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1. Inledning 

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med 
beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). 
Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan Naturvetenskapliga området och 
Humanvetenskapliga området, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och 
hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2018-11-05) har rektor fastställt 
(2018-11-08) de slutliga anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd. 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslag 
och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår för de humanistiska, juridiska och 
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden beslutar också om de 
områdesgemensamma kostnaderna. 

Pris- och löneomräkning 2019 

För 2019 uppgår pris- och löneomräkningen till 1,22 procent (1,84 procent 2018). 

Enhetshyra 2019 

2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet. Införandet skedde kostnadsneutralt, 
vilket åstadkoms genom en permanent, årlig omföring från det Naturvetenskapliga området 
till det Humanvetenskapliga området för att kompensera det Humanvetenskapliga området för 
kostnadsökningar med det införda systemet. Inför varje nytt budgetår fastställer 
Universitetsstyrelsen nivån på enhetshyran för det aktuella budgetåret.  

Enhetshyran är för 2019 fastställd till 3 790 kr per kvadratmeter, LOA:Vb (3 659 kr 2018). 
Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring 
som ska pris- och löneuppräknas. För 2019 blir omföringen 25 134 tkr (24 830 tkr 2018). 

Prislappar för HÅS och HÅP 2019 

Av sammanställningen nedan framgår ersättningsbeloppen för helårsstudenter och 
helårsprestationer för de utbildningsområden som finns klassificerade inom H-området.  
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Prislappar	2019	
		 Hås	 Håp	

Hum/sam/jur	 32	273	 21	030	

Nat/teknik	 55	030	 46	408	

Vård	 58	505	 50	672	

Medicin	 65	377	 79	522	

Undervisning	 39	254	 41	122	

VFU	 55	630	 53	973	

Övrigt	 44	195	 35	901	
 
 
Ovanstående ersättningsbelopp inkluderar den höjning som regeringen beslutat om för 
2016-2018, och som enligt budgetpropositionen förlängs för perioden 2019-2020. 
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2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2019 fördelas enligt 
följande tabell: 

Tabell	1	UGA,	tkr	 		 		 		 		 		 		 		

UGA	
Interna	

takbelopp	

Omföring	
kostnads-
neutralitet	
enhetshyra	

Strategiska	
satsningar	

Områdets	
verksamhet	

Kårverk-
samhet	

Särskilda	
åtaganden	

Summa		
ek	ram	 		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 		
H-omr	 	 	 	 	 	 	 	 	
		ONH	 2	912	 		 225	 2	586	 		 		 5	723	 		
		Hum	 438	085	 5	905	 1	300	 -770	 -2	899	 30	902	 472	523	 		
		Jur	 133	120	 1	495	 -6	104	 -235	 -950	 		 127	326	 		
		Sam	 898	470	 5	167	 -20	796	 -1	581	 -4	827	 1	048	 877	481	 		
Summa	 1	472	587	 12	567	 -25	375	 0	 -8	676	 31	950	 1	483	053	 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		
Nat-omr	 295	637	 -12	567	 22	940	 		 -1	146	 2	359	 307	223	 		
Övriga	 0	 		 2	435	 		 9	822	 35	456	 47	713	 		
Totalt	 1	768	224	 0	 0	 0	 0	 69	765	 1	837	989	 		

 

Kolumn 2: Interna takbelopp 

De interna takbeloppen 2018 var följande (efter utfördelningen av medel för utbyggnad av 
lärarutbildningarna): 

H-området 1 445 158 tkr  

  ONH 3 300 tkr 

  Hum 430 108 tkr  

  Jur 128 917 tkr 

  Sam 882 834 tkr  

I budget 2018 beslutade områdesnämnden att innehålla 3 300 tkr i takbelopp under åren 
2018–2022 för strategiska satsningar. Från och med budgetår 2019 fördelas medlen till 
Juridiska fakulteten (2 500 tkr) och till Samhällsvetenskapliga fakulteten (800 tkr) enligt 
områdesnämndens beslut 2018-12-12 (dnr SU FV-2.1.1-4024-18).  

Pris- och löneomräkningen för 2019 (1,22 %) uppgår till 17 631 tkr (Hum 5 248 tkr,  
Jur 1 603 tkr, Sam 10 780 tkr). 



   (28) 
 

 
 

5 (28) 

H-området får totalt 6 675 tkr för utbyggnad av lärarutbildningarna. Medlen fördelas till 
fakulteterna på basis av utbildningsuppdraget (Hum 2 730 tkr, Jur 100 tkr, Sam 3 845 tkr). 

Universitetet har fått ökade resurser för anordnande av sommarkurser och utbyggnad av 
samhällsbyggnadsutbildning. Lärosätena ska erbjuda ett större utbud av sommarkurser som i 
första hand är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att 
möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare. Bland sådana 
kurser ska lärosätena bland annat prioritera sommarkurser inom den utbildningsvetenskapliga 
kärnan (UVK) och svenska som andraspråk. Det utökade takbeloppet för sommarkurser delas 
ut till områdena i proportion till takbeloppen, med uppmaningen att områdena samråder kring 
utbudet av sommarkurser så att det sker i överensstämmelse med regeringens uppdrag rörande 
sommarkurser. H-områdets andel av utbyggnaden är 3 123 tkr. 2 912 tkr av dessa avser 
utbyggnaden av sommarkurser och hålls kvar på områdesnämnden för vidare fördelning till 
kursgivande institutioner. 211 tkr avser utbyggnaden av de samhällsbyggnadsutbildningar 
som inleddes 2018 och fördelas till Samhällsvetenskaplig fakultet. 

Det interna takbeloppet för H-området för 2019 blir efter dessa förändringar 1 472 587 tkr 
(ONH 2 912 tkr, Hum 438 085 tkr, Jur 133 120 tkr, Sam 898 470 tkr). 

Kolumn 3: Omföring för kostnadsneutralitet vid enhetshyra 

En omföring om 12 567 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till 
Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutraliteten vid 
enhetshyrans införande. Det omfördelade beloppet motsvarar respektive fakultets 
kostnadsökning vid enhetshyrans införande, inklusive årlig pris- och löneuppräkning  
(Hum 5 905 tkr, Jur 1 495 tkr, Sam 5 167 tkr). 

Kolumn 4: Strategiska satsningar 

Ett ekonomiskt tillskott till en områdesnämnd finansieras genom proportionell minskning av 
medlen till bägge nämnderna, inklusive den nämnd som erhållit tillskottet. Det omvända 
gäller om medlen till en nämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. 

Totalt för H-området innebär rektors strategiska satsningar -25 375 tkr  
(ONH 225 tkr, Hum 1 300 tkr, Jur -6 104 tkr, Sam -20 796 tkr) 

Tillskotten från åren 2003-2019 uppgår till totalt 43 187 tkr för H-området (ONH 225 tkr, 
Hum 21 737 tkr, Jur 106 tkr, Sam 21 119 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektors budgetbeslut. 
Kostnaderna för området är totalt -68 562 tkr (Hum -20 437 tkr, Jur -6 210 tkr, Sam  
-41 915 tkr). Nettofördelningen av de strategiska satsningarna har kolumn 2 som 
fördelningsbas.  
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Nya tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): 

Accelerator år 1 av 5 4 500 tkr 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL (Sam: IPD) år 1 av 1 13 260 tkr 

RATS Teater år 3 av 3 225 tkr 

Samordningsresurs lärarutb (Hum: HSD 1 017 tkr, ISD 1 597 tkr) år 1 av 1 2 614 tkr 

Samordningsresurs lärarutb (Sam: IPD 752 tkr, BUV 586 tkr) år 1 av 1 1 338 tkr 

Kolumn 5: Internt beslutade förändringar - H-området 

Områdesnämnden har 2018 gjort strategiska satsningar som belastar utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå motsvarande 2 586 tkr. Beloppet fördelas i efterskott genom en 
proportionell indragning från fakulteterna: (Hum 770 tkr, Jur 235 tkr, Sam 1 581 tkr).  
Se vidare tabell 3.  

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Totalt avsätter  
H-området 8 676 tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet motsvarar: Hum 
2 899 tkr, Jur 950 tkr, Sam 4 827 tkr. Bas för fördelningen är respektive fakultetsnämnds 
andel av det totala antalet helårsstudenter inom H-området senaste hela verksamhetsår (2017). 

Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av 
fakultetsföreningar motsvarande 1 961 tkr. Fördelat per fakultet innebär det: Hum 655 tkr,  
Jur 215 tkr, Sam 1 091 tkr. Fakulteterna anmodas avsätta dessa medel. 

Kolumn 7: Medel för särskilda åtaganden 

De tilldelade medlen vid sidan om anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
uppgår för H-området till totalt 31 950 tkr. De särskilda åtagandena framgår i 
regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande: 

TÖI: 19 503 tkr (Hum: SveFler).  

Nationellt centrum för svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare:  
8 743 tkr (Hum: ISD) 

Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: 2 181 tkr (Hum: Slabafinety) 

Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 1 523 tkr  
(Hum: Lingvistik 475 tkr; Sam: Specped 1 048 tkr). 
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Kolumn 8: Ekonomisk ram 2019  

Den ekonomiska ramen för 2019 uppgår till 1 483 053 kr för H-området: 

ONH  5 723 tkr 

Hum  472 523 tkr 

Jur  127 326 tkr 

Sam  877 481 tkr 

Medel för VFU-anknuten verksamhet (totalt 24 919 tkr) kommer att uttaxeras från H-området 
med 21 640 tkr (varav Hum 8 490 tkr och Sam 13 150 tkr) och från N-området med 3 279 tkr. 
Fördelningsbasen är antalet anslagsfinansierade helårsstudenter med VFU-prislapp åren 
2015–2017. 
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3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2019 fördelas enligt följande 
tabell (tkr): 

Tabell	2	FUF,	tkr	 		 		 		 		 		 		 		

FUF	
Ekonomisk	
ram	2018	

Rensad	
ekonomisk		
ram	2018	

Förändringar		
enl	proppen	

Omföring	
kostnads-
neutralitet	
enhetshyra	

Strategiska	
satsningar	

Områdets	
verksamhet	

Kårverk-
samhet	

Summa	
ek	ram	

1	 2a	 2b	 3	 4	 5	 5a	 6	 7	

H-omr	 	 	 	 	 	 	 	 	

		ONH	 12	925	 13	040	 159	 		 -1	041	 -2	515	 		 9	643	

		Hum	 332	824	 324	000	 10	089	 5	905	 4	906	 1	114	 -116	 345	898	

		Jur	 44	660	 45	925	 1	430	 1	495	 -3	527	 158	 -23	 45	459	

		Sam	 354	369	 361	458	 11	256	 5	167	 -13	400	 1	243	 -191	 365	533	

Summa	 744	778	 744	423	 22	934	 12	567	 -13	061	 0	 -330	 766	533	

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Nat	omr	 854	495	 872	979	 26	895	 -12	567	 -1	003	 		 -287	 886	017	

Övriga	 31	082	 12	953	 -12	953	 		 14	064	 		 617	 14	681	

Totalt	 1	630	355	 1	630	355	 36	876	 0	 0	 0	 0	 1	667	231	
 

Kolumn 2a och 2b: Ekonomisk ram 2018 

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2018. Beloppen i 
kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen, exklusive de strategiska satsningar som tidigare 
beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för 
kårverksamhet. Ramen uppgår till 744 423 tkr och fördelar sig enligt följande: 

ONH 13 040 tkr 

Hum 324 000 tkr  

Jur  45 925 tkr 

Sam  361 458 tkr  

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen  

Totalt erhåller H-området 22 934 tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen. 

Pris- och löneomräkningen för 2019 (1,22 %) uppgår till 9 082 tkr (ONH 159 tkr,  
Hum 3 953 tkr, Jur 560 tkr, Sam 4 410 tkr).  
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Därutöver tillförs H-området 7 818 tkr i ökad basresurs (Hum 3 463 tkr, Jur 491 tkr,  
Sam 3 864 tkr) och 6 034 tkr i infrastrukturstöd (Hum 2 673 tkr, Jur 379 tkr, Sam 2 982 tkr). 
Medlen utfördelas i proportion till basresursen för forskning. 

Kolumn 4: Omfördelning för kostnadsneutralitet vid enhetshyra 

En omföring om 12 567 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till 
Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutraliteten vid 
enhetshyrans införande. Det omfördelade beloppet motsvarar respektive fakultets 
kostnadsökning när enhetshyran infördes, inklusive årlig pris- och löneuppräkning  
(Hum 5 905 tkr, Jur 1 495 tkr, Sam 5 167 tkr). 

Kolumn 5: Strategiska satsningar 

Totalt för H-området innebär rektors strategiska satsningar -13 061 tkr  
(ONH -1 041 tkr, Hum 4 906 tkr, Jur -3 527 tkr, Sam -13 400 tkr). 

Tillskotten från åren 2003-2019 uppgår till totalt 63 432 tkr (ONH 275 tkr, Hum 38 209 tkr, 
Jur 1 194 tkr, Sam 23 754 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektors budgetbeslut. 
Nettofördelningen har kolumn 2b och 3 som fördelningsbas. 

Tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): 

Information and Communication Technology, TNG (Sam: DSV) år 1 av 1 2 000 tkr 

Centrum för paleogenetik (Hum: Arkeologi och antikens kultur) år 1 av 5 2 000 tkr 

Accelerator (Hum: Humfak) år 1 av 5 5 500 tkr 

REWHARD (Sam: Stressforskningsinstitutet) år 2 av 5 2 300 tkr 

Sveriges Nationella Datatjänst, SND (Sam: Kulturgeografi) år 2 av 5 900 tkr 

Medfinansiering av Wallenbergstiftelsernas satsning på intensivutbildning  
i svenska för nyanlända i skolåldern (Hum: SveFler) år 3 av 3 400 tkr 

SUBIC (Hum: Lingvistik) år 4 av 10 4 450 tkr 

Evolutionär kulturforskning (Hum: Arkeologi och antikens kultur) år 3 av 3 1 500 tkr 

Institutet för Turkietstudier (Hum: Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier)  
år 3 av 4 1 400 tkr 

Accelerator (Hum: Humfak) år 3 av 5 2 500 tkr 

RATS Teater år 3 av 3 275 tkr
  

Kolumn 5a: Områdets verksamhet 

För 2018 avsattes 12 925 för områdets strategiska satsningar. Motsvarande belopp för 2019 är 
9 643 tkr. Nettoskillnaden på -2 515 tkr fördelas till fakultetsnämnderna med kolumn 2b som 
fördelningsbas (Hum 1 114 tkr, Jur 158 tkr, Sam 1 243 tkr). Satsningarna finns förtecknade i 
tabell 3. 
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Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

Medel för finansiering av studentkåren uppgår till 330 tkr. Bas för fördelningen är antal 
doktorander per fakultet senaste helåret: Hum 116 tkr, Jur 23 tkr, Sam 191 tkr.  

Kolumn 7: Ekonomisk ram 2019 

Den ekonomiska ramen för 2019 uppgår till 766 533 tkr för H-området och fördelas enligt 
följande:  

ONH  9 643 tkr 

Hum  345 898 tkr 

Jur  45 459 tkr 

Sam  365 533 tkr 
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4. Områdesgemensamma kostnader 

4.1 Strategiska satsningar 

Områdesnämnden fattar beslut om strategiska satsningar – vissa av engångskaraktär, andra 
som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom Humanvetenskapliga 
området. Dessa satsningar beskrivs närmare i detta avsnitt och förtecknas i tabell 3. 

Satsningar när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras genom en 
minskning av fakulteternas ekonomiska ram. Dessa medel innehålls först nästkommande år 
när kostnaderna har realiserats (se kolumn 5 i tabell 1). Satsningar när det gäller forskning och 
utbildning på forskarnivå finansieras genom avsättningar av FUF-ramen (se kolumn 5a i tabell 
2). Vissa satsningar inom både UGA och FUF kan också göras för ackumulerat 
myndighetskapital inom områdesnämnden (se tabell 3). 

4.1.1 Strategiska satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

1. Strategiska satsningar för den av rektor beslutade indragningen av myndighetskapital 2018 
Rektor uppdrog 2018-06-28 till Områdesnämnden för humanvetenskap att dra in 16 650 tkr 
från institutioner eller enheter inom området (dnr SU FV-2.1.1-2371-18). Efter samråd med 
områdets vicerektorer har rektor 2018-11-08 beslutat om följande strategiska satsningar: 
 
a) Utbildning och stöd i statistik för lärare och forskare inom humanvetenskap 
Statistiska institutionen har kompetens av stor relevans för lärare och forskare inom andra 
ämnen vid Humanvetenskapliga området. Kvantitativa forskningsmetoder används idag inom 
många ämnen, vilket kräver kunskap om hur olika statistiska metoder ska tillämpas på ett 
korrekt sätt. Kvantitativa metoder används exempelvis inom lingvistik och mycket forskning 
inom de olika språkämnena liksom i historiska och arkeologiska vetenskaper. Vidare har 
kvantitativa randomiserade metoder potential att utveckla forskningen om lärande och 
skolutveckling för att kunna dra mer generaliserbara slutsatser av resultat. Flera av dagens 
samhällsproblem kräver bidrag från olika discipliner och bedrivs inte sällan genom 
samarbeten mellan humaniora, juridik och samhällsvetenskap där kvantitativa metoder 
behöver användas. 
 
Statistiska institutionen ska inom ramen för denna satsning ge kurser i statistik som riktar sig 
till lärare, forskare och doktorander inom Humanvetenskapliga området. Institutionen avsätter 
vidare personella resurser för att dels ge visst konsultativt stöd till forskare och doktorander, 
dels utreda möjligheterna att använda statistikämnet som resurs i nya utbildningar där 
arbetsmarknadens behov av kompetensutveckling är tydligt, exempelvis inom artificiell 
intelligens och så kallad Data Science. 
 
För dessa ändamål avsätts totalt 4 000 tkr, varav 2 800 tkr avser UGA och 1 200 tkr avser 
FUF. Medlen utbetalas till Statistiska institutionen och fördelas på 2 000 tkr 2019 och 
2 000 tkr 2020. 
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b) Humanvetenskapliga områdets profilområden 
På rektors uppdrag har Humanvetenskapliga områdets reviderat sina profilområden för att 
bättre motsvara den verksamhet som bedrivs idag. Områdets tidigare satsning på 
profilområdesseminarier och stöd för forsknings- och utbildningssamarbeten inom 
profilområdena fortsätter och förstärks. Med denna satsning avsätts initieringsmedel till vart 
och ett av områdets åtta profilområden för aktiviteter för medverkande lärare och forskare. 
Aktiviteterna kan exempelvis omfatta workshops, konferenser, arbete med större 
ämnesöverskridande forskningsansökningar, samt internationellt och nationellt nätverkande. 
Aktiviteterna ska främja utbildnings- och forskningssamarbete och nya forskningsinitiativ 
samt även synliggöra respektive profilområde inom universitetet. 
 
Områdesnämndens forskningsberedning kommer efter samråd med Beredningen för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) samt Beredningen för lärarutbildning 
(BULA) att hantera tilldelningen av aktivitetsmedel inom respektive profilområde genom ett 
samlat utlysnings- och ansökningsförfarande. 
 
Satsningen pågår 2019–2020 och omfattar totalt 9 650 tkr, varav 2 315 tkr i UGA och 
7 335 tkr i FUF. Medlen fördelas så att varje profilområde disponerar upp till 290 tkr i UGA 
och 915 tkr i FUF. Vid behov kan vicerektor besluta om att omfördela medel mellan 
profilområdena. 
 
c) Stöd för internationalisering 
Områdesnämnden har i åtgärdsplanen för 2017–2018 identifierat behovet av att se över stödet 
för internationell studentmobilitet. Vidare framkommer i Studentavdelningens rapport Go 
Europe från HT 2018 behovet av ett bättre samordnat och mer anpassat stöd till institutionerna 
när det gäller internationalisering av utbildning.  
 
Denna satsning finansierar ett tidsbegränsat projekt för humanvetenskapliga området i syfte 
att utreda samordningsmöjligheter inom området liksom mellan Områdeskansliet för 
humanvetenskap och främst Områdeskansliet för naturvetenskap och Studentavdelningen. I 
projektet ingår dels en genomgång av alla utbytesavtal vid områdets institutioner för att ge 
underlag till beslut om prioriteringar, dels en utredning av vilket stöd som institutionerna 
behöver vid tecknande av nya avtal. 
 
Projektet pågår 2019–2020 och totalt 1 500 tkr inom UGA avsätts för arvodering av en 
tidsbegränsad resurs i 18 månader i form av en projektledare eller utredare med tillhörande 
omkostnader. Resursen knyts till Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
d) Ytterligare förstärkning av satsningen på Humanvetenskaplig miljöforskning 
En av Humanvetenskapliga områdets pågående strategiska satsningar avser Humanveten-
skaplig miljöforskning som samordnas av Institutionen för arkeologi och antikens kultur via 
en områdesgemensam styrgrupp. Nuvarande satsning på 6 300 tkr omfattar politiska, 
rättsvetenskapliga, kulturella, estetiska, litterära, etiska, religionsvetenskapliga och andra 
humanvetenskapliga perspektiv på ekologi, miljö och miljöpolitik. Ett led i satsningen har 
varit att utlysa tvååriga postdoktorsanställningar. Eftersom söktrycket var mycket stort med 
många välmeriterade internationella sökande utökas antalet postdoktorsanställningar. För 
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detta ändamål har vicerektor HT 2018 avsatt 500 tkr från sina strategiska medel och 
ytterligare 1 000 tkr avsätts inom ramen för denna satsning under 2019. Medlen avser FUF 
och utbetalas till Institutionen för arkeologi och antikens kultur.  
 
e) Ytterligare förstärkning av satsningen på Digital humanvetenskap 
Den pågående satsningen på Digital humanvetenskap inom Humanvetenskapliga området 
samordnas av Institutionen för data- och systemvetenskap och leds av en arbetsgrupp med 
representanter också från Juridiska institutionen och Institutionen för kultur och estetik. 
Projektet har bland annat kartlagt befintlig verksamhet såväl inom Humanvetenskapliga 
området som nationellt och internationellt, gjort studiebesök vid andra lärosäten, anordnat ett 
flertal seminarier och utlyst projektmedel för sökande inom universitetet. Projektet som 
påbörjades i april 2016 har lämnat två delrapporter och ska slutrapportera efter 2019. 
 
För att säkerställa spridningen av projektets resultat och främja ytterligare forsknings- och 
utbildningssamarbeten samt nätverkande inom och utanför universitetet förstärks projektet 
med 500 tkr under 2019. Medlen utbetalas till Institutionen för data- och systemvetenskap och 
fördelas på 250 tkr i UGA och 250 tkr i FUF. 
 
2. Ersättning till HSD för merkostnader i samband med anlitande av lärare inom estetiska 
lärprocesser ht 2016-ht 2017 
Områdesnämnden ersätter Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (HSD) med 2 500 tkr i form av ett engångsbelopp inom UGA för det 
underskott som genererats inom verksamheten för estetiska lärprocesser under perioden 
ht 2016 – ht 2017 efter införandet av områdesnämndens Riktlinjer för hantering av indirekta 
kostnader i samband med anlitande av lärare anställda vid andra institutioner inom det 
Humanvetenskapliga området (dnr SU-121-0017-18). 
 
3. Stöd till Genusakademin för JISU-arbete 
Genusakademin inkom 2018-02-27 med ett äskande om medel till Områdesnämnden för 
humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap för arbete med 
jämställdhetsintegrering inom ramen för universitetets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering (dnr SU FV-1.1.2-0344-17). Äskandet har beretts i dialog mellan 
områdesledningarna och i möte med Genusakademin. 
 
Områdesnämnderna har beslutat att gemensamt bevilja medel för aktiviteter som syftar till att 
stärka institutions- och fakultetsövergripande samarbete om genusforskning i enlighet med 
Genusakademiens äskande. Äskandet omfattar fem olika aktiviteter om totalt 597 tkr. 
 
Enligt beslut 2018-09-05 avsätter Områdesnämnden för humanvetenskap 450 tkr för 2019 
(dnr SU FV-2.1.1-2849-18). Av dessa medel avser 225 tkr UGA och 225 tkr FUF. Medlen 
utbetalas till Genusakademin vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap. 
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4. Stöd till utveckling av kurser inom USI-samarbetet 
Områdesnämnden avsätter medel för resekostnader inom USI-samarbetet, se avsnitt 4.2. För 
att även stimulera områdets institutioner att utveckla kurser som kan ges inom samarbetet 
avsätter områdesnämnden 75 tkr i initieringsbidrag för en ny kurs 2019. Medlen kan sökas av 
områdets institutioner och är ett schablonbidrag för utvecklandet av en ny kurs. 
 
5. Strategisk satsning på humanvetenskaplig utbildning 2018-2022 
Humanvetenskapliga området har erhållit 14 260 tkr i permanenta medel (takbelopp) för 
utbyggnad av utbildning från och med 2018. 3 300 tkr av dessa avsätts årligen under fem år 
för att stimulera utvecklandet av ny humanvetenskaplig utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Områdesnämnden har 2018-12-12 beslutat att fördela medlen 2019–2022 till 
Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna (dnr SU FV-2.1.1-4024-18), se ovan s. 4. 
 
6. Stöd till fakultetsövergripande utbildning inom området 
Efter förslag från Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har 
områdesnämnden 2016-09-13 beslutat att 2017-2019 ge finansiellt stöd till institution som 
genomför fakultetsövergripande utbildning (se dnr SU FV-3.1.3-2407-16). Medel ges dels 
som initieringsbidrag om 75 tkr för att kunna arbeta fram förslag på nya kurser, dels som 
tillfälligt höjd budgetram till kursansvarig institution om maximalt 170 tkr för kurs som 
omfattar 7,5 hp. Stöd ges årligen för maximalt 10 initieringsbidrag och fyra nya kurser om 
7,5 hp (totalt 30 hp) per år. Den tillfälligt höjda budgetramen kan ges för högst fyra 
kursgenomföranden under som längst sammanlagt fyra års tid. För 2019 budgeteras för nya 
initieringsbidrag och stöd för nya kurser om sammanlagt 1 430 tkr. Dessa nya medel och 
medel för 2017 och 2018 års beslutade kurser som genomförs under året eftertaxeras 2019. 
 

Fakultetsövergripande	utbildning,	tkr	 2017	 2018	
Budget		
2019	

Prognos	
2020	

Prognos	
2021	

Prognos	
2022	

Initieringsbidrag	 		 	 		 		 		 	
Ny	ram	för	2019	

	
	 750	 	 	 	

170419	Kurs	i	källkritik	på	AN,	7,5	p	(Statsvet,	Historia)	 75	 	 	 	 	 	
171115	Utbildning	i	hjärnavbildningsteknik	kopplad	till	
SUBIC	(Lingvistik,	Psykologi)	 75	 	 	 	 	 	

171115	Samhällskunskap	IV,	15	hp	(Statsvet,	HSD)	 75	 	 	 	 	 	
180131	Mänskliga	rättigheter	och	global	utveckling,	
7,5	hp	(AMT,	Juridiska	inst.)	 	 75	 	 	 	 	
Summa		 225	 75	 750	 	 	 	

Tillfälligt	höjd	budgetram	 		 	 		 		 		 		

Ny	ram	för	2019	 	 	 680	 	 	 	

170419	Teknisk	konstvetenskap	II,	15	hp	(Hum:	IKE)	
	

340	 340	 340	 340	 	
181212	Mänskliga	rättigheter:	utmaningar	i	ett	globalt	
perspektiv,	7,5	hp	(AMT)	 	 	 170	 170	 170	 170	
Summa	

	
340	 1	190	 	 	 	

Totalt	2019	 	 	 1	940	 	 	 	
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7. Samverkan 
Områdesnämndens Samverkansberedning ska bland annat föreslå systematiska åtgärder för att 
främja utvecklingen av samverkan inom området och föreslå områdesgemensamma satsningar 
på samverkan, t ex i form av samverkansprogram. Samverkansberedningen har getts i uppdrag 
att föreslå ekonomisk ram och innehåll för områdesnämndens arbete med samverkan 2019. I 
enlighet med förslaget avsätts 430 tkr för satsningar som samordnas av Samverkansbered-
ningen, varav 215 tkr avser UGA och 215 avser FUF. 

8. Finansiering av institutionsbibliotek 
I enlighet med Fortsatt utredning avseende biblioteksverksamheter och studieplatser  
(dnr SU FV-1.1.2-3701-15) som under 2017 remissbehandlats på områdena och diskuterats i 
ledningen dras resurser in från SUB från och med 2019 motsvarande en heltidsanställd 
bibliotekarie för de tre biblioteksenheter som ska finnas kvar. För humanvetenskapliga 
området innebär det lägre kostnader för SUB och att området tar över ansvaret för 
motsvarande finansiering av JMK-biblioteket och Latinamerikabiblioteket. Områdesnämnden 
bidrar med 650 tkr vardera till Institutionen för mediastudier (IMS) och Romanska och 
klassiska institutionen (RomKlass) som en permanent ersättning som årligen pris- och 
löneuppräknas. Medlen inkluderar ersättning för lön, LKP och arbetsrum. För 2019 avsätts 
658 tkr inom UGA och 658 tkr inom FUF. 

9. Merkostnader och satsningar i samband med samgående mellan enheter 
I enlighet med Riktlinjer för bidrag till merkostnader och satsningar i samband med 
samgåenden mellan institutioner inom området (SU FV-1.2.1-1351-16) har områdesnämnden 
beslutat ersätta vissa kostnader. Det kan röra kostnader för samlokalisering, administrativt 
stöd, stöd till samordning, samarbete och integration, stöd till strategisk kompetensförstärk-
ning samt stöd till samordning av utbildning eller forskning. Medel utbetalas efter anhållan 
från den nya institutionen. 

För 2018 budgeterades 1 000 tkr för samgåendekostnader, varav 500 tkr avsåg UGA och 
500 tkr avsåg FUF. Under året har följande kostnader realiserats: 

- Genom beslutet i januari 2017 att föreslå styrelsen att bilda en folkhälsovetenskaplig 
institution åtog sig områdesnämnden att avsätta resurser för administrativt stöd 
motsvarande 50 % av heltid till CHESS och SoRAD för planeringsarbetet under 2017. 
Efter ytterligare kontakt med föreståndarna beviljade områdesnämnden utökning av 
den administrativa resursen från 50 % till 100 % under sammanlagt ett år. 
Anställningsperioden var 2017-03-01-2018-02-28 och ersättning om 620 tkr 
utbetalades 2018, varav 310 tkr avsåg UGA och 310 avsåg FUF. 

- Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska inkom 
2017-11-28 en ansökan om ytterligare samgåendemedel för kostnader som uppstått 
efter deras ursprungliga äskande 2016. Områdesnämnden beslöt 2018-09-05 att 
bevilja total 158 tkr för att täcka avskrivningskostnader för tidigare ombyggnationer 
av lokalerna på E5 i Södra huset (dnr SU FV-2.1.1-2679-18). Av dessa medel avsåg 
75 tkr UGA och 83 tkr FUF. 
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- Institutionen för folkhälsovetenskap inkom 2018-11-16 med ett äskande om 
samgåendemedel om totalt c:a 3 600 tkr. Områdesnämnden har 2018-12-12 beslutat 
att bevilja 1 772 tkr, varav 236 tkr avser UGA och 1 536 tkr avser FUF (dnr SU FV-
2.1.1-4014-18). 

För 2019 avsätts inga medel för samgåendekostnader. 

4.1.2 Strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

1. Strategiska satsningar för den av rektor beslutade indragningen av myndighetskapital 2018 
Satsningarna beskrivs under avsnitt 4.1.1 ovan. 
 
2. Stöd till Genusakademin för JISU-arbete 
Satsningen beskrivs under avsnitt 4.1.1 ovan. 
 
3. Folkhälsovetenskap 
2012 fattade Områdesnämnden beslut om att fastställa Folkhälsovetenskap som nytt 
forskarutbildningsämne. Rektor har beslutat att ämnet placeras vid CHESS.  

Områdesnämnden har beslutat att till CHESS anslå medel för två studiestöd motsvarande 
1 000 tkr samt anslå ytterligare 400 tkr för att finansiera studierektorsfunktion och 
studieadministrativt stöd. Områdesnämnden har vidare beslutat att anslå 1 200 tkr till CHESS 
för att finansiera en professor i ämnet folkhälsovetenskap. Dessa medel om sammanlagt 2 
600 tkr är permanenta och utbetalas från och med 2018 till Institutionen för 
folkhälsovetenskap. 

I beslutet att inrätta Institutionen för folkhälsovetenskap ingår utbyggnad av utbildningen både 
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Från och med 2018 tillskjuter rektor dels 
3 000 tkr årligen i FUF-anslag som under sju år öronmärks för studiestöd, dels 3 100 tkr i 
UGA-medel för utbyggnad av utbildning i folkhälsovetenskap. Medlen är permanenta (se 
avsnitt 2 och 3 ovan). 

Enligt områdesnämndens beslut om att inrätta en folkhälsovetenskaplig institution uppdras 
institutionen att planera och föreslå ram för en ytterligare utbyggnad av utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå utöver ovanstående resursförstärkning. 

4. Hedersdoktorer 
Området har möjlighet att varje år utse högst fem hedersdoktorer på förslag från 
institutionerna. Berörda institutioner får en schablonersättning om 25 tkr för kostnader för resa 
och uppehälle i samband med hedersdoktorns medverkan på promotions- och 
installationshögtiden. 125 tkr avsätts för 2019. 
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5. Wallenberg Academy Fellows (WAF) 
Områdesnämnden har i likhet med Naturvetenskapliga områdesnämnden beslutat att ge 
strategiskt stöd till externa Wallenberg Academy Fellows som anställs inom området. Stödet 
utbetalas med 600 tkr per person och år i fem år.  

Följande institutioner har hittills beviljats 600 tkr för en extern Wallenberg Academy Fellow: 

• Filosofiska institutionen för 2013-2017 för Helen Frowe 
• Institutionen för mediestudier 2014-2018 för Amanda Lagerkvist 
• Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 2015-2019 för Axel Englund. 

Därutöver avsätter området utrymme för ytterligare en extern Wallenberg Academy Fellow 
för 2019. Totalt innebär det att medel om 1 200 tkr avsätts för 2019.  

6. Finansiering av CEK 
Båda områden har vardera avsatt 650 tkr per år under perioden 2014−2016 för Centrum för 
evolutionär kulturforskning (CEK) som är ett tvärvetenskapligt centrum organisatoriskt 
placerat vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Efter avrapportering och nytt 
äskande från CEK förlängdes satsningen 2018−2020 och utökades till 900 tkr per område och 
år. CEK har omfattande extern forskningsfinansiering och områdesnämndens medel ska 
användas för medfinansiering och för fakultetsövergripande aktiviteter. För 2019 avsätts 
900 tkr. 

7. Strategiska satsningar 
2016-01-28 reviderade områdesnämnden riktlinjerna för områdets strategiska satsningar för 
forskning och forskarutbildning, se närmare information på denna länk. Stöd ges till 
innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten men inte till 
kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att 
bidrag från områdesnämnden kan ge ett mervärde. Med strategiska satsningar avses främst 
fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att 
vara fakultetsöverskridande.  

Forskningsberedningen ska föreslå utlysningsperioder under året, bedöma ansökningar och 
föreslå vilka projekt som ska tilldelas medel för beslut av områdesnämnden. För 2019 avsätts 
3 000 tkr för strategiska satsningar.  

8. Finansiering av institutionsbibliotek 
Satsningen beskrivs under avsnitt 4.1.1 ovan.  

9. Samverkan 
Satsningen beskrivs under avsnitt 4.1.1 ovan. 
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10. Utbildning i etik på forskarnivå  
Områdesnämnden beslöt i 2017-05-31 att avsätta 220 tkr för genomförandet av en för området 
gemensam utbildning i etik om sammanlagt 7,5 hp på forskarnivå, se länk. Medlen ska 
utbetalas som ett engångsbelopp för varje kursgenomförande till Filosofiska institutionen som 
ansvarar för utbildningen. 
 
11. Strategiska satsningar för den av rektor beslutade indragningen av myndighetskapital 2017 
Rektor uppdrog 2017-03-30 till de två områdesnämnderna att dra in myndighetskapital från 
institutioner och enheter inom respektive område motsvarande 5 % av den del av 
myndighetskapitalet som överstiger 10 % i förhållande till verksamhetens totala omsättning. 
För Områdesnämnden för humanvetenskap motsvarade det 15 300 tkr. I samråd med 
vicerektor beslutar rektor om specifika satsningar för strategiska ändamål för motsvarande 
belopp. 2017-09-28 beslutade rektor om följande tre strategiska satsningar, som avser åren 
2018-2019. 
 
a) EGovlab  
EGovlab är en centrumbildning vid Data- och systemvetenskapliga institutionen som arbetar 
med utveckling, innovation, och forskning inom e-förvaltning och e-demokrati i samarbete 
med ett stort antal svenska och utländska myndigheter och regeringar (http://egovlab.eu). 
EGovlab har omfattande extern forskningsfinansiering bland annat från EU, vilket ställer höga 
krav på medfinansiering av forskning. Satsningen på 4 000 tkr till eGovlab avser 
kompensation för medfinansieringen av centrats externa EU-finansiering och fördelas till 
Data- och systemvetenskapliga institutionen. Medlen har utbetalats som ett engångsbelopp 
2018.  
 
b) Digital humanvetenskap 
Genom finansiering av rektor påbörjade Humanvetenskapliga området 2016 en treårig 
satsning på digital humanvetenskap (http://dhv.dsv.su.se) med Data- och systemvetenskapliga 
institutionen som samordnande institution. Finansieringen av digital humanvetenskap tas nu 
över av området 2018-2019 inom ramen för satsningarna för det indragna 
myndighetskapitalet. Samtidigt integreras pågående finansiering av RATS Teater 
(http://ratsteater.se) i satsningen på digital humanvetenskap. 
 
Av det indragna myndighetskapitalet avsätts totalt 5 000 tkr för digital humanvetenskap, varav 
2 500 tkr avser 2018 och 2 500 tkr 2019. Utöver detta kvarstår rektors och områdesnämndens 
tidigare beslutade finansiering om vardera 500 tkr per år 2017-2019 av producentresurs vid 
RATS Teater.  
 
RATS Teaters del av satsningen på Digital humanvetenskap uppgår till sammanlagt 2 195 tkr 
årligen 2018 och 2019, varav områdesnämndens finansiering uppgår till 1 695 tkr per år. 
Medlen inkluderar 900 tkr för konstnärlig ledare, 95 tkr för tjänsterum, 200 tkr för 
produktionskostnader samt 1 000 tkr för producentresurser (tas ej av indraget 
myndighetskapital då 500 tkr finansieras av rektor och 500 tkr av områdesnämnden årligen 
under 2017-2019). I RATS uppgifter ska rymmas arbete med breddad rekrytering 
(motsvarande c:a 20 % av heltid). Under 2018 har RATS Teater flyttats från Data- och 
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systemvetenskapliga institutionen och är numera ett projekt under områdesnämnden fram till 
juni 2020. 
 
Övriga delar av satsningen på digital humanvetenskap 2019 innebär att 1 305 tkr fördelas till 
Data- och systemvetenskapliga institutionen. Beloppet är beräknat för att täcka lönemedel för 
samordnarna (450 tkr), utlysning av projektmedel (700 tkr), workshops (50 tkr), 
kommunikationsstöd (40 tkr) och expensmedel (65 tkr).  
 
c) Humanvetenskaplig miljöforskning  
Områdesnämnden inledde en satsning på humanvetenskaplig miljöforskning 2018-2019 i 
syfte att stärka kopplingarna mellan humanistisk, samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig 
miljöforskning samt främja samarbetet med forskare inom miljöområdet vid den 
naturvetenskapliga fakulteten. Satsningen på 6 300 tkr avser att utveckla konkreta 
forskningsfrågor såväl som att skapa strukturer och förutsättningar för ett långsiktigt 
fakultetsöverskridande samarbete inom miljöforskning. Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur samordnar satsningen som leds av en fakultetsöverskridande styrgrupp.  
 
Medlen fördelas till Institutionen för arkeologi och antikens kultur som ansvarig samordnande 
institution för satsningen. För 2019 utbetalas 3 300 tkr. 
 
12. Merkostnader och satsningar i samband med samgående mellan enheter  
Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till merkostnader och satsningar i samband med 
samgåenden mellan institutioner inom området, se ovan. För 2018 budgeterades 1 000 tkr för 
samgåenden. Utfallet beskrivs under avsnitt 4.1.1 ovan. För 2019 avsätts inga medel för 
samgåendekostnader. 
 



   
 

 

 
	 Utbetalt	2012-2018	 	 	 	

Tabell	3	Strategiska	satsningar	UGA,	tkr	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	
Utfall	

181212	
Anslag	
2019	

Av	sparat	
kap	2019	

Strategiska	satsningar	för	indr	myndighetskap	2018	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	Statistik	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	400	

-	Profilområdena	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	315	

-	Internationalisering	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	500	

-	Digital	humanvetenskap,	förstärkning	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 250	

HSD:	Lärarresurser	inom	estetiska	lärprocesser	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	500	 	

Stöd	till	Genusakademin	för	JISU-arbete	 	 	 	 	 	 	 	 	 225	 	

Stöd	till	utveckling	av	kurser	inom	USI-samarbetet	 	 	 	 	 	 	 	 	 75	 	

Strategisk	satsning	humanvet	utbildning	2018-20221)	 	 	 	 	 	 	 3	300	 0	 0	 	

Stöd	till	fakultetsövergripande	utbildning	 	 	 	 	 	 225	 585	
340	+	75	

+	170	
1	940	 	

Samverkan	 	 	 	 	 	 	 *145	 55	 215	 	

Finansiering	av	institutionsbibliotek	(IMS,	RomKlass)	 	 	 	 	 	 	 325	 325	 658	 	

Budgetförstärkning	2016-2018	(Hum:	HSD)	 	 	 	 	 1	000	 1	000	 1	000	 1	000	 	 	

Investering	samgåenden	2018	(Folkhälsa	x	2,	
SlaBaFiNeTy)	

	 	 	 	 	 	 621	
310	+	75	

+	236	
	 	

Investering	samgåenden	2017	(Hum:	HSD)	 	 	 	 	 	 260	 	 	 	 	

Investering	samgåenden	2016		
(Hum:	Slabafinety,	HSD,	IKE)	 	 	 	 	

2	762	
	

	
	

	 	

Investering	samgåenden	2015	(Hum:	RomKlass,	IKE)	
	 	 	

3	676	
	 	

	
	

	 	

Investering	samgående	2014	(Sam:	FEK-Reklam&PR)	
	 	

1	920	
	 	 	

	
	

	 	

Investering	samgående	2013	(Hum:	SveFler)	
	

1	860	
	 	 	 	

	
	

	 	

Digitalisering	av	kurs	inom	UVK	(Hum:	SveFler)	 	 	 	 	 	 124	 	 	 	 	

Kand.program	i	global	management	2014	(Sam:	FEK)	
	

600	
	 	 	 	

	
	

	 	

USI-samarbete2)	 80	 80	
	 	 	 	

	
	

	 	

Summa	UGA	 80	 2	540	 1	920	 3	676	 3	762	 1	609	 5	976	 2	586	 5	613	 5	465	



   
 

 

 

Tabell	3	Strategiska	satsningar	FUF,	tkr	

Budget	2012-20183)	 	 	

2012	 2013	 2014	 20154)	 20164)	 20174)	 20184)	
Anslag	
2019	

Av	sparat	
kap	2019	

Strategiska	satsningar	för	indr	myndighetskap	2018	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	Statistik	 	 	 	 	 	 	 	 	 600	

-	Profilområdena	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	335	

-	Humanvetenskaplig	miljöforskning	förstärkning	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	000	

-	Digital	humanvetenskap	förstärkning	 	 	 	 	 	 	 	 	 250	

Stöd	till	Genusakademin	för	JISU-arbete	 	 	 	 	 	 	 	 225	 	

Folkhälsovetenskap	från	2013	(Sam:	Folkhälsa)		 		 2	600	 2	600	 2	600	 	2	600	 2	600	 2	600	 2	600	 	

Hedersdoktorer			 		 		 		 150	 	125	 125	 125	 125	 	

WAF	2013-2017	(Hum:	Filosofi,	IMS,	IKE)		 		 600	 1	200	 2	400	 	2	400	 2	400	 1	200	 1	200	 	

CEK	2015-2020	(Hum:	Ark)		 		 		 		 	650	 650	 	650	 900	 900	 	

Strategiska	satsningar		 		 		 		 		 	3	000	 3	000	 1	207	 3	000	 	

Finansiering	av	institutionsbibliotek	(IMS,	RomKlass)	 	 	 	 	 	 	 325	 658	 	

Samverkan	 	 	 	 	 	 	 183	 215	 	

Utbildning	i	etik	på	forskarnivå	 	 	 	 	 	 	 220	 220	 	

Strategiska	satsningar	för	indraget	myndighetskapital	
2017	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	eGovlab	2018	 	 	 	 	 	 	 4	000	 	 	

-	Digital	humanvetenskap	2018-2019	inkl	RATS	Teater	 	 	 	 	 	 500	
500	+	
2	500	 500	 2	500	

-	Humanvetenskaplig	miljöforskning	2018-2019	 	 	 	 	 	 	 3	000	 	 3	300	

Strategiskt	stöd	HSD	2016-2018	(Hum:	HSD)		 		 		 		 		 	2	500	 2	500	 2	500	 	 	

Investering	samgående	2018	(Folkhälsa	x	2,	
SlaBaFiNeTy)	

	 	 	 	 	 	 1	929	 	 	

Investering	samgåenden	2016		 		 		 		 		 	2	994	 		 	 	 	



   
 

 

(Hum:	Slabafinety,	HSD,	IKE)	

Investering	samgåenden	2015	(Hum:	RomKlass,	IKE)	 		 		 		 	4	541	
	

		 	 	 	

Investering	samgående	2014	(Sam:	FEK-Reklam&PR)	 		 		 1	036	 		 		 		 	 	 	

Investering	samgående	2013	(Hum:	ISF)	 		 3	590	 		 		 		 		 	 	 	

Forskarskola	SIS	2013-2017	(Sam:	Ek-hist)		 		 1	370	 3	372	 4	118	 	3	074	 955	 	 	 	

Spice-doktorand	2014-2016	(Hum:	Hist)	 		 		 450	 450	 	450	 	 	 	 	

Strategiska	satsningar	2015	 		 		 		 		 		 		 	 	 	

-	Fakultetsöverskridande	projektstöd		 		 		 		 500	 		 		 	 	 	

-	Stöd	till	nätverk		 		 		 		 500	 		 		 	 	 	

-Stöd	till	nya	forskarskolor		 		 		 		 750	 		 		 	 	 	

-	Initiering	av	samarbeten	 		 		 		 500	 		 		 	 	 	

-	Spetsforskare,	"black	box"		 		 		 		 	500	
	

		 	 	 	

Postdoc-anställningar	2013-2014	(Hum,	Jur,	Sam)	 		 7	650	 7	650	 		 		 		 	 	 	

Fakultetsöverskridande	forskningsinitiativ		 1	000	 1	000	 1	000	 		 		 		 	 	 	

Women	in	Science	2013	(Sam:	DSV)	 		 75	 		 		 		 		 	 	 	

Historikermötet	2013	(Hum:	Hist)	 		 100	 		 		 		 		 	 	 	

Acceleratorprojektet	2013	(Områdesnämnden)	 		 200	 		 		 		 		 	 	 	

Summa	FUF	 1	000	 17	185	 17	308	 17	659	 17	793	 12	730	 21	189	 9	643	 14	985	

 
*	Avser	budgeterat	belopp	2018.	
1)	3	300	tkr	avser	takbelopp	som	återbetalas	om	det	inte	används.	Inga	medel	betalades	ut	2018	och	kommer	att	återbetalas	för	områdets	samlade	underproduktion.		
För	2019-2022	har	medlen	fördelats	ut	till	fakulteterna,	se	s	4.	
2)	Från	och	med	2015	tas	USI-satsningarna	ut	via	täckningsfakturan,	eftersom	samarbetet	är	en	del	av	områdesnämndens	löpande	arbete	med	utbildningar.	Se	Tabell	4.	
3)	För	2018	avser	beloppen	utbetalda	medel	per	20181212.	Siffrorna	avviker	därför	från	dem	i	budgetbeslutet	för	2018.	
4)	Av	FUF-budgeten	för	2015	avser	11	968	tkr	avsatta	budgetmedel	och	5	691	tkr	sparade	medel	(kursiverat	i	tabellen).		
Motsvarande	belopp	för	2016	är	11	649	tkr	i	avsatta	budgetmedel	och	6	144	tkr	i	sparade	medel	(kursiverat	i	tabellen).		
Motsvarande	belopp	för	2017	är	12	080	tkr	i	avsatta	budgetmedel	och	650	tkr	i	sparade	medel	(kursiverat	i	tabellen).		
Motsvarande	belopp	för	2018	är	11	689	tkr	i	avsatta	budgetmedel	och	9	500	tkr	i	sparade	medel.	Dessa	sparade	medel	avser	satsningar	år	1	av	2	av	den	av	rektor	beslutade		
indragningen	av	myndighetskapital	2017.	
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4.2 Områdesnämndens verksamhet 

För 2019 avsätts totalt 2 430 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens verksamhet, se 
tabell 4 nedan. Dessa medel avser stödverksamhet och tas in kvartalsvis via 
områdesnämndens så kallade täckningsfaktura. Under respektive post anges fördelningen 
mellan UGA och FUF. 

1. Vicerektorernas strategiska medel 

Rektor gav 2017-06-22 med anledning av den interna ledningsutredningen i uppdrag åt 
Humanvetenskapliga området att ”från och med budgetåret 2018 säkerställa tillgång till 
strategiska medel på områdesnivå” (dnr SU FV-1.1.2-3796-16). Utöver andra strategiska 
satsningar som beslutas kollegialt i nämnden, se avsnitt 4.1, avsätts 500 tkr i strategiska medel 
till vicerektorerna för 2019. Beloppet fördelas lika mellan UGA och FUF.  

Strategiska medel hos ledningen är relevant också på fakultetsnivå för att kunna agera 
exempelvis i samband med rekrytering, medfinansiering av större externa forskningsprojekt 
eller större evenemang på institutionsnivå. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnderna 
att säkerställa ytterligare medel motsvarande minst 1 % av FUF-intäkterna för dekanen på 
respektive fakultet för strategiska satsningar. Detta motsvarar 2019 för Humfak 3 450 tkr, för 
Jurfak 450 tkr och för Samfak 3 650 tkr. 

2. Nämndens och beredningarnas omkostnader 

Nämnden och beredningarna har vissa omkostnader främst för internat, sammanträden, 
seminarier, samt ersättning för studentrepresentanter och vissa uppdrag. För 2019 avsätts 
totalt 600 tkr. Av dessa fördelas 480 tkr på UGA och 120 tkr på FUF. 

3. Arbetsgrupp UVK 

Områdesnämnderna beslöt i juni 2016 att inrätta programråd för lärarutbildningarna och skapa 
tre större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Med anledning 
av detta fattade vicerektorerna 2016-06-23 beslut om att inrätta en områdesövergripande 
arbetsgrupp (Fungera-gruppen) med uppdrag att se över logistik och administrativa rutiner 
inför genomförandet av de nya kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (dnr SU 
FV-1.1.9-1710-16). Arbetsgruppens primära uppgift är att stödja implementeringen av de tre 
större sammanhängande kurserna. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete även under 
2019. Humanvetenskapliga området har beslutat att ersätta arbetstiden för de fyra institutions-
representanter som ingår i arbetsgruppen. För 2019 avsätts 60 tkr inom UGA. 

4. Granskningsgrupper inom universitetets nya kvalitetssäkringssystem för utbildning 

På förslag från Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring 
(REBUS) har rektor 2018-01-18 beslutat om nya kvalitetssäkrande aktiviteter inom 
universitetets kvalitetssystem för utbildning. En utbildningsgranskning ska ske vart tredje år 
för respektive utbildning på grundnivå och avancerad nivå och vart sjätte år för respektive 
utbildning på forskarnivå. Underlaget för granskningen består av utbildningsrapporter som 
granskas av bedömargrupper organiserade under utbildningsberedningarna. För 
Humanvetenskapliga området kommer drygt 160 utbildningar att granskas under en cykel, 
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vilket innebär mellan 20–25 utbildningar per termin. Granskningarna genomförs av 
granskningsgrupper som består av akademisk personal vid områdets institutioner. Arbetet som 
granskare ska arvoderas. Kostnaden beräknas till 520 tkr per termin. Då granskningarna 
påbörjas först HT 2019, avsätts 520 tkr inom UGA för 2019. 

5. Utvärdering av centrumbildningar 

Rektor beslutade 2017-11-30 om nya regler för centrumbildningar vid Stockholms universitet. 
De nya reglerna innebär att centrumbildningar som områdesnämnden ansvarar för 
systematiskt ska utvärderas och inom ramen för utvärderingarna ansvarar områdesnämnden 
för att ompröva verksamheten minst vart sjätte år. De centrumbildningar som senast den 1 juli 
2018 reviderade sina stadgar i enlighet med de nya reglerna för centrumbildningar ingår i 
områdesnämndens utvärdering. Drygt 30 centrumbildningar ska granskas under perioden 
2019–2024. Varje centrumbildning ska utvärderas av en särskild utsedd granskare som ska 
arvoderas. För 2019 avsätts 300 tkr inom FUF för arvode till granskarna.  

6. Kommunikation 

Från och med 2018 samordnas områdesnämndens och fakultetsnämndernas finansiering av 
kommunikationsaktiviteter i områdesnämndens budget. Områdeskansliets 
kommunikationssektion har efter dialog med områdes- och fakultetsledningar inkommit med 
ett samlat äskande för 2019: 

- Områdesnämnden för humanvetenskap 250 tkr 
- Humanistiska fakulteten 50 tkr (tas av sparat kapital på fakulteten) 
- Juridiska fakulteten 45 tkr (tas av sparat kapital på fakulteten 
- Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 tkr (tas av sparat kapital på fakulteten) 

Då fakulteternas satsningar ryms inom sparat kapital, avsätts 250 tkr för områdesnivåns 
fakultetsgemensamma kostnader 2019. Medlen fördelas 50 % på UGA och 50 % på FUF.  

7. USI 

Löpande kostnader för USI-samarbetet ingår sedan 2015 i täckningsfakturan och belastar 
UGA. Områdesnämnden brukar årligen avsätta 80 tkr för resekostnader inom USI-samarbetet. 
Då det finns ackumulerat kapital inom USI-projektet, behöver inte ytterligare medel avsättas 
för 2019. 

8. Miljösamordnare 

Från och med 2017 förändrades universitetets miljöledningssystem genom en ökad central 
samordning. Områdesnämnden ansvarar för att finansiera en miljösamordnare för området. 
Uppdraget på 25 % utförs av en medarbetare på områdeskansliet. 200 tkr avsätts för 2019 och 
fördelas lika mellan UGA och FUF. 
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Tabell	4	Nämndens	kostnader,	tkr	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

UGA	 		 		 		 		 	 	 	
Vicerektorernas	strategiska	medel	 250	 150	 100	 50	 50	 250	 250	

Nämndens	och	beredningarnas	omkostnader	 100	 50	 75	 150	 480	 480	 480	

Arbetsgrupp	UVK	 	 	 	 	 60	 60	 60	
Utbildningsgranskningar	2019:	arvoden	till	
bedömargrupperna	 	 	 	 	 	 	 520	
Kommunikation	 50	 50	 100	 50	 75	 120	 125	

USI	 100	 		 250	 80	 80	 80	 0	

Miljösamordnare	 	 	 	 	 100	 100	 100	
Summa		 500	 250	 525	 330	 845	 1	390	 1	535	

FUF	 		 		 		 		 		 	 	

Vicerektorernas	strategiska	medel	 350	 250	 100	 50	 50	 250	 250	

Nämndens	och	beredningarnas	omkostnader	 200	 100	 75	 150	 120	 120	 120	
Utvärdering	av	centrumbildningar:	arvoden	till	
granskare	 	 	 	 	 	 	 300	
Kommunikation	 200	 150	 100	 50	 75	 115	 125	
Miljösamordnare	 	 	 	 	 100	 100	 100	
Summa	 750	 500	 275	 250	 345	 735	 895	

 

Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande. 
Fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2017 (kontoklass 4):  
 

Tabell	5	Fördelning	per	fakultet	
		 UGA	 FUF	 Summa	

Hum	 539	 366	 905	

Jur	 137	 37	 174	

Sam	 859	 492	 1	351	

Summa	 1	535	 895	 2	430	
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5. Universitetsgemensamma kostnader 

Av nedanstående tabell framgår fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna. 
Dessa utgörs av förvaltningen (inklusive Stockholms universitetsbibliotek) och övriga 
gemensamma kostnader.  

Jämfört med 2018 ökar de gemensamma kostnaderna med 22 484 tkr (varav pris- och 
löneomräkning uppgår till 8 395 tkr och verksamhetsförändringar till 14 089 tkr). Inför 2019 
sker ingen automatisk pris- och löneuppräkning av avdelningarnas budget, utan dessa medel 
används för satsningar på utveckling av verksamhetsstödet tillsammans med medel som 
frigörs i och med sänkning av avgiften till LADOK-konsortiet, vilken minskar med -5 000 tkr. 
Verksamhetsförändringarna består bland annat av ökat stöd för internationalisering (1 500 
tkr), ökade lokalkostnader i Bloms hus (2 000 tkr), ökat stöd till prefekter i personalärenden 
(1 000 tkr) samt resursförstärkning för forskningsstöd (2 000 tkr) och upphandling (2 000). 
Kostnaderna för IT-nära förvaltning ökar med 13 409 tkr, varav 11 309 tkr är tillfällig 
förstärkning och 2 100 tkr är permanent förstärkning. Kostnaderna för biblioteket minskar 
med -2 820 tkr, varav temporära medel för inredning (-1 200 tkr) upphör och ansvaret för 
filialbiblioteken avvecklas (-1 620 tkr).  

Områdesnämnden för humanvetenskap debiteras sammanlagt 487 901 tkr, varav 338 160 tkr 
på UGA och 149 741 tkr på FUF. Det är en ökning med 12 912 tkr jämfört med 2018.  

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive 
fakultets andel av personalkostnaderna för 2017 (kontoklass 4) för förvaltningen och av 
universitetsbibliotekets nya fördelningsnycklar för 2018. 

Totala universitetsgemensamma kostnader: 

Tabell	6a	Universitetsgemensamma	
kostnader	
		 UGA	 FUF	 Summa	

H-omr	 	 	 	

		Hum	 118	700	 60	305	 179	005	

		Jur	 30	751	 9	041	 39	792	

		Sam	 188	709	 80	394	 269	103	

Summa	 338	160	 149	741	 487	901	

		 		 		 		

Nat	omr	 59	674	 163	023	 222	697	

Totalt	 397	834	 312	764	 710	598	
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varav förvaltningen: 

Tabell	6b	
		 UGA	 FUF	 Summa	

H-omr	 	 	 	

		Hum	 92	018	 41	583	 133	601	

		Jur	 23	417	 4	217	 27	634	

		Sam	 146	643	 55	810	 202	453	

Summa	 262	078	 101	611	 363	689	

		 		 		 		

Nat	omr	 49	802	 124	234	 174	036	

Totalt	 311	880	 225	845	 537	725	
 

varav universitetsbiblioteket: 

Tabell	6c	
		 UGA	 FUF	 Summa	

H-omr	 	 	 	

		Hum	 26	682	 18	722	 45	404	

		Jur	 7	334	 4	824	 12	158	

		Sam	 42	066	 24	584	 66	650	

Summa	 76	082	 48	130	 124	212	

		 		 		 		

Nat	omr	 9	872	 38	789	 48	661	

Totalt	 85	954	 86	919	 172	873	
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6. Beslut 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att 

• fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnden och de humanistiska, juridiska och 
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna enligt tabell 1 och 2; 

• anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för 
finansiering av fakultetsföreningar enligt ovan; 

• anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar utbetala stöd efter 
avslutat prefektuppdrag till berörd institution i enlighet med rektors beslut;1  

• anmoda fakultetsnämnderna att säkerställa ytterligare medel för strategiska satsningar 
motsvarande minst 1 % av FUF-intäkterna för dekanen på respektive fakultet enligt 
ovan;  

• anmoda fakultetsnämnderna att tillskjuta medel för fakultetsspecifika 
kommunikationsaktiviteter; 

• fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de universitets-
gemensamma kostnaderna ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt 
tabell 5; 

• fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de universitets-
gemensamma kostnaderna enligt tabell 6a; 

• fakultetsnämnd som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde 
som uppgår till fakultetsnämndens takbelopp ska till områdesnämnden återbetala 
mellanskillnaden mellan redovisat värde och internt takbelopp efter 2018 års slut i 
enlighet med de principer som områdesnämnden har fastställt. 

 

                                                        

 

1 Rektors beslut (dnr SU FV 1.1.2-3796-16): ”Efter avslutat prefektuppdrag om minst 6 år utgår ett stöd 
motsvarande 4,5 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive lkp). Stödet bekostas av respektive 
områdes-/fakultetsnämnd och kan disponeras i form av forskningstid eller forskningsstöd. För prefekt 
som avgår efter 3 år utgår 2 gånger det årliga uppdragsarvodet”. 


