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Medel för fakultetsövergripande forskningsinitiativ 
 
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap utlyste den 16 januari medel 
för fakultetsövergripande forskningsinitiativ med sista ansökan den 15 februari. 

15 ansökningar har inkommit till Områdesnämnden. Ansökningarna har beretts i en 
arbetsgrupp bestående av vicerektor Astrid Söderbergh Widding, dekanus Bengt Novén, 
prodekanus Gunnel Forsberg samt prodekanus Jan Rosén. Prodekanus Gunnel Forsberg 
anmälde förhinder till beredningsmötet och ersattes därför av dekanus Mats Danielson. 

Beslut 

Områdesnämnden beslutar i enlighet med arbetsgruppens förslag att nedanstående 
ansökningar beviljas medel för fakultetsövergripande forskningsinitiativ.  

Vidare uppdrar Områdesnämnden åt områdeskanslichefen att se över de beviljade 
ansökningarna utifrån följande kriterier: Medel beviljas endast för sökta kostnadstyper och 
maximalt upp till sökt belopp. Lönemedel skall avse egentlig lönekostnad inkl LKP. Inga 
ytterligare OH-påslag beviljas. Medel för antologi faller utanför utlysningen.  

Som framgick av utlysningen erhålls medel när ansökan är insänd till forskningsfinansiär. 

Anna Kaldal & Michael Tärnfalk, Barnets bästa i ärende som rör unga som begår brott, 
Juridiska institutionen & Institutionen för socialt arbete 

Bo Malmberg & Lars Nilsson, Sanitetsrevolutionen i de de svenska städerna 1810-1945. 
Kulturgeografiska institutionen & Historiska institutionen 

Ester Pollack, Anita Heber & Jan Flyghed, Organiserad brottslighet på dagordningen. 
Institutionen för mediestudier & Kriminologiska institutionen 

Sideek Seyad & Per Hilding, Research network - A comparative study of economic 
integration within the South Asian Association for Regional Integration (SAARC) and 
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European Union (EU).                                                                                                     
Juridiska institutionen & Ekonomisk-historiska institutionen 

Maria Kuteeva, Harko Verhagen & Miguel Garcia-Yeste, Academic Publishing in the Digital 
Age: the Discourse of Computer Science.                                                                              
Engelska institutionen och Institutionen för data- och systemvetenskap 

Una Cunningham, Michael Christie & Sirkku Männikkö-Barbutiu, Där världar möts: 
engelska och IKT i lärarutbildningen och i skolan.                                                             
Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik & Institutionen för 
data- och systemvetenskap 

Thomas Jonter mfl, Planeringsbidrag till fakultetsövergripande forskarskola i internationella 
relationer.                                                                                                                             
Ekonomisk-historiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Kulturgeografiska 
institutionen & Juridiska institutionen 

Patrick Vonderau mfl, Reklam i rörliga bildmedier.                                                         
Institutionen för mediestudier & Företagsekonomiska institutionen  

Stefan Helgesson & Johan Lindquist, New cosmopolitanisms? Narrating cities in the Global 
South.                                                                                                                                    
Engelska institutionen & Socialantropologiska institutionen 

Lena Wilhelmsson m fl, Delat ledarskap – en konkurrerande berättelse. Om föreställningar 
och praktik gällande kollektivt ledarskap.                                                                          
Institutionen för pedagogik och didaktik, Statsvetenskapliga institutionen, Juridiska 
institutionen 


