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Tilldelning av medel för strategiska satsningar 

 
Humanvetenskapliga områdesnämnden utlyste medel för bidrag till strategiska satsningar inom 
forskning och forskarutbildning, med sista ansökningsdag 17 mars 2017, 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 3 508 100 kr inkom till Humanvetenskapliga områdeskansliet. 
Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor professor Karin 
Helander, professor Jonas Ebbesson, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, professor 
Tytti Soila och professor 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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Anna Dahlgren, Institutionen för kultur och estetik 
Karin Hansson, Data- och systemvetenskapliga institutionen 
The Politics of Metadata.  
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 149 000 kr. 
 

2. Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande 
samarbeten inom forskning och forskarutbildning 

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 
 

Pernilla Leviner, Stockholms barnrättscentrum, Juridiska institutionen 
Ann-Christin Cederborg, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen 
Doktorandkonferens för forskning som berör barn och deras villkor i samhället. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 123 900 kr. 

Sideek M Seyad, Juridiska institutionen 
Per Hilding, Ekonomisk-historiska institutionen 
A legal and economic analysis of free trade and protectionism – Comparative study of the 
European Union (EU) and South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC). 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan om 187 000 kr. 

Mark Graham, Socialantropologiska institutionen 
Transnationell migration. En doktorandkurs och seminarieserie inom transnationalitet och 
migration.  
Forskningsberedningen föreslår att ansökan om 565 450 kr bordlägges och behandlas i 
särskild ordning.  

Christina Fredengren, Institutonen för arkeologi och antikens kultur 
Nätverk för miljöorienterad humaniora.  
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan om 520 000 kr. 

 

3. Stöd Till inbjudan av spetsforskare – gäller kortare vistelser. 

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

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

Paul Levin, Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier  
Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS) 
Gästforskningsvistelse, Dr Roberta Micallef. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan om 1 101 600 kr. 

Mark Graham, Socialantropologiska institutionen 
Gästforskningsvistelse, Associate professor Gustav Peebles. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan om 183 600 kr. 

Inger Eriksson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik 
Gästforskningsvistelse, Associate professor Sandra Gattenhof. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden bifaller ansökan om 65 000 kr. 
 

4. ”Black box”  – löpande stöd till mer originella eller akuta initiativ 

 Utlysningar, erbjudanden, samarbetsinbjudningar m.m.  
 Stöd till satsningar avseende forskningsinfrastruktur. 
 Medfinansiering för större ansökningar. 
 Fakultetsöverskridande initiativ som inte ryms under övriga  

utlysningar.  
 
Hillevi Lenz Taguchi, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen 
Medfinansiering av VR-projekt: Enhancing Preeschool Childrens Attention, Language and 
Communications Skills: An Interdiciplinary Study of Socio-emotional Learning and 
Computerized Attention Training 2015-2018.  
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan om 512 550 kr. 

Lena Ekberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet 
Brain Vision Analyzer License. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan om 100 000 kr. 

 
Beslut 
 
Humanvetenskapliga områdesnämnden beslutar att bevilja strategiska medel enligt 
Forskningsberedningens förslag. 


