
Fakultetsledningen utlyser stöd till tvärvetenskapliga samarbetsinitiativ vid Ekonomihögskolan 
2022-2023

Support for interdisciplinary collaboration initiatives at LUSEM 2022-2023 in English below

Det finns en stark orientering mot tvärvetenskap vid Lunds universitet, inte minst efter RQ20. Så är 
även fallet vid Ekonomihögskolan där samverkan och samarbete är några av hörnstenarna i 
Ekonomihögskolans strategi. Det är på många sätt betydelsefullt att öka och utveckla kontakt mellan 
forskare vid olika institutioner vid Ekonomihögskolan. För att stimulera kontakt och nya 
forskningsaktiviteter samt skapa förutsättning för samarbeten över institutionsgränser som kan bidra 
till förnyelse och utveckling av forskning och till forskningen relaterade samverkansaktiviteter lyser 
Ekonomihögskolan ut medel som kan finansiera just detta.

Denna satsning svarar mot fakultetsledningens uppdrag, slutsatser och rekommendationer utifrån 
RQ20 men också mot de önskemål som förts fram inom prefektgruppen och Forskningskommittén. Vi 
hoppas på ansökningar rörande intressant forskning från nya konstellationer av forskare med 
gemensamma intressen med konkret definierade mål. Ansökningarna ska rikta in sig på en tydligt 
artikulerad samhällsutmaning som vi behöver mer forskning om för att förstå.

Ansökan ska ske till fakultetsledningen via kanslichef Alf Rosenbäck, alf.rosenback@ehl.lu.se, senast 
den 1 juni för beslut senast 20 juni. Projekten avses löpa under 1/7 2022 – 30/6 2023 och redovisas i 
september 2023. Resursmässigt avsätts upp till 350 tkr per projekt för upp till fyra projekt från
fakulteten. Varje projekt förutsätter en prioritering och medfinansiering från inblandade institutioner 
motsvarande 50% av det belopp som söks från fakulteten.

Principer och kriterier:

• Projektet ska adressera någon eller några samhällsutmaningar som faller inom ramen för
något av de brett definierade områdena ovan. Projektet ska också vara resultatorienterat 
och ha ett tydligt gemensamt mål. Detta kan vara en ansökan om ett nytt forskningsprojekt 
till något av råden; ett gemensamt paper/rapport; planering och genomförande av 
konferens; samling av artiklar i specialutgåva av tidskrift; etc.

• Huvudsökande samt medsökande ska vara disputerade och ha heltidstjänst vid EHL – prefekt 
ska intyga detta och även intyga att sökande har utrymme för att utnyttja eventuellt beviljad 
forskningstid under 2022-2023.

• Det ska finnas medverkande från minst tre institutioner eller centrumbildningar vid EHL (om
centrum ligger under viss institution kan båda dessa ingå).

• Man får endast förekomma i en ansökan om man är huvudsökande. Som medsökande kan
man förekomma i max två projekt.

• Varje sökande (inklusive huvudsökande) kan söka lönemedel för upp till 100 tkr (inklusive LKP
och OH). Man kan också söka upp resurser upp till 50 tkr att användas för resor och andra 
driftskostnader.

• Ansökan ska bestå av:
o En beskrivning av det föreslagna projektet på 1-3 sidor
o Korta CVn (max 3 sidor), inklusive de tio senaste publikationerna för varje

medverkande
o Budget och redogörelse för planerad resursanvändning
o Intyg om att berörda prefekter står bakom projektet, medfinansierar enligt plan samt

garanterar att sökande har utrymme för den planerade forskningen i sin tjänst skulle 
ansökan beviljas



• De viktigaste kriterierna för tilldelning av medel är: 
o Vetenskaplig grund för 1) projektet, 2) bland de sökande genom deras meriter 
o Tvärvetenskaplig ambition och mervärde 
o Trovärdighet vad gäller projektets genomförbarhet och genomförande  
o Originalitet och risktagande  
o Relevans för viktiga utmaningar för näringsliv och samhälle  
o Ämnesmässig bredd och relevans i Ekonomihögskolans utbildningar  
o Bredd och relevant samt koppling till samverkansaktiviteter 

Projekten ska redovisas i september 2023. Projektredovisningen ska vid sidan av slutprodukten bestå 
i en beskrivning av uppnådda insikter, idéer för fortsatt arbete och resultat. Den får gärna ta formen 
av en skrift avsedd för vidare spridning och bör vara på engelska. Samtliga projekt avses redovisas 
och utvärderas vid årsskiftet. 

Frågor ställs i första hand till berörda prefekter.  

  



Support for interdisciplinary collaboration initiatives at LUSEM 2022-2023 in English below 

There is a strong orientation towards interdisciplinarity at Lund University, not least after RQ20. This 
is also the case at LUSEM where collaboration and cooperation across borders are cornerstones of 
the school’s strategy. For this, it is important to increase and develop contact between researchers at 
various departments. To stimulate such contact and new research activities and to pave way for 
collaborations that can contribute to the renewal and development of research and related activities, 
the faculty announces that are funds for this. 

This initiative corresponds to recommendations based on RQ20, but also to explicit wishes expressed 
by heads of departments and the Research Committee at LUSEM. We hope that there will be 
applications concerning interesting research from new constellations of researchers with common 
interests with well-defined goals. Applications should focus on an important societal challenge. 

The application must be submitted via Alf Rosenbäck, alf.rosenback@ehl.lu.se, no later than 1 June 
for a decision no later than 20 June. The projects are intended to run between 1 July 2022 and 30 
June 2023 and should be reported at the beginning of September 2023. In terms of resources, up to 
SEK 350,000 is allocated per project for up to four projects from the faculty. Each project requires a 
prioritization and co-financing from the departments involved corresponding to 50% of the amount 
applied for from the faculty. 

Principles and criteria: 

The project must address one or more societal challenges that fall within the framework of one of 
the broadly defined areas above. The project must also be result-oriented and have a clear common 
goal. This goal can be an application for a new research project to one of the research councils; a 
joint paper / report; planning for and launching a scientific meeting; putting together a collection of 
articles as a special edition; etc. 

• The main applicant and co-applicant must have a PhD and a full-time position at LUSEM - the head 
of department must certify this and that the applicant is available in 2022-2023 should research time 
be granted. 

• There must be participants from at least three departments or research centers at LUSEM (if the 
center falls under a certain department, both can be included). 

• You may only appear in one application if you are the main applicant. As a co-applicant, you can 
appear in a maximum of two projects. 

• Each applicant (including the main applicant) can apply for resources in terms of salary up to SEK 
100,000 (including LKP and OH). You can also apply for resources up to SEK 50,000 to be used for 
travel and other miscellaneous costs relating to the project. 

• The application must consist of: 

o A description of the proposed project, 1-3 pages 

o Short CV (max. 3 pages), including the last ten publications for each participant 

o Budget and report on planned resource use 

o Certificate that heads of department concerned support the project, co-finance it according to plan 
and guarantee that applicants have room for the planned research in their position should the 
application be granted 



• The most important criteria for allocating funds are: 

o Scientific basis for 1) the project, 2) among the applicants through their qualifications 

o Interdisciplinary ambition and added value 

o Credibility in terms of project feasibility and implementation 

o Originality and risk-taking 

o Relevance to important challenges for business, economy, and society 

o Topical breadth and relevance for LUSEM 

o Relevance for and connection to collaborative activities with non-academic stakeholders 

The projects should be reported in September 2023. In addition to the final product, the project 
report will consist of a description of the insights gained, ideas for continued work and preliminary 
results. The report should be in English. All projects are intended to be reported and evaluated at the 
turn of the year. 

Questions should be addressed to the heads of departments involved in each application  

 


