Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten
2015-16 (Finansiering 2016-17)
Bakgrund
Institutioner och enheters äskanden
Samhällsvetenskapliga fakulteten beslutade (2012-11-28) att behandla samtliga inkomna ansökningar
om begäran att prövas för befordran till professor vid ett enda tillfälle under året och att behandla
frågan tillsammans med institutionernas önskemål om eventuella ersättningsrekryteringar med
anledning av exempelvis pensionsavgångar och flyttning. Detta förfaringssätt tillämpades också under
2015. Samtliga prefekter och föreståndare vid samhällsvetenskaplig fakultet ombads att senast 31 mars
2015 inkomma till fakulteten med en ansökan om behovet av professorer för verksamhetsår 2015 och
2016 med medelstilldelning för åren 2016 respektive 2017. Då rektor behandlar ansökning om att få
prövas för befordran ska ansökan bedömas utifrån verksamhetens behov och förutsättningar för såväl
institution som fakultet.
Ansökningar om att prövas för befordran från enskilda
Parallellt med ovanstående process gavs möjlighet för personer som önskade bli prövade för befordran
till professor i enlighet med fakultetens handläggningsordning för befordran till professor (Dnr 3002990-12) att lämna in en ansökan till registrator. Vid ansökningstidens utgång kan det konstateras att
inga sådana ansökningar om prövning lämnats in.
Pågående ärenden
För närvarande finns en ansökan om befordran till professor under handläggning (Marie Wiberg –
statistik) i anställningskommittén. Denna ingår i den särskilda universitetssatsningen på kvinnliga
lektorers meritering.
Flera andra anställningar som professor är för närvarande under utlysning eller handläggning som
konsekvens av fjolårets eller tidigare beslut och förväntas att bli tillsatta under läsåret 2015/16:
•
•
•
•

Juridik
Kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi
Socialt arbete
Sociologi med inriktning mot bibliometri

Ytterligare professurer har beviljats men har ännu inte utlysts:
•
•
•
•

Företagsekonomi,
Nationalekonomi/ekonometri,
Juridik,
Sociologi

I vissa fall kan det noteras att tiden mellan fakultetens beviljande av professorsutrymme och den
faktiska utlysningen är lång. Detta förfaringssätt är problematiskt utifrån ett budgetperspektiv och
kravet för framtida utrymmen är därför att dessa utlyses inom det kalenderår som de beviljades i.

Antal professorsutrymmen
Pensionsavgångar
Antalet professorsutrymmen baseras utifrån det ekonomiska utrymmet för professorer samt utifrån
rörligheten inom professorsgruppen baserad på pensionsavgångar, tjänstledigheter och övriga
avgångar. De närmaste åren räknar vi med följande pensionsavgångar:
2015
2016
2017
2018
2019

4
3
2
4
4

Utrymmen baserade på tillgängliga ekonomiska resurser
Mot bakgrund av frigjorda ekonomiska utrymmen i form av pensionsavgångar och tjänstledigheter
räknar vi med att kunna satsa sammanlagt 5 till 6 miljoner kronor på nya professorsanställningar
under åren 2016 och 2017, vilket innebär 8 till 10 antal utrymmen. Dessa bör utlysas ht 2015
respektive ht 2016.

Institutionernas önskemål
Institutioner och enheter ombads inkomma med önskemål, utifrån institutionens budget och övriga
planeringsinstrument exempelvis kompetensförsörjningsplan, om utlysningsbehov av
professorsanställningar i nedanstående kategorier med angivande om utlysning bör ske externt eller
om det finns personer vid institutionen som borde prövas för befordran:
Extern utlysning eller prövning för befordran
1.

Ersätta pensionsavgångar

2. Ersätta professorer som flyttar från institutionen
3. Önskemål om särskilda satsningar
Av institutionens/enhetens ansökan ska framgå:
– Verksamhetens behov
– Verksamhetens förutsättningar
– Övriga omständigheter som institutionen vill åberopa
Inkomna önskemål
Sammanlagt har önskemål om fler än 25 utrymmen inkommit avseende de närmaste åren. Inget
specifikt har sagts om fördelning mellan åren och nya professorer kan tidigast tillträda under ht 2106
och framåt. Av institutionernas önskemål så framgår att majoriteten avser utlysningar.

Kriterier och fördelning
1. Antal tillgängliga utrymmen
Total 8-10 stycken för 2015 och 2016

2. Kriterier
De kriterier som ligger till grund för fördelningen av mellan institutioner/ämnen av lediga utrymmen
är – utan inbördes rangordning.
Jämställdhet
Fakulteten som helhet respektive institutionens professorer.
Starka områden/Strategiska områden
Rör både nuvarande starka områden och fakultetens behov av att satsa på nya områden, komplettera
eller förstärka forskningsområden eller ämnen.
Forskningsanknytning av undervisning
Avser både undervisning på grund- och avancerad nivå liksom utbildning på forskarnivå.
”Lägsta professorsnivå”
Finns det en ”skamgräns” på hur många professorer det bör finns i det enskilda ämnet? Målsättningen
är att inget forskarutbildningsämne ska vara professorslöst och att alla institutioner bör ha minst två
professorer.
3.Tillämpning av kriterier
Jämställdhet utgör för närvarande inte en specifik anledning till särskilda satsningar. För närvarande
är 35 % av fakultetens professorer kvinnor (20150501; 25 av 71). Ytterligare en kvinna kommer inom
kort befordras till professor. Pensionsavgångarna bland professorer under åren 2014 och 2015 är det
två kvinnliga professorer av totalt sju som går i pension
Redan ifjol konstaterades att när det gäller starka och strategiska områden förfogar fakulteten för
närvarande inte över en aktuell prioriteringslista. I den senaste QS World subject ranking identifieras
geografi, sociologi och psykologi som starka områden vid universitetet, men det är oklart på vilka
premisser sådana rankingar har tillkommit. Det måste därför konstateras att kriteriet inte kan
tillämpas. Under våren har det därför gjorts förarbeten för att initiera en kartläggning av fakultetens
forskning. Ett genomförande av denna kartläggning under 2015 ger nya möjligheter att diskutera
prioriteringar inför beslutet 2016. Som en konsekvens och i avvaktan på ett detta arbete har inga
professorsutrymmen för utlysning under 2016 allokerats för starka/strategiska områden.
Institutionernas äskanden för nya professorsutrymmen är omfattande men i många fall syftar dessa
till framtiden och pensionsavgångar snarare än att täcka akuta behov. Undantagen är
Restauranghögskolans äskande och i viss utsträckning även Institutionen för psykologis. I båda dessa
fall står stora ämnesområden idag utan professorer. När det gäller Restauranghögskolan så har
enheten inte tillgång till någon professor överhuvudtaget och kan på så vis inte heller garantera att
studenterna träffar professorer inom ramen för sin utbildning. När det gäller Institutionen för
psykologi så är visserligen antalet professorer stort men det Kognitionsvetenskapliga programmen
idag är utan professor inom profilområdet.
Flera andra äskanden är visserligen välmotiverade men de ligger inom områden där professorer är
under tillsättning eller inte än utlysta, vilket innebär att ett akut behov inte tycks föreligga. Beslut
avseende dessa kan därför fattas vid ett senare tillfälle.

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar
•

att fastställa att allokerade professorsutrymmen ska resultera i utlysta professorsanställningar
inom det kalenderår då beslutet har fattats

•

att möjligheten att lysa ut professorsanställningar senare än det kalenderår då det beviljades
inte kommer att medges

•

att tidigare beviljade professorsanställningar inom företagsekonomi, nationalekonomi (ekonometri), sociologi och juridik också måste lysas ut under 2015 för att den beviljade
finansieringen ska kvarstå

•

att fastställa att för åren 2017 och 2018 (finansiering) finns fakul-tetsmedel motsvarande
totalt 8-10 professorsutrymmen

•

att avstå från att allokera professorsutrymmen för utlysning under år 2016 för tillsättning 2017
i avvaktan på en kartläggning av forskningsprofiler inom fakulteten

•

att för utlysning år 2015 fördela professorsutrymmena enligt följande

Institution
USBE
Fek
Nek
Stat
GEK
ek hist
kulgeo
Informatik
Juridik
Kostvet
Pedagogik
Psykologi
Soc arb
Sociologi
Statsvet
TUV
JF
UCGS
RH
Summa

Utlys ht
2015
Finansierat
-17

Utlys ht
2016
Finansierat
-18

Kriterium

1
1

Forskningsanknytning (beslutat 2014)
Forskningsanknytning

1

Forskningsanknytning (beslutat 2014)

1
4

”Lägsta professorsnivå”

