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1. Beskrivning 
Detta dokument är en uppföljning av Verksamhetsplan 2020-2022 
Humanistisk fakulteten (FS 1.3.1-1582-19) enligt Instruktion för 
uppföljning av verksamhet och ekonomi för år 2022 (FS 1.1-1728-22). 
Verksamhetsplanen har fastställts 2019-10-24 och reviderats 2020-10-23 
och 2021-10-25. En uppföljning av aktiviteter 2020-2022 ingår som bilaga.    

 

2. Dekans inledning 
Efter två år av pandemi, restriktioner och digitala möten återgick 
Humanistiska fakulteten successivt till campusbaserat arbete under 2022. 
Lokalerna fylldes med studenter och medarbetare, och vi var många som 
gladdes över att åter kunna träffas och verka under någorlunda normala 
omständigheter. När Konsthögskolan under våren bjöd in till vernissage, 
Bildmuseet återupptog Art Friday och portarna slogs upp för den ambitiösa 
utställningen Nancy Holst/Inside Outside kändes det som att vi var tillbaka 
på banan. 

Förvisso bidrog Rysslands militära angrepp på Ukraina samtidigt till en ny 
utbredd oro över var världen var på väg. Kriget i Ukraina har ännu inte 
nämnvärt påverkat fakultetens dagliga verksamhet men vi har hela tiden 
haft en beredskap för att ta emot studenter och kollegor på flykt. Kriget har 
dock ytterligare understrukit behovet av kvalificerade humanistiska 
utbildningar och forskningsinsatser i arbetet för en mer demokratisk, 
hållbar och fredlig värld. Som norra Sveriges största humanistiska 
utbildnings- och forskningsorganisation är det en uppgift som vi tar på stort 
allvar. 

Med föreliggande avstämningsdokument avrundas arbetet utifrån 
Humanistiska fakultetens verksamhetsplan för åren 2020–2022. Som 
framgår har mycket uträttats, som bildar en stabil grund för fakultetens 
fortsatta verksamhet. Betydande insatser har gjorts under det senaste året 
inte minst för att klara ett växande utbildningsuppdrag och samtidigt 
upprätthålla god kvalitet i undervisningen, för att stärka det administrativa 
stödet för fakultetens chefer, och för att förbygga sexuella trakasserier. 
Myndighetskapital har använts för att främja undervisningen, 
Lektorsprojektet genomfördes och nya insatser initierades i syfte att 
stimulera samarbete och kunskapsöverföring samt uppnå större hållbarhet 
inom stödverksamheten. 

Åtskilliga rekryteringar har gjorts. Efter en liten minskning 2021 ökade det 
totala antalet anställda på nytt under 2022 och fakultetens personalstyrka 
är nu större än den någonsin varit. Ett målmedvetet lika villkors-arbete har 
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också satt spår, även bland professorerna. För första gången i fakultetens 
historia blev antalet kvinnliga professorer lika stort som antalet manliga. 

Ett annat område som prioriterats är infrastrukturer, vilka vi ser som 
viktiga för både utbildning, forskning och samverkan. För närvarande är 
fakulteten genom Humlab nod i tre nationella infrastrukturer och fler är på 
gång. Under året fick Humlab en ny instruktion och därtill ett nytt 
verksamhetsuppdrag. Även fakultetens övriga arbetsenheter Várdduo och 
Bildmuseet gavs nya uppdrag för sina respektive verksamheter. En 
förhoppning är att de på sikt också ska få status som humanistiska 
infrastrukturer. 

Avslutningsvis kan nämnas att fakulteten under året har markerat 
Humanisthusets halvsekeljubileum. I början av fakultetens existens 
huserade medarbetarna i temporärt uppförda byggnader, de så kallade 
Norra paviljongerna, som Umeå stad lät uppföra på Berghem. Några ämnen 
höll även till i lokaler i stadens centrum och på andra fakulteter. Men sedan 
vårterminen 1972 har humanisterna förfogat över ett eget ”humanisthus” – 
det första i sitt slag i landet. Jubileet uppmärksammades i samband med 
fakultetens julavslutning, där Lars-Erik Edlund – som, liksom Åsa 
Bergenheim, mottog Umeå universitets förtjänstmedalj 2022 – talade om 
sitt akademiska liv i huset. Jubileet motiverade också produktionen av en 
illustrerad bok om fakultetens framväxt och utveckling, Humaniora: Om 
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. 

 

3. Beskrivning av Humanistisk fakultet 

3.1 Fakultetsledningen och Kansliet för humaniora 

Fakulteten leds av dekan Christer Nordlund, prodekan Marlene Johansson 
Falck, vicedekan Philip Buckland samt kanslichef Lena Högback, 
biträdande kanslichef Ann-Catrine Eriksson och (sedan september 2022) 
controller Christine Lövtrup. Maria Wennberg fick 2022-09-01 anställning 
som ekonom vid Kansliet för humaniora. 

 

3.2 Humanistiska fakultetsnämnden 

Humanistiska fakultetsnämnden har under 2022 sammanträtt nio gånger. 
Fakultetsnämnden leds av dekan Christer Nordlund. Prodekan Marlene 
Johansson Falck är vice ordförande. Fakultetsnämnden har sex ordinarie 
ledamöter, en extern ledamot, en doktorandrepresentant och två 
studentrepresentanter. Årets samlade dagordning har 135 ärenden. 
Verksamhetsplanering och uppföljning har ägnats mest tid där budget, 
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verksamhetsplan, avstämning av verksamhet, bokslut, revidering av 
arbetsordning och delegationsordning samt uppföljning av studieplaner har 
varit viktiga punkter. Fakultetsnämnden har utöver detta bland annat 
beslutat om principer för samt utlysning av publiceringsbaserad resurs, 
prioritering och fastställande av utbildningsutbud på grund- och avancerad 
nivå, fördelning av doktorandutrymmen samt användning av 
myndighetskapital. 

 

3.3 Dekanens beslutsmöte 

Dekanens beslutsmöte äger rum varje måndag klockan 11:00, vilket under 
året resulterat i 43 möten där totalt 480 beslut har fattats. 

 

3.4 Anställningskommittén 

Anställningskommittén leds av Annelie Bränström-Öhman och har fem 
ledamöter samt en representant för de forskarstuderande. Dekan Christer 
Nordlund är adjungerad i anställningskommittén. Under 2022 har 
Anställningskommittén utökats med en tredje gruppsuppleant. Vid 
hantering av anställningsärenden på konstnärlig grund utökas kommittén 
med två ledamöter. Under 2022 har anställningskommittén haft elva 
möten. Under året har kommittén behandlat anställningsprofiler, 
anställningar av universitetslektorer, kallad professor, professorer samt 
docentärenden. Kommittén har fört diskussioner angående hur 
ledamöternas möjlighet att närvara vid intervjuer och provföreläsningar ska 
underlättas. Fakultetens docentanvisningar har diskuterats utifrån behov 
av viss omformulering i syfte att öka tydligheten gällande vem som ansvarar 
för vad. Det har även förts en diskussion gällande ämnesområden och 
inriktningar för docentur. 

 

3.5 Budgetkommittén 

Budgetkommittén leds av Johan Jarlbrink. Kommittén består av en 
ordförande och sex ledamöter, varav dekan och prodekan är två, samt en 
doktorandrepresentant och en studeranderepresentant. Kommittén hade 
åtta möten under året. Förutom granskning av institutionernas och 
enheternas budgetar, prognoser och bokslut har kommittén berett ärenden 
för nämnden och svarat på remisser. Bland dessa ärenden finns remiss om 
medfinansieringsmodell för gemensamma kostnader, remiss om 
ekonomistyrregler, översyn av interna processer för tilldelning av anslag, 
utveckling av jämställdhetsperspektiv vid resursfördelning, indrag av 
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positivt resultat, verksamhetsplan 2023-2025, utlysning av medel till stöd 
för utbildning, utbildningsutbud 2023-2025, ändring av utbetalningsperiod 
för doktorandmedel och budget 2023. En institution bjöds in till 
budgetkommittén för ett samtal om myndighetskapital. 

 

3.6 Kommittén för lika villkor 

Kommittén för lika villkor leds av prodekan Marlene Johansson Falck och 
består av företrädare för varje institution/enhet samt för kårsektionerna 
Humdok och Humsek. Kommitté för lika villkor har under 2022 
sammanträtt vid åtta tillfällen. Ett av målen för kommitténs arbete under 
året har varit att öka ansvar och delaktighet i lika villkorsfrågor. Kommittén 
har arbetat med frågorna både utifrån utbildningsanordnar- och 
arbetsgivarperspektivet. När det gäller utbildningsanordnarperspektivet 
har kommittén anordnat en workshop för studenter som ett led i det 
förebyggande arbetet mot diskriminering och ett tillfälle för fakulteten att 
undersöka risker för diskriminering och kränkande särbehandling inom 
lärandemiljön. När det gäller arbetsgivarperspektivet har Kommittén 
genomfört en workshop för cheferna om att som chef förhålla sig till och 
förebygga sexuella trakasserier, i syfte med att öva förmågan att identifiera 
och hantera sexuella trakasserier som chef. Kommittén har även påbörjat 
arbetet med Guiderna för aktiva åtgärder (DO:s hemsida) samt med ett 
verktyg som kallas diskrimineringsspelet som har en struktur som är tänkt 
att hjälpa till att hålla fokus på det systematiska förebyggande arbetet mot 
diskriminering. 

 

3.7 Forskningsstrategiska kommittén 

Humanistiska fakultetens forskningsstrategiska kommitté leds av vicedekan 
Philip Buckland. Övriga ledamöter är institutionernas biträdande prefekter, 
biträdande föreståndare för Humlab, en representant för Konsthögskolan, 
en representant för Várdduo, en representant vardera för kårsektionerna 
Humsek och Humdok, samt fakultetens dekan, prodekan och 
forskningssamordnare. En av fakultetens kommunikatörer är ständigt 
adjungerad. Under 2022 hade kommittén åtta möten, varav två var 
heldagsmöten. Återkommande informations- och diskussionspunkter har 
rört frågor om forskningsinfrastrukturer, forskningsdatahantering, de 
profilområden som ska nomineras samt det kommande kvalitetssystemet 
för forskning. Kommittén har även fört strategidiskussion kring frågan om 
hur basanslaget för forsknings bäst fördelas samt hur vi kan öka antalet 
publiceringar och ansökningarna om externa anslag. Vid ett möte 
presenterades och diskuterades Studentkårsskrivelsen 2022 tillsammans 
med representanter för studentkåren och doktorandsektionen. 
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3.8 Utbildningsstrategiska kommittén 

Utbildningsstrategiska kommittén leds av prodekan Marlene Johansson 
Falck. I kommittén ingår institutionernas studierektorer, en 
studieadministratör, en pedagogiskt meriterad lärare och två 
studeranderepresentanter. En av fakultetens kommunikatörer är ständigt 
adjungerad. Kommittén har hållit åtta möten och ett heldagsinternat. 
Under året har bl.a. utveckling av kvalitetssystemet för utbildning, 
fakultetens verksamhetsplan, pedagogiska seminarier, rekryteringsinsatser 
och problematiken kring personuppgifter i studentarbeten diskuterats. Vid 
ett möte presenterades och diskuterades Studentkårsskrivelsen 2022 
tillsammans med representanter för studentkåren. Inga nya 
utbildningsprogram har inrättats, men kommittén beredde revideringar av 
Branschutbildningen för museer och kulturarv och Programmet för 
litteraturvetenskap och kreativt skrivande inför höstterminen 2023. 

 

3.9 Prefekter, föreståndare och museichef 

Arktiskt centrum: Keith Larson (fr.o.m. 2022-03-15) 

Bildmuseet: Katarina Pierre 

Humlab: Karin Danielsson  

Institutionen för estetiska ämnen: Stina Wikberg 

Institutionen för idé- och samhällsstudier: Jonas Nilsson  

Institutionen för kultur- och medievetenskaper: Kerstin Engström (t.o.m. 
2022-06-30), Peter Henning (fr.o.m. 2022-07-01)  

Institutionen för språkstudier: Daniel Andersson  

Konsthögskolan: Per Nilsson (fr.o.m. 2022-01-01)   

Várdduo - Centrum för samisk forskning: Christina Storm Mienna 

 

3.10 Utnämningar och utmärkelser 

Under 2022 har Susanne Haugen, Institutionen för språkstudier, Maria 
Svensson, Institutionen för språkstudier, Hanna Söderlund, Institutionen 
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för språkstudier, Alana Vincent, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 
och Mai Trang Vu, Institutionen för språkstudier, utsetts till meriterade 
lärare. 

Van Leavenworth, lektor vid Institutionen för språkstudier, har 2022 
erhållit Humanistiska fakultetens pedagogiska pris. Han fick priset för sin 
skicklighet i sin lärargärning, där han med breda ämneskunskaper, 
spetskompetenser inom forskning, samt välgrundade pedagogiska tankar 
och praktiker utgör en källa till inspiration för såväl studenter som kollegor. 

Nya docenter som har antagits 2022: Paul Agnidakis, etnologi, Annika 
Büntz, museologi, Annika Norlund Shaswar, språkdidaktik, Ethan Paul 
Nowak, filosofi, och Kristina Sehlin MacNeil, samiska studier. 

Helena Pettersson, etnolog vid Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper, utsågs 2022-05-28 till sekreterare för en av Sveriges 
kungliga vetenskapsakademier, Kungl. Skytteanska Samfundet. Pettersson 
valdes in som arbetande akademiledamot i maj 2017. 

Lärdomshistoriska samfundet har under 2022–2024 sitt säte vid Umeå 
universitet. Lärdomshistoriska samfundet grundades 1935 med uppgiften 
att stödja och främja den idé- och lärdomshistoriska forskningen i Sverige, 
först och främst genom att ge ut Lychnos: Årsbok för idé- och 
lärdomshistoria. Ordförande är Erland Mårald. 

Den 3 juni utsågs av regeringen de ledamöter som ingår i 
sanningskommissionen som ska kartlägga och granska den politik som 
förts gentemot samerna. Fem av dem har koppling till Humanistisk 
fakultet; Anna-Lill Drugge, Patrik Lantto, Marianne Liliequist, Bertil 
Marklund och Mikael Svonni. 

Ett urval av priser och utmärkelser som tillfallit Humanistisk fakultet under 
2022: 

• Lars-Erik Edlund och Åsa Bergenheim tilldelades Umeå universitets 
förtjänstmedalj 2022. 

• Umeå kommuns vetenskapliga pris i miljö 2022 tilldelades Janina 
Priebe, första forskningsassistent i miljöhistoria vid Institutionen 
för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. 

• Jenny Bergström, doktorand vid Institutionen för språkstudier, har 
fått pris för bästa presentation som hölls på en forskarskola i 
samband med en global skrivkonferens. Priset delas ut för 
enastående forskningspresentation och ska uppmuntra och 
motivera till fortsatta forskningsinsatser inom skrivande. 

• Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid 
Umeå universitet, tilldelades Várdduo – Centrum för samisk 
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forskning, vetenskapliga pris 2022. Priset delas årligen ut till någon 
som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk 
tematik. 

• Umeå kommuns kulturnämnd har beslutat att tilldela 2022 års 
konststipendium till Micael Norberg, lektor vid Konsthögskolan, 
Umeå universitet. Konststipendiet på 75 000 kronor delas ut till en 
framstående konstnär med lokal förankring. 

• Christine Bylund, etnolog vid Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper, tilldelas årets STIL-pris för sitt arbete med att 
sätta ord på nedskärningspolitikens konsekvenser. 

• Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid 
Umeå universitet, har av Åbo Akademi utsetts till teologie 
hedersdoktor som erkännande för sin forskning som omspänner ett 
brett fält av kulturhistoria, utbildningshistoria och kyrkohistoria. 

 

4. Verksamhet 2022 

4.1 Arbetsmiljö och lika villkor 

Humanistiska fakultetens verksamhetsplan för 2020–2022 lyfter fram god 
arbetsmiljö och kompetensförsörjning som viktiga faktorer för att utveckla 
verksamheten på bästa sätt. Att attrahera, behålla och utveckla 
medarbetare är avgörande för att upprätthålla och stärka kvaliteten i allt 
arbete fakulteten utför. God kompetensförsörjning utgör en viktig del i 
arbetet med att skapa och vidmakthålla en god arbetsmiljö. 

Fakultetsledningen har haft en fortsatt dialog med föreståndare och 
prefekter om kompetensförsörjning och chefsstöd, bl.a. inom HR och 
ekonomi. Syftet har varit att skapa ett mindre personberoende och mer en 
robust organisation. En institution och ett centrum har bytt 
prefekt/föreståndare under 2022. Kansliet för humaniora har en väl 
fungerande introduktion för nya chefer som involverar flertalet av kansliets 
medarbetare.1 

Övergången till att undervisa digitalt under pandemin har generellt sett gått 
bra. Förbättrade tekniska lösningar och verktyg har höjt kvalitén på 
nätburen utbildning, särskilt på utbildningar på avancerad nivå där 
seminarier och handledning genomförs digitalt. Omställningen har dock 
inneburit ökad arbetsbelastning. Distansundervisning på 
                                                        

1 Se Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2023 för Humanistisk fakultet (FS 1.3.1-1916-22). 
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programutbildningar har resulterat i svårighet att upprätthålla 
studentkontakt vilket har påverkat studenternas studiemiljö. Även om 
dessa problem var mer påtagliga under början av pandemin så fick de 
följder under 2022.  

Fakulteten har fortsatt satsningen på kompetensutveckling för teknisk och 
administrativ personal som påbörjades 2021. Under våren 2022 
genomfördes ett internat i Skellefteå med fokus på hållbart samhälle och 
under hösten 2022 arrangerades en halvdagsträff om bl.a. arbetsmiljö och 
hållbarhet. 

Att medarbetares arbetsrelaterade ohälsa och studenternas studierelaterade 
ohälsa försämras är risker som identifierats i fakultetens riskanalys. 
Förebyggande åtgärder som genomförts är dialoger med föreståndare, 
prefekter och studentkåren och i Utbildningsstrategiska kommittén. 
Nulägesanalys och workshop inom ett projekt om lektorers arbetsmiljö har 
genomförts.2   

Fakulteten har en övervikt av kvinnliga studenter (61,5 procent) och 
försöker därför nå ut med information om fakultetens utbildningsutbud till 
män för att uppmuntra fler män att söka till utbildningarna. Fakulteten 
jobbar ständigt med att få en jämn könsfördelning bland 
studentambassadörerna, liksom att se till att både kvinnor och män finns 
med i annonser. Jämställdhet mellan kvinnor och män på fakultetens 
utbildningar beaktades under 2022 vid rekryteringsaktiviteter och vid 
utlysningar av medel för utveckling av utbildningar vid fakulteten. 
Jämställdhet är ett vanligt förekommande perspektiv i fakultetens 
utbildningar. 

Kommittén för lika villkor har under 2022 ordnat en workshop om lika 
villkor med studenter där studenterna både gjordes direkt delaktiga i 
arbetet med lika villkor och informerades om universitetets och fakultetens 
lika villkorsarbeten. Kommittén har även anordnat en föreläsning; Sexuella 
trakasserier – vad är det och hur kan vi arbeta förebyggande? (på svenska 
och engelska). Deltagarna vid aktiviteterna har fått teoretiska och praktiska 
kunskaper om hur de generellt kan bemöta, sätta gränser och ingripa mot 
situationer där sexuella trakasserier förekommer. 

Kommittén för lika villkor har under 2022 anordnat en workshop Att som 
chef förhålla sig till sexuella trakasserier – en interaktiv workshop om 
hantering och förebyggande arbete i syfte med att öva förmågan att 
identifiera och förhålla sig till sexuella trakasserier som chef; interaktiva 
övningar med fokus på att deltagarna ska agera, sätta gränser kring och 
hantera situationer där sexuella trakasserier förekommer. Kommittén har 
även påbörjat arbete med ett verktyg, diskrimineringsspelet, som genom 

                                                        

2 Se Humanistisk fakultets riskanalys år 2023 enligt förordning om intern styrning och kontroll (FS 1.6.2-1927-22). 
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visuell koppling till risk- och konsekvensbedömning är tänkt att hjälpa till 
att hålla fokus på det systematiska förebyggande arbetet mot 
diskriminering. De båda aktiviteterna syftar till att ge fördjupad kunskap 
om diskrimineringslagen och vikten med att arbeta förebyggande med 
aktiva åtgärder för att säkerställa en arbets- och studieplats fri från 
diskriminering. Kommittén har diskuterat s.k. akademiskt hushållsarbete i 
relation till kön och även kompetens i svenska språket. 

Fakulteten har organiserat stöd till företrädare för lika villkor och 
studentrepresentanter genom Kommittén för lika villkor. Introduktioner 
för nya företrädare för lika villkor har genomförts.3  

 

4.2 Kompetensförsörjning 

Humanistisk fakultet arbetar aktivt med att bibehålla och rekrytera 
kvalificerade lärare, forskare samt teknisk och administrativ personal. 
Docentmeritering, inplacering av lärare som meriterad eller excellent samt 
möjligheten till befordran till lektor och professor är exempel på några 
viktiga delar i fakultetens kompetensförsörjningsarbete. 

Under 2022 har fakulteten rekryterat tre nya professorer, två kvinnor och 
en man. Därmed har fakulteten uppnått det i regleringsbrevet angivna 
uppdraget att könsfördelningen bland nyrekryterade professorer ska uppgå 
till 54 procent kvinnor. Alla tre nyrekryterade professorer har sökt 
anställningen i konkurrens och den skickligaste har erhållit anställningen. 

Vid vissa nyanställningar har institutionerna valt att utöka 
kompetensutvecklingstiden under en begränsad tid för att generera ett bra 
söktryck samt kunna rekrytera och bibehålla kvalificerade lärare. Detta 
stärker även kopplingen mellan utbildning och forskning. Ett antal 
institutioner vid fakulteten arbetar målinriktat med utökad 
kompetenutvecklingstid även inom befintliga läraranställningar. 
Utgångspunkten är att kompetensutvecklingstid ska användas till 
forskning, för att medarbetare ska kunna meritera sig inom både 
undervisning och forskning. 

Humanistisk fakultet bedriver undervisning på konstnärlig grund samt 
annan undervisning där särskilda kompetenser från en specifik profession 
krävs. Inom dessa områden råder det brist på kandidater med vetenskaplig 
kompetens. Adjunktanställningar är därför fortsatt viktiga för fakultetens 
strategiska kompetensförsörjning. Anställningar av adjungerade adjunkter 

                                                        

3 Se Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2023 för Humanistisk fakultet (FS 1.3.1-1916-22). 
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ses som en strategi för att säkra behovet av de specifika kompetenserna vid 
fakulteten. 

 

4.2.1 Personal  

Antal anställda och årsarbetskrafter 2022 är på ungefär samma nivå som 
2020. Det har skett en ökning jämfört med föregående år och sett över 
femårsperioden. 61,4 procent av antal anställda 2022 är kvinnor. Störst 
ökning jämfört med föregående år sett i antal inom befattningskategorierna 
är administrativ personal (+13, +19 procent), forskarstuderande (+13, +20 
procent) och lektor (+5, +4 procent). Störst minskning sett till antal inom 
befattningskategorierna är annan forskande eller undervisande personal (-
10, -41 procent) och postdoktor (-7, -46 procent). Motsvarande 
förändringar har även gjorts för årsarbetskrafter. Adjunkt är en 
befattningskategori där antal anställda ökat (+3, +6 procent) men antal 
årsarbetskrafter minskat (-9, -18 procent).  
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4.3 Utbildning 

Humanistisk fakultet har en lång tradition av att ge utbildning i form av 
fristående kurser. Humanistisk fakultet har genom fristående kurser på 
distans ett etablerat sätt att nå bred rekrytering i utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. Vi samarbetar med lärcentrum i Skellefteå, 
Örnsköldsvik och Härnösand för att utveckla starkare stöd till de som läser 
på distans från respektive lärcentrums närområde. Stödet kan utgöras av 
studiegrupper, lokaler, bibliotek, information om kursutbud och kontakter 
med omgivande samhälle.  

Vid Humanistisk fakultet finns lång erfarenhet av att bedriva 
distansutbildning. Humlab har fakultetens uppdrag att stödja lärare i 
kvalitetsutveckling med IKT-coach, samt föreläsningar och workshops, 
samt med implementering av nya verktyg och pedagogiska lösningar. Under 
året har Utbildningsstrategiska kommittén arrangerat två 
fakultetsgemensamma pedagogiska seminarier med nätutbildning i fokus:  
Nätpedagogik och genomströmning 22-04-07 och Studentaktivt lärande 
på nätkurser 2022-10-19. 

Under 2022 har fakulteten arbetat med kursutveckling inom fortbildning 
och vidareutbildning, ofta i kombination med hållbar utveckling. Ett 
exempel där alla aspekter finns är kursen 1KO077 Medier, kommunikation 
och hållbar utveckling, 7,5 hp. Exempel på nya kurser inom livslångt 
lärande som vänder sig till yrkesverksamma är 1MU051 Den svenska 
musikbranschen, 7,5 hp, 1ET063 Kulturella perspektiv på vård: makt, 
identitet och bemötande, 7,5 hp, och 1FL124 Beslutsteori och artificiell 
intelligens, 7,5 hp. 

En ny programutbildning, Masterprogrammet i tillämpad 
kulturvetenskap, gavs för första gången 2022. Programmet samlar 
studenter från huvudområdena etnologi, konst- och bildvetenskap, 
kulturanalys och museologi. Det förbereder studenterna för vidare 
akademiska studier och för att kunna arbeta med samhällsförändringar och 
social hållbarhet utifrån respektive huvudområdes kulturvetenskapliga 
perspektiv. 

Fakulteten har en stor andel disputerade lärare. Könsfördelningen är jämn 
– 55 procent kvinnor och 45 procent män bland lektorerna. Det är ett 
prioriterat mål att lärare ska forska och forskare ska undervisa i större 
utsträckning. Bland de konkreta åtgärder som har gjorts för att nå det målet 
är att anpassa utbildningsutbudet på avancerad nivå till pågående forskning 
vid fakulteten, exempelvis genom så kallade profilkurser. En annan 
aktivitet är ett tätare samarbete mellan fakultetens utbildningsstrategiska 
och forskningsstrategiska kommittéer. Institutionerna arbetar aktivt för att 
få in anställda som i huvudsak ägnar sig åt forskning i undervisningen. En 
majoritet av doktoranderna vid fakulteten undervisar under sin 
forskarutbildning. 



 

Avstämning av verksamhetsplan 2022  
Humanistiska fakultetsnämnden 
 
Dnr: FS 1.6.2-478-23 

 

2023-03-13 
Sid 16 (32)  

 

 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Antalet sommarkurser har ökat från 11 till 18 jämfört med 2021. 
Fakultetens mål om att alla institutioner skulle erbjuda minst en 
sommarkurs uppfylldes.  

Kurser i samiska erbjuds med start vartannat år. Under hösten 2022 
började en ny omgång av behörighetsgivande kurser i lule-, nord- och 
sydsamiska. Där registrerades fler studerande än tidigare (22–28 
studerande; flest i sydsamiska). B-kurser gavs i de tre språken. Positivt är 
det stora intresset för de behörighetsgivande kurserna i de tre språken och 
kurser på avancerad nivå i samiska studier. I meänkieli erbjuds varje år 
behörighetsgivande kurser. Under våren 2022 gavs en A-kurs om 15 hp.  

I dialoger kring utbildningsutbudet för kommande år på grundnivå och 
avancerad nivå har fakulteten lyft fram behovet av kurser inom livslångt 
lärande, med fokus på kompetensutveckling för yrkesverksamma och inom 
ramen för hållbar utveckling. 

 

4.3.1 Kvalitetssystem  

Fakulteten har bra rutiner för kursutvärdering med en mall som kan fånga 
upp andra former av studentvärdering än den obligatoriska 
kursvärderingen. Fortfarande finns en del att göra för att få studenter att 
svara på kursvärderingar och vi ser över möjligheten att utveckla 
kursutvärderingsaktiviteten.  

Fakulteten har väl fungerande rutiner för verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne. Alla 
programutbildningar och huvudområden med examen på kandidat- eller 
avancerad nivå lämnar in verksamhetsberättelse/verksamhetsplan och 
därefter hålls kvalitetsdialoger med alla utbildningar på kandidat- eller 
avancerad nivå. Alla genomsyrande perspektiv tas upp, men ett eller två 
utvalda teman är i fokus. Under 2022 var det hållbar utveckling. Efter 
dialogerna sammanställs en rapport om kvalitetsarbetet i utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå till fakultetsnämnden. Vid dialogerna 2022 
framkom att forskningsanknytning är ett av två perspektiv som oftast lyfts 
fram som en styrka av fakultetens utbildningar (det andra är 
internationalisering). 

Fakulteten har väl fungerande rutiner för utbildningsutvärdering genom 
kollegial extern granskning. Granskningsrapporten utgör grund för en 
utvecklingsplan för kvalitetsarbete för utbildningen. Uppföljning sker 
genom verksamhetsberättelse/verksamhetsplan och kvalitetsdialog. 
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och 
Masterprogrammet i litteraturvetenskap samt följande huvudområden 
granskades under 2022 (kandidat- och avancerad nivå): franska, idéhistoria 
och religionsvetenskap. 
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Tre forskarutbildningsämnen har genomgått extern kollegial granskning 
under 2022: arkeologi, medie- och kommunikationsvetenskap samt 
religionsvetenskap. Samtliga granskares bedömning, utifrån det granskade 
underlaget, var att forskarutbildningarna höll god kvalitet, men de gav 
också konstruktiva förslag på förbättringar när det gäller vissa detaljer av 
utbildningarna. Dessa förslag hanteras nu av företrädarna för respektive 
forskarutbildningsämne på institutionsnivå. 

Fakultetens självskattning av kvalitetssystemet i utbildning hamnar på nivå 
5 (vi arbetar kontinuerligt med att förbättra implementeringen av 
aktiviteten) inom kursvärdering, verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan för utbildningsprogram samt utbildningsutvärdering 
genom kollegial granskning.  

 

4.4 Forskning 

Humanistisk fakultet har under 2022 fortsatt med riktade satsningar av 
forskningsanslaget genom utlysningar av sådd- och docentmedel samt  den 
så kallade publiceringsbaserade resursen. Syftet är att säkra lärarnas 
forskningsaktivitet vid sidan om undervisningen men också att stimulera 
formering och konsolidering av forskargrupper, utveckling av ansökningar 
till externa finansiärer samt främja karriärutveckling. För 
publiceringsbaserad resurs avsattes 3 miljoner kronor, för docentmedel 12 
utrymmen à 20 procents forskningstid och för såddmedel (för ansökningar 
till externa forskningsfinansiärer) 500 000 kronor. Den 
publiceringsbaserade resursen riktar sig till framgångsrika forskare som 
kan ansöka om 30–50 procent utrymme för forskning i tjänsten under två 
år. Fördelningen av utrymmena görs på grundval av ett poängsystem som 
baseras på bibliometriska data. I tilldelning 2022–2023 fick sammanlagt 9 
kvinnor och 7 män forskningstid om 30–50 procent i 12 månader, och 6 
kvinnor och 5 män fick forskningstid om 30–50 procent i 6 månader. 
Såddmedlen är avsedda för att ge forskare tid för formering och 
konsolidering av forskargrupper, för att skriva ansökningar, träffa 
samarbetspartner, eller andra forskningsinitierande aktiviteter. I tilldelning 
för 2022 fick 6 kvinnor och 3 män såddmedel. Docentmedlen gick 2022 till 
6 kvinnliga och 5 manliga docenter som fick antingen 6 eller 12 månaders 
forskningstid. Medlen ska avrapporteras genom en inskickad ansökan om 
externa forskningsmedel.  

I verksamhetsplanen konstaterades att arbetet med att stödja befintliga och 
nya forskningsinfrastrukturer vid fakulteten, särskilt vid Humlab och vid 
Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), var en särskild utmaning under 
verksamhetsperioden. Vetenskapsrådet betonade i sin Forskningsöversikt: 
Humaniora och samhällsvetenskap (2019) att digital humaniora utgör en 
angelägen satsning och har en ”särskild utvecklingspotential”. Inom detta 
fält är Humlab, MAL och Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD) vid 
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Humanistisk fakultet i framkant. Humlab är därtill sedan 2022 nod i tre 
nationella infrastrukturer, finansierade av Vetenskapsrådet: HumInfra – 
Svensk nationell infrastruktur för forskning inom humaniora och 
samhällsvetenskap; InfraVis – Infrastruktur för visualisering av 
vetenskapligdata; och SweClarin – Common Language Resources and 
Technology Infrastructure (den Svenska delen av den Europeiska CLARIN 
ERIC). Under 2022 startade MAL arbetet som nod i SweDigArch – Svensk 
nationell infrastruktur for digital arkeologi – och fortsatt arbete inom 
Swedish Biodiversity Data Infrastruktur (SBDI). Under 2021–2022 
bedömdes ”nationella laboratorier i arkeologi” som ”A1: redo för utlysning” 
i Vetenskapsrådets behovsinventering för forskningsinfrastruktur som 
resulterade i en utlysning under 2022. MAL var huvudsökande till en sådan 
ansökan. Infrastruktursatsningar vid Humanistiska fakulteten under 2022 
består av: rekrytering av systemutvecklare och andra experter, utveckling 
av fysiska labbmiljöer, inköp av utrustning (servrar och hyperspektral 
kamera) samt extra resurser till Várdduo. 

Fakultetens styrgrupp för forskningsdatahantering (Humdata) träffades 
fyra gånger under 2022. Humdata fungerar som länk mellan Humfostra 
och det universitetsgemensamma forskningsdatahanteringsprojektet. 

Under året har fakulteten arbetat med profilområden på universitets- och 
fakultetsnivå. Ett stormöte hölls i januari och fakulteten avsatt medel för 
två representanter i arbetsgruppen för det universitetsgemensamma 
arbetet. Anställda vid Humanistiska fakulteten var huvudförfattare till 
initiala profilförslag från Várdduo och Arktiskt centrum. 

Under 2022 har fakulteten utlyst och tillsatt sammanlagt 20 
doktorandtjänster. Av dessa är 8 tjänster samfinansierade med olika 
forskarskolor: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling, 
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området, Företags-
forskarskolan och Genusforskarskolan.  

Under 2022 har fakulteten fortsatt att ta beslut om prolongeringar av 
doktorandanställningar för dem vars projekt har försenats p.g.a. konkreta 
händelser kopplade till pandemin.  

Humanistisk fakultet har som mål att införa perspektiv på hållbar 
utveckling i forskning och forskarutbildning. Under 2022 antogs därför nya 
allmänna studieplaner i fakultetens samtliga forskarutbildningsämnen och 
där lärandemål – olika formulerade beroende på ämne – som säkerställer 
att doktoranderna får de redskap som behövs för att hantera aspekter på 
hållbar utveckling i sin egen forskning. Den humanistiska forskarskolan har 
också, från och med hösten 2022, ett kursinslag om hållbar utveckling som 
är obligatoriskt för alla doktorander som deltar i forskarskolan. 

Humlab har, i enlighet med VP, under året utvecklat 
forskarutbildningskursen Reconstructing/ Deconstructing Cultural 
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Heritage in the Digital Age i samarbete med Center for Digital Humanities 
vid Uppsala universitet. 

Representanter från Konsthögskolan och Institutionen för estetiska ämnen 
sitter i styrgruppen för UmArts och dekan är vice ordförande i styrgruppen. 
Ett Small Visionary Project inom UmArts har bedrivits vid Konsthögskolan 
och två har bedrivits vid Institutionen för estetiska ämnen. Under 2022 har 
Konsthögskolan utlyst en postdoktortjänst som finansieras av UmArts och 
Konsthögskolan.  

 

4.5 Samverkan 

Samverkan i form av verksamhetsförlagd utbildning är vanligt 
förekommande på utbildningsprogrammen på kandidatnivå. Om praktik 
inte är obligatoriskt så är det i regel ett valbart inslag. Flera utbildningar 
har programråd med externa representanter och branschråd. Det finns 
också utbildningar som har ett kombinerat program- och branschråd. Dessa 
externa kontakter är en viktig komponent för att utveckla och öka kvaliteten 
i den verksamhetsförlagda utbildningen. De flesta utbildningar anlitar 
gästföreläsare med anknytning till framtida arbetsmarknad. Det görs 
studiebesök och exkursioner till myndigheter, museer, arkiv och företag, 
både för studenter på program och för de som läser fristående kurs. Annan 
typ av samverkan inom utbildning är gästföreläsningar, 
arbetsmarknadsevent, utställningar, studieuppgifter och examensarbeten. 
Fakulteten har utlyst medel för samverkan i utbildning med extern part 
vilket resulterade i samarbeten med bl.a. Nordiskt berättarcentrum, 
Konstenheten vid Region Västerbotten och Trimble.  

Samverkan med både det omgivande samhället, vetenskapliga akademier 
och andra lärosäten (i Sverige och utomlands) inom fakultetens forskning 
och forskarutbildning är omfattande och variationsrik. För att bara nämna 
några exempel på samarbetspartner: Västerbottens museum, Enheten för 
CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive), 
Kulturskolan Umeå (Kulturklivet), Institutet för språk och folkminnen, 
Jokkmokks kommun, Mistra Future Fashion, Piteå Science Park, Region 
Norrbotten, Riksdagsbiblioteket, Riksdagsförvaltningens 
kommunikationsavdelning, Sametinget, skogsägare, Skolporten, 
Skuggteatern, Textilhögskolan i Borås, Umeå kommun, universiteten i 
Luleå, Lund, Rovaniemi, Stockholm, Tromsö, Uleåborg, Uppsala, Vasa, 
Åbo. Bildmuseet har haft samarbeten med bl.a. RFSL Umeå, Umeå 
internationella filmfestival, Littfest – Umeå internationella 
litteraturfestival, Svenska tecknare, Kalmar konstmuseum och Norrtälje 
konsthall under 2022. 

Humanistiska fakulteten härbärgerar flera forskningsinfrastrukturer som 
tillhandahåller tjänster för forskare vid andra universitet, liksom 
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institutioner utanför akademin såsom museer och företag (t.ex. 
expertuppdrag och uppdragsforskning till arkeologer verksamma vid 
länsstyrelser och museer): Humlab – forskningsinfrastruktur för digital 
humaniora, InfraVis, HUMinfra, Strategisk miljöarkeologisk databas 
(SEAD) och Miljöarkeologiska Laboratoriet (MAL). Humlab ingår dessutom 
i Swe-Clarin, som är en nod inom den europeiska digitala infrastrukturen 
CLARIN som erbjuder stöd för tal- och textbaserad e-vetenskap. 

Samverkan med det omgivande samhället sker exempelvis genom: 

• Folkbildningsinsatser, t.ex. populärvetenskapliga föreläsningar, 
poddar, inspel i dagspress, radio och tv (t.ex. vid vetenskapsluncher 
anordnade av Umeå universitet; föreläsningar i samarbete med 
Umeå kommun i samband med stadens 400-årsjubileum, 
Militärhistoriska podden, podden Mediespanarna samt rader av 
artiklar i dagstidningar och inslag i Sveriges Radio); 

• Institutionen för estetiska ämnen har omfattande samverkan med 
Piteå kommuns utbildningsförvaltning inom ramen för 
Lärarhögskolans utlysning av Samverkanscheckar för ULF-
verksamhet (Utveckling, Lärande, Forskning) – projektet Lärare 
och skolledares professionalism i en skola på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Projektets syfte är att strategiskt och 
konkret stödja kommunens lärare och rektorer i arbetet med 
forskning och utveckling i skolan. En samförfattad 
populärvetenskaplig artikel är under arbete med planerad 
publicering 2023; 

• MAL har från 2022 tagit över pollenallergimätning i norra Sverige 
på uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet. Mätningarna ligger till 
grund för https://pollenrapporten.se/ som är till hjälp för allergiker 
landet rund och är också en resurs för framtida aerobiologisk 
forskning. 

Den samverkan som bedrivs är till nytta både för fakultetens forskning 
(genom insamling av empiri och erfarenheter från det omgivande 
samhället) och för samarbetspartner (genom att forskningsbaserad 
kunskap når ut till dem som har användning av den i praktiken). 

 

4.6 Internationalisering 

Internationella perspektiv är centrala och genomsyrar verksamheten inom 
utbildning och forskning vid fakulteten. Institutionerna arbetar aktivt med 
att internationella perspektiv ska synliggöras i kurs- och utbildningsplaner 
och ger regelbundet kurser på grund- och avancerad nivå som är öppna för 
internationella studenter. Konsthögskolan ingår i nätverket Kuno inom 
vilket samarbeten inom kurser och lärarutbyten ordnas vid konsthögskolor 
inom Norden och Baltikum. Lärare vid fakulteten undervisar regelbundet 
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vid lärosäten i andra länder. Fakulteten ger kurser på engelska och har 
studenter från olika länder som läser våra kurser. 

Fakulteten representerar Umeå universitet i det tvärvetenskapliga nätverket 
Universitet i samverkan för internationalisering (USI) tillsammans med 
andra humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter i landet och de 
svenska instituten i Rom, Aten, Istanbul och Jerusalem. Under 2022 har 
planeringsmöten initierats vid fakulteten och medel för planering av nya 
kurser har utlysts. 

Fakulteten har utlyst såddmedel för främjande av internationella 
samarbeten och internationella forskningsprojekt ämnade för fakultetens 
forskare och forskningsgrupper, vilket är i linje med fakultetens mål att på 
sikt öka andelen forskare med externa medel för forskning. Flertalet 
forskare har deltagit i internationella forskningssamarbeten inom sina 
forskningsprojekt, t.ex. ett VR-finansierat vattenprojekt med partners i 
Sydafrika och Marocko.  

För Várdduo är den internationella verksamheten av mycket stor betydelse. 
Várdduo har samarbeten inom Norden och med bl.a. Australien, Canada 
och Nya Zealand. Under 2022 har två workshops genomförts för att starta 
upp forskarnätverket International Knowledge Network for Alliance 
Building (IKNAB). I nätverket ingår forskare från Sverige, Tyskland, 
Australien och USA.  

Bildmuseets fokus är internationell bildkonst med bl.a. dessa 
internationella samarbetsprojekt under 2022: 

• Den tjeckiska konstnären Eva Koťátkovás utställning Vad känner en 
sköldpadda genom skalet? Utställningen visades parallellt i Umeå 
och Helsingfors i ett samarbete mellan Bildmuseet och Kiasma i 
Helsingfors.  

• Utställningen Nancy Holt/Inside Outside har producerats av 
Bildmuseet i samarbete med stiftelsen Holt/Smithson Foundation i 
Santa Fe, USA. Utställningen är den mest omfattande 
presentationen av den amerikanska konstnären Nancy Holt. 
Utställningen ska visas på MACBA: Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona under sommaren 2023.  

 

4.7 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling inom utbildningar följs upp vid årliga kvalitetsdialoger. 
Tillsammans med en rapport till fakultetsnämnden om hållbar utveckling 
inom grundutbildning och utbildning på avancerad nivå har en 
kartläggning av hållbarhetsinslag i nyinrättade kursplaner gjorts. I 
kartläggningen redovisas bl.a. vilka av Unescos nyckelkompetenser som 
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fanns i förväntade studieresultat eller i kursbeskrivningen. Detta syftar till 
att ge stöd till utbildningarna och för att kunna följa upp förväntad 
progression av integreringen av hållbar utveckling i fakultetens 
utbildningsutbud. Fakulteten har under 2022 fortsatt med projektet 
Humanistiska kompetenser, som har Agenda 2030 och Unescos 
nyckelkompetenser som ram. Ett flertal lärare har gått UPL:s kurs Att 
utbilda för hållbar utveckling och vi kan se en kvalitetsutveckling av 
kurserna inom detta område. 

Institutionen för språkstudier bidrar till social och språklig hållbarhet 
genom att erbjuda utbildningar i samiska och meänkieli. Kopplat till detta 
och ett specifikt uppdrag gällande revitalisering är samråd och samarbete 
med språkbärare liksom med myndigheterna Sametinget och ISOF en 
naturlig och viktig del. Institutionen för språkstudier samverkar med 
Sanningskommissionen för det samiska folket. 

Programledningen för Journalistprogrammet medverkar sedan en tid 
tillbaka i nätverket Sustainable Journalism Partnership (SJP), initierat av 
Medieinstitutet FOJO, och ingår i den till SJP knutna arbetsgrupp som 
förbereder starten av ett nätverk för Education on Sustainable Journalism. 

Forskningsinfrastrukturerna Miljöarkeologiska laboratoriet och den 
strategiska miljöarkeologiska databasen SEAD (den senare har genom 
medverkan i den nya nationella infrastrukturen SweDigArch fått väsentligt 
utökade möjligheter att fungera som resurs för forskning om 
miljöförändringar och miljöpåverkan över mycket långa tidsperioder) är 
tydligt kopplade till miljö och hållbarhet. Inom arkeologi och miljöarkeologi 
bedrivs forskning med stark hållbarhetskoppling, rörande påverkan av 
klimat- och miljöförändringar, mänsklig påverkan på miljön samt 
klimatpåverkan på kulturarv och landskapet. 

Forskare vid Várddduo driver projektet Lateralt våld: Effekter av yttre tryck 
på urfolks- och lokalsamhällen, finansierat av FORMAS i fyra år, förväntade 
resultat har hög samhällsrelevans och inkluderar 
konflikttransformeringsmetoder för att minimera inomgruppsliga 
konflikter i små samhällen. 

Ämnesansvarig professor i medie- och kommunikationsvetenskap leder det 
universitetsövergripande forskarnätverket Umeå Transformation Research 
Initiative (UTRI) som är inriktat på hållbar omställning och som på en 
mängd olika vis arbetar tvärvetenskapligt och samverkar med en rad 
ideella, offentliga likväl som privata aktörer både lokalt, nationellt och 
globalt. 

Ämnesansvarig professor i idéhistoria leder det tvärvetenskapliga 
forskningsprogrammet Peripheral Visions: When Global Agendas Meet 
Nordic Energy Peripheries som är en del av Svenska litteratursällskapet i 
Finlands satsning på framtida utmaningar i Norden. 
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Hållbarhetstemat för teknisk och administrativ personal som startade 2021 
har fortsatt under 2022. Ett internat om hållbart samhälle genomfördes i 
Skellefteå i juni 2022 och en halvdagsträff om hållbarhet genomfördes i 
november i Umeå. 

I samband med Bildmuseets utställning Architectures of Transition våren 
2022 genomfördes två publika evenemang som behandlade klimatkrisens 
påverkan på arkitekturbranschen: 

• Framtidens träarkitektur med bl.a. Oskar Norelius, arkitekt på 
White och en av de ansvariga för SARA Kulturhus i Skellefteå, samt 
Mette Ramsgaard Thomsen, professor i arkitektur och teknologi vid 
CITA. 

• Omställningens arkitektur med arkitekten och författaren Pedro 
Gadanho.  
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Bilaga: Uppföljning av aktiviteter i 
verksamhetsplan 2020-2022  
Verksamhetsplan 2020-2022. Humanistiska fakulteten (FS 1.3.1-1582-19) 
består av tio övergripande teman med tillhörande aktiviteter. Denna bilaga 
är en uppföljning av aktiviteter fakultetens aktiviteter i verksamhetsplan 
2020-2022.    

Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

Arbetsmiljö Bedriva ett aktivt och 
systematiskt arbetsmiljö- 
och lika villkorsarbete för 
en god arbetsmiljö. Ett 
särskilt projekt för 
lektorers arbetsmiljö 
startas i samarbete med 
Feelgood. 

Lektorsprojektet har 
genomförts och kommer att 
följas upp under 2023. Lika 
villkorsarbete sker genom 
Kommittén för lika villkor. 

Ta fram verktyg och 
handläggningsordningar 
för att kunna hantera 
anställningsärenden på 
ett mer effektivt sätt som 
stöd för chefer och HR. 

Handläggningsordning är 
framtagen och publicerad. 

Kompetensutveckling för 
teknisk och administrativ 
personal genom träffar 
och internat. 

Träff om hållbart samhälle 
2021-12-07. Internat med 
besök vid Campus 
Skellefteå 2022-06-01 till 
2022-06-02. Träff om 
hållbarhet 2022-11-22. 

Fortbildning för 
doktorandhandledare om 
hälsorisker och 
hälsofrämjande faktorer 
samt om tydlighet och 
struktur i 
forskarutbildningen. 

Handledarkollegium 2022-
11-21 om stöd- och 
utvecklingsprogram för 
doktorander och 
handledare. 

I samarbete med 
studentkåren identifiera 
aktiviteter i syfte att 
förbättra studenternas 
studiemiljö. 

Utbildningsstrategiska 
kommittén möten: 2020-
04-29  
(studentkårsskrivelsen), 
2020-05-28 
(omorganisering av 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

studentkåren), 2021-03-15 
(studenthälsan), 2021-04-
28 (bemötande-workshop 
av studentkåren), 2021-05-
10 (uppföljning av 
workshop), 2021-08-17 
(studenters studiesituation 
under pandemin). 2022-11-
17 arrangerades en 
workshop för studenter om 
att motverka sexuella 
trakasserier. 

Avstämning med 
utbildningsbevakare varje 
termin. 

Kompetens-
försörjning 

Bibehålla och rekrytera 
kvalificerad undervisande 
och forskande personal. 

Vi arbetar kontinuerligt 
med att rekrytera och 
bibehålla. En ny mall för 
kompetensförsörjningsplan 
har tagits fram för att säkra 
mer strategisk 
kompetensförsörjnings- 
planering. En 
handläggningsordning för 
utlysning av 
tillsvidareanställda 
universitetslektorer har 
tagits fram. 
Anställningskommittén har 
utökats med en suppleant. 

Arbeta för långsiktiga 
lösningar vid 
adjunktanställningar 
inom lärarutbildningar, 
konstnärlig utbildning 
och utbildning i 
journalistik. 

Vi har arbetat målmedvetet 
för att hitta långsiktiga 
lösningar vid anställning av 
universitetsadjunkter. 

Vid rekrytering av nya 
professorer verka för en 
jämn könsfördelning 
bland professorer på 
fakulteten. 

Fakulteten verkar för en 
jämn könsfördelning bland 
professorer. Andelen 
professorer som är kvinnor 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

var 32 procent 2019 och 50 
procent 2022. 

Forskning stärker 
utbildning 

Lärare ska forska och 
forskare ska undervisa i 
större utsträckning. 

Avstämningsdialoger med 
institutioner, pubbas, 
docentmedel, gemensamt 
internat för 
Forskningsstrategiska 
kommittén och 
Utbildningsstrategiska 
kommittén 2020-02-04, 
öppet möte 2020-02-27, 
diskussion i 
Utbildningsstrategiska 
kommittén 2020-10-07. 

Anpassning av 
utbildningsutbud på 
avancerad nivå, t.ex. 
fakultetens profilkurser, 
till pågående forskning. 

Nya kurser. Kontinuerlig 
utveckling. 
Kvalitetsdialoger med 
utbildningar. 

Samarbete mellan 
Forskningsstrategiska 
kommittén och 
Utbildningsstrategiska 
kommittén för att öka 
forskningsanknytningen i 
fakultetens utbildningar. 

Gemensamt internat för 
Forskningsstrategiska 
kommittén och 
Utbildningsstrategiska 
kommittén 2020-02-04 om 
forskningsanknytning i 
utbildning och 2020-10-07 
om hållbar utveckling. 
Öppet möte för fakulteten 
2020-02-27. 

Utveckla kurser inom 
digital humaniora utifrån 
aktuell forskning vid 
Humlab. 

Humlab har inrättat tre 
kurser på 
forskarutbildningsnivå 
under 2022: 
Datahantering och öppen 
vetenskap 7,5 hp (gavs 
HT22), Digital forskning: 
Metoder och perspektiv 
inom humaniora och 
samhällsvetenskap 7,5 hp 
(ges VT23) och Att 
rekonstruera/dekonstruera 
kulturarvet i den digitala 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

tidsåldern 7,5 hp (ges 
VT23).  

Hållbar utveckling i 
utbildning och 
forskning 

 

 

 

Identifiera åtgärder för 
att integrera 
hållbarhetsperspektiv i 
hela verksamheten. 

Kartläggning av hållbara 
perspektiv i utbildningar, 
diskussion på Kansliet för 
humaniora, institutioner 
och enheter samt revidering 
av utbildningsplaner 
forskarutbildning. Internat 
för Forskningsstrategiska 
kommittén och 
Utbildningsstrategiska 
kommittén om hållbar 
utveckling 2020-10-07. 
Utbildningsstrategiska 
kommittén om hållbar 
utveckling 2020-03-04 och 
2020-05-28. Internat för 
teknisk och administrativ 
personal i Skellefteå 2022-
06-01 till 2022-06-02 

Fördjupad kartläggning 
av hållbara perspektiv i 
utbildning. 

Utbildningsstrategiska 
kommittén om hållbar 
utveckling 2020-03-04 och 
2020-05-28. Projektet om 
Humanistiska kompetenser 
lyfter hur studier i 
humaniora leder till 
nyckelkompetenser som 
Unesco listar som viktiga 
för att nå Agenda 2023. 

En rapport för 2021 
inklusive kartläggning har 
presenterats för 
fakultetsnämnden 2022-
06-07. En rapport för 2022 
ska presenteras för 
fakultetsnämnden under 
våren 2023. 

Vidareutveckla och stötta 
fakultetsgemensamma 
projekt kring 
humanistiska och 

Humanistiska kompetenser 
klart. Konstnärliga 
kompetenser ej klart. 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

konstnärliga 
kompetenser. 

Pedagogiskt och tekniskt 
stöd till nätkurser. 

IKT-coacher. 
Supportuppdrag vid 
Humlab. Pedagogiska 
seminarier: 2021-05-07 
(undervisning under 
pandemin), 2022-04-07 
(nätpedagogik och 
genomströmning), 2022-
10-19 (studentaktivt 
lärande på nätet) 

Samarbete med lärcenter 
i Härnösand, Skellefteå 
och Örnsköldsvik. 

Samarbete har initierats 
med lärcenter. 
Studieadministratörer, 
studievägledare och 
kommunikatörer besökte 
lärcenter i Skellefteå 2022-
06-02. 

Jämställdhets-
integrering och 
mångfalds-
perspektiv i 
utbildning och 
forskning 

Arbeta med och 
synliggöra 
mångfaldsperspektiv 
inom utbildning. 

Arbete med 
mångfaldsperspektiv i 
utbildning har påbörjats 
och kommer att fortsätta. 

Kreativitet och 
nytänkande i 
utbildning 

 

Pedagogiska seminarier 
samt forum för 
erfarenhetsutbyten för 
pedagogisk utveckling. 

Pedagogiska seminarier: 
2021-05-07 (undervisning 
under pandemin), 2022-
04-07 (nätpedagogik och 
genomströmning), 2022-
10-19 (studentaktivt 
lärande på nätet) och 2022-
12-15 (handledning av 
uppsatser). 

Utbildningsstrategiska 
kommittén om AI i 
utbildning: 21-02-04 och 
2021-04-13. 

Medel för pedagogisk 
utveckling, t.ex. 
lärarutbyten, förarbete 

Utlysta medel inför 2020 
och 2021. 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

till pedagogiska 
forsknings- eller 
utvecklingsprojekt, 
medverkan vid 
pedagogiska konferenser. 

Kreativitet och 
nytänkande i 
forskning 

 

 

 

Skapa kreativa och 
nytänkande 
forskningsmiljöer, bl.a. 
genom satsning på 
postdoktorstjänster och 
såddmedel till 
forskargrupper och 
satsning på gästforskare. 

Utlysning av postdok-
tjänster samt årlig 
utlysning av såddmedel för 
bl.a. formering och 
konsolidering av 
forskargrupper. 

Långsiktig satsning på 
framgångsrik forskning, 
bl.a. genom 
publiceringsbaserad 
resurs och docentmedel. 

Publiceringsbaserad resurs 
utlyst 2020, 2021 och 2022. 
Docentmedel utlyst 2020, 
2021 och 2022. 

Bildande av 
infrastrukturgrupp för 
stöd till befintliga och nya 
forsknings-
infrastrukturer vid 
fakulteten, bl.a. Humlab 
och det miljö-
arkeologiska laboratoriet. 

Humlab är sedan 2022 nod 
i tre nationella 
infrastrukturer, 
finansierade av 
Vetenskapsrådet: 
HumInfra, InfraVis och 
SweClarin. Under 2022 
startade MAL arbetet som 
nod i SweDigArch och 
fortsatt arbete inom SBDI. 
Infrastruktursatsningar vid 
Humanistiska fakulteten 
under 2022 består av: 
rekrytering av 
systemutvecklare och andra 
experter, utveckling av 
fysiska labbmiljöer, inköp 
av utrustning samt extra 
resurser till Várdduo. 

Satsning på 
forskningsområdena 
konstnärlig forskning och 
artificiell intelligens. 

Postdoktor inom 
konstnärlig forskning. 
Biträdande lektor i filosofi 
med inriktning AI. 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

Föreståndare vid Humlab 
med kompetens inom AI.  

Internationalisering 

 

 

Funktion vid Kansliet för 
humaniora för 
fakultetsövergripande 
ansvar för 
internationalisering. 

Fakultetssamordnare med 
övergripande ansvar för 
internationalisering från 
2020-08-01. 

Satsning på 
internationella 
gästforskare och 
såddmedel för främjande 
av internationella 
samarbeten och 
forskningsprojekt. 

Särskild satsning på 
internationella gästforskare 
2020, årlig utlysning av 
såddmedel för bl.a. 
formering och 
konsolidering av 
forskargrupper. 

Satsning på utökad 
verksamhet inom samisk 
forskning vid Várdduo. 

Fyra forskningsledare inom 
fyra tematiska områden vid 
Várdduo anställdes hösten 
2019 till och med 2021. 

Samverkan 

 

 

Medel för samverkan 
med externa aktörer i 
utbildning. 

Medel för samverkan med 
extern aktör i utbildning 
utlyst 2020, 2021 och 2022. 

Initiera projekt kring 
utbildning och forskning i 
samverkan med regionala 
aktörer. 

Humanistiska 
kompetenser. Initierat 
samarbete kring utbildning 
med lärcenter i Härnösand, 
Skellefteå och 
Örnsköldsvik. Samarbete 
med Västerbottens 
museum. 

Nationell 
forskningssamverkan 
med humanistiska 
fakulteter i Sverige. 

Medverkan i det nationella 
SLUGU-samarbetet. 
Deltagande vid de 
humanistiska fakulteternas 
nationella dekankonferens. 
Medel har avsatts för 
Humlabs 
forskarutbildningskurs i 
samarbete med Centre for 
Digital Humanities Uppsala 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

(CDHU) vid Uppsala 
universitet. 

Kvalitetssystem i 
utbildning 

 

Implementering av Umeå 
universitets 
kvalitetssystem på 
samtliga 
utbildningsprogram samt 
kurser inom 
huvudområden upp till 
kandidatexamen. 

Etablerade rutiner finns. 
Fakulteten arbetar 
kontinuerligt med att 
förbättra implementeringen 
av kursutvärderingar, 
verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan för 
utbildning samt 
utvärdering genom extern 
kollegial granskning. 

Följande utbildningar har 
genomgått extern kollegial 
granskning 2020-2022: 
Journalistprogrammet 
(2020), 
Kulturanalysprogrammet 
(2021), Programmet för 
kulturentreprenörskap 
(2021), Programmet för 
litteraturvetenskap och 
kreativt skrivande (2021), 
Programmet för medie- och 
kommunikationsvetenskap 
(2021), Programmet för 
strategisk kommunikation 
(2021), 
Branschutbildningen för 
museer och kulturarv 
(2021), Kandidatprogram 
för filosofi och 
samhällsanalys (2021), 
Teologiprogrammet – 
kandidatutbildning (2021), 
Arkeologiprogrammet 
(2021), 
Kandidatprogrammet i fri 
konst (2021), 
Masterprogrammet i fri 
konst (2021), 
Magisterprogrammet i 
medie- och 
kommunikationsvetenskap 
(2022) och 
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Tema Aktivitet inom tema Uppföljning 

Masterprogrammet i 
litteraturvetenskap (2022) 
samt huvudområdena 
engelska (2020), estetiska 
ämnen (2020), etnologi 
(2020), italienska (2021), 
spanska (2021), tyska 
(2021), franska (2022), 
religionsvetenskap (2022) 
och idéhistoria (2022). 

Kollegial granskning av 
forskarutbildningsämnen. 

Följande 
forskarutbildningsämnen 
har genomgått extern 
kollegial granskning 2020-
2022: etnologi (2020), 
historia med 
utbildningsvetenskaplig 
inriktning (2020), 
idéhistoria (2021), 
språkvetenskap (2021), 
arkeologi (2022), medie- 
och 
kommunikationsvetenskap 
(2022) och 
religionsvetenskap (2022). 
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Bokslut för 2022 
Årets resultat 
 
Humanistiska fakultetens resultat för budgetåret 2022 blev 12 596 tkr fördelat på verksamheterna enligt 
nedan. Det är en ökning med 24 189 tkr jämfört med budget.  

 

Årets resultat för verksamhetsgren utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgick till -1 901 tkr. Det 
är en ökning med 7 076 tkr jämfört med budget. 

Årets resultat för verksamhetsgren forskning och utbildning på forskarnivå uppgick till 15 439 tkr. Det är 
en ökning med 19 051 tkr jämfört med budget.  

Årets resultat för verksamhetsgren övrig verksamhet uppgick till -942 tkr. Det är en minskning med 
1 937 tkr jämfört med budget.  

Intäkter 
 
De totala intäkterna för budgetåret 2022 uppgick till 482 044 tkr. Det är en ökning med 3 537 tkr jämfört 
med budget.  

Verksamhet Budget 2022 tkr Utfall 2022 tkr

10 Grundutbildningens stödverksam -18 22

11 Grundutbildning med anslag -8 981 -1 780

12 Grundutbildning med bidrag 0 -106

13 Uppdragsutbildning 23 -37

20 Forskn, forskarutb stödv-het 38 -3 706

21 Forskn o fo utb med fak.anslag -3 063 18 857

22 Bidragsforskning -261 152

23 Uppdragsforskning -325 137

90 Univ gemensam stödverksamhet 3 310

91 Universitetsgemenst ö budget 992 -1 252

SUMMA -11 593 12 596
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 
Vh 11 – anslagsfinansierad utbildning 
Intäkterna för 2022 uppgick till 237 415 tkr. Det är en ökning med 1 306 tkr jämfört med budget. 

 

Anslagsintäkterna uppgick till 221 413 tkr, vilket är 7 216 tkr lägre än budgeterat. I fakultetens budget för 
2022 avsattes 136 604 tkr för 2 300 helårsstudenter. En preliminär avräkning av ramen för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå gjordes i december. För denna avräkning användes schabloner för 
genomströmning (ett snitt för de tre till fem senaste åren). Det preliminära resultatet jämfördes med 
utbetalade medel som i några fall var budgeterat belopp och i andra fall prognostiserat belopp (antingen 
prognos 1 eller prognos 2). Avräkningen innebar ett återtag på 1 737 tkr från institutionerna. Bakom detta 
belopp gömmer sig både en relativt stor utbetalning till Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
och stora återtag från Institutionen för estetiska ämnen och Konsthögskolan. Summan av alla justeringar 
som gjordes under året blev en minskad tilldelning till institutionerna med 444 tkr för utbildning på 

Verksamhet Budgetkod Budget 2022 tkr Utfall 2022 tkr

11 Grundutbildning med anslag 310 Anslag 228 638 221 423

315 Medfinansiering -6 -5

330 Uppdrag 80 76

340 Försäljningsintäkt 7 397 15 920

Summa 11 236 109 237 415

12 Grundutbildning med bidrag 315 Medfinansiering 6 9

320 Bidrag 9 2 023

335 Periodiserade externa medel 0 -2 000

340 Försäljningsintäkt 5 697 4 919

Summa 12 5 712 4 952

13 Uppdragsutbildning 330 Uppdrag 58 37

340 Försäljningsintäkt 1 700 2 090

Summa 13 1 758 2 128

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 310 Anslag 144 508 147 809

315 Medfinansiering -4 320 -3 495

340 Försäljningsintäkt 3 865 7 997

Summa 21 144 053 152 311

22 Bidragsforskning 315 Medfinansiering 4 200 3 495

320 Bidrag 47 013 50 192

335 Periodiserade externa medel 9 006 144

340 Försäljningsintäkt 6 476 6 019

Summa 22 66 695 59 850

23 Uppdragsforskning 330 Uppdrag 1 037 1 965

Summa 23 1 037 1 965

91 Universitetsgemenst ö budget 315 Medfinansiering 123 0

340 Försäljningsintäkt 7 434 7 830

380 Finansiella intäkter 0 7

390 Fördelade gemensamma intäkt 15 585 15 585

Summa 91 23 142 23 422

SUMMA 478 507 482 044

Grundutbildningsanslag Budget 2022 tkr Utfall 2022 tkr

Humanistiska fakulteten 136 604 137 897

Lärarhögskolan 63 906 49 377

SUMMA 200 510 187 274
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grundnivå och avancerad nivå. Den slutliga avräkningen (gjord i februari 2023) visar dock på en 
överproduktion för fakulteten som helt med 2 123 tkr.  

Lärarhögskolan avsatte 63 905 tkr för 903 helårsstudenter i sin budget. Lärarhögskolans preliminära 
avräkning visade ett utfall på 49 378 tkr för 703 helårsstudenter. De producerade helårsstudenterna 
uppgick till 78 procent av de helårsstudenter som Lärarhögskolan avsatt medel för i budgeten.  

Fakulteten erhöll 6 525 tkr för överproduktion under 2020 och 2021. Dessa medel finns i huvudsak på 
fakultetsgemensam nivå, men kommer under 2023 och 2024 utbetalas till institutionerna för stöd till 
utbildning.  

En annan stor avvikelsen vad gäller budget och utfall av anslagsintäkter kommer av att Lärarhögskolan 
från och med 2022 bokför intäkter för VAL/ULV och insatser för att stärka utbildning som 
försäljningsintäkter, det berör främst Institutionen för språkstudier och Institutionen för estetiska 
ämnen. Anslaget för de nationella uppdragen i samiska och meänkieli justerades ner med 1 555 tkr som en 
anpassning till lägre kostnader. 

Fakulteten erhöll 76 tkr i studieavgifter från avgiftsskyldiga studenter. Institutionen för språkstudier och 
Institutionen för idé- och samhällsstudier erhöll intäkterna. 

Försäljningsintäkterna uppgick till 15 920 tkr vilket är en ökning med 8 523 tkr jämfört med budget. 
Avvikelsen fanns till största del på två institutioner. Institutionen för estetiska ämnen erhöll 4 966 tkr i 
försäljningsintäkter medan det budgeterade beloppet var 0 kr. Det handlar dels om intäkter för 
VAL/ULV, dels om medel för utveckling av distansutbildning som i båda fall budgeterats som 
anslagsmedel. Institutionen för språkstudier har de största försäljningsintäkterna, både vad gäller budget 
och utfall, och förutom tidigare nämnda ändring av budgetkod för vissa medel så har några interna 
uppdrag tillkommit och andra har gett högre intäkt än budgeterat. 

Vh 12 – bidrag till utbildningen 
Intäkterna för 2022 uppgick till 4 952 tkr. Det är en minskning med 760 tkr jämfört med budget.  

Av differensen finns 113 tkr på fakultetsgemensam nivå och 646 tkr på Institutionen för estetiska ämnen. 
Bidragsintäkter på fakultetsgemensam nivå kommer huvudsakligen från Kammarkollegiet och avser 
medel för distansutbildning, vilka internfakturerades vidare till Institutionen för estetiska ämnen. 

På Institutionen för estetiska ämnen erhålls medel för att utveckla och ge kurser riktade mot lärare i 
Kulturskolan. Bidraget betalas ut i sin helhet till Lärarhögskolan som därmed äger huvudprojektet. 
Institutionen fakturerar därefter Lärarhögskolan. Fakturerat belopp består av två delar, en del som 
baseras på antal HST samt en del som avser medel för utveckling inom Kulturskoleklivets kurser. Vad 
avser tilldelning kopplat till HST 2022 är utfallet lägre än budgeterat vilket resulterar i minskade intäkter 
motsvarande 1 425 tkr. De medel man under 2022 erhöll för utveckling inom Kulturskoleklivets kurser 
fanns ej med i budget och uppgår till 600 tkr i enlighet med regleringsbrevet. 

Vh 13 – uppdragsutbildning 
Intäkterna för 2022 uppgick till 2 128 tkr. Det är en ökning med 370 tkr jämfört med budget. 

Avvikelsen finns i huvudsak på Institutionen för estetiska ämnen där verksamheten helt och hållet utgörs 
av Lärarlyftet. Orsaken till avvikelsen beror på att man inte haft kännedom om uppdragets omfattning vid 
budgettillfället och därmed gjort en uppskattning. 
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Tabellen nedan visar inbetalade uppdragsmedel de senaste tre åren för hela fakulteten. 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
 
Vh 21 – anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning 
Intäkterna för 2022 uppgick till 152 311 tkr. Det är en ökning med 8 258 tkr jämfört med budget. 

 

Anslagsintäkterna uppgick till 147 809 tkr vilket är 3 301 tkr högre än budgeterat. De största avvikelserna 
finns på fakulteten gemensamt, Arcum och Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Stora 
summor avsedda för publiceringsbaserad resurs och docenters forskning återbetalades (eller betalades 
inte ut) då de personer som medlen var avsedda för av olika anledningar inte kunde nyttja medlen. 
Fakultetsnämnden beslut i juni om att medel för doktorander ska utbetalas under fem år (med 80 procent 
av en årskostnad) i stället för under fyra år (med 100 procent av en årskostnad) innebar också att medel 
blev kvar på fakulteten. Medlen för kompensation för förseningar i avhandlingsarbetet kopplade till Covid 
19 gav också ett stort överskott på fakulteten. Det var en mycket svårbudgeterad post.  

För Arcums del var det bidraget för Future Forest på 3 272 tkr (retroaktivt för 2021 och årets anslag för 
2022) som orsakade avvikelsen jämfört med budget. När det gäller Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper, som redovisar den största minskningen jämfört med budget, förklaras avvikelsen av 
flera budgetposter varav medel för professorer (en professor slutade sin anställning), publiceringsbaserad 
resurs och återbetalning av medel för 2021 var de största. Även vid Institutionen för idé-och 
samhällsstudier var minskningen av anslagsmedel påtaglig. Budgetposten ej beslutade anslag visade stor 
avvikelse, samtidigt som både medel för professorer och expensmedel för tidigare år återbetalades.  

Medlen från Lärarhögskolan ökade med 977 tkr jämfört med budget vilket har att göra med att nya 
doktorander anställdes under 2022 och att Lärarhögskolan inte gjorde någon preliminär tilldelning av 
anställningar i budgeten. 

”Kostnaden” för medfinansiering blev 3 495 tkr, 825 tkr lägre än budgeterat. (Medfinansiering bokförs 
som en intäktsreduktion.) Det finns exempel på både ökad och minskad medfinansiering och den största 
skillnaden mellan budget och utfall finns på Bildmuseet. Där har man använt mindre externa medel än 
budgeterat och eftersom de flesta bidragen kräver medfinansiering påverkades medfinansieringen 
avsevärt. 

Finansiär Utfall 2020 tkr Utfall 2021 tkr Utfall 2022 tkr

10004 LU-Lunds universitet 0 0 23

10012 GU-Göteborgs universitet 24 0 0

10013 LINU-Linneuniversitetet 106 0 0

11231 SKOL-Statens skolverk 2 577 2 634 2 090

21100 Umeå kommun 90 166 0

21109 Övriga kommuner 14 0 0

22100 RVB Region Västerbotten 26 41 14

31200 Svenska företag - övriga 0 6 0

SUMMA 2 838 2 846 2 128

Forskningsanslag Budget 2022 tkr Utfall 2022 tkr

Humanistiska fakulteten 114 809 109 553

Lärarhögskolan 11 525 12 502

SUMMA 126 334 122 055
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Försäljningsintäkterna uppgick till 7 997 tkr vilket är en ökning med 4 132 tkr jämfört med budget. Den 
största avvikelsen finns på Bildmuseet där 2 160 tkr för medfinansiering av institutionsgemensamma 
kostnader bokfördes som en försäljningsintäkt. (När medel flyttas mellan verksamhetsgrenar måste 
bokföringen göras på det viset.) För fakulteten gemensamt finns en differens på 481 tkr som helt och 
hållet är kopplad till insatser för att stärka forskning delbeslut 2. Även dessa medel finns på en annan 
verksamhetsgren på central nivå och måste omföras till denna verksamhetsgren på fakulteten som en 
försäljningsintäkt. För Institutionen för språkstudier, som också redovisar en lite större avvikelse, är det 
främst medel från Arctic Five för finansiering av Journal of Northern Studies som är förklaringen till 
avvikelsen.  

Vh 22 – forskningsbidrag 
Intäkterna för 2022 uppgick till 59 850 tkr. Det är en minskning med 6 845 tkr jämfört med budget. 

De inbetalade bidragen blev 50 192 tkr, vilket är 3 179 tkr mer än budgeterat.  

Flertalet institutioner uppvisar relativt stora avvikelser mellan budget och utfall. Störst är differensen på 
Institutionen för idé- och samhällsstudier vilken erhållit 7 463 tkr mer i bidrag än vad man räknat med i 
budget. Ej budgeterade bidragsintäkter består bland annat av medel avseende HEU-HEALTH (2 476 tkr) 
samt medel från Finlands akademi (3 968 tkr) och från VR för internationell postdoktor (1 050) tkr.   

Även Humlab och Institutionen för språkstudier har erhållit mer bidrag än budgeterat. Institutionen för 
språkstudier har erhållit medel avseende revitalisering och utveckling av minoritetsspråken samiska och 
meänkieli, vilka uppgår till 2 000 tkr inom verksamhet 22. För Humlab avser förändringen bidragsprojekt 
som avslutats och sedan startats upp med nya finansiärer. 

Várdduo, Bildmuseet och Institutionen för kultur- och medievetenskapers bidragsintäkter är samtliga 
lägre än budgeterat. På Bildmuseet uteblev 2 000 tkr vilka förväntades erhållas från en privat sponsor 
samtidigt som projektbidraget från Region Västerbotten/Tillväxtverket blev lägre än förväntat på grund 
av försenad utbetalning från finansiären. På Institutionen för kultur- och medievetenskapers blev utfallet 
2 555 tkr lägre i jämförelse med budget. Huvudsaklig orsak till förändringen är att en större återbetalning 
av redan inbetalda forskningsbidrag gjordes till Vetenskapsrådet under maj månad. Återbetalningen 
gjordes med anledning av att en professor avslutade sin anställning vid institutionen. Differensen hade 
varit än större om ett bidrag från FORMAS avseende forskning under åren 2023–2025 inte betalats ut i 
förtid. Differensen på Várdduo består främst av att man transfererat medel till partners inom ett 
forskningsprojekt, vilket inte beaktats i budget. 

De periodiserade medlen (ej förbrukade projektmedel) uppgick till 144 tkr, vilket är en minskning med 
8 862 tkr jämfört med budget.  

Även vad avser de periodiserade medlen uppvisar flertalet institutioner relativt stora differenser mellan 
budget och utfall. I de fall kostnaderna på ett projekt understiger bidragsintäkterna minskar intäkten 
avseende periodiserade medel. Pengarna balanseras och kan vanligen användas vid ett senare tillfälle 
beroende på avtalsvillkor. Varken Institutionen för idé- och samhällsstudier eller Institutionen för 
språkstudier, vilka båda underskattat sina bidragsintäkter, har nyttjat sina bidragsintäkter till fullo. På 
Institutionen för idé- och samhällsstudier uppgår ej förbrukade projektmedel till -7 983 tkr och på 
Institutionen för språkstudier till -2 409 tkr. På Humlab uppgår de periodiserade medlen till -992 tkr.  

I de fall kostnaderna på ett projekt överstiger bidragsintäkterna ökar intäkten avseende periodiserad 
medel. För de institutioner som överskattat sina bidragsintäkter ser vi motsatt trend i jämförelse med 
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ovanstående. På Várdduo, Bildmuseet och Institutionen för kultur- och medievetenskapers har intäkten 
avseende periodiserade medel ökat. Störst är differensen på Institutionen för kultur- och 
medievetenskapers, där differensen uppgår till 7 182 tkr. När intäkten avseende periodiserade externa 
medel ökar minskar ej förbrukade projektmedel på balansräkningen — effekten blir att man använder 
endera medel som förskottsutbetalats eller medel som rekvireras i efterhand.  

Försäljningsintäkterna blev 6 019 tkr, vilket är 457 tkr lägre än budgeterat. Störst avvikelse står 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper för. Anledning är främst att forskning i ett projekt med 
finansiering från Vetenskapsrådet via Kemiska institutionen inom medie- och kommunikationsvetenskap 
framflyttades till kommande år. 

Tabell på nästa sida visar inbetalade bidragsmedel de senaste tre åren för hela fakulteten. 
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Vh 23 – uppdragsforskning 
Intäkterna för 2022 uppgick till 1 965 tkr. Det är en ökning med 928 tkr jämfört med budget. 

Det miljöarkeologiska laboratoriet bidrog till differensen mellan budget och utfall. Miljöarkeologiska 
laboratoriet, på Institutionen för idé- och samhällsstudier, har fått 308 tkr från Naturhistoriska 
riksmuseet för inköp av ett mikroskop. Detta mikroskop ska användas för uppdraget Pollenmätningar. 

Finansiär Utfall 2020 tkr Utfall 2021 tkr Utfall 2022 tkr

10004 LU-Lunds universitet 0 164 2 300

10005 SU-Stockholms universitet 3 552 3 305 1 192

10006 SLU-Sveriges lantbruksuniv 120 0 120

10008 UU-Uppsala universitet 487 1 421 2 714

10010 ORU-Örebro universitet 1 938 1 640 2 180

10012 GU-Göteborgs universitet 815 647 521

10013 LINU-Linneuniversitetet 580 410 285

10030 HDAL-Högskolan Dalarna 294 121 224

10041 MAU  Malmö Universitet 96 0 0

10062 FHS-Försvarshögskolan 40 0 0

10070 IHS-Gymnastik o Idrottshögskol 450 0 0

11001 VR-Vetenskapsrådet 16 231 9 747 4 208

11003 FORTE- Forsk.rådet f hälsa 1 030 0 0

11004 FORMAS-Fo.råd f miljö,areella 2 161 1 754 4 855

11111 SOFI-Språk- o folkminnesinst 133 0 0

11121 SI-Svenska institutet 0 75 13

11126 Skolforskningsinstitutet 0 0 1 666

11201 AF-Arbetsförmedlingen 260 341 336

11236 TVV-Tillväxtverket (fd Nutek) 0 506 491

11505 STEM-Statens energimyndighet 2 518 1 834 2 362

11818 KAMK-Kammarkollegiet 993 743 2 843

11832 NRM-Naturhistoriska riksmuseet 0 100 100

11836 POLAR-Polarforskningssekretari 0 30 0

11839 RAA-Riksantikvarieämbetet 2 145 789 0

11857 KUR-Statens kulturråd 0 0 70

14010 Riksbankens jubileumsfond 3 582 928 876

15100 Stift förvaltade av UmU 196 207 212

21100 Umeå kommun 5 000 5 215 5 034

21109 Övriga kommuner 0 0 0

31200 Svenska företag - övriga 5 000 3 000 3 000

31301 Chalmers tekniska högskola AB 0 0 482

32700 Wallenbergsstiftelserna 6 545 8 782 9 642

32900 Övriga org o ideella förening 724 146 426

32911 G Gustafssons stift 0 -34 0

32915 SJCKMS Kempe via stud.kår -1 -7 0

32927 Vitterhetsakademien 0 12 0

32950 Enskilda personer 50 0 -19

41100 Nordiska ministerrådet 0 42 0

41200 Övr nordiska organisationer -117 288 5 103

41900 Övr internationella organisati 39 85 150

42100 EU-programmet 828 736 1 761

42101 EU-programmet via koordinator 217 325 3 063

SUMMA 55 906 43 353 56 211
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Marknadsläget inom uppdragsarkeologi är svårbedömt just nu. Laboratoriet har fakturerat in uppdrag för 
975 tkr, vilket är något lägre än man räknat med i budget.  

Utöver medel avseende miljöarkeologiska laboratoriet har Institutionen för idé- och samhällsstudier 
erhållit medel från Linköpings universitet för HALDI projektet (217 tkr), medel från Vetenskapsrådet 
avseende två lektorers deltagande i olika råd (150 tkr) samt medel avseende några mindre uppdrag. 

Mindre uppdragsintäkter förekommer även på Institutionen för språkstudier och Institutionen för kultur- 
och medievetenskaper men differensen i relation till budget är liten. 

Nedanstående tabell visar inbetalade uppdragsmedel de senaste tre åren för hela fakulteten. 

 

Övrig verksamhet 
 
Vh 91 – universitetsgemensam övrig verksamhet 
Intäkterna för 2022 uppgick till 23 422 tkr. Det är en ökning med 280 tkr jämfört med budget.  

Samtliga intäkter inom verksamheten finns på Bildmuseet. Bildmuseets försäljningsintäkter blev högre än 
budgeterat. Inom försäljningsintäkterna ryms de medel som fördelas från universitetsgemensam nivå och 
fakultetsnivå. Det rör sig om medel avseende strategiska satsningar såsom samfinansiering av 
Konstnärligt campus och medel från rektors strategiska resurs samt övriga medel för att bedriva 
verksamheten. Under 2022 har Bildmuseet även erhållit medel avseende försäljning i shopen liksom 
intäkter för kurssamarbeten med andra institutioner och enheter vid universitetet. Att 
försäljningsintäkterna fallit ut högre än budget beror på oförutsedda turnéintäkter för utställningar som 
producerats — övriga intäkter är i linje med budget. 

 

Finansiär Utfall 2020 tkr Utfall 2021 tkr Utfall 2022 tkr

10002 LIU-Linköpings universitet 0 0 217

10005 SU-Stockholms universitet 31 57 37

10006 SLU-Sveriges lantbruksuniv 18 20 29

10008 UU-Uppsala universitet 56 55 0

10012 GU-Göteborgs universitet 0 37 28

10030 HDAL-Högskolan Dalarna 22 0 61

10042 MH-Mittuniversitetet 6 59 22

11001 VR-Vetenskapsrådet 75 75 150

11239 TRV-Trafikverket 671 0 0

11832 NRM-Naturhistoriska riksmuseet 0 0 308

11849 SA-Sametinget 200 0 0

21109 Övriga kommuner 61 144 0

22109 Övriga Regioner 0 0 20

31200 Svenska företag - övriga 225 297 804

32900 Övriga org o ideella förening 91 0 21

41200 Övr nordiska organisationer 519 1857 127

41900 Övr internationella organisati 50 0 0

43200 Utländska företag ej EU 0 0 50

89000 Balanserad kapitalförändring 42 129 90

SUMMA 2 067 2 730 1 965
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Kostnader 
 
De totala kostnaderna för budgetåret 2022 uppgick till 469 448 tkr. Det är en minskning med 20 652 tkr 
jämfört med budget.  

 

Verksamhet Budgetkod Budget 2022 tkr Utfall 2022 tkr

10 Grundutbildningens stödverksam 410 Lönekostnader -31 713 -31 533

490 Övriga personalkostnader -401 -317

510 Lokalkostnader -4 774 -4 943

520 Driftskostnader -6 717 -6 839

547 Universitetsgem kostnader -8 142 -8 163

548 Fakultetsgem kostnader 8 468 9 867

549 Institutionsgem kostnader 43 272 41 968

690 Avskrivningar -11 -19

Summa 10 -18 22

11 Grundutbildning med anslag 410 Lönekostnader -115 714 -113 275

490 Övriga personalkostnader -406 -522

510 Lokalkostnader -33 694 -33 659

520 Driftskostnader -11 529 -10 007

547 Universitetsgem kostnader -29 868 -29 121

548 Fakultetsgem kostnader -9 898 -9 652

549 Institutionsgem kostnader -42 628 -41 316

590 Finansiella kostnader 0 -4

690 Avskrivningar -1 353 -1 639

Summa 11 -245 091 -239 195

12 Grundutbildning med bidrag 410 Lönekostnader -1 423 -1 598

490 Övriga personalkostnader 0 -3

510 Lokalkostnader -905 -616

520 Driftskostnader -1 703 -1 314

547 Universitetsgem kostnader -486 -400

548 Fakultetsgem kostnader -162 -132

549 Institutionsgem kostnader -443 -399

690 Avskrivningar -591 -595

Summa 12 -5 712 -5 058

13 Uppdragsutbildning 410 Lönekostnader -884 -1 042

510 Lokalkostnader -477 -649

520 Driftskostnader -3 -30

547 Universitetsgem kostnader -99 -108

548 Fakultetsgem kostnader -72 -83

549 Institutionsgem kostnader -201 -252

Summa 13 -1 736 -2 165

SUMMA -252 556 -246 396
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Verksamhet Budgetkod Budget 2022 tkr Utfall 2022 tkr

20 Forskn, forskarutb stödv-het 410 Lönekostnader -19 764 -18 727

490 Övriga personalkostnader -184 -353

510 Lokalkostnader -3 721 -3 609

520 Driftskostnader -3 260 -3 568

547 Universitetsgem kostnader -3 284 -3 174

548 Fakultetsgem kostnader 6 910 6 180

549 Institutionsgem kostnader 23 359 19 563

690 Avskrivningar -17 -21

Summa 20 38 -3 706

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 410 Lönekostnader -88 684 -80 880

490 Övriga personalkostnader -277 -644

510 Lokalkostnader -7 680 -7 558

520 Driftskostnader -13 082 -11 116

547 Universitetsgem kostnader -15 137 -13 808

548 Fakultetsgem kostnader -4 831 -4 409

549 Institutionsgem kostnader -16 108 -13 757

590 Finansiella kostnader 0 -4

690 Avskrivningar -1 316 -1 277

730 Medel för transfereringar 65 65

770 Transfereringar -65 -65

Summa 21 -147 117 -133 454

22 Bidragsforskning 410 Lönekostnader -29 215 -28 502

490 Övriga personalkostnader -10 176

510 Lokalkostnader -9 868 -10 167

520 Driftskostnader -12 827 -8 318

547 Universitetsgem kostnader -5 768 -5 277

548 Fakultetsgem kostnader -1 862 -1 704

549 Institutionsgem kostnader -7 178 -5 652

590 Finansiella kostnader 0 -8

690 Avskrivningar -228 -246

730 Medel för transfereringar 7 444 7 589

770 Transfereringar -7 444 -7 589

Summa 22 -66 956 -59 699

23 Uppdragsforskning 410 Lönekostnader -898 -1 086

490 Övriga personalkostnader 0 20

510 Lokalkostnader -45 -43

520 Driftskostnader -98 -263

547 Universitetsgem kostnader -155 -209

548 Fakultetsgem kostnader -50 -67

549 Institutionsgem kostnader -113 -154

690 Avskrivningar -4 -25

Summa 23 -1 362 -1 829

SUMMA -215 397 -198 688
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 
Vh 10 – stöd till utbildning 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 51 814 tkr inklusive universitetsgemensamma kostnader. Resultatet på 
verksamhetsgrenen blev 22 tkr. Det är en minskning med 40 tkr jämfört med budget.  

Utfallet av stödkostnader låg mycket nära budgeterat belopp. På institutionsnivå finns vissa avvikelser 
sett till huruvida stödkostnader under- eller överskattats med det rör sig om relativt små differenser. På 
aggregerad nivå är differensen mellan budget och utfall endast 56 tkr.  

För att finansiera stödverksamheten på institutionsnivå har kärnverksamheten bidragit med 41 968 tkr 
att jämföra med 43 272 tkr i budget. Utfallet är ett resultat av att kostnadsbasen överskattats och effekten 
blir att stödverksamheten på institutionsnivå gör ett underskott på 1 490 tkr. Underskottet hade varit än 
större om Institutionen för estetiska ämnen inte valt att förändra procentsatsen för 
institutionsgemensamma kostnader under pågående budgetår. Institutionsgemensamma kostnader 
bidrog till underskottet med 1 304 tkr.  

Verksamhetsgren Bas IGEM IGEM % 

  Budget Utfall Budget Utfall 

1 Grundutbildning m stödfunktion 125 796 122 523 34,4% 34,2% 
 

För att finansiera fakultetsgemensam stödverksamhet debiteras institutioner inom humanistisk fakultet 
ett procentuellt påslag på sin kostnadsbas inom stöd- och kärnverksamhet, det vill säga på kostnader 
kopplat till extern drift och lön. Från och med 2022 fastställs procentsatsen av fakultetsnämnden i 
samband med budget att jämföra med tidigare modell där varje institution tilldelades en fast kostnad för 
fakultetsgemensamma respektive universitetsgemensamma kostnader. 

På fakultetsnivå är utfallet det motsatta jämfört med på institutionsnivå och fakultetsgemensam 
stödverksamhet gör ett överskott på 1 511 tkr. Budgeterad procentsats för fakultetsgemensamma 
kostnader 2022 är 8,1 procent framräknat med utgångspunkt i en kostnadsbas motsvarande 130 037 tkr. 
Den modell man använt för att beräkna kostnadsbas har visat sig ge en skev bild av kostnadsutvecklingen. 
Viktiga aspekter är att modellen främst är baserad på historiska siffror samt att den användes för första 

Verksamhet Budgetkod Budget 2022 tkr Utfall 2022 tkr

90 Univ gemensam stödverksamhet 410 Lönekostnader -2 697 -1 888

510 Lokalkostnader -341 -351

520 Driftskostnader -315 -308

549 Institutionsgem kostnader 3 356 2 857

Summa 90 3 310

91 Universitetsgemenst ö budget 410 Lönekostnader -6 708 -9 763

490 Övriga personalkostnader -501 -312

510 Lokalkostnader -9 -66

520 Driftskostnader -11 149 -11 382

549 Institutionsgem kostnader -3 356 -2 857

590 Finansiella kostnader 0 -13

690 Avskrivningar -427 -282

Summa 91 -22 150 -24 674

SUMMA -22 147 -24 364
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gången inför budget 2022. Värt att beakta är även att modellen används innan institutionerna lägger sina 
budgetar – inför budget 2023 har man använt andra sätt att uppskatta kostnadsbasen.  

I tabellen nedan framgår den kostnadsbas som man räknat fram på fakultetsnivå, den kostnadsbas som 
våra institutioner budgeterat samt utfall. Tabellen visar en tydlig skillnad mellan den totala kostnadsbas 
som finns budgeterad på institutionsnivå och den kostnadsbas som räknats fram på fakultetsnivå. I 
tabellen framgår även att institutionernas uppskattning vad avser kostnadsbas är mer i linje med faktiskt 
utfall, vilket är helt rimligt baserat på den insyn de har i verksamheten. 

 
 
Differensen i budgeterad kostnadsbas mellan institutions- och fakultetsnivå inverkar positivt på det 
aggregerade utfallet relativt budget, vilket även framgår i grafen nedan. Att procentsatsen för 
fakultetsgemensamma kostnader överskattats innebär dock att medel oavsiktligt omfördelats mellan 
institutions- och fakultetsnivå. Utfallet visar att en procentsats för fakultetsgemensamma kostnader på 
7 procent hade varit fullgott för att täcka kostnaderna för stödverksamheten. Fakultetsgemensamma 
kostnader bidrog till överskottet med 1 399 tkr på fakultetsgemensam nivå — resterade överskott kopplas 
samman med avvikelser inom stödkostnaderna på fakultetsnivå. 
 

 
 
 
Vh 11 – anslagsfinansierad utbildning 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 239 195 tkr. Det är en minskning med 5 896 tkr jämfört med budget.  

Lönekostnaderna uppgick till 113 275 tkr, vilket är en minskning med 2 439 tkr jämfört med budget. På 
institutionsnivå finns exempel på både högre och lägre kostnader jämfört med budgeterade belopp. 
Konsthögskolan har avsevärt lägre lönekostnader än budgeterat vilket beror på en mängd faktorer 
kopplade till tillsättningar (försenade, avbrutna), uppsägningar och inköp av lärartimmar från externa 
lärare. Lägre lönekostnader redovisar också Institutionen för språkstudier där också tillsättningar 
(försenade, avbrutna), uppsägningar, erhålla forskningsmedel och olika typer av frånvaro gjorde att 
kostnaderna blev lägre än budgeterat.  
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Den största avvikelsen vad gäller lönekostnader finns på Institutionen för idé- och samhällsstudier, där 
utfallet blev 2 631 tkr högre än budgeterat. Där har man lagt ut betydligt fler timmar i undervisning än 
man budgeterat för. Det är fler anställningar, både tillsvidare och tidsbegränsade, och fler timarvoderade 
lärare som har gjort detta möjligt.  

Lokalkostnaderna uppgick till 33 659 tkr, vilket endast är en budgetavvikelse på 35 tkr. 

Driftskostnaderna uppgick till 10 007 tkr, vilket är en minskning med bara 1 522 tkr jämfört med budget. 
Det finns både högre och lägre utfall jämfört med budget. Störst minskning i förhållande till budget visar 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper där inköp av juridisk person i undervisning blev lägre än 
budgeterat, likaså utfallet av sökbara medel från fakultet och förbrukningen av expensmedel. Både 
Konsthögskolan och Institutionen för språkstudier redovisar lägre driftkostnader jämfört med budget. I 
Konsthögskolans fall förklaras det av utebliven undervisningstid och att en ombyggnation av ett kontor 
bokfördes som avskrivningskostnad i stället för driftkostnad. I Institutionen för språkstudiers fall beror 
avvikelsen till största del på att kostnader för språksatsningen SKRIVUM blev lägre än budgeterat då 
deltagarantalet blev lägre än planerat. 

Högre driftkostnader än budgeterat redovisar Institutionen för idé- och samhällsstudier och Institutionen 
för estetiska ämnen. För Institutionen för idé- och samhällsstudier är det kostnaden för studieresor och 
inköp av utrustning som gett högre driftkostnader och för Institutionen för estetiska ämnen är det 
upprusning av undervisningslokaler och tillhörande utrustning och inköp av undervisning från andra 
institutioner som orsakat kostnadsökningen.  

De gemensamma kostnaderna uppgick till 80 089 tkr vilket är en minskning med 2 306 tkr jämfört med 
budget. Utfallet av gemensamma kostnader följer utfallet av lönekostnader och driftskostnader och 
Institutionen för idé- och samhällsstudier redovisar den största ökningen av gemensamma kostnader 
medan Konsthögskolan, Institutionen för språkstudier och Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper visar de största minskningarna av gemensamma kostnader.  

Avskrivningskostnaderna uppgick till 1 639 tkr vilket är 286 tkr högre än budget. Den större delen av 
avvikelsen återfinns på Institutionen för estetiska ämnen där upprustningen av undervisningslokaler 
börjat ge högre avskrivningskostnader.  

Vh 12 – bidrag till grundutbildning 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 5 058tkr. Det är en minskning med 654 tkr jämfört med budget. 

Av avvikelsen avser 106 tkr medel för distansutbildning, medel som kommer från Kammarkollegiet, 
mellanlandar på fakulteten gemensamt och sen internfakturerades av Institutionen för estetiska ämnen. 

Resterande differens motsvarande 548 tkr finns på Institutionen för estetiska ämnen. Utfallet är ett 
resultat av att kostnaderna anpassats efter minskade intäkter inom verksamheten till följd av att HST 
tilldelningen fallit ut lägre än beräknat. Störst minskning ses inom budgetkoden lokaler men även 
driftskostnaderna har minskat. Lönekostnaderna har ökat något från 1 414 tkr i budget till 1 570 tkr. 

Vh 13 – uppdragsutbildning 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 2 165 tkr. Det är en ökning med 429 tkr jämfört med budget. 

Avvikelsen finns i huvudsak på Institutionen för estetiska ämnen där verksamheten helt och hållet utgörs 
av Lärarlyftet. Kostnaderna för Lärarlyftet 2022 uppgick till 2 128 tkr, vilket är en ökning med 456 tkr 
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jämfört med budget. Orsaken till avvikelsen är att uppdragets omfattning underskattats vid budgetering 
vilket resulterat i högre intäkter och därmed sammanhängande kostnader. Störst inverkan på 
kostnadsökningen har lönekostnader följt av lokalkostnader. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
 
Vh 20 – stöd till forskning/forskarutbildning 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 29 450 tkr inklusive universitetsgemensamma kostnader. Resultatet på 
verksamhetsgrenen blev – 3 706 tkr. Det är en minskning med 3 744 tkr jämfört med budget.  

På både institutions- och fakultetsgemensam nivå förekommer relativt stora differenser vad avser utfall 
av stödkostnader i förhållande till budget. Humlab, Várdduo, Bildmuseet, Konsthögskolan, Institutionen 
för estetiska ämnen och Institutionen för idé och samhällsstudier har överskattat sin stödkostnad med 
totalt 2 350 tkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av differenser inom lönekostnader.  

Störst avvikelse står Institutionen för estetiska ämnen för följt av Humlab och Bildmuseet. På 
Institutionen för estetiska ämnen har lönekostnader omfördelats från verksamhet 20 till verksamhet 10 
samtidigt som sjukskrivningar ytterligare bidragit till kostnadsminskningen. På Bildmuseet har kostnader 
på motsvarande sätt omfördelats, dock denna gång från stöd- till kärnverksamhet. Både Bildmuseet och 
Institutionen för estetiska ämnen har valt att ändra procentsats för institutionsgemensamma kostnader 
under pågående budgetår för att anpassa sig efter kostnadsförändringar inom stödverksamheten. På 
Humlab beror differensen utfall relativt budget på försenade rekryteringar.  

Arcum, Institutionen för språkstudier och Institutionen för kultur- och medievetenskaper har 
underskattat sina stödkostnader med totalt 1 159 tkr jämför med budget, vilket till mesta del förklaras av 
differenser inom lönekostnader. Störst avvikelse står Arcum och Institutionen för språkstudier för, vilket 
bland annat beror på att man på Institutionen för språkstudier tillfört kostnader avseende biträdande 
prefekt på verksamheten.  

Även fakulteten gemensamt har underskattat sina stödkostnader vilket delvis är en följd av att kostnaden 
avseende uppdragstillägg till fakultetens dekaner fallit ut högre än beräknat tillsammans med det faktum 
att löneökningarna blev högre än indexerat och att fakultetsnämnden beslutat att utöka bemanningen på 
kansliet med en ekonom. 

Den totala differensen mellan budget och utfallet avseende stödkostnader ligger på -781 tkr, vilket till viss 
andel minskar stödverksamhetens underskott. Underskottet inom stödverksamheten är en följd av att 
kostnadsbasen överskattats på både fakultets- och institutionsnivå.  

För att finansiera stödverksamheten på institutionsnivå har kärnverksamheten bidragit med 19 563 tkr att 
jämföra med 23 359 tkr i budget. Utfallet är ett resultat av att kostnadsbasen överskattats och effekten blir 
att stödverksamheten på institutionsnivå gör ett underskott på 2 534 tkr trots att kostnaderna för 
stödverksamheten minskat. Institutionsgemensamma kostnader är 3 796 tkr lägre än budgeterat. 

Verksamhetsgren Bas IGEM IGEM % 

  Budget Utfall Budget Utfall 

2 Forskn o fo utb m stödfunktion 133 065 122 118 17,5% 19,1% 
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För att finansiera fakultetsgemensam stödverksamhet debiteras institutioner inom fakulteten ett 
procentuellt påslag på sin kostnadsbas inom stöd- och kärnverksamhet, det vill säga på kostnader kopplat 
till extern drift och lön. Från och med 2022 fastställs procentsatsen av fakultetsnämnden i samband med 
budget att jämföra med tidigare modell där varje institution tilldelades en fast kostnad för 
fakultetsgemensamma respektive universitetsgemensamma kostnader. 

Även fakultetsgemensam stödverksamhet gör ett överskott motsvarande 1 172 tkr. Budgeterad procentsats 
för fakultetsgemensamma kostnader 2022 är 5,1 procent framräknat med utgångspunkt i en kostnadsbas 
motsvarande 153 031 tkr. Den modell man använt för att beräkna kostnadsbas har visat sig ge en relativt 
skev bild av kostnadsutvecklingen. Viktiga aspekter är att modellen främst är baserad på historiska siffror 
samt att den användes för första gången inför budget 2022. Värt att beakta är även att modellen används 
innan institutionerna lägger sina budgetar — inför budget 2023 har man använt andra sätt att uppskatta 
kostnadsbasen.  

I tabellen nedan framgår den kostnadsbas som man räknat fram på fakultetsnivå, den kostnadsbas som 
våra institutioner budgeterat samt utfall. Tabellen visar en tydlig skillnad mellan den totala kostnadsbas 
som finns budgeterad på institutionsnivå och den kostnadsbas som räknats fram på fakultetsnivå. I 
tabellen framgår även att man både på institutions- och fakultetsnivå överskattat kostnadsbasen, dock 
något mindre på institutionsnivå. Differensen vad avser fakultetsgemensamma kostnader uppgår till 
730 tkr.  

 
 
Grafen visar hur fakultets- och institutionsgemensamma kostnader bidrar till ett underskott inom 
stödverksamheten -Detta trots att stödkostnaderna faller ut något lägre än vad man räknat med i budget. 
 

 

Vh 21 – anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 133 454 tkr. Det är en minskning med 13 663 tkr jämfört med budget. 

Lönekostnaderna uppgick till 80 880 tkr, vilket är 7 804 tkr lägre än budgeterat. Alla 
organisationsenheter har lägre lönekostnader än budgeterat förutom fakulteten gemensamt. Den största 
minskningen i relation till budget redovisar Arcum där rekryteringen av doktorander inte skedde i den 

Verksamhetsgren

Budget - fakultet Budget - institution Utfall Budget Utfall

2 Forskn o fo utb m stödfunktion 153 031 147 764 135 851 5,1% 5,9%

Bas FGEM FGEM %
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takt som var budgeterad för. Institutionen för språkstudier har lägre lönekostnader än budget orsakat av 
att forskning inte rymts i tjänsten, framskjuten forskningstid och olika typer av frånvaro. Institutionen för 
kultur- och medievetenskaper visar lägre lönekostnader än budgeterat vilket till största del har att göra 
med personal som sagt upp sin anställning och frånvaro. Humlab har också påtagligt lägre lönekostnader 
än budgeterat, vilket förklaras av försenade rekryteringar och personal som sagt upp sina anställningar 
samt att personal behövdes inom externfinansierad forskning (verksamhet 22) i högre grad än 
budgeterat.  

Lokalkostnaderna uppgick till 7 558 tkr, vilket är 122 tkr lägre än budget. 

Driftskostnaderna uppgick till 11 116 tkr vilket är 1 966 tkr lägre än budget. Flertalet institutioner och 
enheter har lägre driftskostnader än budgeterat men Institutionen för idé- och samhällsstudier har 
väsentligt högre driftskostnader. Lärare och doktorander har använt mer av sina expensmedel än vad som 
var budgeterat samtidigt som interna köp av forskningstid blev högre än beräknat. Vidare blev kostnader 
för språkgranskning, resor och inköp av utrustning och möbler högre än budgeterat. Bland de som har 
lägre driftkostnader utmärker sig Arcum genom att ha det högsta beloppet, vilket även i detta fall är 
kopplat till att färre doktorander antagits och vid senare tidpunkt än beräknat. Institutionen för 
språkstudier har lägre driftskostnader eftersom kostnaderna för disputationer blev lägre än beräknat och 
kostnader för datorer och kringutrustning bokfördes som avskrivningar i stället för drift. Institutionen för 
kultur- och medievetenskaper redovisar lägre driftskostnader vilket, likt på Institutionen för språkstudier, 
var relaterat till lägre disputationskostnader men också till lägre förbrukning av expensmedel. 

De gemensamma kostnaderna uppgick till 31 975 tkr, vilket är 4 102 tkr lägre än budget. Minskningen är 
en naturligt följd av att lönekostnaderna och driftskostnaderna är lägre än budgeterat. Den största 
minskningen av gemensamma kostnader finns på Arcum, följt av Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper och Institutionen för språkstudier. Eftersom stödkostnaderna sällan avviker stort från 
budget innebär det att de berörda institutionerna inte fått täckning för sina gemensamma kostnader. 
Även på Institutioner för estiska ämnen minskade gemensamma kostnader avsevärt men det faktum att 
kostnader omfördelats från verksamhet 20 till verksamhet 10 samt att procentsatsen för 
institutionsgemensamma kostnader ändrats under pågående budgetår gör att stödverksamheten gör ett 
blygsamt positivt resultat. 

Avskrivningskostnaderna uppgick till 1 277 tkr, vilket är en minskning med 39 tkr jämfört med budget. 

Vh 22 – forskningsbidrag 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 59 699 tkr att jämföra med 66 956 tkr i budget. Differensen är 7 257 
tkr. 

På fakulteten gemensamt består kostnaderna inom verksamheten av upplupna löner, vilka uppgår till 612 
tkr – en ökning relativt budget (som var o tkr). I övrigt har samtliga fakultetens institutioner överskattat 
sina kostnader inom verksamheten. Várdduo, Bildmuseet och Institutionen för kultur- och 
medievetenskapers är de institutioner där avvikelsen mellan budget och utfall är som störst. På 
Bildmuseet minskar kostnaderna i linje med intäkterna motsvarande 2 199 tkr. På Institutionen för 
kultur- och medievetenskapers förklaras differensen av lägre löne- och övriga personalkostnader än vad 
man antagit i budget, vilket bland annat beror på föräldraledigheter samt att en professor valt att avsluta 
sin anställning vid Umeå universitet. Även en minskning i driftskostnader motsvarande 1 155 tkr bidrog 
till differensen. Att driftskostnaderna minskar i denna omfattning beror på att internfakturor tillhörande 
ett projekt som bytt medelsförvaltare uteblivit. På Institutionen för kultur- och medievetenskapers uppgår 
differensen till 2 263 tkr. På Várdduo är differensen 1 002 tkr – en följd av minskade driftskostnader.  
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Vh 23 – uppdragsforskning 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 1 829 tkr. Det är en ökning med 467 tkr jämfört med budget. 

Institutionen för idé- och samhällsstudier är den institution inom fakulteten som bidrar mest till 
differensen inom uppdragsforskning. Differensen mellan budget och utfall uppgår till 421 tkr och beror på 
flera faktorer såsom ökade drift- och lönekostnader samt ökade avskrivningskostnader. 

Ökade avskrivningskostnader härrör från inköp av ett mikroskop till projekt Pollenanalyser. En andel av 
differensen i lön- och driftkostnader kopplas samman med projektet HALDI där man bland annat använd 
medel till provtagningar. Även lönekostnader kopplat till två lektorers deltagande i olika råd har 
tillkommit — en effekt av att kostnaderna avseende extern drift och lön ökar är att även de gemensamma 
kostnaderna ökar. 

Övrig verksamhet 
 
Vh 90 – universitetsgemensam stödverksamhet 
Kostnaderna för 2022 för stödverksamheten uppgick till 2 547 tkr. Resultatet för verksamheten var 
310 tkr. Det är en ökning med 307 tkr jämfört med budget. 

Skillnaden mellan budget och utfall vad gäller stödkostnaderna är -806 tkr. Det som orsakade avvikelsen 
är till stor del lönekostnaderna, vilka minskade med 809 tkr. Orsaken till minskningen är att man 
omfördelat kostnader från stöd- till kärnverksamheten på Bildmuseet. 

För att finansiera stödverksamheten på institutionsnivå har kärnverksamheten bidragit med 2 857 tkr att 
jämföra med 3 356 tkr i budget. Utfallet är ett resultat av att man ändra procentsats för 
institutionsgemensamma kostnader under pågående budgetår och därmed anpassat procentsatsen till 
den omfördelning av kostnader som genomförts. I samband med omfördelningen har man även tagit 
hänsyn till att kostnadsbasen underskattades i budget – en konsekvens av att vissa kostnader inte märkts 
med extern motpart. En korrekt siffra vad avser kostnadsbas i budget skulle ha varit 18 358 tkr 

Den kostnadsbas som räknades fram i samband med ändring av procentsats för institutionsgemensamma 
kostnader skiljer sig något relativt utfall vilket förklarar överskottet inom stödverksamheten.   

Verksamhetsgren Bas IGEM IGEM % 

  Budget Utfall Budget Utfall 

7 Övrigt 12 116 18 677 27,7% 13,6% 
 

Vh 91 – universitetsgemensam övrig verksamhet 
Kostnaderna för 2022 uppgick till 24 674 tkr. Det är en ökning med 2 524 tkr jämfört med budget.  

Lönekostnaderna inom verksamheten finns till stor del på Bildmuseet och uppgick till 9 763 tkr, vilket är 
3 055 tkr mer än budgeterat. Inom verksamheten finns även lönekostnader på fakulteten gemensamt men 
det rör sig om upplupna lönekostnader kopplade till Bildmuseet. Kostnadsökningen på Bildmuseet beror 
delvis på att lönekostnader omfördelats från stöd- till kärnverksamheten liksom det faktum att en privat 
donation på 2 000 tkr uteblivit, vilket resulterat i att lönekostnader som i budget avsågs belasta 
verksamhet 22 i stället belastade verksamhet 91. 
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Även kostnader avseende lokaler har ökat men differensen jämfört med budget är relativt liten. 
Avskrivningskostnaderna och övriga personalkostnader minskar något relativt budget. Även 
institutionsgemensamma kostnader minskade till följd av att procentsatsen för institutionsgemensamma 
kostnader räknats ned under pågående budgetår. 

Driftkostnaderna är i linje med budget men i beloppet ingår en intern omföring där medel omfördelats 
från verksamhet 21 till verksamhet 91 i form av en försäljning. Det rör sig om 2 160 tkr vilket innebär att 
driftskostnaderna relativt budget de facto har minskat. Orsaken till minskningen är att två utställningar 
blivit billigare än vad man räknat med. 

Balanserade medel 
 
I ej förbrukade projektmedel ingår förutbetalda och upplupna bidragsintäkter. De ej förbrukade 
projektmedlen uppgick till 37 330 tkr. Det motsvarar 58 procent av kostnaderna för 2022.  

Inom verksamhet grundutbildning med bidrag uppgår de ej förbrukade projektmedel till 2 097 tkr 
motsvarande 41 procent av kostnaderna. Medel avser till största del ett nytillkommet nationellt uppdrag 
på Institutionen för språkstudier som syftar till att stärka och utveckla arbetet med revitalisering och 
bevarande av minoritetsspråken meänkieli och samiska. Dessa medel kommer återbetalas 2023. 

Inom verksamheten bidragsforskning uppgår ej förbrukade projektmedel till 35 234 tkr motsvarande 59 
procent av kostnaderna. De förutbetalda bidragsmedlen uppgick till 39 931 tkr och kom främst från 
Vetenskapsrådet (17 279 tkr), följd av Formas (4 423 tkr), övriga nordiska organisationer (4 057 tkr), EU-
programmet via koordinator (2 180 tkr) samt Kammarkollegiet (1 997 tkr). De upplupna 
bidragsintäkterna uppgick till 4 697 tkr och härrörde främst från Wallenbergstiftelserna (978 tkr), 
Riksbankens jubileumsfond (2 143 tkr) och Tillväxtverket (1 240 tkr).  

 

Vid årets slut fanns 169 718 tkr i balanserat kapital. Det motsvarar 36 procent av kostnaderna för 2022. 

 

Verksamhet Utfall 2020 tkr Utfall 2021 tkr Utfall 2022 tkr

Ej förbrukade 
projmedel i % av 
kostnader 2022

12 Grundutbildning med bidrag 97 97 2 097 41%

22 Bidragsforskning 43 601 35 378 35 234 59%

SUMMA 43 697 35 475 37 330 58%

Verksamhet Utfall 2020 tkr Utfall 2021 tkr Utfall 2022 tkr

Bal kapital i % 
av kostnader 

2022

10 Grundutbildningens stödverksam 5 377 4 248 22 -100%

11 Grundutbildning med anslag 46 248 67 754 68 184 29%

12 Grundutbildning med bidrag -45 -61 -166 -3%

13 Uppdragsutbildning -2 20 -17 -1%

20 Forskn, forskarutb stödv-het -863 -5 242 -3 707 -100%

21 Forskn o fo utb med fak.anslag 86 342 87 600 101 216 76%

22 Bidragsforskning 252 -190 -38 0%

23 Uppdragsforskning 757 566 703 38%

90 Univ gemensam stödverksamhet -1 050 516 310 -100%

91 Universitetsgemensamt ö budget 5 275 3 947 3 212 13%

SUMMA 142 291 159 160 169 718 36%
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För verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-13) uppgår det balanserade 
kapitalet till 68 022 tkr. Det motsvarar 28 procent av kostnaderna för 2022.  

Stödverksamheten gör ett blygsamt överskott under 2022 motsvarande 22 tkr. Resultatet för 
kärnverksamheten blir ett underskott på 1 923 tkr, vilket bidrar till en minskning av det balanserade 
kapitalet på aggregerad nivå. Störst myndighetskapital finns inom verksamhet 11.  

Flertalet institutioner, såsom Institutionen för språkstudier, Institutionen för idé- och samhällsstudier 
och Institutionen för kultur- och medievetenskaper gör ett underskott under 2022. På Institutionen för 
språkstudier och Institutionen för kultur- och medievetenskaper är underskottet lägre än vad man räknat 
med i budget — gemensam nämnare för båda dessa institutioner är att kostnaderna minskat relativt 
budget. På Institutionen för idé och samhällsstudier har både intäkterna och kostnaderna ökat med 
övervikt på det sistnämnda, vilket förklarar en ökning i underskott relativt vad man räknat med i budget.  

Övriga institutioner, inklusive fakulteten gemensamt, gör ett överskott inom verksamhetsgrenen. 
Överskottet på fakultetsnivå förklaras till viss del av den preliminära avräkning som gjordes i slutet av 
2022 som innebar att 1 737 tkr återbetalades från institutions- till fakultetsnivå liksom det faktum att 
intäkten för fakultetsgemensamma kostnader renderade ett plus inom stödverksamheten motsvarande 
1 511 tkr. I övrigt innebar slutavräkningen för 2020 och 2021 extra anslag motsvarande 6 525 tkr vilket 
också bidrog till överskottet.  

På institutionsnivå bygger Humlab, Konsthögskolan och Institutionen för estetiska ämnen på sitt 
myndighetskapital. I en verklighet där det är önskvärt att myndighetskapitalet krymper kan det vara värt 
att nämnas att Institutionen för estetiska ämnen hade räknat med ett än större bidrag till 
myndighetskapitalet motsvarande 6 239 tkr, vilket i stället landande på 460 tkr. På Konsthögskolan och 
Humlab har man underskattat både sina intäkter och sina kostnader. Konsthögskolan är den institution 
inom Humanistisk fakultet som under 2022 bidrar mest till myndighetskapitalet — resultatet för 
Konsthögskolan för 2022 blev 1 269 tkr. 

Sett i ett treårsperspektiv för perioden 2020-2022 sticker resultatet för år 2021 ut. Under året ökade 
fakultetens myndighetskapital på institutionsnivå med 20 383 tkr.  



 

Beslut 
Dnr 

 

Datum 
Sid 22 (24)  

 

 Humanistiska fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Nedanstående diagram ger en fingervisning om hur stor del av myndighetskapitalet inom 
verksamhetsgren utbildning på grundnivå och avancerad nivå som är/var intecknat och hur stor del som 
är/var ointecknat för femårsperioden 2022–2026. Den tabell över myndighetskapital som fakulteten 
använder sträcker sig till och med 2026 och osäkerheten över exakt när förbrukningen sker är större ju 
längre fram i tiden vi tittar. Det innebär också att en del av det som i diagrammet är klassificerat som 
ointecknat år 2026 i praktiken är intecknat. Diagrammet beaktar inte heller att vissa medel eventuellt kan 
komma att återbetalas. 

För verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23) uppgår det balanserade 
kapitalet till 98 174 tkr. Det motsvarar 49 procent av kostnaderna för 2022.  
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Stödverksamheten gör ett underskott under 2022 motsvarande 3 706 tkr. Resultatet för 
kärnverksamheten blir ett överskott motsvarande 19 145 tkr, vilket bidrar till att det balanserade kapitalet 
på aggregerad nivå ökar. Störst myndighetskapital finns inom verksamhet 21.  

Endast Institutionen för språkstudier tillsammans med fakulteten gemensamt, gör ett underskott inom 
verksamhetsgrenen, dock mindre underskott än vad man räknat med i budget. Störst överskott gör i 
särklass Arcum, följt av Humlab och Várdduo. Arcums resultat uppgår till 9 014 tkr vilket motsvarar 55 
procent av det totala överskottet trots att intäkterna på Arcum endast utgör 7 procent av de totala 
intäkterna inom verksamhetsgrenen. Humlab och Vardduos resultat för 2022 uppgår till 2 610 tkr 
respektive 2 196 tkr.  

Störst myndighetskapital sett till procent av kostnader har Arcum följt av Konsthögskolan. På Arcum 
utgör myndighetskapitalet 235 procent av kostnaderna. På Konsthögskolan är motsvarande procentsats 
193 procent  

På aggregerad nivå kan man se att intäkterna för 2022 ökat samtidigt som kostnaderna för 2022 minskat 
vilket bidrar till årets resultat. Ur ett treårsperspektiv, där man tittar på kostnader och intäkter avseende 
2020-2022 kan vi se en trend av att kostnader underskattas. Vad avser intäkter sticker 2022 ut i den 
bemärkelse att man underskattat intäkterna, vilket man inte gjort under åren 2020-2021.  

 

Diagrammet på nästa sida ger en fingervisning om hur stor del av myndighetskapitalet inom 
verksamhetsgren forskning och utbildning på forskarnivå som är/var intecknat och hur stor del som 
är/var ointecknat för femårsperioden 2022–2026. Den tabell över myndighetskapital som fakulteten 
använder sträcker sig till och med 2026 och osäkerheten över exakt när förbrukningen sker är större ju 
längre fram i tiden vi tittar. Det innebär också att en del av det som i diagrammet är klassificerat som 
ointecknat år 2026 i praktiken är intecknat.  
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För verksamhetsgrenen övrig verksamhet (vh 90-91) uppgår det balanserade kapitalet till 3 522 tkr. Det 
motsvarar 14 procent av kostnaderna för 2022. Resultat inom verksamhetsgrenen för 2022 härrör från 
Bildmuseet liksom fakulteten gemensamt och uppgår till minus 942.  

 

 

Fakultetsnämnden beslutar att 

- fastställa bokslutet för Humanistiska fakulteten för år 2022 
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Reviderade anvisningar för bedömning av 
docentkompetens  

Bakgrund 

Anställningskommittén vid Humanistisk fakultet har sett över kraven på pedagogisk 
meritering som anges i fakultetens anvisningar för bedömning av docentkompetens. Med 
anledning av detta gavs fakultetens forskningssamordnare i uppdrag att jämföra de egna 
anvisningarna rörande pedagogisk meritering med dem som förekommer på andra fakulteter 
vid Umeå universitet samt vid humanistiska fakulteter vid andra jämförbara lärosäten i 
landet. En slutsats av denna omvärldsanalys var att omfattningen av den undervisnings-
erfarenhet som efterfrågas i de hittills gällande anvisningarna – sammanlagt en termins 
heltidsundervisning – är långt högre än vad någon annan av de undersökta fakulteterna 
kräver. 

Efter hörande med Humanistiska fakultetens forskningsstrategiska kommitté tog anställ-
ningskommittén fram bifogade förslag till reviderade anvisningar för bedömning av docent-
kompetens. Vad som skiljer det föreliggande förslaget från de hittills gällande anvisningarna 
är att följande mening är struken: ”Undervisningserfarenheten bör i normalfallet motsvara ca 
en termins heltidsundervisning inom högre utbildning (sammanlagd bemanning om 700 
klocktimmar).” 

Ärendet har beretts av Humanistiska fakultetens anställningskommitté samt 
forskningsstrategiska kommitté och föredragits av forskningssamordnare Olle Sundström. 

Fakultetsnämnden beslutar 

− att godkänna de reviderade anvisningarna för bedömning av docentkompetens vid
Humanistisk fakultet enligt bilaga.

Expedieras till: 
Registrator 
Prefekter 
Bitr. prefekter 
Ämnesföreträdare 
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Bedömning av docentkompetens 
Bedömning av vetenskaplig skicklighet 
Den som antas som docent ska ha producerat nyorienterande vetenskapliga arbeten, i 
artikelformat eller som monografi. Kvantitativt ska dessa motsvara minst ytterligare en 
avhandling. Minst en av publikationerna ska vara på internationellt förlag eller i internationell 
tidskrift med utomnordisk räckvidd och med peer-review-förfarande eller motsvarande. 
Dessa arbeten ska sammantaget hålla en vetenskaplig kvalitet som är väsentligt högre än vad 
som krävs för doktorsexamen. Den sökande ska ha visat förmåga att se intressanta problem, 
att relatera dem till det aktuella forskningsläget och till relevanta teoribildningar, samt att 
driva resonemang och finna fruktbara lösningar. Den sökande ska överhuvudtaget ha gett 
prov på kritisk medvetenhet och förmåga att se de större sammanhangen. Den sökande ska 
självfallet också ha visat att hen behärskar det vetenskapliga hantverket, kan välja eller 
konstruera användbara metoder och angreppssätt och tillämpa dem med kringsyn och 
noggrannhet. 
 
Om den sökande åberopar arbeten där hen är medförfattare ska den sökande tydligt i löpande 
text redogöra för det samarbete som ligger till grund för det åberopade arbetet. De arbeten 
som åberopas ska vara publicerade eller antagna för publicering vid tillfället då ansökan 
inlämnas. 

 
Bedömning av pedagogisk skicklighet 
Den som förklaras docentbehörig ska ha dokumenterad pedagogisk skicklighet. De 
pedagogiska meriterna är underlaget för bedömningen av lärarens pedagogiska skicklighet. 
Att läraren har relevant högskolepedagogisk kompetens och en vilja att utveckla sig själv 
utgör viktiga förutsättningar för att bedriva professionell pedagogisk verksamhet. Den 
sökande ska argumentera övertygande för att en kvalitativ utveckling av den pedagogiska 
kompetensen har skett. Den pedagogiska skickligheten visar sig i vad läraren gjort, vilka 
motiv läraren haft för sina pedagogiska val samt på vilket sätt, och med vilket resultat 
undervisningen har genomförts. 

 
I normalfallet har den som antas som docent genomgått handledarutbildning eller 
motsvarande utbildning vid ansökningstillfället. Undervisningserfarenheten ska omfatta olika 
nivåer och olika slags uppgifter, t.ex. kursplanering, kursansvar, examination och 
handledning. De pedagogiska kurserna inklusive handledarkursen bör i normalfallet motsvara 
minst 5 veckors utbildning. 
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