde
finns på www.fas.se/huvudomraden.
FAS utlandsstipendier är skattefria.
I stipendierna ingår ett grundbelopp
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FAS har inget arbetsgivaransvar för
utlandsstipendiater.

Inlämning av ansökan

Beredning

Sista dag för inlämning av ansökan
om stipendium är torsdagen den 14
februari 2008, kl. 17.00. (Ansökningar om högst 30 000 kronor kan
lämnas in löpande.)

Ansökan om stipendium bereds
inom FAS kansli. Kansliet tar in
synpunkter från externa sakkunniga
och från FAS prioriteringskommittéer. Bland annat bedöms

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.

• Sökandens kompetens
• Substans och kvalitet i programmet för utlandsvistelsen
• Valet av värdinstitution

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.

• Utlandsvistelsens förväntade

FAS utlyser gästforskarbidrag

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

Gästforskarbidragen avser i första
hand kortare vistelser (mindre än
sex månader) för forskning, konsultationer, föreläsningar och seminarier (gärna också vid andra institutioner än värdinstitutionen).

Inlämning av ansökan

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.

FAS utlyser nätverksbidrag inom programmet Kvinnors hälsa
Regeringen gav år 2007 FAS i uppdrag att initiera ett forskningsprogram om kvinnors hälsa med början
år 2008. Programmet skall enligt
uppdraget ha en bred inriktning.
Programmet omfattar tre olika stödformer – projektbidrag, nätverksbidrag och gästforskarbidrag – vilka
söks var för sig. Projektbidrag var
endast möjligt att söka i den första
utlysningen 2007. Denna andra utlysning gäller enbart nätverksbidrag
och gästforskarbidrag.
Nätverksbidragen syftar till att underlätta samarbete över institutionsoch fakultetsgränser.

Sista dag för inlämning av ansökan
om gästforskarbidrag är torsdagen
den 14 februari 2008, kl. 17.00.
(Bidrag under 30 000 kronor exklusive förvaltningsavgift kan sökas
löpande.)
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 ansvarig för
gästforskarvistelsen samt av prefekt
eller motsvarande på värdinstitutionen, som därmed garanterar att det
finns lokala resurser för att genomföra gästforskarvistelsen.
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.
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
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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
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 det
planerade gästforskarbesöket.

• Omkostnader för upprättande av
elektroniska nätverk, webbsidor
och konferenser
FAS kan inom detta program bevilja
lönemedel för nätverksadministration, men inte för större konferenser,
symposier eller gästforskarvistelser
inom ramen för nätverksstödet utan
sådana bidrag får i förekommande
fall sökas separat.
Inlämning av ansökan

Sista dag för inlämning av ansökan
om nätverksbidrag är torsdagen den
14 februari 2008, kl. 17.00. Ansökan skall vara skriven på engelska.
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 motsvarande vid den
institution, där nätverket är baserat,
och som därmed garanterar att det
finns lokala resurser för nätverket.
Ansökningar, som inte kommit in i
undertecknad utskrift, kommer inte
att behandlas.

FAS utlyser gästforskarbidrag inom programmet Kvinnors
hälsa
Syftet med FAS gästforskarbidrag
inom programmet Kvinnors hälsa,
är att ge aktiva forskningsmiljöer
inom området möjlighet att knyta
internationell expertis till sig, och
därmed tillföra det svenska forskarsamhället kvalificerade kunskaper
och kompetens av betydelse för
svensk forskning. Gästforskarbidragen avser längre vistelser, upp till
ett år, för forskning, konsultationer,
föreläsningar och seminarier (gärna
också vid andra institutioner än
värdinstitutionen). Gästforskarbidrag kan endast sökas för forskare
verksamma vid utländska forskningsinstitutioner.
Gästforskarbidrag beviljas inte för
personer som enbart behöver en
bas i Sverige för sin egen forskning,

Konferenser

Socialtjänstforum
2008
– ett möte mellan forskning och
socialtjänst
Våld i välfärdsland är temat för
Socialtjänstforum 2008 i Göteborg.
Dagligen möts vi av rapporter om
våld i vårt samhälle – på gatan, i
hemmet och på arbetsplatsen. Vi
vet att våld och hot förekommer i
alla samhällsklasser och bland alla
nationaliteter. Speciellt utsatta är
kvinnor, barn och ungdomar.
I årets Socialtjänstforum möts socialarbetare, politiker och forskare i

Beredning

Ansökan om nätverksbidrag bereds
normalt inom FAS kansli. Bedömningar görs bl.a. av
• Relevans för forskningsprogrammet Kvinnors hälsa

• Det förväntade mervärdet för
forskningsområdet
Beredningstiden är cirka tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren.

• Vetenskaplig kvalitet och substans
i nätverkets program
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.
Inlämning av ansökan

Ansökan om gästforskarbidrag skall
vara FAS tillhanda senast den 14
februari 2008. Ansökan skall vara
skriven på engelska för att kunna
bedömas av internationellt sakkunniga.
Ansökan görs via FAS webbtjänst
för forskare, eKlara, som finns på
FAS webbplats http://eklara.fas.se.
Ansökan skall vara inregistrerad i
eKlara senast den 14 februari 2008,
kl. 17.00. En undertecknad utskrift
skall samma dag skickas in till
en dialog kring forskning om våld i
välfärdslandet Sverige. Vi kommer
att diskutera orsaker, utövare och
sammanhang, men också hur vi kan
förebygga våld och vad som görs för
dem som utsätts för våld.
Konferensen avslutas med ett samtal
om det prisbelönade Kvinnofridsprogrammet i Malmö, som arbetar
för att alla som blir utsatta för våld
ska få hjälp. Det nära samarbetet
mellan socialtjänsten och polis,
åklagare, sjukvård samt frivilligorganisationer i Malmö har genom
handlingsprogrammet lett till att
våldet minskat.

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. Ansökningar som inte kommit
in i undertecknad utskrift kommer
inte att behandlas.
Beredning

Ansökningar om gästforskarbidrag
bereds inom FAS kansli. Kansliet tar
in synpunkter från externa sakkunniga. Bland annat bedöms
• Gästforskarens kompetens
• Substans och kvalitet i programmet för vistelsen
• Det förväntade värdet för värdinstitutionens forskning
Beredningstiden är cirka tre månader. Beslut fattas av huvudsekreteraren.
april 2008. Lokal för konferensen är
Västerhavet, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59,
Göteborg.
Anmälningsformulär kommer att
finnas på FAS webbplats, www.fas.
se/socialtjanstforum08
Anmälan görs senast fredagen den
22 februari 2008.
För ytterligare information om konferensen kontakta Lena Strömqvist,
FAS, e-post: lena.stromqvist@fas.se,
tel. 08-775 40 85, eller Inger Jonsson, FAS, e-post: inger.jonsson@fas.
se, tel. 08-775 40 92.

Konferensen äger rum den 22–23

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
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FAS Nyhetsbrev utkommer med ett par
nummer per termin.
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