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Bakgrund 
År 2014 tillsatte områdesnämnden en arbetsgrupp för att formulera förslag för 
Humanvetenskapliga områdets prioriteringar avseende dimensionering av utbildningsutbudet. 
Förslaget presenterades vid områdesnämndens sammanträde den 5 juni 2014 och nämnden 
beslutade att lämna rapporten till rektor.  

Mot bakgrund av rapportens slutsatser anges det i Strategier för humanvetenskapliga området 
2016–2018 (dnr SU FV-1.1.2-3974- 15) att det ska tas fram ”riktlinjer för strategisk 
prioritering och dimensionering av utbildningsutbudet, i relation till kvalitet och resurser, för 
att säkerställa balans i utbildningsåtagandet”.  

Som ett led i denna process lade Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (BUGA) fram en uppföljningsrapport och nämnden beslutade den 15 mars 
2016 att uppdra åt BUGA att (1) inventera befintliga och planerade åtgärder för 
dimensionering och prioritering av utbildning vid områdets fakulteter, (2) kartlägga hur 
ansvaret för dimensionering och prioritering av utbildning fördelas mellan institution, fakultet 
och området i relation till budgetprocessen, och (3) med utgångspunkt i befintlig 
prioriteringslista (i 2014 års rapport) föreslå riktlinjer för dimensionering och prioritering av 
utbildning inom området.  

Överväganden 
I BUGA:s rapport fastslås att det är svårt att avgöra huruvida områdets utbildningsutbud är väl 
dimensionerat i förhållande till externa faktorer.  

Sett i ett helhetsperspektiv är efterfrågan på områdets kurser och program stor, även om 
undantag finns. Balansen mellan utbud av kurser och program är tillfredsställande och det 
finns ingen anledning till incitament för ytterligare programifiering (se tidigare rapporter från 
BUGA).  

De senaste årens utveckling av finansieringen av högskolesektorn har för områdets del 
inneburit att inflödet av ökade resurser i form av fler helårsstudenter har stagnerat, med 
undantag för statliga satsningar på lärarutbildningar. Utbildningar som har möjlighet att 
expandera på grund av stor efterfrågan från studenter och arbetsmarknad har med andra ord 
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endast kunnat göra det genom minskningar på andra håll. Sådana prioriteringar har gjorts med 
stor försiktighet men ofta utan mer genomgripande analyser av externa faktorer.1 
 
Fakulteterna har på basis av universitetets och områdets strategier utformat sina egna verktyg 
och principer i dimensioneringsarbetet. Den nuvarande ordningen stämmer väl överens med 
universitetets decentraliserade organisation. Områdesnämnden för humanvetenskap anser 
dock att det är önskvärt att ha en högre grad av samordning som skulle kunna gynna området 
som helhet utan att det behöver inkräkta på fakulteternas självständighet.  
 
Mot bakgrund av tidigare rapporter föreslår Områdesnämnden att dimensioneringsarbetet på 
alla nivåer inom det humanvetenskapliga området ska styras av följande omgivningsrelaterade 
(externa) faktorer: 
 

• studentefterfrågan 
• arbetsmarknadens behov 
• samhällsbehov. 

 
Sett ur ett mer principiellt akademiskt perspektiv kan studentefterfrågan och 
arbetsmarknadens behov problematiseras genom att de implicerar att utbildnings-
dimensionering i alltför hög grad ska styras av marknadsmekanismer. Det är värt att 
understryka att områdets prioriteringar också måste baseras på att universitetet och området 
behöver bredd i sitt utbildningsutbud, inte minst eftersom olika ämnen kan stödja varandra 
och därmed bidra till hög kvalitet för universitetet som helhet. Till det kommer att det finns 
berättigade krav på att universiteten i sin utbildning ska leva upp till klassiska akademiska 
värden som bildning och möjligheter till kritisk granskning och reflektion. 
 
”Samhällsbehov” bör särskiljas från ”arbetsmarknadens behov”, för att peka på att det kan 
vara av delvis annan och ibland svårmätbar karaktär. Samhällsbehov kan kopplas till det 
livslånga lärandet och vikten att främja bildning, i bemärkelsen skapa djupare förståelse av 
sammanhang och olika sorters kunskap, vilken är grundläggande för samhällets 
kunskapsförsörjning och utveckling. Samhällsbehov kan också avse angelägna samtida 
skeenden och teman (exempelvis under senare tid utbildningssatsningar som på olika sätt kan 
motiveras av den ökade invandringen). Samhällsbehov kan även komma till uttryck i form av 
särskilda medel som tilldelats lärarutbildningar och andra utbildningar där universitetet har 
särskilda åtaganden, men kan också uttryckas i efterfrågan av uppdragsutbildning (exempelvis 
rektorsprogrammet). Sådana utbildningssatsningar görs utanför takbeloppet, men påverkar de 
utbildningar som genomför dem, bland annat i form av prioriteringar av lärarresurser. 
 
Vid sidan av dessa tre övergripande principer för dimensioneringsarbetet finns ett antal 
universitetsinterna faktorer som - med stöd av universitetets och områdets centrala dokument 
samt vad som framkommit vid undersökningar av institutionernas arbete - kan motivera 
prioritering av utbildningar. Utöver de särskilda åtaganden som universitetet har för ett antal 
olika utbildningar (genom exempelvis regleringsbrevet) kan följande faktorer identifieras:  
 

                                                        

 

1 Se även Dimensionering av högre utbildning (Rapport 2015:7, UKÄ). 
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• utbildningar med hög kvalitet eller särskild specialistkompetens; 
• kurser som utgör en del i progressionen, från grundnivå till avancerad nivå och 

fristående kurser som kan utgöra del av programutbildningar; 
• angelägna utbildningssatsningar som främjar internationalisering; 
• angelägna utbildningssatsningar över institutions- och fakultetsgränser. 

 
När det gäller de två förstnämnda sker idag det mesta arbetet på institutionsnivå, ibland med 
stöd från fakulteterna. Stöd till samarbete mellan institutioner och fakultetsgränser finns redan 
idag på fakultets- och på områdesnivå. Prioritering av internationalisering och utbildning som 
utgör en del i progressionen sker idag främst vid institutionerna, men även här i viss grad vid 
fakulteterna.  
 
Att vikta dessa externa och interna faktorer mot varandra i absoluta termer (dvs. tillskriva en 
faktor generellt större betydelse än någon annan) vore att förneka komplexiteten i dagens 
utbildningsverksamhet. Interna och externa faktorer samverkar på ett subtilt sätt med 
varandra. Ibland kan det finnas motsättningar mellan till exempel studenters efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. Till detta kommer att de enskilda utbildningarnas dimensionering 
måste göras på basis av upprätthållande och utveckling av hög kvalitet. I princip kan det 
sistnämnda betyda att också mycket eftersökta utbildningar ibland kan behöva minska (eller 
åtminstone inte öka) antalet antagna studenter om expansion eller status quo skulle betyda att 
undervisningens kvalitet kan komma att ifrågasättas. 
 
Faktorer och indikatorer för dimensionering och prioritering av utbildning 
Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att dimensionering och prioritering av 
utbildning inom området ska ske genom en sammanvägd bedömning av följande faktorer och 
indikatorer: 
 
Externa faktorer för dimensionering och prioritering av utbildning 
Faktor: Studentefterfrågan 
Indikatorer: 
• Antal förstahandssökande 
• Andel antagna efter urval 2 som registrerar sig 
• Antal icke-traditionella studenter2 
 
Faktor: Arbetsmarknadens behov 
Indikatorer: 
• Etableringsgrad på arbetsmarknaden3  
• Identifierat behov av utbildning med arbetsmarknadskoppling4 
 

                                                        

 

2 Enligt Universitetskanslersämbetets definition: ”För att räknas som icke-traditionell student ska den studerande 
uppfylla minst ett av följande tre kriterier: att ha börjat studierna vid 25 års ålder eller senare, studera på deltid, ha 
gjort ett sammanhängande uppehåll i studierna vid universitet och högskolor som omfattar minst tre terminer. 
Uppgiften avser andelen icke-traditionella studenter av alla som var registrerade som studerande höstterminen 
under det valda kalenderåret, procent”.  
3 Dokumentation mot bakgrund av t ex alumnienkäter och data från Statistiska centralbyrån (SCB).  
4 Dokumentation av behov av t ex fortbildningskurs och mot bakgrund av arbetsmarknadsbarometrar. 
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Faktor: Samhällsbehov 
Indikatorer: 
• Utbildningar som inte ges vid något annat eller ett fåtal lärosäten inom Sverige 
• Dokumenterat behov av ”bildningskurs” 
• Dokumenterat behov av utbildning som direkt knyter an till samtida skeenden  
 
Interna faktorer för dimensionering och prioritering av utbildning 
Faktor: Utbildningar med hög kvalitet eller särskild specialistkompetens 
Indikatorer: 
• Andel lärare med doktorsexamen, uppdelat på lärarkategori 
• Undervisning med särskilt stark forskningsanknytning5 
• Lärarledd undervisningstid6 
• Aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete7 
• Aktiv studentmedverkan8  

 
Faktor: Kurser som utgör en del i progressionen, från grundnivå till avancerad nivå och 
fristående kurser som kan utgöra del av programutbildningar 
Indikatorer: 
• Progressionskurser9 
• Programkurser10 

 
Faktor: Angelägna utbildningssatsningar som främjar internationalisering 
Indikatorer: 
• Utbildningar som erbjuder utlandsstudier (utlandspraktik) i samarbete med utländska 

lärosäten11 
• Utbildningar med hög andel inresande studenter 
• Kurser som ges på annat språk än svenska12 
• Kurser som främjar internationalisering på annat sätt 

 
Faktor: Angelägna utbildningssatsningar över institutions- och fakultetsgränser 
Indikator: 
• Väl fungerande institutionsövergripande kurser.13 
 

                                                        

 

5 Dokumentation av andel aktiva forskare i undervisningen utifrån institutionens bemanningsplan. 
6 Dokumentation av t ex antal undervisningstimmar per helårsstudent utifrån institutionens bemanningsplan. 
7 Dokumentation av pedagogiska utvecklingsprojekt, antal lärare med högskolepedagogisk utbildning (inklusive 
handledarutbildning). 
8 Dokumentation av resultat från kurs(ut)värderingar. 
9 Dokumentation av antal studenter på nybörjarkurs i relation till antal studenter på examensgivande kurs på 
grundnivå respektive avancerad nivå. 
10 Dokumentation av söktryck till program och programgenomströmning. 
11 Exempelvis antal högskolepoäng specificerade i kurs- och utbildningsplaner. 
12 Dokumenterad i exempelvis kurs- och utbildningsplaner, uppgifter från SISU angående undervisningsspråk per 
kurstillfälle. 
13 Dokumentation av kursutvärderingar och genomströmningssiffror från relevanta kurser, fakultetsövergripande 
kurser som fått stöd från områdesnämnden. 


