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Tilldelning av medel för strategiska satsningar 
 
Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste medel för bidrag till strategiska satsningar inom 
forskning och forskarutbildning, med sista ansökningsdag 14 mars, 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. 

Sex ansökningar om sammantaget 703 811 kr inkom till Områdeskansliet för humanvetenskap. 
Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor professor Elisabeth 
Wåghäll Nivre (ordf.), professor Francisco Lacerda, professor Tommy Lundström, vicerektor 
professor Astri Muren och professor Torben Spaak. 

 

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. 
 
 
Svenska migranters etableringsstrategier i nya omgivningar: ej jämförande studie om 
utvandrare i Sydamerika och kring Medelhavet (85 237 kr). 
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Huvudsökande: Laura Alvarez López, Romanska och klassiska institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 85 500 kr. 
 

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 

 
Center for International History (145 000 kr). 
Huvudsökande: Aryo Makko, Historiska institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr.  
(Initieringsbidrag. Medel för budgetposter avseende ”föreståndararvode” medges ej).  
 
Proof of Concept Research for the Project ”Tackling the Hyperobect: Digital Art History for 
Climate Communication” (135 462 kr). 
Huvudsökande: Ewa Machotka, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
 
 

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

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

utlysningar.  
 
 
Assistent till tidskriften The Nordic Journal of Francophone Studies (197 632 kr). 
Huvudsökande: Mickaëlle Cedergren, Romanska och klassiska institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
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Exploring language education. Global and local perspectives (45 480 kr). 
Huvudsökande: Camilla Bardel, Institutionen för språkdidaktik. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 40 000 kr. 
(Medel för budgetposten “gåvor” medges ej). 
 
Samverkan kring konferens och initiering av projekt inom området: kultur, ekonomi och 
hållbart stadsbyggande (95 000 kr). 
Ragnar Lund. Historiska institutionen. 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 

 
Totalt föreslår Forskningsberedningen att  225 500 kr fördelas i detta beslut. 
 
 
Beslut 
Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att bevilja strategiska medel enligt 
Forskningsberedningens förslag. 
 

 


