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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 2020, fördelat på två utlysningar under året. Den andra utlysningen för 
2020 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 2020 
Sju ansökningar om sammanlagt 1 189 621 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. 

 
Skrivbedömning i naturkunskap, samhällskunskap och svenska – gymnasielärares 
bedömning av ämnesspecifika elevtexter och didaktiska beslut om skrivundervisning 
Huvudsökande: Per Blomqvist (89 327 kr) 
Institutionen för språkdidaktik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 65 000 kr 
(lönemedel för anställda inom Naturvetenskapliga området medges ej).  

Spiritual physiology: religion, medicine and experience of the body in early modern global 
Protestantism 
Huvudsökande: Karin Sennefelt (89 250 kr)  
Historiska 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.   
 
Imitation och teorier för kulturförändring: tvärvetenskapligt samarbete 
Huvudsökande: Staffan Bergwik (150 000 kr) 
Institutionen för kultur och estetik 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden avslår ansökan. 

Stockholm university forum for security research 
Huvudsökande: Mark Rhinard (488 700 kr) 
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 66 000 kr 
(posterna ”writing retreat” och ”staff time” medges ej).   
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Slotts- och herrgårdsbibliotek som kunskapsrum – Skoklosters slott som ett laboratorium 
för tidigmoderna studier 
Huvudsökande: Susanne Tienken (86 720 kr)  
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska  
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 87 000 kr. 
Elisabeth Wåghäll Nivre deltog inte i beredningen. 

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. 

Death, memories and embodied relatedness – funding to host Dr. Donna McCormack, 
University of Surrey, UK 
Huvudsökande: Lisa Käll (120 624 kr) 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 50 000 kr 
(posten ”monthly salary” medges ej). 

Inbjudan av Mary Ann Doane, University of California, USA 
Huvudsökande: John Sundholm (165 000 kr)  
Institutionen för mediestudier 
Forskningsberedningen föreslår att områdesnämnden beviljar ansökan med 42 000 kr 
(posten ”månadslön” medges ej).  

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. 
Inga inkomna ansökningar i denna kategori.  
 
 
Totalt föreslår Forskningsberedningen att 310 000 kr fördelas i detta beslut.  
 

Beslut 
Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att bevilja medel till strategiska satsningar 
enligt Forskningsberedningens förslag. 
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Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och 
forskarutbildning 
 
Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar 
inom forskning och forskarutbildning:  

• 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”. 

 
Ansökan av dessa medel ska vara områdeskansliet tillhanda senast den 20 mars 2020 utom 
för ”Black box” där ansökan kan lämnas när som helst under året. 
 
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. 

Områdets medel för strategiska forskningssatsningar 

Humanvetenskapliga området har sammanlagt avsatt 3 000 tkr för strategiska 
forskningssatsningar 2020, fördelat på två utlysningar under året. Den andra utlysningen för 
2020 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. 
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1. Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till kommande medelsansökan hos 
externa finansiärer (storleksordning: en rimlig ersättning i förhållande till behovet, sker 
i form av ersättning av totalt ca 100 timmars arbetsinsats/1 månad per sökt projekt). 

 
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. 

 
Ansökans utformning 
Ansökan ska inledas med områdesnämndens försättsblad (se www.su.se/humanvet). Ansökan 
får inte överskrida två A4-sidor (exklusive kort CV och budget). Till ansökan ska fogas en 
kortfattad och tydlig budget som klart redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel 
ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Ersättning för OH beviljas inte. 

 
2. Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande 

samarbeten inom forskning och forskarutbildning (inom området eller lärosätet 
samt nationella eller internationella samarbetsprojekt, exempelvis kopplade till stora 
utlysningar från svenska och europeiska forskningsråd). 

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.   
 
Ansökans utformning 
Ansökan ska inledas med områdesnämndens försättsblad (se www.su.se/humanvet). Ansökan 
får inte överskrida två A4-sidor (exklusive kort CV och budget). Till ansökan ska fogas en 
kortfattad och tydlig budget som klart redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel 
ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Ersättning för OH beviljas inte. 
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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. 

 
Ansökans utformning 
Ansökan ska inledas med områdesnämndens försättsblad (se www.su.se/humanvet). Ansökan 
får inte överskrida två A4-sidor (exklusive kort CV och budget). Till ansökan ska fogas en 
kortfattad och tydlig budget som klart redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel 
ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Ersättning för OH beviljas inte. 

 
4. ”Black box” – tillfälligt stöd till mer originella eller akuta initiativ som t.ex. 

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

utlysningar.  

Stöd till konferensresor ges inte. Stöd för att arrangera en konferens eller workshop medges 
normalt inte och kan endast gälla viss finansiering. Stöd till konferenser söks med fördel hos 
forskningsråd, exv. Riksbanken eller STINT.  
 
Ansökans utformning 
Ansökan ska inledas med områdesnämndens försättsblad (se www.su.se/humanvet). Ansökan 
får inte överskrida två A4-sidor (exklusive kort CV och budget). Till ansökan ska fogas en 
kortfattad och tydlig budget som klart redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel 
ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Ersättning för OH beviljas inte. 

 
 
Ansökan 
Ansökan, som ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap, ska sändas in per e-post till 
registrator@su.se med kopia till susanna.lindberg@su.se senast den 20 mars 2020. Uppge diarienummer 
SU FV-5.1.2-0788-20 och projekttitel i ämnesraden. Ansökan ska inledas med områdesnämndens 
försättsblad och vara undertecknad av prefekten vid aktuell institution. 
 
 
 
Astri Muren 
Vicerektor 
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