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En förmån att ha tillgång till
Namn: Lotta Vikström, Professor i historia vid Institutionen för idé- och
samhällsstudier, prodekan vid humanistiska fakulteten

Till vardags ägnar sig historieprofessorn Lotta Vikström åt att lusläsa
gamla kyrkoböcker och husförhörslängder för att ta reda på och förstå
hur livet tedde sig för människorna för 150-200 år sedan. Men forskning
kräver resurser. Lotta har fått värdefull hjälp via Grants Office med att
söka forskningsanslag.

Lottas forskning handlar om utsatta kvinnors och mäns villkor och erfarenheter i historisk tid. Hon använder sig av
historiedemografiska metoder och hittar mycket av sitt material i gamla kyrkoböcker, som numera i urval finns i digital
form via Demografiska Databasen, DDB, vid Umeå universitet. För närvarande jobbar Lotta med ett forskningsprojekt
där hon studerar just funktionshindrades förutsättningar och utsatthet i 1800-talets samhälle. Hon har även undersökt
döds- och utflyttningsrisker i Sápmi, som vittnar om samernas livssituation under 1800-talet.

Redan 2011 fick Lotta hjälp från Grants Office för att söka medel till en studie av funktionshindrades levnadsbanor
förr.

– Det fungerade väldigt bra, något jag uppskattade var att Grants Office har ordentlig koll på när olika anslag utlyses,
då kan man tajma in sin ansökan i rätt tid, säger Lotta.

Efter att tillsammans med Grants Office ha förbättrat sin ursprungliga ansökan fick Lotta och hennes projektkamrater
så småningom finansiering om 5 miljoner kronor ur en Wallenbergstiftelse.
– Det kan låta mycket, och det är det, men ser man över tiden och när flera forskare är inblandade, räcker inte 5
miljoner så långt. Det gäller att hela tiden ligga på, och vässa gamla projektansökningar och utveckla nya. Och här
kan man som forskare få väldigt bra hjälp via Grants Office. Förutom att de har koll på när det är dags att ansöka, så
får man konstruktiv feedback på sina ansökningar, och hjälp med att slipa till sina formuleringar på ett rakare och
smartare sätt.

Lotta menar att det är värdefullt att få en utomstående bedömning av en ansökan.
– Det får en att höja blicken och hitta relevanta aspekter att lyfta fram, säger hon.

Fler ansökningar
I våras tog Lotta återigen hjälp av Grants Office i samband med att hon sydde ihop en omfattande EU-ansökan där
cirka 20 miljoner kronor ligger i potten. Besked om den ansökan kommer i slutet av året. Hon tycker att fler forskare
borde utnyttja den hjälp man kan få.
– Det gäller inte minst oss humanister, säger Lotta. Därför är det positivt att Grants Office förstärkt sina resurser och
sin kompetens med humanistforskare på senare tid, det skapar större förståelse för ”våra ämnen” där, tror Lotta,
samtidigt som nog fler forskare inom humaniora kommer att vända sig dit.

Dessutom kräver vissa ansökningar rektors underskrift. Då fungerar Grants Office som den förmedlande länken, i
dialog med fakulteterna och forskarna själva.
– För min del har samarbetet med Grants Office varit mycket positivt och lärorikt, men jag vet att vissa
forskarkollegor kan tycka att Grants Office inte förstår deras forskningsprojekt, något hon själv ibland upplevt, jo det
erkänner hon. Då finns risk att man tar kritiken på fel sätt, att det kan bli lite ”taggarna utåt”, i stället för att försöka
göra sitt forskningsprojekt mer tillgängligt. Det är ju sällan historiker, som jag själv, sitter i finansiärernas
bedömargrupper. Därför gäller det att skriva sin ansökan så konkret det bara går, så att även en icke-historiker inser
poängen med projektet.

Som med så mycket annat handlar det, enligt Lotta, om kommunikation och att forskare måste förtydliga vad som ska
undersökas och varför. Det är även viktigt att Grants Office förklarar sin roll, så att forskarna i ökad grad inser att
Grants office vill bistå dem med extern finansiering. Detta är ju båda parters målsättning.
– Den här samarbetet har blivit så mycket bättre på senare tid och jag ser det absolut som en förmån att ha tillgång
till Grants office, avslutar Lotta Vikström.
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