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Hej!

Vad är syftet med workshoppen?
• Ta reda på vilket språk och vilken ton formas.se
ska ha
• Dela våra synpunkter och insikter med varandra
✓Utmaningar
✓Möjligheter

Sök
•

Om webbtexterna: Vad är dåligt? Vad är bra?

Klarspråk = ”språk som dels är tydligt,
dels är begripligt för de avsedda mottagarna”

Klarspråk är grunden
För att det ska bli klarspråk för era mottagare
behöver vi utgå från dem och deras behov.
Vilka förkunskaper
har de?

Vilket eller vilka är
deras syften med att
gå in på webben?

Vad vill ni att de ska
veta, känna, tycka,
göra?

Tilltal och ton
Konsekvenser av olika val eller ”Spelar det någon roll hur vi låter”?

• Textens tilltal och ton påverkar både användare
och avsändare.
• Gör ett medvetet val.
• Klokt ur förstudien:
”Formas.se ska bidra till att rätt forskare
söker rätt bidrag, på rätt sätt så att vår
process blir mer effektiv.”

Vi tittar på två texter. Några frågor att utgå ifrån:
• Vad signalerar texten om avsändaren? Vilket
intryck får du?
• Hur påverkas distans – närhet mellan
avsändare och användare?
Kanske ser du även annat?

Vinnova

Vinnova

Forte

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet

Perspektiv och mottagaranpassning

Vems perspektiv?
Efter inskrivning gör tjänstgörande
sköterska en första okulär undersökning
av patienten. Svårbedömda fall bedöms av
läkaren. Allvarliga sjukdomsfall hänvisas
till de enskilda undersökningsrummen.
Läkare kan vid behov tillkallas omedelbart.
Övriga patienter med behov av avskildhet
hänvisas till rum A, C, D eller F. Lindriga
fall väntar i det allmänna väntrummet.

Ditt perspektiv?
Välkommen!
Anmäl dig i receptionen.

I vilken situation befinner sig
användaren?
• Vad känner hen?
• Vad vet och kan hen?

• Vad vill hen?

Kategorisering av Formas projekt enligt de globala
hållbarhetsmålen
Formas kommer från och med 2017 att kategorisera alla inkomna
ansökningar och beviljade projekt enligt de 17 Globala målen för
hållbar utveckling. Syftet med kategoriseringen enligt de 17 Globala
målen för hållbar utveckling är för att Formas ska kunna redovisa
hur den forskning Formas finansierar bidrar till hållbar utveckling
och till att lösa olika samhällsutmaningar. Klassificeringen
underlättar för oss att ge en mer nyanserad bild av vår
forskningsportfölj och hur väl den svarar mot
samhällsutmaningarna. De globala målen är ett internationellt
system som används av många aktörer globalt vilket ökar
användbarheten och jämförbarheten av Formas data. Formas
kommer också framöver behöva redovisa hur vi jobbar för att uppnå
de Globala målen.
Kategoriseringen bör baseras på det direkta syftet eller förväntade
tillämpning av ditt projektresultat. Mer information om de globala
hållbarhetsmålens innebörd.”

Etikpolicy
Som ett statligt, skattefinansierat forskningsråd har Formas ett
ansvar gentemot allmänheten för allt arbete som utförs och
även för hur det utförs. Formas etikpolicy.

Genus och andra kritiska perspektiv
Formas har i uppdrag att verka för att ett genusperspektiv får
genomslag i forskningen. Du som söker medel från Formas
bör alltid överväga hur frågor som rör genus och andra
maktrelationer såsom klass, etnicitet m.m. är relevanta för
projektets frågeställningar. Du ska i så fall i ansökan beskriva
hur dessa aspekter ska hanteras i projektet.

Språk som skapar otydlighet
Det är detaljerna som gör’et!

Perspektiv

”Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann
med ansökans upplägg och tydlighet då granskning
enbart baseras på den information som finns i
ansökan.”

Tilltal
Vad kan du söka medel för?
Bidrag kan sökas för direkta och indirekta kostnader:

Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk
personal om inget annat anges i utlysningstexten.
Sociala avgifter ska vara inkluderade. Formas beviljar
inte medel för årliga löneökningar.
Allmänna anvisningar för sökande hos Formas, från
det att du söker till beviljande av medel; vem som
kan söka, vad man kan söka bidrag för samt vad du
ska tänka på när du skriver en ansökan.”

Konsekvent innehåll?
Klimatförändringar
Men hur klimatförändringar ska förstås och
mätas, vilka effekter och konsekvenser de
orsakar samt vad för slags lösningar som
finns, är frågor som behöver belysas.
Klimatförändringarna utgör en komplex
problematik som innefattar ett stort mått av
ovisshet och kunskapsbrist. Det kräver därför
en mångfald av olika och kompletterande
forskningsperspektiv och ansatser.

Vatten – från källa till hav
Avsaknad av rent vatten orsakar bland annat
smittspridning och hälsorisker. Vattenresurser
är en grogrund för konflikter, ibland på grund
av kopplingen till energi och
livsmedelsproduktion.
Marina områden utnyttjas allt hårdare och
den mänskliga påverkan på haven är
problematisk. Särskilt stort är trycket på det
kustnära havet, där många olika intressen
konkurrerar. Havens fiskebestånd är hårt
belastade och marina och kustnära
ekosystem måste skyddas. Dessa
utmaningar kräver i sin tur en fungerande
förvaltning.

Passiva verbformer
För nya anställningar ska ingångslönen vid
medelsförvaltaren användas. Lön till doktorander kan
beviljas för upp till tre år, om inte annat framgår av
utlysningstexten. Observera att det lönebelopp som
totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller
annan personal genom medel från Formas aldrig får
överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta
innebär att ytterligare medel för lön inte kan tas emot
av någon som redan får bidrag från Formas med
fullständig lönefinansiering.

Passiva verbformer
”Bidrag som har beslutats om från januari 2016 ska
rapporteras i Prisma.”

Aktiva verb visar vem som gör vad!
”För ansökningar på svenska kommer
Formas att översätta
forskningsprogrammet till engelska innan
ansökan granskas av beredningsgruppen.”
”Du som söker bidrag till projekt eller
motsvarande hos Formas ska fylla i och
bifoga Bilaga K – forskningsdata till din
ansökan.”

Ettordsrubriker säger inte så mycket
Utvecklingsbidrag
Formas finansierar även utvecklingsprojekt. För
utvecklingsbidrag krävs minst 50 procents
samfinansiering. Ett utvecklingsprojekt definieras
som systematisk och metodisk användning av
forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya
idéer för att ta fram nya eller väsentligt förbättra
befintliga produkter, processer eller system (OECD
Frascati-manualen).

Disposition och struktur
Vägled användaren och gör webben lättanvänd

(Här följer bilder med textexempel från formas.se samt
skisser och förslag på hur det kunde se ut i stället, efter
omarbetning. Observera att texterna än så länge är skisser,
och alltså inte klara.)

Allmänna anvisningar
Allmänna anvisningar för sökande hos Formas, från det att du söker till
beviljande av medel; vem som kan söka, vad man kan söka bidrag för samt
vad du ska tänka på när du skriver en ansökan.

Vem kan söka medel?
För samtliga forsknings- och utvecklingsbidrag som Formas utlyser enskilt
eller tillsammans med andra forskningsfinansiärer, nationellt eller
internationellt, gäller följande:
• huvudsökande och samtliga medverkande forskare i projektet ska ha en
doktorsexamen
• annan personal som arbetar inom projektet behöver inte ha en
doktorsexamen
• för att söka mobilitetsstöd inom Formas årliga öppna utlysning behöver
den sökande inte ha en doktorsexamen när utlysningen stänger. En
kopia av examensbeviset ska vara Formas till handa senast 1 oktober
samma år man söker medel. Inget annat dokument än examensbeviset
godtas.

• bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola
eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på
medelsförvaltare. Speciella regler gäller för utlysningar inom ramen för Strategiska
Innovationsprogram (SIP), se utlysningstexter för respektive utlysning.
• det finns inte någon åldersgräns för sökande och medverkande forskare inom ett projekt,
men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för egen lön.
För att söka medel i utlysningarna Kommunikationsprojekt och Konferenser och
workshops behöver den sökande inte ha en doktorsexamen, men samma krav för
medelsförvaltare gäller. För att söka medel i utlysningar inom Strategiska
Innovationsprogram behöver den sökande inte ha en doktorsexamen om det inte
specifikt anges i utlysningstexten.

Att veta för dig som ansöker om finansiering
Innan du ansöker om finansiering från Formas finns det sådant du
behöver känna till. Det hjälper dig att göra en så ändamålsenlig
ansökan som möjligt. Har du redan blivit beviljad bidrag? Då finns det
annat du behöver veta, exempelvis om din skyldighet att rapportera
resultat och hur du kan godkänna bidraget.

+ Om du ska ansöka
+ Om du har fått bidrag

Om du ska ansöka
Här kan du läsa om vem som har rätt att söka, vad det går att söka
bidrag för och vad du behöver känna till när du skriver ansökan.
Innehållsförteckning
Vem kan söka finansiering?
Vem får förvalta medlen?
Det här kan du söka finansiering för
Att känna till när du skriver ansökan
Så fattar Formas beslut om ansökan

Vem kan söka finansiering?
(Skriva något om vilka som kan det, exempelvis forskare på
universitet och högskola med flera målgrupper.)

Reglerna för vem som kan söka finansiering gäller för alla
forskningsbidrag och utvecklingsbidrag som Formas utlyser,
nationellt som internationellt. Det gäller både de bidrag vi
utlyser enskilt, som de vi utlyser tillsammans med andra
forskningsfinansiärer.
+ Om du söker bidrag för forskningsprojekt

+ Om du söker bidrag för kommunikationsprojekt, konferens eller
workshop

+ Om du söker bidrag för forskningsprojekt
Du kan ansöka om medel om du är forskare med doktorsexamen. Det gäller även för övriga
forskare som ska medverka i projektet. Andra som arbetar i projektet behöver inte ha en
doktorsexamen.
Om du inte har hunnit ta din doktorsexamen innan utlysningen stänger kan du ansöka ändå. Du
ska då skicka in en kopia av ditt examensbevis när du tagit doktorsexamen. Det måste vara oss
tillhanda senast 1 oktober samma år som du ansöker om medel. Formas kan inte godta andra
dokument, endast examensbevis räknas.

Åldersgränser
Det finns inte någon åldersgräns för sökande och medverkande forskare inom ett projekt.
Forskare som är heltidspensionerade kan dock inte få bidrag för sin egen lön.

+ Om du söker bidrag för kommunikationsprojekt, konferens eller workshop
Du behöver inte ha någon doktorsexamen för att söka medel i utlysningar
för Kommunikationsprojekt och Konferenser och workshops. Det behöver du inte heller när det
gäller utlysningar inom Strategiska Innovationsprogram, om det inte specifikt anges i
utlysningstexten. Läs och kontrollera vad som gäller för den utlysning du är intresserad av.

Vem får förvalta pengarna?
Formas bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av
svenska universitet, högskolor eller någon annan svensk
offentlig organisation som uppfyller våra krav på
medelsförvaltare. Speciella regler gäller för utlysningar
inom ramen för Strategiska Innovationsprogram (SIP). Du
kan läsa mer om det i dessa utlysningar.
+ Formas krav på medelsförvaltare

Vad kan du söka medel för?
Bidrag kan sökas för direkta och indirekta kostnader:
• Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal om inget annat anges i utlysningstexten.
Sociala avgifter ska vara inkluderade. Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar. För redan
befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället användas för samtliga
efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas. Lön till
doktorander kan beviljas för upp till tre år, om inte annat framgår av utlysningstexten. Observera att
det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal genom
medel från Formas aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att
ytterligare medel för lön inte kan tas emot av någon som redan får bidrag från Formas med
fullständig lönefinansiering.
• Driftskostnader – exempelvis förbrukningsartiklar, utrustning (max 500 000 kronor), resor,
konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar Open
Access.
• Avskrivningskostnader för utrustning (max 500 000 kronor)
• Lokalkostnader
• Indirekta kostnader – overhead ska anges enligt medelsförvaltarens praxis. Formas tillåter inte
overheadkostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller för lokalkostnader.

Det här kan du söka medel för
När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka
medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta
kostnader är till exempel … Indirekta är till exempel ….
Det här kan du ansöka om medel för:

+ Lön
+ Driftskostnader

+ Avskrivningskostnader
+ Lokalkostnader
+ Indirekta kostnader

+ Lön
Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal, om det inte står något annat i
utlysningstexten. Sociala avgifter ska vara inkluderade.
Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år, om inte annat framgår av utlysningstexten.
Bidrag täcker inte årliga löneökningar
Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar. Du kan därför ansöka om bidrag för löner
som gäller vid ansökningstillfället, men inte ansöka om medel som ska täcka in löneökningar.
För redan befintliga anställningar ska du i ansökan ange den lön som gäller vid ansökningstillfället. Den gäller sedan för samtliga efterföljande år i projektet. För nya anställningar ska
du ange den ingångslön som gäller hos medels-förvaltaren, det vill säga vid universitetet,
högskolan eller den offentliga organisation som ska förvalta forskningsbidraget om det blir
beviljat.
Inte mer än till heltidsanställning
Observera att det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller
annan personal, aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Det innebär att
någon som redan får bidrag från Formas med fullständig lönefinansiering inte kan få
ytterligare medel för lön.
[…

+ Driftskostnader
Till driftskostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, utrustning, resor,
konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar Open Acess.
Du kan bli beviljad bidrag för utrustning för max 500 000 kronor.
+ Avskrivningskostnader
Du kan skriva av kostnader för utrustning. Maxbeloppet är 500 000 kronor.
+ Lokalkostnader

Du kan ansöka om medel för lokaler för till exempel …
+ Indirekta kostnader
När du anger overhead-kostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den
högskola, universitet eller offentliga förvaltning som ska förvalta medlen.
Formas tillåter inte overheadkostnader på avskrivningskostnader för utrustning
eller för lokalkostnader.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och
teknisk personal om inget annat anges i
utlysningstexten. Sociala avgifter ska vara
inkluderade. Formas beviljar inte medel för
årliga löneökningar. För redan befintliga
anställningar ska den lön som gäller vid
ansökningstillfället användas för samtliga
efterföljande år. För nya anställningar ska
ingångslönen vid medelsförvaltaren
användas. Lön till doktorander kan beviljas
för upp till tre år, om inte annat framgår av
utlysningstexten. Observera att det
lönebelopp som totalt erhålls för en enskild
forskare, doktorand eller annan personal
genom medel från Formas aldrig får
överskrida 100 procent av en
heltidsanställning. Detta innebär att
ytterligare medel för lön inte kan tas emot
av någon som redan får bidrag från Formas
med fullständig lönefinansiering.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk
personal, om det inte står något annat i utlysningstexten.
Sociala avgifter ska vara inkluderade.
Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år, om inte
annat framgår av utlysnings-texten.
Bidrag täcker inte årliga löneökningar
Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar. Du kan
därför ansöka om bidrag för löner som gäller vid
ansökningstillfället, men inte ansöka om medel som ska
täcka in löneökningar. För redan befintliga anställningar
ska du i ansökan ange den lön som gäller vid ansökningstillfället. Den gäller sedan för samtliga efterföljande år i
projektet. För nya anställningar ska du ange den
ingångslön som gäller hos medels-förvaltaren, det vill säga
vid universitetet, högskolan eller den offentliga
organisation som ska förvalta forskningsbidraget om det
blir beviljat.
Inte mer än till heltidsanställning
Observera att det belopp ni kan få beviljat för lön till en
enskild forskare, doktorand eller annan personal, aldrig får
överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Det
innebär att någon som redan får bidrag från Formas med
fullständig lönefinansiering inte kan få ytterligare medel
för lön.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och
teknisk personal om inget annat anges i
utlysningstexten. Sociala avgifter ska vara
inkluderade. Formas beviljar inte medel för
årliga löneökningar. För redan befintliga
anställningar ska den lön som gäller vid
ansökningstillfället användas för samtliga
efterföljande år. För nya anställningar ska
ingångslönen vid medelsförvaltaren
användas. Lön till doktorander kan beviljas
för upp till tre år, om inte annat framgår av
utlysningstexten. Observera att det
lönebelopp som totalt erhålls för en enskild
forskare, doktorand eller annan personal
genom medel från Formas aldrig får
överskrida 100 procent av en
heltidsanställning. Detta innebär att
ytterligare medel för lön inte kan tas emot
av någon som redan får bidrag från Formas
med fullständig lönefinansiering.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk
personal, om det inte står något annat i utlysningstexten.
Sociala avgifter ska vara inkluderade.
Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år, om inte
annat framgår av utlysnings-texten.
Bidrag täcker inte årliga löneökningar
Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar. Du kan
därför ansöka om bidrag för löner som gäller vid
ansökningstillfället, men inte ansöka om medel som ska
täcka in löneökningar. För redan befintliga anställningar
ska du i ansökan ange den lön som gäller vid ansökningstillfället. Den gäller sedan för samtliga efterföljande år i
projektet. För nya anställningar ska du ange den
ingångslön som gäller hos medels-förvaltaren, det vill säga
vid universitetet, högskolan eller den offentliga
organisation som ska förvalta forskningsbidraget om det
blir beviljat.
Inte mer än till heltidsanställning
Observera att det belopp ni kan få beviljat för lön till en
enskild forskare, doktorand eller annan personal, aldrig får
överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Det
innebär att någon som redan får bidrag från Formas med
fullständig lönefinansiering inte kan få ytterligare medel
för lön.

Beslut
Beslut fattas av Formas forskarråd och grundas på
beredningsgruppernas rekommendationer. Beslut om bidrag
kan inte överklagas.
Som sökande kan du logga in på ditt personliga konto i Prisma
och kontrollera aktuell status för din ansökan.

Projektledare får ett beslutsmeddelande till sitt personliga
konto i Prisma tillsammans med beredningsgruppens
yttrande. Beslut angående akutbidrag får enbart
beslutsmeddelande, inget yttrande.

Så fattar Formas beslut om ansökan (H1)
Det är Formas forskningsråd som fattar beslut om alla ansökningar. Först
bereds och bedöms ansökningarna av beredningsgrupper. Rådet grundar
sedan sina beslut på beredningsgruppernas rekommendationer.
Det går inte att överklaga rådets beslut om bidrag.

Så får du besked om din ansökan (H2)

Projektledaren, eller den som är huvudsökande i ansökan, får ett
beslutsmeddelande till sitt personliga konto i Prisma. Beslutet kommer
tillsammans med beredningsgruppens yttrande.
Om ansökan gäller ett akutbidrag skickas endast ett beslutsmeddelande,
utan yttrande.

Vill du veta var i processen din ansökan är? (H3)
Som sökande kan du kontrollera aktuell status för din ansökan. Det gör du
genom att logga in på ditt personliga konto i Prisma.

Beslut om tidiga avvisningar (H2)
En del ansökningar avvisar vi utan beredning. Sådana beslut fattas
av Formas huvudsekreterare.
Skälen för att avvisa utan beredning är flera. Det kan till exempel
handla om något av följande:
• Medelsförvaltaren (högskolan, universitetet eller någon annan
offentlig organisation) har nekat till ansökan.

• Medelsförvaltaren har inte signerat ansökan.
• Tidigare projekt har inte återrapporterats i tid.

• Ansökan är inte fullständig - det finns brister i den information
som är obligatorisk på ansökningsblanketten eller i bilagorna.
• Forskningsinriktningen för ansökan ligger utanför Formas
ansvarsområde.

Skäl att avvisa som gäller vissa utlysningar (H3)
För olika kategorier av utlysningar kan det finnas särskilda
anledningar för oss att avvisa ansökan.
+ För särskilda utlysningar
+ För den årliga öppna utlysningen
+ För forsknings- och utvecklingsprojekt
+ För Mobilitetsstöd och Framtida forskningsledare

Undantag från dessa regler är om ansökningssystemet Prisma ligger
helt nere större delen av den sista dagen för utlysningen.

+ För särskilda utlysningar
När det gäller särskilda utlysningar kan skälen vara att ansökan inte uppfyller de krav som
har ställts i utlysningstexter eller att ansökan uppenbart faller utanför en särskild utlysnings
områden.
+ För den årliga öppna utlysningen
När det gäller den årliga öppna utlysningen kan tidiga avvisningar bero på följande:
• Projektledaren har ett löpande projekt från någon av Formas tidigare öppna utlysningar.
• Den som söker har mer än en registrerad och signerad ansökan i årliga öppna
utlysningen.
+ För forsknings- och utvecklingsprojekt
När det gäller forsknings- och utvecklingsprojekt, och då även de projekt som gäller
framtidens forskningsledare, kan skälet vara att det totala belopp som söks överskrider ett
genomsnittligt årsbelopp på 1 miljon kronor per år.
+ För Mobilitetsstöd och Framtida forskningsledare
När det gäller Mobilitetsstöd och Framtida forskningsledare kan skälet vara att datumet för
den sökandes doktorsexamen inte ligger inom det tidsspann som anges i utlysningen.

Ansökningar som beviljats bidrag
Sökanden som beviljats bidrag loggar in på sitt personkonto i
Prisma och signerar "Godkännande av villkor". Godkännande
av villkor ska även signeras av medelsförvaltaren (prefekt eller
motsvarande).
När bidrag för konferenser och workshops har beviljats
förväntas att arrangören annonserar om mötet på lämpligt sätt,
samt tydliggör att Formas har finansierat arrangemanget.

Om du har fått bidrag
+ Bidrag för projekt

+ Bidrag för konferens eller workshop

(Projekt) Du och medelsförvaltaren ska godkänna villkoren
När du har beviljats bidrag ska du logga in på ditt personkonto i Prisma. Där signerar du att
du godkänner våra villkor för bidraget. Även din medelsförvaltare behöver signera, och det
kan exempelvis vara prefekten på universitetet eller motsvarande.
Du ska rapportera resultat och utgifter
Varje projekt som fått bidrag av Formas ska rapportera och redovisa projektets resultat och
utgifter. Det är vanligtvis medelsförvaltaren eller projektledaren som gör det. Syftet med
rapporteringen är att kvalitetssäkra att forskningsfinansieringen använts ändamålsenligt och
att öka kvaliteten och planeringen av Formas insatser och bidragsformer.
Beviljade bidrag från och med diarienummer 2017–00335 (Årliga Öppna 2017) ska
rapporteras via Prisma och för projekt som är längre än 18 månader innehålla en årlig
ekonomisk rapportering i tillägg till slutrapporteringen.
Anslagsmottagare/projektledare hos Formas ska återrapportera med en ekonomisk och en
inomvetenskaplig samt en populärvetenskaplig sammanfattning. I internationella
utlysningar och utlysningar som Formas gör i samarbete med andra finansiärer kan andra
krav på återrapportering gälla, detta framgår då av den aktuella utlysningstexten och de
tillhörande riktlinjerna. Läs mer om återrapportering.
(Konferens eller workshop) Arrangörer för konferenser och workshoppar
Om du har fått bidrag för att arrangera en konferens eller workshop vill vi att det framgår att
Formas har finansierat den. Du förväntas också annonsera om konferensen eller
workshoppen på ett lämpligt sätt.

Tack!

Vi hörs snart igen!

www.sprakkonsulterna.se

facebook.com/sprakkonsulterna

08-650 47 40
Annasara 076-348 54 60
Mats 070-600 60 78

annasara.jaensson@sprakkonsulterna.se
mats.hydbom@sprakkonsulterna.se

