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Tilldelning av medel för strategiska satsningar 
 
Områdesnämnden för humanvetenskap har utlyst medel för bidrag till strategiska satsningar 
inom forskning och forskarutbildning inom fyra kategorier, med sista ansökningsdag  
1 oktober: 

 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 första utlysningen för 
2019 ägde rum i mars, då 305 000 kr delades ut.  

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 andra utlysningen 2019 

16 ansökningar om sammantaget 2 243 250 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. 
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 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. 

Families at the crossroads of technology and mobility  

Huvudsökande: Laura Carlson (100 000 kr) 
Juridiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 100 000 kr. 

Data analytics and machine learning in higher education: unpacking ethical issues and 
moral concerns. 

Huvudsökande: Teresa Ceratto Pargman (56 890 kr) 
Institutionen för data- och systemvetenskap 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 57 000 kr. 

Climate change and the social sciences  

Huvudsökande: Caroline Ignell (79 840 kr) 
Institutionen för pedagogik och didaktik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 80 000 kr. 

Reviving cultural heritage virtually at scale 

Huvudsökande: Theo Kanter (127 830 kr) 
Institutionen för data- och systemvetenskap 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 128 000 kr. 

Hundred years of Nordic fascism: the entangled history of fascist culture, practice and 
theory in the Nordic countries 

Huvudsökande: Markus Lundström (61 648 kr) 
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 

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.   
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Infrastruktur för att simulera inlärningsprocesser 

Huvudsökande: Magnus Enquist (140 000 kr) 
Centrum för evolutionär kulturforskning, Institutionen för arkeologi och antikens kultur + 
Zoologiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 140 000 kr. 

Code No 

Huvudsökande: Claes Granmar (121 700 kr) 
Juridiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Fakultetsöverskridande forskarutbildning och forskningsnätverk i lingvistisk etnografi 
2020 

Huvudsökande: Christina Hedman (184 500 kr) 
Institutionen för språkdidaktik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 42 000 kr 
(posten ”Forskarutbildning” medges ej). 

Statistical models to analyse results from Swedish National Tests for mathematics 

Huvudsökande: Frank Miller (115 000 kr) 
Statistiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 69 000 kr 
(lönemedel för anställda inom Naturvetenskapliga området medges ej).   

Nätverk för forskningsinfrastruktur inom svenska som andraspråk – SweLL – Swedish 
Learner Language Corpus 

Huvudsökande: Gunlög Sundberg (76 000 kr) 
Institutionen för svenska och flerspråkighet 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 76 000 kr. 

(Dis)Continuities of autocratic traditions (DISCAT)  

Huvudsökande: Jenny White (502 942 kr) 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 

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. 
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SBS distinguished visiting professor 

Huvudsökande: Fredrik Nordin (352 000 kr) 
Företagsekonomiska institutionen 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Inbjudan av professor Haidee Kotze, Utrecht universitet, Nederländerna 

Huvudsökande: Sara van Meerbergen (32 500 kr) 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 33 000 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. 

Identifying an early presence of humans in northeastern Siberia 

Huvudsökande: Anders Götherström (89 200 kr) 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur  

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Utökat nordiskt samarbete inom det andraspråksdidaktiska forskningsfältet utifrån 
inbjudan av tre forskare från Norge under 2020 

Huvudsökande: Christina Hedman (38 000 kr) 
Institutionen för språkdidaktik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 38 000 kr. 

The voice organ – ett musikaliskt och vetenskapligt utforskande av den mänskliga röstens 
uttrycksfullhet 

Huvudsökande: Mattias Heldner (165 200 kr) 
Institutionen för lingvistik 

Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 
 
 
Totalt föreslår Forskningsberedningen att 763 000 kr fördelas i detta beslut.  
 

Beslut 

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


