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Den modell för fördelning av forskningsmedel som fakultetsnämnden har fastställt avser att
förmedla fakultetens långsiktiga mål och inriktning samt ge verksamheten eget ansvar över
forskningsmedel. Modellen har utarbetats med hänsyn tagen till kvalitet, prestation,
produktivitet, uppväxling av medel, flexibilitet och forskningsanknytning av grundutbildningen.
Den största delen av anslaget fördelas direkt till ämnen 1 och forskarutbildningsämnen 2.
Respektive forskarkollegium fördelar sin tilldelning med hänsyn till de åtaganden som finns
inom ämnet (se nedan block 1 och 2) och till den plan som har tagits fram för ämnets
forskning. Till fasta åtaganden räknas professorer och doktorander (inklusive handledning
och expenser). En del av anslaget (block 3) styrs av strategiska överväganden, kan förändras
över tid och beslutas om i särskild ordning av fakultetsnämnden.
Modellens principer är framtagna för att på ett schablonmässigt sätt fördela fakultetens
forskningsanslag. Ämnen och forskarutbildningsämnen ansvarar för att tilldelade medel
nyttjas på det sätt som bäst gagnar ämnets forskning. Tilldelningsprinciperna behöver
således inte användas som grund för den faktiska fördelningen inom ämnet, utöver att fasta
åtaganden ska täckas.
När medel frigörs under löpande budgetår har forskarkollegierna frihet att omfördela dessa
medel till annat användningsområde som gagnar den strategiska planen. Om forskarkollegiet t.ex. inte planerar att ge två forskarutbildningskurser under året kan medel för
motsvarande kurs omfördelas till annan forskningsaktivitet, eller om en professor med 40 %
forskning inte kan nyttja hela tilldelningen kan överblivna medel omfördelas.
Belopp som anges i modellen är att betrakta som årliga.

Med ämnen avses ämne eller huvudområde som har inrättats av rektor.
De 11 ämnen på forskarnivå som finns inom fakulteten för humanvetenskaps ansvarsområde: Engelska, Företagsekonomi,
Historia, Hälsovetenskap, Omvårdnad, Pedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap och Turismvetenskap.
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Strategiska planer som grund för fakultetsfinansiering
I Mittuniversitetets forskningsstrategi (MIUN 2011/924) pekas generella mål och riktningar
ut. I strategin betonas att forskningens faktiska innehåll och metoder hanteras av kollegiet av
forskare inom respektive område som ansvarar för att formulera strategiska mål och koordinera verksamheten inom det aktuella forskningsfältet. I den utvärdering av forskning som
har gjorts, ARC13, identifierades behovet av strategier och att tydligare formulera och
implementera visioner, strategier och mål i den dagliga verksamheten.
Ämnesföreträdare och centrumledare ansvarar för att i samverkan med berörda forskare
utarbeta en strategisk plan för respektive forskningsmiljö, d.v.s. ämne eller forskningscentra.
I planerna, som fastställs av fakultetsnämnden, ska hänsyn tas till fakultetens såväl som
Mittuniversitetets forskningsstrategi samt till fakultetens Lika villkorsstrategi.
Planerna ska ligga till grund för hur forskarkollegierna fördelar forskningsanslaget.
Strategiarbetet är en kontinuerlig process under året.
Fakultetsnämnden kommer att följa upp hur forskarkollegierna arbetar med de strategiska
planerna; hur målsättningar nås och hur medel har använts för det. Hur uppföljning ska ske
och med vilken frekvens hanteras i särskild ordning.

Fem block för medelstilldelning
1. PROFESSORER
För beräkning av professorers lönemedel används en schablon baserad på den 90:e
percentilen av en professorslön vid fakulteten för humanvetenskap, samt påslag för LKP,
OH och kontor.
a) Egen forskning och expenser
- Forskarutbildningsämnen tilldelas lönemedel för en professor med 40 % egen
forskning.
- Nämnden kan besluta om att ett forskarutbildningsämne ska ha ytterligare professorer. Dessa benämns då som ’övriga professorsåtaganden’ och ges samma forskningsvillkor som ovan d.v.s. lönemedel för 40 % egen forskning.
- Ämnen tilldelas lönemedel för 20 % egen forskning för varje professor genom
befordran 3.
- Professorer tilldelas 20 tkr i expenser.
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Denna del i modellen kan komma att ses över och förändras beroende på vilka strategiska val fakultetsnämnden gör.
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b) Administrativ tid
- Professorer ska tjänsteplaneras med 5 % egenadministration (EA). Dessa 5 % finansieras av forskningsanslaget i proportion till andelen anslagsforskning i tjänsten. 4
- Ämnen tilldelas 5 % lönemedel för en professor som ska ansvara för ämnets
forskningsadministration, såsom att leda forskarkollegiet, anordna högre seminarier
etc. Resurserna kan omfördelas till annan person om ämnesprofessorn av särskilda
skäl inte kan ansvara för forskningsadministrationen.
c) Ämnesföreträdarskap
- För ämnesföreträdare i forskarutbildningsämnen tilldelas 5 % lönemedel från
forskningsanslaget.

2. FORSKARUTBILDNING
a) Doktorander
För beräkning av doktoranders lönemedel används en schablon baserad på det
högsta lönesteget i doktorandtrappan, samt påslag för LKP, OH och kontor.
-

Forskarutbildningsämnen tilldelas medel motsvarande två doktorander med 80 %
forskning.
Doktoranden tilldelas 10 tkr i expenser.

b) Handledning
För beräkning av lönemedel för handledning används en schablon som baseras på
den 90:e percentilen av en professorslön vid fakulteten för humanvetenskap, samt
påslag för LKP, OH och kontor.
-

-

Fakulteten finansierar årligen 85 timmar handledning (5 %) för fakultetsfinansierade
doktorander. Huvudhandledaren beslutar om hur timmarna ska fördelas mellan
huvudhandledare och biträdande handledare.
Fakulteten avsätter 100 tkr för en fakultetsgemensam handledarutbildning.

c) Forskarutbildningskurser
- Forskarutbildningsämnen tilldelas medel för två ämnesspecifika forskarutbildningskurser à 100 tkr.
- Fakulteten avsätter medel för 6 fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser à 100
tkr.

För en professor med 40 % anslagsforsknings finansieras därmed 2 % av EA av forskningsanslaget och 3 % av annan
verksamhet, t.ex. grundutbildning. För en professor med 20 % anslagsforskning finansieras 1 % EA av forskningsanslaget och 4
% av annan verksamhet, t.ex. grundutbildning.
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d) Disputation
När datum för licentiatseminarium eller disputation har fastställts av dekanen
tilldelas forskarutbildningsämnet ett bidrag för täckande av kostnader såsom
opponentarvode, reseersättningar, tryckkostnader, blommor, fika m.m.
-

Vid disputation tilldelas forskarutbildningsämnet ett bidrag på 50 tkr.
Vid licentiatseminarium tilldelas forskarutbildningsämnet ett bidrag på 25 tkr.
Vid disputation som föregåtts av licentiatseminarium tilldelas forskarutbildningsämnet 25 tkr.

3. FAKULTETSNÄMNDENS ÅTAGANDEN
Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten inom ramen för sitt
ansvarsområde. Inom fakulteten finns det enheter och kostnadsslag som hanteras i särskild
ordning. 5
a) Forskningscentra och Forum för genusvetenskap
Universitetets forskningscentrum är organisatoriskt placerade under respektive
fakultet, vilket innebär att fakultetsnämnden fördelar medel direkt till forskningscentrumen. I Regler för forskningscentra vid Mittuniversitetet (MIUN 2011/2138)
anges att ”fakulteten /…/ i sin planering och uppföljning [ska] säkerställa att det finns
en strategi och en budget vid institutionen vad gäller centrats utveckling och
administration. Centrets kärnverksamhet finansieras med interna forskningsmedel
och externa projektmedel. De interna medlen fördelas i den normala processen enligt
de kvalitetskriterier som gäller vid respektive fakultet.”
För ledning, utveckling, infrastruktur och utåtriktad verksamhet tilldelas varje
forskningscentra årligen 1 mkr och Forum för genusvetenskap 750 tkr.
b) Lärarutbildning
För att stärka forskningsanknytningen inom lärarutbildningen avsätts medel till det
forskningsberedande rådet. Rådet ska lämna ett förslag till de båda fakultetsnämnderna om hur forskningsmedel för pedagogik, didaktik och ämnesdidaktik ska
fördelas till olika ämnen och avdelningar, se vidare bilaga 1 i fakultetens
arbetsordning (MIUN 2011/1307).
7,7 miljoner kronor reserveras för forskning relaterad till lärarutbildningen.

Åtagandena ska kontinuerligt ses över och belopp anpassas efter rådande omständigheter. Förändring i tilldelning till
lärarutbildning och/eller forskningscentra ska föregås av dialog med rektor.
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c) Externt ofinansierad OH
Fakulteten reserverar medel för externt ofinansierad overhead i projekt där
finansiären inte ger full kostnadstäckning. Avsättningen baseras på det underlag som
årligen lämnas från ekonomiavdelningen.

4. FRI DEL OCH LEKTORSMEDEL
Lektorsmedel och den fria delen utgör den summa av forskningsanslaget som kvarstår när
medel fördelats i block 1-3. Hur medlen ska användas preciserar forskarkollegiet i den
strategiska planen. Fri del och lektorsmedel beräknas utifrån fyra variabler, där varje värde
utgörs av ett snitt av de tre senast avslutade åren.
1. Antal fast anställda lektorer
15 % av den fria delen fördelas utifrån antalet fast anställda lektorer i respektive ämne.
Syftet är att forskningsanknyta grundutbildningen. Informationen hämtas från Palasso.
2. Antal HST i grundutbildningen
15 % av den fria delen fördelas utifrån antal HST i grundutbildningen i respektive ämne.
Syftet är att forskningsanknyta grundutbildningen. Informationen hämtas från LISA.
3. Publiceringar
35 % av den fria delen fördelas utifrån ämnens publiceringar och citeringar 6. Syftet är att
premiera vetenskaplig produktion.
4. Andel av fakultetens externa medel
a) 25 % av medlen i den fria delen fördelas utifrån ämnens andel av fakultetens totala
externa medel. Syftet är att premiera prestation och konkurrenskraftiga ämnen.
b) 10 % av medlen i den fria delen fördelas utifrån ämnens andel av fakultetens totala
medel från nationella forskningsråd 7, Horizon 2020 (tidigare FP7) och European
Research Council (ERC). Syftet är att premiera ämnen som erhållit medel från
finansiärer där konkurrensen ses som extra stor.

5. FAKULTETSNÄMNDENS RIKTADE SATSNINGAR
a) Nämndens strategiska satsningar
5 miljoner kronor avsätts årligen för åtgärder kopplade till Mittuniversitetets
forskningsstrategi och därtill hörande handlingsplaner.
6 För 2015 baseras delen Publiceringar på beräkningar från den s.k. Norska listan, i fraktionaliserad form. Medelciteringar ingår
inte då vi för närvarande inte har någon bra beräkningsmodell för det.
7 Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Mistra, Riksbankens jubileumsfond
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