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Tilldelning av medel för strategiska satsningar 
 
Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste medel för bidrag till strategiska satsningar 
inom forskning och forskarutbildning inom fyra kategorier, med sista ansökningsdag 20 mars: 

 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. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från 
områdesnämnden ska ge ett mervärde. 
 
Stöd ges inte till kontinuerlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny 
verksamhet. Aktiviteter där flera institutioner är involverade – från olika discipliner och 
företrädesvis från olika fakulteter – prioriteras vid tilldelningen av medel. Med strategiska 
satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara 
strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande. 
 
Humanvetenskapliga området har sammanlagt avsatt 3 000 tkr för strategiska 
forskningssatsningar 2019, fördelat på två utlysningar under året. Den andra utlysningen för 
2019 äger rum i oktober.  

De beviljade medlen utbetalas efter beslut. Dessa medel får användas under ett år från beslut. 
En kort redogörelse av resultatet, liksom en ekonomisk redovisning, ska lämnas till 
områdesnämnden senast ett år från beslut. Medel som inte använts ska återbetalas till 
områdesnämnden. 

Ansökningar i första utlysningen 2019 

Nio ansökningar om sammantaget 1 380 289 kr inkom till Områdesnämnden 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, vicerektor 
professor Astri Muren och 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. 
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 Reell forskningssamverkan, redovisad som en övertygande beskrivning av 
 synergieffekterna av samarbetet. 
 Genomförbarhet genom gruppens kompetens och sammansättning. 

Näthat, en fråga om kontroll? Begripliggörande av strategier och normaliseringsprocesser 
av näthat bland brottsoffer, förövare och i civila samhället 

Huvudsökande: Charlotte Alm (44 316 kr) 
Psykologiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 45 000 kr. 

Political Science Learning – Investigating the Influence of Epistemic Beliefs, Emotions and 
Values on Conceptual Languages  

Huvudsökande: Cecilia Lundholm (85 000 kr) 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Judiskt mode. Det judiska bidraget till den europeiska textil- och modeindustrin fram till 
1945 

Huvudsökande: Klas Nyberg (52 020 kr) 
Institutionen för mediestudier 

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.   

Initiering av ny verksamhet för behandling av talångest bland studenter 

Huvudsökande: Ewa Mörtberg (286 650 kr) 
Psykologiska institutionen  

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Institutionsövergripande forskarnätverk med focus på förbättring och utveckling av skolor 

Huvudsökande: Niclas Rönnström och Martin Rogberg (550 000 kr) 
Institutionen för pedagogik och didaktik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 130 000 (för 
posten ”Internat Skepparholmen”). 
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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 Abdulkader Tayob, University of Cape Town, Sydafrika 

Huvudsökande: Jenny Berglund (148 503 kr) 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 130 000 
(posten ”Bostad” minskas med 18 500 kr). 

4. ”Black box”  

 Utlysningar, erbjudanden, samarbetsinbjudningar m.m.  
 Fakultetsöverskridande initiativ som inte ryms under övriga utlysningar.  

Stöd till konferensresor ges inte. Stöd för att arrangera en konferens medges normalt inte och 
kan endast gälla viss finansiering. 

Evidentiality in contexts 

Huvudsökande: Karolina Grzech (60 000 kr) 
Institutionen för lingvistik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Minisymposium om svensk-polska förbindelser under tidigmodern tid och polskt kulturarv i 
svenska samlingar 

Huvudsökande: Renata Ingbrandt (23 800 kr) 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

An international workshop on climate governance, democracy and populism 

Huvudsökande: Jens Marquardt (130 000 kr) 
Statsvetenskapliga institutionen  

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
 
 
Totalt föreslår Forskningsberedningen att 305 000 kr fördelas i detta beslut.  
 

Beslut 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att bevilja strategiska medel enligt 
Forskningsberedningens förslag. 


