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Förslag till fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå
bå. 2010
HVS-området har tilldelats 13 milj. för forskning och utbildning på forskarnivå bå. 2010. Ej utnyttjade
reservationer från årets anslag uppgår till 1,2 mkr. Beredningsgruppen föreslår att åtagande till
doktorander i systemet antagna 2008 eller tidigare (4 st) bifalls om 2.200 tkr. (Inga yrkanden på
förlängd doktorandtid utöver tidigare nämndbeslut bifalls. Basanslaget ger ämnesgrupperna visst
spelrum om man så önskar.) HVS-nämnden föreslås reservera medel till professur i vårdvetenskap,
300 tkr.
Anslaget till konferenser föreslås vara 250 tkr. En nyhet är att från och med 2010 innefattar detta
anslag även medel för språkgranskning (obs ej översättning) av manus ämnade för internationell
publicering. För samverkan UU/HiG enligt avtal avsätts 100 tkr (dnr 15-53/08).
Efter dessa utgifter återstår 11.350 tkr. att fördela till HVS-områdets ämnesgrupper.

Basanslag till ämnesavdelningar
Av dessa medel, 11.350 tkr, föreslår beredningen att 80 procent fördelas i proportion till
ämnesavdelningarnas storlek, det vill säga 9.080 tkr. Ämnesavdelningarnas storlek har beräknats efter
antal forskarutbildade (minst fil lic eller motsvarande). Doktorander som finansieras av nämnden
enligt tidigare åtagande medräknas dock inte. Vidare föreslås att forskare som enligt personallistorna
har en anställning på minst 50 procent över mer än halva bå. 2009 medräknas. För HVS-nämndens
ämnesgrupper ger detta 97 personer. Från detta antal räknas de doktorander som finansieras enligt
åtaganden (4 st). Detta resulterar i 13 ämnesavdelningar med mellan 1-14 anställda. Varje
ämnesavdelnings basanslag enligt dessa beräkningar framgår av tabell 1.

Prestationsbaserade medel
Enligt medelsutlysning ska 20 procent av forskningsmedlen fördelas enligt prestation med avseende på
publikationer, internationalisering, samverkan, koppling grundutbildning -forskning, akademiska
uppdrag samt efter erhållna externa medel. Hur bedömningen av dessa kriterier skett beskrivs nedan.

Publikationer
Ämnesavdelningarnas publikationer har poängsatts efter en skala på 0-3 poäng Modellen är enkel,
men bör kunna spegla omfattningen och inriktningen av respektive ämnesavdelnings publikationer.
Den skiljer mellan internationella fackgranskade (peer review) publikationer och andra publikationer,
då en strävan efter ökad internationalisering bör ge ett utslag i bedömningen. Om en författare har
bidragit med fler än två kapitel i samma antologi ges maximalt 2 poäng. När det gäller publikationer
med fler än en författare delas antalet poäng mellan författarna om dessa tillhör någon av
institutionerna för E, HS, P eller V . Recensioner, debattartiklar, populärvetenskapliga publikationer
eller publikationer som är under utgivning har inte gett några poäng (0). Summan publikationspoäng
har delats med antalet forskarutbildade inom respektive ämnesavdelning.

Publikation i vetenskaplig tidskrift,
kapitel i eller redaktörskap för antologi utan fackgranskning (peer review) eller licentiatuppsats: 1
poäng
Publikation i vetenskaplig internationell tidskrift eller antologi eller redaktörskap för antologi med
fackgranskning (peer review): 2 poäng
Doktorsavhandling eller annan vetenskaplig bok med fackgranskning (peer review): 3 poäng
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Internationalisering
Ämnesavdelningarnas grad av internationalisering har poängsatts efter en skala på 0-2 poäng, där
hänsyn i en sammanvägd bedömning har tagits till arrangerande av eller deltagande i internationella
konferenser, forskningsnätverk och andra internationella projekt, något som gjorts i relation till antalet
medarbetare i ämnesgruppen. En kommentar till inlämnade uppgifter är att de strategier som används
för att möjliggöra och helst öka antalet publiceringar i internationella tidskrifter är alltför
knapphändigt beskrivet. Detta gäller även strategier för deltagande i internationella konferenser som
(huvud)talare, accepterade konferensartiklar samt hur pass ofta som internationella auktoriteter inbjuds
som gästföreläsare inom respektive institution.

Samverkan
Bedömningskriteriet samverkan har poängsatts efter en skala på 0-2 poäng. I bedömningen har hänsyn
tagits till såväl regionala som nationella nätverk, konferenser, samverkan med företag, öppna
föreläsningar och presentation i media. Särskild hänsyn har tagits till huruvida ämnesgrupperna
uppvisat kontinuitet och bredd i de olika formerna av samverkan.

Forskningens anknytning till grundutbildning
Bedömningskriteriet forskningens anknytning till grundutbildning har poängsatts efter en skala på 0-2
poäng. En kommentar till inlämnade uppgifter är att det hade varit önskvärt med mer information som
gett uttryck för en reflekterande medvetenhet om hur den internationella forskningsfronten ska/bör
speglas i undervisningen exempelvis via val av kurslitteratur och seminarieupplägg inklusive
argumenterande kriterier för hur detta beaktas mer i detalj. Den typen av information saknas
genomgående nästan helt utöver information om antalet disputerade forskare som deltar i
grundutbildning, något som också givetvis är viktigt att erhålla kunskap om.

Akademiska uppdrag
Följande akademiska uppdrag har räknats: opponent (vid doktorsdisputation, licentiat- eller
slutseminarium), ledamot av betygsnämnd, sakkunnig (vid organisation som årligen delar ut mer än 10
Mkr i bidrag, vid tillsättning av anställning som eller befordran till professor, universitetslektor eller
forskarassistent samt vid anställningar som gästprofessor eller biträdande professor), referee eller
motsvarande, handledare för doktorander (huvud- eller biträdande) eller inbjuden key note speaker. De
akademiska åtagandena har inte viktats, men beräknats efter antal per ämnesavdelning och gett
följande poäng: avsaknad av åtaganden har gett 0 poäng, åtaganden i omfattning 1-14 har gett 1 poäng
och antal åtaganden i omfattning över 15 har gett 2 poäng.
Externa medel
Externa medel har beräknats utifrån storleksgraden av de sammantaget erhållna bidragen under
perioden 2006-2008. Hänsyn har explicit inte tagits till huruvida konkurrensen om medlen har varit
stor. Följande modell har använts för beräkningen av externa medel: för anslag i storleksordningen
mindre än 1 Mkr har getts 1 poäng, för ca 1—4 Mkr har getts 2 poäng och för anslag över 4 Mkr 3
poäng. Summan poäng för externa medel har delats med antalet forskarutbildade inom respektive
ämnesavdelning.
De två högst rankade ämnesgrupperna (vårdvetenskap, psykologi) tilldelas 80 tkr per forskarutbildad,
den därpå kommande ämnesgruppen (didaktik) tilldelas 50 tkr per forskarutbildad och de fyra därpå
kommande ämnesgrupperna (film-hist-litt.vet-statskunskap-mkv, företagsekonomi, socialt arbete och
nationalekonomi) med 20 tkr per forskarutbildad.
Varje ämnesavdelnings tilldelning av prestationsbaserade medel framgår också av tabell 1.
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Tabell 1. Förslag till fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå bå. 2010
(tkr)
Ämnesgrupper

Basanslag Prestations- Prestationspoäng
del *

Totalt

Vårdvetenskap
Psykologi
Didaktik
Filmvet., Hist. Litt.vet. MKV,
Statskunskap

837
465
651
1 302

21,2
17,8
14,9
10,7

720
400
350
280

1 557
865
1 001
1 582

Företagsekonomi
Socialt arbete
Nationalekonomi
Folkhälsovet.
Kultur- och religionsvet.
Medicinsk vet.
Pedagogik
Redovisning och finansiering
Svenska språket och engelska

1 209
1 116
372
186
837
279
930
93
744

10,8
11,4
10,3
9,5
9,6
1,7
8,6
7,0
7,3

260
240
80

1 469
1 356
452
186
837
279
930
93
744

2 330

11 351

9 021

Tabell 2. Förslag till fördelning av medel för utbildning på forskarnivå bå. 2010 (tkr)
Inst
HS
P
E
HS

Forskarstud.
Mathias Sylwan
Katarina Blume
Åsa Lang
Mats Hyvönen

Anslag
275
275
138
163

Handl. TOTALT
20
295 Åtagande 40%. Medfin. Genusforskarskolan
20
295 Åtagande 40%. Medfin. Genusforskarskolan
10
148 Åtagande 20% 2009-2010 (K-beslut HVS 34/08)
35
198 Åtagande 2009-2010. Medfin. HVS-nämnd/HS-inst./NSGD
935

Tabell 3. Förslag till reservationer/avsättningar bå. 2010 (tkr)
Reservation prof. vårdvetenskap
Reservation doktorandåtaganden
Avsättn. för konferensbidrag, språkgranskn.
Avsättn. för samv. UU/HiG enl. avtal

Totalt HVS-nämnden bå. 2010 (tkr)

300
1 265
250
100
1 915

14.201

