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Samhällsvetenskapliga fakultetens strategiska plan för perioden 
2016-2018 

Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2016-04-27 

 

1. Dokumentet 

Detta dokument ersätter tidigare strategidokument Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens 

övergripande mål och prioriteringar för perioden 2013-2015 beslutad i fakultetsnämnden 

2012-11-14. Utgångspunkten är universitetets och Humanvetenskapliga områdets mål om 

högsta möjliga kvalitet i forskning och utbildning liksom i samverkan, med grund i starka och 

självständiga institutioner och ett ledarskap som är kollegialt och samtidigt strategiskt.1 Ett 

syfte med dokumentet är att synliggöra fakultetens verksamhet och strategiska inriktning. 

Tillsammans med institutionernas och institutens planer utgör detta dokument fakultetens 

strategi för perioden. Texten har utformats av fakultetsledningen i samråd med fakultetens 

kommunikatör efter en inledande diskussion med fakultetsnämnd och prefekter vid ett internat 

i oktober 2015. Dokumentet har diskuterats vid fakultetsnämndens sammanträde den 9 mars 

2016 och fastställts vid fakultetsnämndens sammanträde 2016-04-20. 

Den strategiska planen tydliggör fakultetens – dvs fakultetsnämndens och fakultetsledningens 

– övergripande ambitioner och mål. Målen kan realiseras genom åtgärder som genomförs av 

fakulteten och genom åtgärder som genomförs av fakultetens institutioner. 

Arbetsfördelningen mellan dessa berörs i dokumentet, som dock fokuserar på åtgärder som 

vidtas centralt av fakulteten. 

 

2. Fakultetens beslutsprocesser och mandat 

Fakultetens ansvarsområde definieras liksom för Humanvetenskapliga områdets övriga två 

fakulteter av det delegationsbeslut som fattas av områdesnämnden. Aktuell delegation finns 

beskriven i Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för Humanvetenskap. I 

korthet kan sägas att delegationen från området till fakulteterna är omfattande. Fakulteten 

beslutar om utlysningar av lärartjänster, anställningar av lektorer och förslag till 

professorsanställningar, samt fördelning av forskning- och utbildningsmedel mellan 

fakultetens enheter. Beslut som området inte delegerat till fakulteten är t ex inrättande av 

forskarutbildningsämne och förslag om inrättande av enheter under institution. Vissa frågor är 

inte delegerade till området utan beslutas av rektor eller universitetsstyrelse, t ex anställning 

av professorer och adjunkter, samt organisation av och namn på fristående enheter. 

                                                           
1 Se Strategier för Stockholms universitet 2015-2018 och Strategier för Humanvetenskapliga området 2016-

2018. 
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2.1 Kollegialt beslutsfattande 

Vid Stockholms universitet fattas viktiga beslut om forskning och utbildning genom 

delegering från rektor och universitetsstyrelse via områdena till fakultetsnämnderna. Detta 

kallas en kollegial beslutsstruktur.2 Att beslut om forskning och utbildning fattas inom 

grupper av vetenskapligt kompetenta lärare som valts av sina kollegor till tidsbegränsade 

mandat brukar ses som en förutsättning för akademisk frihet. I fakultetsnämnden ingår även 

en betydande andel studenter. Det kollegiala styret är speciellt för universiteten och innebär 

att vetenskapliga kriterier och bedömningar får avgöra kvaliteten i utbildning och forskning. 

Liksom alla beslutsprocesser har den kollegiala beslutsstrukturen att hantera utmaningar, t ex 

partsintressen vilka kan ta sitt uttryck både som konserverande tendenser och som 

förändringssträvanden. Att beslut tas kollegialt i en fakultetsnämnd medför att argument 

ventileras öppet och värderas i sak, samt ger förankring och legitimitet åt de beslut som fattas. 

De kollegiala beslutsprocesserna och engagemanget bland fakultetens lärare, forskare och 

studenter i dessa är viktiga förutsättningar för fakultetens strategiska arbete. Den kollegiala 

strukturen är beroende av att fakultetens lärare är beredda att under en begränsad period dela 

ansvaret att bidra till beslut om verksamheten. Detta gäller även studenterna, som balanserar 

studier och fakultetsarbete. Det gemensamma arbetet är en förmån som anställning i en 

organisation med kollegial beslutsstruktur för med sig, men fakulteten bör vårda 

engagemanget genom att verka för att den nedlagda tiden används väl och är rimlig i 

omfattning. 

En central aspekt av det kollegiala beslutsfattandet är att det ska ske med bred representation 

från fakultetens institutioner, institut och centra, såväl i nämnden som i dess beredande organ. 

Fakulteten arbetar också för jämställt och jämlikt deltagande och har en hög ambitionsnivå 

när det gäller detta. Genom nämndens utsedda jämställdhetsgrupp står fakulteten i dialog med 

institutioner, institut och centra samt övriga nämnder och grupper kring hur jämställdhet och 

jämlikhet kan främjas inom undervisning, forskning och övrig verksamhet.  

2.2 Studentinflytande 

Den form som det kollegiala styret har vid universitetet och fakulteten ger också en tydlig och 

ändamålsenlig struktur för studentinflytandet. De tidiga medeltida europeiska universiteten 

var organiserade som sammanslutningar av lärare och studenter,3 men de nutida formerna för 

studentinflytande infördes först 1977 då studenterna fick plats i fakultetsnämnden. 

Studenternas organisationer utser ledamöter i fakultetsnämnden och i fakultetens beredningar 

och arbetsgrupper. Studenternas representation på olika nivåer i den kollegiala 

                                                           
2 En kort genomgång av innebörden av kollegialt beslutsfattande finns i skriften Kollegialitet i koncentrat. 

Arbetsgruppen för utveckling av kollegiala styrformer, Uppsala universitet, Vetenskapsområdet för humaniora 

och samhällsvetenskap, 2014-05-20 

https://katalog.uu.se/digitalAssets/310/310491_1kollegialitet_i_koncentrat2014.pdf  
3 Se "university." Encyclopaedia Britannica. Britannica Academic. Encyclopædia Britannica Inc., 2016. Web. 21 

Jan. 2016. http://academic.eb.com/EBchecked/topic/618194/university . Den ursprungliga benämningen 

“universitas magistrorum et scholarium” kan översättas till svenska som ”samfund av lärare och lärjungar”. 

https://katalog.uu.se/digitalAssets/310/310491_1kollegialitet_i_koncentrat2014.pdf
http://academic.eb.com/EBchecked/topic/618194/university


3 
 

beslutsstrukturen och studenternas engagemang i fakultetens beredningar och beslut är 

ytterligare viktiga förutsättningar för fakultetens arbete. 

2.3 Fakultetens delegation till institutionerna 

Ansvarsfördelningen mellan fakultet och institutioner finns beskriven i Samhällsvetenskapliga 

fakultetens besluts- och delegationsordning. Delegationen från fakultet till institutioner är stor 

och sker utifrån målet att beslut om inriktning och strategiska prioriteringar i forskning och 

utbildning ska fattas där den disciplinspecifika kompetensen finns. Således beslutar 

institutionerna om kursplaner, antagning av forskarstuderande (dock ej doktorander med 

annan finansiering än doktorandanställning), utformning av förslag till utlysningar av 

läraranställningar, framtagning av förslag på sakkunniga, inlämnande av ansökningar om 

externa forskningsbidrag (utom i de fall där anslagsgivaren kräver prioriteringar av lärosätet). 

Fakulteten finner denna ordning ändamålsenlig och har ingen avsikt att förändra den. 

Den akademiska verksamheten bedrivs vid fakultetens institutioner, instituten och centra där 

den professionella sakkunskapen finns, och huvuddelen av det strategiska arbetet bedrivs bäst 

där. Detta arbete beskrivs i institutionernas och institut/centras egna strategiska planer och 

kvalitetsplaner. Förutsättningarna för detta är särskilt goda genom fakultetens många stora 

ämnesmiljöer, vilka både har forskningskompetens och ger utbildningar på vetenskaplig 

grund inom stora delar av sina discipliner. 

 

3. Övergripande målsättningar 

Samhällsvetenskaplig forskning och utbildning ger breda insikter som spänner över vida 

tidshorisonter och geografiska, kulturella och ekonomiska gränser samt från det individuella 

beteendet till övergripande samhälleliga strukturer och mönster. Samhällsvetenskapliga 

fakulteten vid Stockholms universitet är den största samhällsvetenskapliga fakulteten i landet 

och har unika förutsättningar att bedriva utbildning på alla nivåer som uppfyller högt ställda 

kvalitetsmål, samt att kombinera bredd med spets i forskningen. Forskning och utbildning 

som bedrivs i nära sampel är en förutsättning för kvaliteten: att universitetslärare är aktiva 

forskare är nödvändigt i forskarutbildning samt ger dynamik och höjd i utbildning på grund- 

och avancerad nivå, och den interaktion mellan lärare och studenter som sker i 

undervisningen skärper argumenten och analysen till fördel för kvaliteten i forskningen. Vår 

fakultet är mycket framgångsrik i forskning, utbildning, forskarutbildning, externfinansiering 

och samverkan. Den övergripande målsättningen är att vårda och utveckla fakultetens 

forsknings- och utbildningsmiljöer för att kontinuerligt förbättra verksamhetens kvalitet. 

Fakulteten ambition i detta arbete är att bibehålla institutionernas starka roll. 

3.1 Fortsatt stark utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Fakultetens utbildningar ger en grundläggande kompetens i samhälls- och 

beteendevetenskaplig teori och metod samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper. 

Arbetsmarknaden för en student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är bred och präglas av 

tjänstesektorns växande betydelse i samhället, i Sverige och internationellt, och studenternas 
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intressen är i hög grad styrande för utbildningens dimensionering. Vi ser detta som en 

förutsättning för uppkomsten av nya och innovativa utbildningsmiljöer och en kritisk storlek 

möjliggör hög kvalitet. Fakulteten har ett brett och samhällsrelevant utbud av eftersökta 

programutbildningar, och dessutom ett generöst utbud fristående kurser. Vi ser mixen mellan 

program och fristående kurser som en styrka och anser att balansen mellan dessa för 

närvarande är god. Fakulteten anser att utbildningarnas långsiktiga bärkraft är viktig vid 

dimensionering, vilket innebär att det är möjligt att lägga ner mindre eftersökta utbildningar. 

Fakultetens utbildningar är mycket eftersökta och det stora antalet studenter och alumner är en 

styrka för fakulteten och universitetet. Den trots höjningar fortfarande relativt begränsade 

ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de flesta av fakultetens 

utbildningar på grund- och avancerad nivå är dock en utmaning vid utformningen av 

undervisning och examination. För att kunna förena hög kvalitet med god prestationsgrad och 

rimliga nivåer på avhopp från utbildningsprogram måste viktiga avvägningar göras. Dessa 

kan gälla andelen föreläsningar för stora grupper vilka ger god utväxling i undervisningstid 

för studenterna, och undervisning i mindre grupper för att stödja ett aktivt lärande och andra 

sätt att stimulera studenternas självstudier. Avvägningar görs även i utformningen av 

examination som kan göras genom salsskrivningar eller via skrivuppgifter och/eller 

föredragningar individuellt eller i grupp. En annan avvägning är den mellan anonym 

examination t ex salsskrivningar eller icke-anonym examination. Besluten fattas på 

institutionerna men fakulteten kan bidra med överblick och uppföljning. I det sistnämnda 

avseendet kommer fakulteten att följa upp effekterna på undervisningstiden av den ökade 

hås/håp-tilldelningen för 2016-2018. 

Fakulteten ser studenternas närvaro på campus och de möjligheter till möten detta skapar som 

viktig i huvuddelen av fakultetens utbildningar och vill gärna se satsningar på campusnära 

aktiviteter och platser för möten. Fakulteten ser ändamålsenliga lokaler och servicefunktioner 

som mycket viktiga för studiemiljön, liksom det arbete som utförs av det nya Rådet för 

arbetsmiljö och lika villkor. 

3.2 Fortsatt framstående forskning 

Fakulteten har en mycket stor del kvalificerad och högkvalitativ forskning inom sina olika 

etablerade discipliner och flervetenskapliga forskningsfält. Inom de samhällsvetenskapliga 

disciplinerna finns starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken vilket 

genererar centrala forskningsfrågor. Samtidigt är nyfikenheten en självklar drivkraft för 

individuella forskares val av frågeställningar, liksom bedömningar av vilka forskningsfrågor 

som är fruktbara. Den ständigt pågående utvecklingen av vetenskapliga ansatser och metoder 

innebär att nya fält tillkommer som med nödvändighet är mindre etablerade. För att ge 

möjlighet till långsiktig utveckling av forskningsmiljöer och för att gynna bredd såväl som 

spets i forskningen krävs respekt för de olika ämnenas och forskningsfältens särart och olika 

förutsättningar. Detta gäller inte minst mångfalden i metodansatser, såsom kvalitativ och 

kvantitativ metod vilka var och en i sig tar olika former i olika discipliner.  
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Vid fakulteten bedrivs forskning i internationell framkant i samarbete med internationellt 

framstående forskare och forskningsinstitutioner. Internationella publiceringar, aktiv 

internationell rekrytering av personal, både på fasta tjänster och som gäster, och ett aktivt 

deltagande i internationella konferenser och annat utbyte är viktiga delar. Engelskan är 

nödvändig som akademiskt språk men det finns även ett ansvar uttryckt i universitetets policy 

om parallellspråkighet för att undvika domänförluster och upprätthålla svenskan som 

professionellt språk. Avvägningar angående vetenskapligt språk kan göras olika inom olika 

discipliner och fakultetens nära kontakt med policyfrågor och samhällsinstitutioner gör 

kommunikation och publicering på svenska nödvändig i vissa fall. I enlighet med 

universitetets policy verkar fakulteten för breda internationella utlysningar av 

läraranställningar, dock accepteras krav på kunskaper i svenska där så är påkallat av 

utbildningens utformning.  

3.3 Fortsatt stark utbildning på forskarnivå 

Målet för fakultetens utbildning på forskarnivå är att utbilda framtidens ledande forskare och 

forskningskompetenta befattningshavare såväl inom universitetsvärlden som inom näringsliv 

och offentlig sektor. En utbildning på forskarnivå som motsvarar höga kvalitetskrav är helt 

avgörande för att fakulteten ska vara ledande inom samhällsvetenskaplig utbildning och 

forskning. Forskarutbildning ger en intern rekryteringsbas för framtiden, skapar en 

rekryteringsbas för andra svenska och utländska lärosäten, samt är en viktig faktor för att 

attrahera framstående forskare till fakulteten. Fakulteten har genom sin storlek och i de olika 

sammanknutna forskningsmiljöerna vid institutioner och institut utmärkta förutsättningar att 

skapa den kritiska massa av forskare och doktorander som krävs för att kunna bedriva 

forskarutbildning av hög kvalitet. Inom mindre ämnen kan dessa fördelar ytterligare 

förstärkas genom inrättandet av gemensamma forskarutbildningskurser där så bedöms möjligt 

och önskvärt, t ex inom kvantitativa och andra vetenskapliga metoder och teori, samt 

forskningsetik. För att vara attraktiv kräver utbildning på forskarnivå också en 

tillfredsställande arbetssituation för doktoranderna, där utöver förutsättningarna för att bedriva 

forskning ingår goda anställningsförhållanden (inte minst vid föräldraskap), god psykosocial 

arbetsmiljö samt tillgång till internationella kontakter och utbyten. Fakultetens 

jämställdhetsgrupp för en dialog med institutionerna om hur man tillser att jämställda och 

jämlika villkor gäller både i det vardagliga livet på institutionen och när det gäller stöd och 

utbildningsrelaterade aspekter.  

3.4 Fortsatt god tillströmning av externa bidragsmedel för forskning 

Fakulteten är mycket framgångsrik i konkurrensen om bidragsmedel för forskning. Det goda 

utfallet i dessa hårt konkurrensutsatta sammanhang bekräftar kvaliteten i forskningen. 

Mångfalden av projekt visar på bredden och den starka samhällsrelevansen i forskningen. 

Externa bidrag är en avgörande resurs för fakultetens forskning och en förutsättning för att få 

sådana medel är hög aktivitet i initiering av forskningsprojekt och ansökningar om 

forskningsmedel. Denna verksamhet bedrivs vid institutionerna, och incitamenten att söka 

externa forskningsmedel är i allmänhet starka för både den individuella forskaren och för 

institutionen eller institutet/centrat – med den reservationen att det beredskap finns att anpassa 
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undervisningstiden för lärare med och utan externa bidrag. För en framgångsrik ansökan 

behövs dock inte enbart forskningskompetens utan också kunskap om och vana vid 

ansökningsprocesser och de förberedelser som krävs. Den centrala Avdelningen för 

forskningsservice informerar om pågående utlysningar och har beredskap att ge ett mycket 

starkt stöd vid en aktuell ansökan. För att denna service ska utnyttjas på bästa sätt krävs ett 

förarbete av initiering av forskningsprojekt och nätverkande inom och utom den egna miljön 

och universitetet, vilket fakulteten kommer att underlätta genom exempelvis seminarier och 

workshopbehandling av utkast till ansökningar. Fakulteten ser också gärna att ansökningarna 

till områdets fakultetsövergripande satsningar blir fler. 

3.5 Fortsatt arbete med viktiga samverkansuppgifter 

Samverkan med det omgivande samhället – tidigare kallat högskolans tredje uppgift – har 

varit en lagstadgad del av universitetens och högskolornas verksamhet sedan 1977. Lagen 

föreskriver sedan 2009 att man ska ”informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.4 Samhällsvetenskapliga 

fakultetens institutioner, institut och centra har en nära anknytning till samhällets 

organisationer och strukturer både inom forskning och utbildning, vilket ger en självklar bas 

för samverkan. Fakulteten har en vidsträckt och omfattande samverkan, alltifrån individuella 

forskares medverkan i media eller som experter och rådgivare för offentlig sektor och 

näringsliv, till större samverkansprojekt mer eller mindre styrda av specifika avtal. Exempel 

på större projekt där fakulteten deltar är det nyligen etablerade samarbetet mellan universitetet 

och Stockholms läns landsting, ett annat sedan länge etablerat samverkansprojekt är 

Akademin för ekonomistyrning i staten som är en mötesplats för praktiker och forskare 

placerad vid Företagsekonomiska institutionen. Fakulteten har också flera institutioner med 

stort inslag av lärarutbildning vilket genererar en omfattande samverkan med skolsektorn. 

Många samverkansprojekt tar sin utgångspunkt i individuella forskares intressen, 

kvalifikationer och nätverk, och för dessa kan fakultetens stöd framför allt bestå i att lyfta 

fram och synliggöra viktig verksamhet. Det kan också finnas skäl att uppmärksamma 

möjligheten att i mer kollektiv form samverka om viktiga samtidsfrågor och fakulteten kan då 

även utnyttja möjligheten till samarbete inom området. 

 

4. De närmaste årens viktiga frågor 

De övergripande målsättningar som formulerats ovan är ständigt aktuella som långsiktiga mål 

för verksamheten. För att ge mer konkret ledning för fakultetens arbete finns ett behov att 

översätta dem till målsättningar och åtgärder som kan bidra till att nå dessa som kan gälla 

under de närmaste åren. Här tas hänsyn till de relevanta händelser och krav som är kända för 

perioden och där fakultetens övergripande målsättningar är användbara i arbetet. För 

närvarande är budgetsituationen för universitetet sådan att det inte finns skäl att förvänta sig 

                                                           
4 1 kap. 2§ högskolelagen (1992:1434), samt lag om ändring i högskolelagen (2009:766). 
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betydande resurstillskott under de närmaste åren och planerade åtgärder får rymmas inom 

ramen för befintliga anslagsresurser. 

4.1 Utbildning 

Fakulteten utbildar c:a hälften av universitetets studenter, vilket innebär att utformningen av 

det system för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som nu är 

under uppbyggnad har stor betydelse för fakultetens verksamhet. Det är viktigt att systemet är 

konstruktivt för fakultetens utbildningar och att de processer som införs bidrar till 

utbildningens kvalitet. En förutsättning för detta är att kvalitet mäts och utvecklas genom 

professionella bedömningar och genom uppföljningar av studenters och tidigare studenters 

värdering av utbildningen. Fakulteten deltar under 2016 i områdets arbete med 

undersökningar av genomströmning och prestationsgrad. Resultaten kommer att 

sammanställas och åtgärder vidtas vid behov. 

Fakulteten har nyligen kompletterat den tidigare strategiska satsningen på 

samhällsvetenskaplig miljöforskning som gjordes i form av inrättandet av en professur med 

denna inriktning, med en satsning på ett masterprogram med samhällsvetenskaplig 

miljöinriktning. Detta utgör en strategisk investering i forskningsanknuten utbildning inom 

detta viktiga område. Fakulteten har även fördelat medel inom utbildningsanslaget för nya 

masterutbildningar inom barn- och ungdomsvetenskap samt specialpedagogik, där behoven 

bedömts som stora. 

Konkreta frågor där fakulteten bidrar med goda exempel till universitetets kvalitetsarbete är 

institutionernas kvalitetsplaner och alumnundersökningar. Fakulteten har en stor andel av 

universitetets studenter också inom de olika lärarutbildningarna. Dessa utbildningar berörs av 

det pågående utvecklingsarbetet om bland annat den utbildningsvetenskapliga kärnan av 

kurser som läses av alla blivande lärare. Dessutom kommer lärarutbildningarna att utvärderas 

under kommande treårsperiod. Utformningen av universitets kvalitetssystem, deltagande i 

utvärderingar och efterarbete kommer att vara viktiga delar av fakultetens arbete under de 

närmaste åren. Till detta kommer den pågående utvecklingen av styrning och organisering av 

universitetets lärarutbildningar. 

Fakulteten har nyligen vidtagit åtgärder för att anpassa utbildningarnas omfattning till de 

tilldelade takbeloppen och minska överprestationer. Intrycket är att åtgärderna har påverkat 

institutionernas planeringsarbete och fakulteten kommer att följa upp hanteringen av 

överprestationer och uppföljning av åtgärder för att begränsa dessa. Vad gäller 

dimensionering av utbildning har en omfattande utbyggnad av lärarutbildningarna genomförts 

på fakulteten och behovet av konsolidering är nu starkt. Fokus under denna period kommer att 

vara på den av området beslutade utredningen av prestationsgrader, uppföljning av GÅR-

gruppens beslutade åtgärdsplaner, samt åtgärder för att öka andelen studenter som deltar i 

internationella studentutbytesavtal.  

4.2 Forskning 

Det ligger i forskningens natur att den inte kan detaljstyras, och forskningresultatens 

oförutsägbarhet medför också att forskningen inte kan bli föremål för kvalitetsprocesser med 
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direkt resultatmätning. Information om forskningens kvalitet kan fås genom bedömningar 

gjorda av vetenskapligt kunniga personer, eller indirekt genom publicerings- eller 

citeringsmått samt framgång i konkurrens om forskningsbidrag – alla resultat av 

vetenskapliga bedömningar. Inga mått är perfekta och det är viktigt att hitta en rimlig balans 

mellan precision, anpassning till olika discipliners publiceringstraditioner och mätkostnad. 

Fakulteten bevakar frågan och deltar i diskussionen. 

En aktuell fråga av ökande betydelse för forskningen inom fakultetens discipliner är 

medelstilldelning för forskningsinfrastruktur. Fakulteten är drivande i arbetet för att inventera 

och synliggöra områdets forskningsinfrastruktur. Dessa resurser består av bland annat ett stort 

antal olika databaser, men även av avancerad utrustning för mätning och analys. Ett viktigt 

syfte är att klargöra behov och attrahera medel för nödvändiga investeringar. En annan 

områdessatsning är de profilseminarier som genomförts under hösten 2015 och våren 2016 

och som kommer att få en fortsättning som mötesplatser för områdets forskare. En aktuell 

fråga som fakulteten kommer att uppmärksamma är satsningar på unga forskare. Ett centralt 

motiv för detta finns i fakultetens många framstående forskningsmiljöer som utgör avgörande 

förutsättningar för utvecklingen från nyligen disputerad till senior forskare. Institutionerna 

och instituten fattar dessa beslut baserat på egna bedömningar om fördelarna med att rekrytera 

och behålla unga forskare och fakulteten bidrar med information och seminarieverksamhet. 

Sedan år 2007 finns som en del av fakultetens budgetfördelningsprinciper att den tillgängliga 

ökningen av forskningsmedlen – efter de strategiska satsningar av engångskaraktär som görs 

vid behov och då medel görs tillgängliga – fördelas på basis av publiceringar samt förmågan 

att dra till sig externa forskningsbidrag, och för institutionernas del även befordringar och 

disputationer. I princip gynnar denna princip de starka miljöerna men omfördelningseffekten 

begränsas av att den prestationsrelaterade budgetdelen är liten. Inom fakulteten har frågan vid 

olika tillfällen väckts om huruvida en större andel av fakultetsanslaget bör konkurrensutsättas 

eller fördelas på andra kriterier, men nämnden har stött existerande system och planerar inga 

förändringar. Denna inriktning är i samklang med fakultetens syn att strategiska beslut bäst 

fattas vid institutioner, institut och centra, att dessa bör ges stabila och förutsägbara 

förutsättningar, och därmed att fakultetsledning och fakultetsnämnd i huvudsak inte tar en 

stark roll i strategisk omfördelning av fakultetsmedel. 

4.3 Forskarutbildning 

Fakulteten satsar sedan lång tid strategiskt på forskarutbildning, genom att en del av anslaget 

till forskning och forskarutbildning varje år öronmärks till studiestöd. Denna långsiktiga 

strategiska satsning är en trolig förklaring till att fakulteten år efter år har flest nyantagna 

forskarstuderande och flest examinerade doktorer i relation till fakultetsanslaget, vid en 

jämförelse med universitetets övriga fakulteter. Fakulteten ser en sådan satsning som 

avgörande för att bibehålla kvaliteten på forskarutbildningen och kommer att upprätthålla den. 

Kvaliteten i forskarutbildning höjs också genom att varje doktorand har minst två handledare 

varav minst en med docentkompetens, samt att handledare har genomgått 

handledarutbildning. Ett sådant utnyttjande av handledarkapacitet är också en väg att stödja 

samarbetet mellan institutioner och institut. Vid befordran till professor är det ett krav att ha 

genomgått handledarutbildning och därigenom stärks långsiktigt kompetensen inom 
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handledning på forskarnivå. Doktorandernas individuella studieplaner uppdateras årligen i 

samarbete mellan doktorand, handledare och studierektor på forskarnivå. Fakulteten bevakar 

UKÄ:s pågående utvärdering, samt utvecklingen av det universitetsinterna kvalitetssystemet. 

Viktigt under denna period är utveckling av några ytterligare gemensamma 

forskarutbildningskurser och fakulteten kommer att stödja sådana initiativ genom bidrag till 

kursutveckling. 

4.4 Externa bidrag 

Fakulteten var mycket framgångsrik i de stora forskningsfinansiärernas beslut om 

forskningsbidrag under 2015. Från Vetenskapsrådet beviljades utöver projektbidrag bland 

annat en rådsprofessur samt bidrag inom forskningsinfrastruktur, från Forte och Formas en 

rad bidrag till projekt, flera stora bidrag från Riksbankens Jubileumsfond och ett från 

Stiftelsen för Strategisk Forskning, samt från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. 

Dessa framgångar visar på kvaliteten i den forskning som bedrivs vid fakultetens institutioner 

och bekräftar att institutionerna och instituten i hög grad innehar den kompetens som behövs 

för att framgångsrikt söka forskningsbidrag, samt att incitamenten och resurserna finns att 

göra detta. Fakulteten deltar i detta arbete på ett övergripande plan och med fokus på åtgärder 

för att höja lägstanivån, genom att t ex i samarbete med området anordna profilseminarier 

vilka kan öppna nya möjligheter till forskningsinitiering och deltagande i anslagsansökningar. 

4.5 Organisation 

I enlighet med universitetets inriktning arbetar fakulteten utifrån förutsättningen att mycket av 

det strategiska arbetet för att uppnå högsta kvalitet i utbildning och forskning bedrivs inom 

institutionerna och instituten. En förutsättning för detta är att institutionerna är organiserade 

på ett sådant sätt att de bildar tillräckligt stora utbildnings- och forskningsmiljöer. Alltför små 

miljöer kan åtgärdas genom omfördelning av anslagsmedel till forskning eller genom att 

attrahera bidragsmedel till forskning, men även genom samgåenden. Frågan om organisation 

av enheter är en av de frågor som inte är delegerad till fakulteten utan hanteras på 

områdesnivå. En utredning lämnad till området i november 2015 har utrett fakultetens 

organisation på områdets uppdrag och ger ett antal konkreta förslag men hade inga stora 

invändningar mot fakultetens sätt att organisera verksamheten. Fakulteten arbetar tillsammans 

med området för att utredningens slutsatser och förslag till strategiska åtgärder tas tillvara på 

bästa sätt för att ge förutsättningar för den bästa utvecklingen av forskning och utbildning 

inom fakulteten. 


