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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. 
 
15 ansökningar om sammantaget 2 296 630 kr inkom till Områdeskansliet för 
humanvetenskap. Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av 
vicerektor professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.), professor Mats Hallenberg, professor 
Michael Hellner, professor Francisco Lacerda, professor Tommy Lundström och vicerektor 
professor Astri Muren. Frånvarande vid beredningen var professor Jonas Tallberg. 
 

1. Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram 
medelsansökningar till 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. 

 

Pappakultur genom barnhälsovård: en videoetnografisk studie av institutionella samtal 

Huvudsökande: David Cardell (46 652 kr) 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
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Platsens livslinjer – temporala perspektiv på landsbygdens unga 

Huvudsökande: Fanny Ambjörnsson (57 600 kr) 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap  

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 58 000 kr. 
Till förslaget noteras att Forskningsberedningen förutsätter att vistelsen sker på ett upphandlat 
hotell/konferensanläggning. 

Sex- och samlevnadsundervisning: ett ämnesdidaktiskt och ämnesövergripande 
forskningsprojekt 

Huvudsökande: Karin Gunnarsson (66 000 kr) 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 50 000 kr. 
(Medel för budgetposten ”lönekostnad för Auli Arvola Orlander” medges ej). 

Social Dilemmas and Peer Punishment in Law 

Huvudsökande: Pontus Strimling (45 685 kr) 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Migrerande form och konstnärlig teknik i Frihetstidens Sverige och Europa: modeller, 
omformuleringar och effekter 

Huvudsökande: Sabrina Norlander Eliasson (51 477 kr) 
Institutionen för kultur och estetik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 40 000 kr. 
(Medel för budgetposten ”lönekostnad för Mats Johnsson” medges ej). 

 

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. 

Forum för forskning om transnationell migration 

Huvudsökande: Erik Olsson (404 050 kr) 
Socialantropologiska institutionen 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
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Hospitality, hostility and everything in-between in an era of forced displacements 

Huvudsökande: Fataneh Farahani (155 000 kr) 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap  

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

NUNU — Nätverk för Utvecklings- och Neurovetenskap i utbildningsforskning 

Huvudsökande: Hillevi Lenz Taguchi (80 000 kr) 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 80 000 kr. 

The widening participation research and practice network – WIDEPART 

Huvudsökande: Katrin Kaufhold (137 571 kr) 
Engelska institutionen 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 138 000 kr. 

Critical Border Studies, a Research Initiative 

Shahram Khosravi (280 000 kr) 
Socialantropologiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

 
 

3. Stöd till inbjudning av spetsforskare  

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 Ekaterina Rakhilina, Russian Academy of Sciences 

Huvudsökande: Nadezjda Zorikhina Nilsson (103 759 kr) 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 104 000 kr. 

Inbjudan av professor Ann Phoenix, University of London 

Huvudsökande: Rickard Jonsson (69 750 kr) 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 70 000 kr. 
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4. ”Black box”  

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

Hospitality, hostility and everything in-between in an era of forced displacements 

Huvudsökande: Fataneh Farahani (155 000 kr) 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap  

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Born Again: Preferences, Beliefs and Welfare 

Huvudsökande: Andreas Madestam (96 000 kr) 
Nationalekonomiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 96 000 kr. 

Tänk på döden – en antologi om död och döende I Sverige idag 

Huvudsökande: Emelie Reinhold (580 000 kr) 
Företagsekonomiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Symposium: Kvinnor I filmindustrin ur ett jämförande perspektiv 

Maria Jansson (127 820 kr) 
Statsvetenskapliga institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 128 000 kr. 
 
 
 
Totalt föreslår Forskningsberedningen att 764 000 kr fördelas i detta beslut.  
 
 

Beslut 

Humanvetenskapliga områdesnämnden beslutar att bevilja strategiska medel enligt 
Forskningsberedningens förslag. 
 


