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Tilldelning av medel för strategiska satsningar 

 
Humanvetenskapliga områdesnämnden har utlyst medel för bidrag till strategiska satsningar 
inom forskning och forskarutbildning, med sista ansökningsdag 14 oktober 2016, avseende:  

 Fakultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar 
till externa finansiärer. 

 Stöd till fakultetsövergripande nätverk och initiering av fakultetsövergripande 
samarbeten. 

 Stöd till inbjudning av spetsforskare. 
 ”Black box”. 

 
Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande 
samarbeten. Stöd ska inte ges till kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där 
det finns förutsättningar för att bidrag från Områdesnämnden ska ge ett mervärde. Stöd ges 
således inte till verksamhet av karaktären mer av samma sak utan för uppbyggnad och 
initiering av verksamheter.  
 
Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan 
även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande. 

10 ansökningar om sammantaget 1 120 729 kr inkom till Humanvetenskapliga 
områdeskansliet. Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av 
vicerektor Karin Helander, Jonas Ebbesson, Gunnel Forsberg, Bengt Novén, Tytti Soila och 
Jonas Tallberg. 
 

1. Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till kommande medelsansökan 
hos externa finansiärer  

 
Bedömningskriterier: 
 En tydlig och angelägen forskningsfråga. 
 En plan för hur man ska gå till väga. 
 En redovisning av vart man tänker sända sin ansökan. 
 Reell forskningssamverkan, redovisad som en övertygande beskrivning av synergieffekterna 

av samarbetet.  
 Genomförbarhet genom gruppens kompetens och sammansättning. 
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Forskningsberedningen föreslår att medel fördelas enligt följande: 
 
Comparative Perspectives on Brokerage in Digital Markets 
Johan Lindkvist, Socialantropologiska institutionen 
Patric Vonderau, Institutionen för mediestudier 

Beviljade medel: 100 000 kr. 

Fritt och ofritt arbete: historiska och samtida perspektiv 
Yvonne Svanström, Ekonomisk-historiska institutionen (projektledare) 
Fia Sundevall, Ekonomisk-historiska institutionen 
Johan Svanberg, Historiska institutionen 
Sofie Tornhill, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
 
Beviljade medel: 94 400 kr. 
 

2. Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande 
samarbeten inom forskning och forskarutbildning (inom området eller lärosätet 
samt nationella eller internationella samarbetsprojekt, exempelvis kopplade till stora 
utlysningar från svenska och europeiska forskningsråd). 

Bedömningskriterier:  
 En god idé underbyggd av en tydlig argumentation. 
 Nätverksplan/Plan för reellt innovativt forskningssamarbete utifrån en  

beskrivning av synergieffekterna av samarbetet. 
 Resplan i förekommande fall.  
 Genomförbarhet mätt som gruppens kompetens och sammansättning.  
 I förekommande fall projektsamarbete mellan forskare med meriter i form av  

tidigare erfarenhet av projektledning av större forskningsanslag 

Forskningsberedningen föreslår att inga medel fördelas. 
 

3. Stöd till inbjudan av spetsforskare – gäller kortare vistelser 
 

Bedömningskriterier: 
 Tydlig argumentation för forskarens kompetens (inklusive CV) och koppling till verksamheten 

vid institutionen. 
 Kort beskrivning av hur forskaren kommer att bidra till verksamheten vid institutionen och 

området. 
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Forskningsberedningen föreslår att medel fördelas enligt följande: 
 
Professor Angela Ndalianis, the University of Melbourne, Australien 
Christer Johansson och Tiina Rosenberg, Institutionen för kultur och estetik 
 
Beviljade medel: 47 000 kr. 
 

4. ”Black box” – löpande stöd till mer originella eller akuta initiativ som t.ex. 
 Utlysningar, erbjudanden, samarbetsinbjudningar m.m.  
 Stöd till satsningar avseende forskningsinfrastruktur. 
 Medfinansiering för större ansökningar. 
 Fakultetsöverskridande initiativ som inte ryms under övriga  

utlysningar.  
 

Forskningsberedningen föreslår att inga medel fördelas 
 
 

 
Beslut 

Humanvetenskapliga områdesnämnden beslutar att bevilja strategiska medel enligt 
Forskningsberedningens förslag. 
 

 


