
 
 

 
 
 
BESLUT 
2017-11-15 

 
 
 
Dnr SU FV-5.1.2–2690-17 
 
 
 

1 (5)

Områdesnämnden för humanvetenskap 

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-162000 
106 91  STOCKHOLM Universitetsvägen 16, Bloms hus Telefax: 08-162703 

Bloms hus, Frescati E-post:  
  www.su.se 
 

  
Karin Helander 
Vicerektor 

 

  
  
  

Tilldelning av medel för strategiska satsningar 

 
Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste medel för bidrag till strategiska satsningar inom 
forskning och forskarutbildning, med sista ansökningsdag 10 oktober 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. 

18 ansökningar om sammantaget 4 144 200 kr inkom till Områdeskansliet för humanvetenskap. 
Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor professor Karin 
Helander, professor Jonas Ebbesson, professor Francisco Lacerda, professor Astri Muren, 
professor Bengt Novén 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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4D-printning av smarta biologiska material (100 000 kr). 
Aji P Mathew, Institutionen för material- och miljökemi, 
Lennart Bergström, Institutionen för material- och miljökemi, 
Fredrik Nordin, Företagsekonomiska institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
 

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 
 

 
Mapping Imaginations: Spatial Art History as a Digital Human Science (494 331 kr). 
Ewa Machotka, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 
Lingvistisk etnografi (96 120 kr). 
Anna Chryssafis, Institutionen för språkdidaktik, 
Caroline Kerfoot, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och 
flerspråkighet, 
Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 97 000 kr. 

 
Språk och politik (57 950 kr). 
Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och 
tyska. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 58 000 kr. 

 
Protection of personal data (211 325 kr). 
Claes Granmar, Juridiska institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
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European Union law (355 325 kr). 
Claes Granmar, Juridiska institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 
Stockholm Research School on Environment, Climate and Sustainability (401 800 kr). 
Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 120 000 kr. 

 
A Stockholm University PPE Network (290 000 kr). 
Erik Angner, Filosofiska institutionen, 
Eva Erman, Statsvetenskapliga institutionen, 
Robert Östling, Institutet för internationell ekonomi. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 200 000 kr. 

 
 
Critical Enlightenment Studies at Stockholm University (270 000 kr). 
Meike Wagner, Institutionen för kultur och estetik. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 

Genusakademien (510 000 kr). 
Lena Gemzöe, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 330 000 kr. 
 

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

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

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

området 
 

 
Inbjudan av Professor Janis Grabis, Riga Technical University (RTU) Lettland (80 000 
kr). 
Jelena Zdravkovic, Institutionen för data- och systemvetenskap. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 

Professor Tim McNamara, The University of Melbourne, Australien (140 000 kr). 
Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet, 
Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och flerspråkighet, 
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Gunlög Sundberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 115 000 kr. 

 
 

Professor Hazel Clark, Parsons the New School, NYC, USA. (288 200 kr). 
Klas Nyberg, Centrum för modevetenskap, Institutionen för mediestudier. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 249 000 kr. 

 
 

Patric Hoverstadt, Managing Director of Fractal, UK (40 000 kr). 
Ilia Bider, Institutionen för data- och systemvetenskap. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
 

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

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

utlysningar.  
 
 
Russian-Swedish archaeogenetic network (157 000 kr). 
Anders Götherström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 
The role of language in widening participation in Swedish higher education (273 109 kr). 
Caroline Kerfoot, Institutionen för svenska och flerspråkighet, 
Josep Soler, Engelska institutionen, 
Kathrin Kaufhold, Engelska institutionen, 
Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
 

 
Fourth Annual Environmental Politics & Governance Conference (300 000 kr). 
Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 200 000 kr. 
 

 
Vote 2021 (79 040 kr). 
Jens Ljunggren, Historiska institutionen, 
Lisa Öberg, Historiska institutionen, 
Christina Bergqvist, Statsvetenskapliga institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar medel om 80 000 kr. 
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Totalt föreslår Forskningsberedningen att 1 449 000 kr fördelas i detta beslut. 
 
 
Beslut  
 
Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att bevilja strategiska medel enligt 
Forskningsberedningens förslag. 
 


