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Förslag på strategiska satsningar inom Humanvetenskapliga området 
för indraget myndighetskapital 2018 

Bakgrund 

Rektor uppdrog 2018-06-28 till Områdesnämnden för humanvetenskap att dra in 16 646 tkr 
från institutioner eller enheter inom området (dnr SU FV-2.1.1-2371-18). Efter samråd med 
områdets vicerektorer kommer rektor att besluta om specifika satsningar inom området så att 
myndighetskapitalet används för strategiska ändamål. 

Vicerektorerna har 2018-09-19 beslutat att dra in följande belopp från respektive fakultet: 

Fakultetsnämndernas	återbetalning	till	områdesnämnden,	tkr	

Fakultet	 UGA	 FUF		 Totalt	
Humfak	 1	600	 2	280	 3	880	
Jurfak	 75	 150	 225	
Samfak	 5	190	 7	355	 12	545	
Totalt	ONH	 6	865	 9	785	 16	650	

 

Beloppen följer beräkningarna i rektors beslutsunderlag per fakultet men har avrundats till 
jämnare tusental. Vicerektorernas förslag på strategiska satsningar ska motsvara totalbeloppet 
med dess uppdelning i UGA och FUF. 

Förslag på strategiska satsningar 

1. 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. Kvantitativa 
randomiserade metoder har vidare stor 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 
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samarbeten mellan humaniora, juridik och samhällsvetenskap där kvantitativa metoder 
behöver användas. 

Med denna satsning föreslås Statistiska institutionen ge kurser i statistik som riktar sig till 
lärare, forskare och doktorander inom Humanvetenskapliga området. Institutionen föreslås 
vidare avsätta personella resurser för att dels ge visst konsultativt stöd till forskare och 
doktorander, dels utreda möjligheterna att använda statistikämnet som resurs i olika 
utbildningar där arbetsmarknadens behov av kompetensutveckling är tydligt, exempelvis inom 
artificiell intelligens och s.k. 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.  

2. Humanvetenskapliga områdets profilområden 
Rektor har uppdragit åt områdesnämnderna att ht 2018 se över sina respektive profilområden. 
Genom denna översyn kommer det Humanvetenskapliga områdets profilområden att revideras 
för att bättre motsvara den verksamhet som bedrivs idag. Områdets tidigare satsning på 
profilområdesseminarier och stöd för forsknings- och utbildningssamarbeten inom 
profilområdena fortsätter och föreslås nu förstärkas. Med denna satsning föreslås att medel 
tilldelas vart och ett av områdets åtta profilområden för aktiviteter för medverkande lärare och 
forskare. Aktiviteterna kan exempelvis omfatta workshops, konferenser, större 
ämnesöverskridande forskningsansökningar, samt internationellt och nationellt nätverkande. 
Aktiviteterna ska främja utbildnings- och forskningssamarbete och nya forskningsinitiativ 
genom att 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 varje 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. 

3. 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.  

Med denna satsning föreslås ett tidsbegränsat projekt för humanvetenskapliga området med 
syftet att utreda samordningsmöjligheter inom området liksom mellan områdeskansliet och 
främst Områdeskansliet för naturvetenskap och Studentavdelningen. I projektet ingår vidare 
en genomgång av alla utbytesavtal vid områdets institutioner för att ge underlag till beslut om 
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prioriteringar och 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 en tidsbegränsad 
anställning i 18 månader av en projektledare eller utredare med tillhörande omkostnader. 
Anställningen knyts till Områdeskansliet för humanvetenskap. 

4. Ytterligare förstärkning av satsningen på Humanvetenskaplig miljöforskning 

En av Humanvetenskapliga områdets pågående strategiska satsningar avser 
Humanvetenskaplig 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 föreslås att antalet postdoktorsanställningar 
utökas. För detta ändamål har vicerektor ht 2018 avsatt 500 tkr från sina strategiska medel och 
ytterligare 1 000 tkr föreslås avsättas inom ramen för denna satsning under 2019. Medlen 
avser FUF och utbetalas till Institutionen för arkeologi och antikens kultur.  

5. Ytterligare förstärkning av satsningen på Digital humanvetenskap 

Digital humanvetenskap är ytterligare en pågående strategisk satsning inom 
Humanvetenskapliga området som 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. Följande definition av digital humanvetenskap har tagits fram inom projektet: 

Digital humanvetenskap innebär interdisciplinära studier av digitala artefakter och 
miljöer och deras betydelse för människan och samhället. Detta inkluderar: 

- humanvetenskapliga studier av aktörer och deras roll i det digitala samhället 

- sociala och legala aspekter, ansvars- och etikfrågor 

- interaktioner mellan människor i digitala system och mellan människor och digitala 
entiteter 

Projektet som påbörjades i april 2016 har lämnat två delrapporter och ska lämna en slutrapport 
i mars 2019. 

För att säkerställa spridningen av projektets resultat och främja ytterligare forsknings- och 
utbildningssamarbeten samt nätverkande inom och utanför universitetet föreslås att projektet 
förstärks 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. 
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Sammanfattning 

Detta förslag på strategiska satsningar för det indragna myndighetskapitalet sammanfattas i 
nedanstående tabell: 

Förslag	på	strategiska	satsningar,	tkr	

Satsning	 Ansvarig	enhet	 UGA	 FUF		 Totalt	
1.	Statistik	 Statistiska	inst	 2	800	 1	200	 4	000	

2.	Profilområdena	 Områdesnämnden	 2	315	 7	335	 9	650	
3.	Internationalisering	 Områdesnämnden	 1	500	 0	 1	500	

4.	Humanvetenskaplig	miljöforskning	
Inst	för	arkeologi	och	
antikens	kultur	 0	 1	000	 1	000	

5.	Digital	humanvetenskap	
Inst	för	data-	och	
systemvetenskap	 250	 250	 500	

Totalt	 6	865	 9	785	 16	650	
 

 

Astri Muren, vicerektor 
Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor 

 

  


