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Inledning
Fakultetsnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och avtal för statlig verksamhet i
allmänhet samt med de regler som återfinns i universitetets lokala regelverk och de riktlinjer som därutöver
lagts fast i särskilda handlingsprogram. Övergripande mål och regler finns uttryckta i gemensamma
styrdokument (http://regler.uu.se/). Centrala dokument är Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV
2018/641), Mål och strategier för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (HUMSAM
2014/48), Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95) samt Anställningsordning för Uppsala
universitet (UFV 2010/1842).
Föreliggande verksamhetsplan bygger på förutsättningar beslutade i Verksamhetsplan för Uppsala
universitet 2021 (UFV 2020/32) och Verksamhetsplan för Områdesnämnden för humaniora och
samhällsvetenskap 2021 (HUMSAM 2020/33).

1 Utgångspunkter för planeringen
1.1 Allmänt
Universitetets VP är baserad på förutsättningarna i budgetpropositionen för år 2020 samt
vårändringsbudgeten 2020, och de tilläggspaket som kom med anledning av covid-19 (se vidare rektors PM
2020-07-01). De förändringar som kommer med regeringens budgetproposition (2020-09-21) samt den
treåriga forskningspropositionen (hösten 2020) hanteras i konsistoriets höst-VP i november.

1.2 Planeringshorisont
Konsistoriet har sedan 2018 infört en treårig verksamhetsplan. Utöver uppdrag för 2021 anges även
beräkningar för 2022 och 2023

1.3 Budgetåret 2021
Pris- och löneomräkningar (PLO) för anslagen uppgår till 1,72 % (2020: 1,91 % och 2019: 1,22 %) För
2022 och 2023 beräknas PLO uppgå till 1,60 respektive 1,61 %.
Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas uppgå till 53 % (2020: 52 %).

1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Avräkningstalen 2021 för takbeloppet framgår av bilaga 1.
Liksom tidigare år gör Områdesnämnden (ON) en omfördelning om 2 mnkr från samtliga sex fakulteter till
Språkvetenskapliga fakulteten för att förstärka HSJT-prislappen för de språkvetenskapliga utbildningarna.

1.5 Forskning och utbildning på forskarnivå
Verksamhetsåret 2019 införde universitetet en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning (UU VP 2021
5.3.3). I den kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodellen omfördelas 7,5 % av basanslaget för forskning och
utbildning på forskarnivå, varav 2,5% utgår från aktiverade externa medel, 2,5% från publikationer enligt den
så kallade norska modellen och citeringar och 2,5% från utfärdade doktorsexamina.
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Utfallet beräknas genom att vetenskapsområdena jämför sig med sina egna prestationer över tid, varvid de tre
senaste kalenderåren jämförs med de fem föregående. Modellen ska utvärderas inför beslut om UU VP2022.
Det är viktigt att den nya modellen kommuniceras ut till organisationen. Området för humaniora och
samhällsvetenskap har sedan modellen infördes presterat sämre och därmed tre år i rad fått en minskad
prestationsrelaterad tilldelning.

1.6 Myndighetskapital och överskottsmarginaler
Institutionerna uppdras att arbeta aktivt med det balanserade överskottet, det så kallade myndighetskapitalet.
Universitetets myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå ska ligga inom intervallet
5–15% av omsättningen. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är intervallet 5–10%. Inom
respektive vetenskapsområde vidgas intervallet till 0–15 procent inom forskning och utbildning på
forskarnivå samt 0–10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Hälften av det myndighetskapital som överstiger det uppsatta intervallet återtas vid årsbokslutet från
områdesnämnderna. Samma modell för återtagande av myndighetskapital kommer som huvudregel att
tillämpas på fakultetsnämnder under områdesnämnden.
Överskott på institutionsnivå kan föranleda fakultetsnämndsbeslut om återtagande av medel.

1.7 Konsistoriets uppdrag till Områdesnämnden för humaniora och
samhällsvetenskap
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)
Områdets interna takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår 2021 till 936 245 tkr
(VP 2020: 891 190 tkr). Efter centrala avsättningar uppgår tilldelade medel till 885 494 tkr (VP 2020: 850
378 tkr).
Områdesnämnden ansvarar för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Avräkning av
takbelopp sker i enlighet med de av regeringen angivna prislapparna för olika utbildningsområden.
Överproduktion i förhållande till det interna takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till
takbeloppet behöver inte återbetalas 2021. Återkommande underproduktion kan dock leda till minskad
framtida tilldelning av takbelopp.

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)
Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2021 till 677 307 tkr (2020: 669 694 tkr). I
beloppet ingår 17 623 tkr avseende Campus Gotland.
Universitetets nya modell för kvalitetsbaserad resursfördelning omfördelar 7,5 % av basanslaget för
forskning och utbildning på forskarnivå (se 1.5 ovan), medan områdesnämnden fördelar basanslaget för
2021 enligt samma modell som använts sedan 2018, dvs. baserat på föregående år, utan prestationsbaserade
indikatorer.

5

SPRÅKVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

VERKSAMHETSPLAN 2021

SPRÅKFAK 2020/7

Bibliotekskostnader
Sedan VP 2020 tillämpar konsistoriet en ny modell för fördelning av bibliotekskostnaderna. 67 % fördelas
baserat på antalet helårsstudenter och 33 % på forskningsvolymen mätt i intäkter, båda utifrån ett genomsnitt
av de senaste tre åren.
I ON VP2020 infördes samtidigt en liknande fördelningsmodell för fördelningen till fakulteterna med
skillnaden att 50 % fördelas baserat på antalet helårsstudenter och 50 % baserat på forskningsvolym.
Områdets kostnader för biblioteket uppgår till 111 008 tkr (2020: 108 424 tkr). Språkvetenskapliga
fakultetens kostnader uppgår till 13 988 tkr (2020: 13 870 tkr).

Särskilda uppdrag och anslag till Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
1.7.4.1

Språkverkstaden

Konsistoriet uppdrar åt Språkvetenskapliga fakultetsnämnden att driva Språkverkstaden, vars uppgift är att
stärka studenternas kunskaper i muntlig och skriftlig framställning på svenska och engelska. Den är
organisatoriskt placerad på Institutionen för nordiska språk men nyttjas av hela universitetet, inklusive
Campus Gotland.
I UU VP2021 (5.2.6 samt tabellerna 5.17 för FUF och 5.7 för UGA) anvisas Institutionen för nordiska
språk sammanlagt 8 300 tkr för Språkverkstadens verksamhet, varav 7 600 tkr avser utbildning på
grundnivå och avancerad nivå och 700 tkr avser utbildning på forskarnivå.
1.7.4.2

Förberedande och behörighetsgivande utbildningar i svenska

Konsistoriet uppdrar åt Språkvetenskapliga fakultetsnämnden att anordna förberedande och
behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning.
I UU VP2021 (tabell 5.7) anvisas Institutionen för nordiska språk sammanlagt 4 050 tkr för ändamålet.
1.7.4.3

Nationellt ansvar för utbildningar

Konsistoriet uppdrar åt Språkvetenskapliga fakultetsnämnden att anordna undervisning i följande ämnen för
vilka universitetet har ett nationellt ansvar: albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi,
kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska. Varje ämne med nationellt ansvar anvisas ett
basersättningsbelopp om 657 tkr (UU VP2021, 5.2.8).
Berörda institutioner återrapporterar verksamheten inom de nationella ansvaren i februari 2022.
1.7.4.4

Fakultetsnämndens särskilda uppdrag för universitetsövergripande språkstöd

På uppdrag av rektor (UFV 2018/1740) ska Engelska institutionen och Institutionen för nordiska språk ge
nedanstående utbildningar i svenska och engelska för universitetets personal och avgiftspliktiga studenter.
Utbildningarna bidrar till ökad internationalisering med hög kvalitet.


Institutionen för nordiska språk anvisas 2 250 tkr för Utbildning i svenska för avgiftsstudenter (SvAg)
(UU VP2021 5.2.5 samt tabell 5.6).



Institutionen för nordiska språk anvisas 1 100 tkr för Utbildning i svenska för akademiker (SWAC) för
internationellt rekryterade medarbetare (UU VP2021 5.2.7), som är finansierad 2019-2021 via
universitetets strategiska satsningar och från och med 2022 via centrala avsättningar.



Engelska institutionen anvisas 1 000 tkr för Utbildning i professionell engelska (UPE - Unit for
Professional English) för lärare och administrativ personal.

Utbildningarna finansieras delvis centralt enligt en modell som utvecklats av Planeringsavdelningen i
samråd med Språkvetenskapliga fakulteten. Satsningarna ska utvärderas under 2021 inför ett eventuellt
beslut om långsiktig finansiering (UFV 2018/1740).
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Särskilda universitetsövergripande satsningar genom konsistoriebeslut

Språkvetenskapliga fakultetsnämndens kostnader för nedanstående ändamål återfinns i ON VP2021, kap. 2.

Uppsala universitets museiverksamhet
I ON VP2021 (2.10) anvisas 3 809 tkr utöver avsättning för gemensamma ändamål till universitetets museiverksamhet. Kostnaden fördelas i relation till fakulteternas omsättning.
Fakultetsnämndens kostnad är 511 tkr.

Pedagogisk grundkurs för lärare och handledarutbildning
I ON VP2021 (2.10) anvisas 2 292 119 kronor (2019: 1 893 871 kr) för den pedagogiska grundkursen för
lärare och för utbildningarna i handledarskap, som fakultetsnämnderna själva finansierar.
Fakultetsnämndens kostnad är 199 826 kr (2020: 201 224 kr).

Politiskt viktiga regioner – Ryssland
Det strategiska forskningsområdet har av statsmakterna 2021 tilldelats 9 079 tkr, som konsistoriet i sin tur
fört till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Medlen fördelas till samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden. Områdesnämnden har beslutat att verksamheten därutöver ytterligare ska tillföras 6 mkr,
varav samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder, i relation
till forskningsanslaget, sammantaget 2 mkr.
Fakultetsnämndens kostnad är 548 000 kr (2020: 548 000 kr).

Kostnader för universitetsgemensamma ändamål
Språkvetenskapliga fakulteten ska bidra till följande universitetsgemensamma ändamål (ON VP2021, 2.5
och 2.6):
-

27 658 tkr för universitetsgemensamma funktioner, varav 15 268 avser UGA och 12 391 tkr avser FUF

-

13 988 tkr för universitetsbiblioteket, varav 5 602 tkr avser UGA och 8 386 tkr avser FUF

-

105 tkr för intendenturen för Campus Gotland, varav 79 tkr avser UGA och 26 tkr avser FUF

7

SPRÅKVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

VERKSAMHETSPLAN 2021

SPRÅKFAK 2020/7

1.8 Områdesnämndens uppdrag till Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2021 bedriva utbildning på
grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den
ersättning som anges nedan. (HUMSAM 2020/33). Fakultetsnämnden ansvarar för all verksamhet oavsett
finansieringsform. Nedanstående tabell och övrig text i detta stycke (1.8) har hämtats från kapitel 3.4 i ON
VP2021:

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Nämnden ska för år 2021, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade
helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Inom ramen för
uppdraget ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi,
kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska språk.
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Forskning och utbildning på forskarnivå
Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det
språkvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål.
Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet
publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt
fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och
Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet).
Övrigt
Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum och verksamheten inom det strategiska forskningsområdet
den politiskt viktiga regionen – Ryssland enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av
universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli,
intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden ska planera och genomföra utbildning inom fristående kurser och
program, och intjäna det ovan angivna takbeloppet för UGA. Inom ramen för uppdraget ska nämnden
anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska,
serbiska och turkiska språk.
Följande uppdrag avräknas inte mot takbeloppet:
 förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning,
 basersättningsbelopp för ämnen med nationellt ansvar (se 1.7.4.3)

Forskning och utbildning på forskarnivå
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden ska ansvara för planering och uppföljning av forskning och
utbildning på forskarnivå samt för fördelningen av det tilldelade basanslaget. Fakultetsnämnden uppdrar åt
institutionerna att säkerställa att rapporteringen i DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala
universitet) uppdateras löpande.
Från och med 2018 ingår, efter beslut av rektor och områdesnämnden, öronmärkta medel för två
doktorandanställningar (det s.k. doktorandlyftet) i basanslaget (HUMSAM 2017/31). Enligt nämndens
beslut (SPRÅKFAK 2017/35) finansieras en doktorandanställning i sinologi (fr.o.m. 2018) och en i finskugriska språk (SPRÅKFAK 2018/45) (fr.o.m. 2020). Efter avslutad nettostudietid kommer nämnden att
fatta nytt beslut om fördelning.

Campus Gotland
Konsistoriet avsätter 7,3 mnkr som utvecklingsmedel för Campus Gotland. Medlen ska delvis användas för
att bekosta resor mellan Uppsala och Visby, och fördelas utifrån antalet anställda vid Campus Gotland.
Under 2021 bedriver Språkvetenskapliga fakultetsnämnden stödverksamhet, Språkverkstaden och
undervisning för personer med annat modersmål än svenska.
I ON VP2021 (2.2) anvisas fakulteten 104 tkr i utvecklingsmedel för 2021 (2020: 103 tkr).

Kostnader för områdesgemensamma strategiska satsningar
I ON VP2021 (2.13) avsätts 10 mnkr (2020: 8 mnkr) till strategiska satsningar ur anslaget för forskning och
utbildning på forskarnivå. Övriga kostnader för områdesgemensamma strategiska satsningar finansieras
med myndighetskapital.
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2 Språkvetenskapliga fakultetsnämndens verksamhet
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden ger i uppdrag till Engelska institutionen, Institutionen för lingvistik
och filologi, Institutionen för moderna språk och Institutionen för nordiska språk att genomföra utbildning
på grundnivå och avancerad nivå, samt forskning och utbildning på forskarnivå. Institutionerna ska senast
2021-02-21 rapportera egna verksamhetsplaner för 2021 till fakultetsnämnden.
Vidare ges uppdrag till Hugo Valentin Centrum vid Historiska institutionen att bedriva forskning inom
minoritetsstudier och flerspråkighet.
Statsvetenskapliga institutionen ges i uppdrag att genomföra utbildning inom ramen för Orientalistikprogrammet vid Institutionen för lingvistik och filologi. Prestationer utöver det fastställda uppdraget ersätts
inte av fakultetsnämnden.
Tabellen visar den totala fördelningen av anslag för grundutbildning och utbildning på avancerad nivå
(UGA) och forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).
VP 2021
Tilldelade medel (kr)
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
Engelska institutionen
Nordiska språk
Lingvistik och filologi
Moderna språk
Statsvetenskap
Bidrag till Hugo Valentin Centrum
SUMMA
varav finansieras med myndighetskapital

Org.
530
532
536
543
545
222
518

UGA
1 515 500
12 864 770
32 708 934
22 928 265
28 469 639
298 006
0
98 785 114
200 000

VP 2020*

FUF
TOTALT 2021
2 628 500
4 144 000
16 471 258
29 336 028
25 485 297
58 194 230
36 131 340
59 059 605
22 021 665
50 491 305
0
298 006
1 800 000
1 800 000
104 538 060
0

203 323 174
200 000

6 720 000
28 787 218
56 684 494
57 920 591
49 784 805
291 559
1 800 000
201 988 667
1 053 127

*Inkl. tilläggsbeslut efter fastställd VP och exklusive medel för behörighetsgivande kurser, 3,6 mnkr som aldrig
utbetalades

2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildningsuppdraget från ON och Språkvetenskapliga fakultetsnämnden uttrycks i takbelopp. Institutionerna
ansvarar för den interna fördelningen av medel för verksamhetens bästa.
Produktion utöver takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till takbeloppet behöver inte
återbetalas 2021, men i likhet med UU VP2021 kan återkommande underproduktion leda till minskad
framtida tilldelning av takbelopp. Institutionerna ansvarar för att uppfylla utbildningsuppdraget.
Det takbelopp som ska intjänas är 77,2 mnkr (2020: ursprungligen 74,5 och med tillägg 76,5 mnkr). I ON
VP2021 (3.4) tilldelas Språkvetenskapliga fakulteten 75,6 mnkr (2020: ursprungligen 72,9 och med tillägg
74,9 mnkr). Rektors tilldelade medel uppgår till totalt 23,2 mnkr (2020: 26,1 mnkr). Sammantaget erhåller
fakulteten 98,8 mnkr.
Fakultetens kostnader för strategiska satsningar, fakultetsgemensamma aktiviteter samt bidrag till andra
verksamheter inom universitetet beräknas uppgå till 3 mnkr (2020: 2,7 mnkr).
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Tabellen visar fördelningen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
UGA-medel VP 2021 (kr)

Engelska

Nordiska
språk

Lingvistik
och filologi

Moderna
språk

Statsvet.

Fakultetsnämnd

Summa

VP 2020

Uppdrag i takbelopp 2020 inkl. samtliga tillägg

12 003 506

17 974 240

20 105 579

24 960 478

314 196

1 121 000

Bas 2020 för uppräkning av takbelopp

12 003 506

17 974 240

19 217 579

24 867 478

314 196

0

286 713

429 328

459 026

593 978

7 505

0

1 776 550

12 290 219

18 403 568

19 676 605

25 461 457

321 701

0

76 153 550

75 575 000

102,4%

102,4%

102,4%

102,4%

102,4%

814 000

186 000

1 000 000
0
0

1 602 000
-1 198 000
76 479 000

Uppräkning 2021 från området

Uppräknat takbelopp 2021
Uppräkning i %

Öronmärkta medel:
Bristyrken
Sommarkurser
Indraget takbelopp

76 479 000

500 000

UPPDRAG I TAKBELOPP 2021

12 290 219

18 403 568

20 490 605

25 647 457

321 701

0

77 153 550

Uppdrag takbelopp i VP 2020*

12 003 506

17 974 240

20 105 579

24 960 478

314 196

1 121 000

76 479 000

Förändring

286 713

429 328

385 026

686 978

7 505

-1 121 000

674 550

Förändring %

2,4%

2,4%

1,9%

2,8%

2,4%

-100,0%

0,9%

-553 659

-829 057

-886 406

-1 147 006

-14 492

0

-3 430 621

-3 450 557

293 561

439 583

489 433

612 608

0

0

1 835 185

1 832 436
74 860 879

Centrala avlyft och CEMUS
Kvalitetsförstärkning till Språkfak
(omfördelning)
TILLDELADE ANSLAG FRÅN OMRÅDET

12 030 121

18 014 093

20 093 632

25 113 059

307 209

0

75 558 114

Tilldelade anslag från området

11 743 616

17 585 077

19 689 496

24 422 069

299 620

1 121 000

74 860 879

Förändring

286 504

429 016

404 136

690 990

7 589

-1 121 000

697 235

Förändring i %

2,4%

2,4%

2,1%

2,8%

2,5%

-100,0%

0,9%

Språkverkstaden
Förberedande och behörighetsgivande
utbildningar i svenska
FörFUS (Intro) , SVAS (balanserat kapital)*
SvAG, Svenska för avgiftsstudenter
SWAC, Swedish for Academics
UPE, Unit for Professional English
Nationella ämnesansvar (657 tkr)
Summa central tilldelning
ANSLAG EFTER SÄRSKILDA MEDEL
Bidrag till verksamhet inom andra fakulteter
Fakultetsgemensam verksamhet,
anslagsfinansierad
Gemensamma kostnader att fördela
ANSLAG SOM SKICKAS TILL
INSTITUTIONERNA

7 600 000

7 600 000

7 000 000

4 050 000
0
2 250 000
1 100 000

4 050 000

22 506 000

3 942 000
3 942 000

0

0

4 050 000
0
2 250 000
1 100 000
1 000 000
7 227 000
23 227 000

29 055 059

307 209

0

98 785 114

97 366 879

255 500

255 500

248 500

1 260 000

2 703 863

2 411 500

1 000 000
1 000 000

15 000 000

3 285 000
3 285 000

13 030 121

33 014 093

23 378 632

Förändring
Förändring%

1 100 000
1 000 000
7 106 000

225 000

683 863

250 000

285 000

-390 351

-989 022

-700 367

-870 419

-9 203

0

-2 959 363

-2 660 000

12 864 770

32 708 934

22 928 265

28 469 639

298 006

1 515 500

98 785 114

97 782 130

200 000

415 251

varav finansierat med myndighetskapital
Anslag 2020 till institutionerna

0
2 250 000

200 000
12 575 744

31 681 646

22 746 145

27 885 036

291 559

2 602 000

97 782 130

289 026

1 027 288

182 120

584 603

6 447

-1 086 500

1 002 984

2,3%

3,2%

0,8%

2,1%

2,2%

-41,8%

*3,6 mnkr i VP 2020 betalade aldrig ut och har för jämförande syfte tagits bort

Satsningar på grundnivå och avancerad nivå
Fakultetsnämnden avsätter medel för fakultetsgemensamma åtaganden. Det gäller fakultetsgemensamma
aktiviteter, utveckling av utbildningsverksamheten samt strategiska satsningar. Medel används även till
fakultetsövergripande samverkansprojekt samt för samfinansiering av verksamheter inom universitetet,
enligt uppdrag från ON. Fakultetsgemensamma åtaganden 2021 inom UGA beskrivs i kapitel 3.
2021 avsätts 3 mnkr för detta ändamål (2020: 2,7 mnkr).
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Tabellen visar hur mycket medel som avsätts för satsningar och fakultetsgemensamma aktiviteter inom
UGA.
UGA-medel

Verksamhet

Ref.
kapitel
3.2
3.2

Kommittéer

KOSA, KLIV
Utbildningskommitté

Utbildningsutveckling

Utbi l dni ngs utvä rderi ng 2020 - dri ft

3.3.1

Stärkt forskningsanknytning

3.3.2

UGA VP Engelska Nordiska
2021
10 000
10 000
0
200 000

Utveckl i ng a v moders må l s l ä ra rutbi l dni ng

Tolkning och översättning
(mynd.kapital)
Genomlysning av utbildningsprogram
Lärares deltagande i externa
konferenser
Karriärdag

50 000

50 000

Lingfil

50 000

Moderna

VP 2020

Nämnd
10 000
10 000

75 000

0

600 000

50 000

200 000

0

0

200 000

200 000

200 000

3.3.3
3.3.4

200 000
175 000

3.3.6
3.3.7

100 000
50 000

3.3.10
3.3.8
3.3.7
3.3.9
3.3.11
3.3.5

500 000
200 000
50 000
200 000
150 000
630 000

3.6.1

40 000

40 000

37 500

1.5

255 500

255 500

248 500

175 000
25 000

25 000

25 000

150 000

25 000

100 000

50 000

Språ kl a bora tori et, koordi na tion

Strategiska satsningar

Utveckling av sommarkurser
Ämneslärarkollegium
Karriärdag
Digitalisering i undervisning
Amanuenser
Programansvar

Programansvar
Samverkansprojekt och
nätverk
Humtank
Bidrag till andra
verksamheter
Museum Gustavianum
Finansiering 10% av
Övriga kostnader
fakultetsgemensam professor
USS, Uppsala Språkvetarsällskap
SUMMA
VP 2020

50 000

100 000

500 000
200 000
50 000
200 000

0
0
0
0

150 000

0

420 000

210 000

477 000

158 863

158 863

152 000

30 000

30 000

30 000

2 959 363 225 000
2 660 000 175 000

683 863
654 000

250 000
75 000

285 000
275 000

1 515 500 2 660 000
1 481 000 2 660 000

Utöver uppdraget från Språkvetenskapliga fakultetsnämnden utför institutionerna i olika omfattning
uppdrag åt andra fakulteter.

2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå
I ON VP2021 (3.4) tilldelas Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 103,9 mnkr i basanslag för forskning
och utbildning på forskarnivå (2020: 102,9 mnkr). Beloppet inkluderar medel för Campus Gotland,
361 tkr (2020: 315 tkr).
För verksamhetsåret 2021 fördelar Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 96,7 mnkr till institutionerna
enligt språkvetenskapliga fakultetsnämndens fördelningsmodell (2020: 94,7). Resterande medel används
för att finansiera fakultetsgemensam verksamhet samt uppdrag till fakultetsnämnden.
Institutionen för nordiska språk tilldelas dessutom 700 tkr till Språkverkstaden för stöd av doktorander (UU
VP2021 5.2.6).
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Tabellen visar fördelningen av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå.
Engelska

FUF-medel VP 2021 (kr)

Nordiska
språk

Lingvistik och
filologi

Moderna
språk

HVC

Fakultetsnämnden

Fakultetens tilldelade anslag från
området
Uppdrag till fakultetsnämnden
Campus Gotland
Doktorandlyftet
Övriga uppdrag
Summa uppdrag från ON och
konsistoriet

361 127

700 000

700 000

Fördelning till institutionerna enl. modell
Bas
8 639 956
Prestation
5 566 629
Övriga medel
1 897 172

14 015 716
7 531 059
2 877 394

21 696 357
9 253 840
4 133 144

12 758 904
5 962 652
2 500 109

Summa enl. modell

16 103 758

24 424 170

35 083 340

21 221 665

15 741 474
362 284
2,3%

23 882 134
542 036
2,3%

34 303 446
779 894
2,3%

20 749 769
471 896
2,3%

16 103 758

24 785 297

35 783 340

21 921 665

367 500

0

348 000

100 000

367 500

0

16 471 258

24 785 297

Anslag till inst enl. modell, 2020
Förändring
Förändring %

FÖRDELAT BASANSLAG

Fakultetsgemensam verksamhet
Bidrag till verksamhet inom andra
fakulteter
Fakultetsgemensam verksamhet
Summa gemensam verksamhet
Fakultetsmedel som skickas till
institutionerna
varav finansierat med
myndighetskapital
Anslag 2020
Förändring
Förändring %

Anslag 2020 inkl centrala medel

1 400 000

803 500

361 127
1 400 000
803 500

0

0

0

803 500

2 564 627

2 511 214

0
0
0

0
57 110 933
28 314 180
11 407 820

0

314 714
796 500

0

96 832 933

0
0
0,0%

94 676 823
2 156 110
2,3%

0

803 500

99 397 560

97 188 037

1 800 000

100 000
1 725 000

1 900 000
2 540 500

1 900 000

348 000

100 000 1 800 000 1 825 000

4 440 500

6 318 500

36 131 340

22 021 665 1 800 000 2 628 500

103 838 060

103 506 537

0

0

16 211 474
259 784
1,6%

24 302 848
482 449
2,0%

16 471 258

25 485 297

36 131 340

16 211 474

25 002 848

35 295 446

Centrala medel till Språkverkstaden
Anslag inkl. centrala medel

102 868 661

700 000

0

VP 2020

103 838 060

361 127
700 000

Summa

35 295 446
835 894
2,4%

21 899 769
121 896
0,6%

0
1 800 000
0
0,0%

0

0

94 676 823
94 676 823
0

4 418 500

637 876
103 506 536
0

5 797 000
-3 168 500
-54,7%

105 306 537
-1 468 477

700 000

700 000

22 021 665 1 800 000 2 628 500

104 538 060

104 206 537

700 000
21 899 769

1 800 000

3 997 000

104 206 537

Fakultetsnämnden tillämpar i VP 2021 en ny modell för att fördela basanslaget för forskning (SPRÅKFAK
2020/19). Tilldelning av institutionernas medel enligt modellen redovisas i bilaga 2.
Modellen används endast för resurstilldelning, och är således inte styrande för hur medlen ska användas på
institutionsnivå. Institutionerna beslutar om vilka prioriteringar som bäst främjar verksamheten.
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Fakultetsgemensamma satsningar FUF
Fakultetsnämnden avsätter årligen medel för fakultetsgemensamma satsningar som fakultetsgemensamma
aktiviteter, forskningsstöd och samverkansprojekt. Fakulteten har även i uppdrag från ON att samfinansiera
andra verksamheter inom universitetet (ON VP2021, 3.4).
Fakultetsgemensamma åtaganden 2021 inom FUF beskrivs i kapitel 3 och 4,4 mnkr avsätts för detta
ändamål (2020: 6,3 mnkr).
Tabellen visar hur mycket medel som avsätts för satsningar och fakultetsgemensamma aktiviteter inom FUF.
Verksamhet

Kommittéer

KOSA, KLIV

3.2

10 000

10 000

50 000

Forskningskommitté
Utvärdering av utbildningar på
forskarnivå

3.2

10 000

10 000

50 000

Utvärdering
Forskningsstöd

Ref.
kapitel

Ledning
Bidrag till andra
verksamheter

Övriga kostnader

Nordiska

Lingfil

Moderna

HVC

Nämnd

3.4.4

100 000

100 000

0

Stöd för ansökan om externa bidrag

3.4.1.1

200 000

200 000

500 000

Stöd för etikprövning

3.4.1.2

25 000

25 000

25 000

Sabbatstermin för lektorer

3.4.1.3

700 000

700 000

700 000

Publiceringsstöd

3.4.1.4

100 000

100 000

200 000

UUs program för gästprofessorer

3.4.1.5

375 500

Stärka utbildning på forskarnivå

3.4.2

200 000

LILAe

3.5.2

200 000

Språk och lärande

3.5.2

200 000

3.4.2.4

AGORA-U4 (40%) till arkeologen
Samverkan internationella nätverk
Humtank

127 500

0

148 000

100 000

0 1 278 000
200 000

250 000

0

200 000

0

200 000

100 000

100 000

0

3.5.1

20 000

20 000

138 000

3.5.5

50 000

50 000

100 000

3.6.1

40 000

40 000

37 500

Repatriering dekan och prodekan

50 000

50 000

500 000

Prolongation doktorander

50 000

50 000

Forskarskolor
Samverkansprojekt och
nätverk

FUF VP 2021 Engelska

FUF VP
2020

FUF-medel

Hugo Valentin Centrum (HVC)
Forum för demokrati, fred och
rättvisa

2

1 800 000

3.5.3

100 000

Fulbright professur

3.5.4

80 000

Övriga utgifter

200 000
200 000

1 800 000

40 000

30 000

1 800 000

100 000

100 000

40 000

80 000

30 000

70 000

SUMMA

4 440 500

367 500

0

348 000

100 000 1 800 000

1 825 000 6 318 500

VP 2020

6 318 500

470 000

106 000

292 000

450 000 1 800 000

3 200 500
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3 Nämndens kvalitetsarbete
3.1 Utgångspunkter för nämndens kvalitetsarbete
I enlighet med Språkvetenskapliga fakultetsnämndens övergripande Mål och strategier 2017-2019
(SPRÅKFAK 2015/71) ska nämnden under perioden 2018-2020 verka för att:
- bevara fakultetens utbildnings- och forskningsbredd,
- erbjuda högkvalitativ utbildning genom att utveckla pedagogik för ökad studentaktivitet, utveckla och
synliggöra den avancerade nivån, stärka forskningsanknytningen i utbildningen och öka samverkan
inom och utom fakulteten,
- bedriva framgångsrik forskning genom att utveckla stimulerande forskningsmiljöer för slagkraftig
forskning och ge karriärvägar som stärker en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö,
- nyttiggöra fakultetens samlade kompetens genom samverkan, inom universitetet och med det
omgivande samhället.
Områdesnämnden har i beslut HUMSAM 2020/43 anmodat Språkvetenskapliga fakultetsnämnden att
utarbeta nya Mål och strategier.

3.2 Fakultetsnämndens kommittéer
I enlighet med fakultetens arbetsordning (SPRÅKFAK 2019/9) finns, vid sidan om nämndens
Rekryteringsgrupp, fyra kommittéer för att stödja nämndens strategiska kvalitetsarbete:
Utbildningskommittén, Forskningskommittén, Kommittén för kommunikation och samverkan och
Kommittén för lika villkor.
Inför 2021 avsätter nämnden 40 tkr för kommittéernas löpande verksamhet.

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén är ett rådgivande och beredande organ i övergripande frågor som rör kvalitet,
innehåll och organisation av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den ska bereda frågor på uppdrag
av fakultetsnämnden och även bevaka och initiera strategisk utveckling.

Forskningskommittén
Forskningskommittén är ett rådgivande och beredande organ i övergripande frågor som rör förutsättningar
och infrastruktur för forskning och utbildning på forskarnivå. Den ska bereda frågor på uppdrag av
fakultetsnämnden och även bevaka och initiera strategisk utveckling.

KOSA – Kommittén för kommunikation och samverkan
Kommittén för kommunikation och samverkan är ett rådgivande och beredande organ i övergripande frågor
som rör intern och extern kommunikation och samarbete med parter utanför universitetet. Den ska bereda
frågor på uppdrag av fakultetsnämnden och även initiera och genomföra utvecklingsprojekt.

KLIV – Kommittén för lika villkor
Kommittén för lika villkor är ett rådgivande och beredande organ i övergripande frågor som rör lika villkor.
Den ska bereda frågor på uppdrag av fakultetsnämnden och genomföra utvecklingsprojekt.
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3.3 Satsningar inom området utbildning
Utbildningsutvärdering
Under 2020 genomfördes en utvärdering av Språkvetenskapliga fakultetsnämndens samtliga huvudområden
på grundnivå och avancerad nivå. I den mån uppföljningen av utvärderingar leder till ökade kostnader
under 2021 avsätts medel för detta i särskild ordning.

Stärkt forskningsanknytning
Institutionerna och Utbildningskommittén ska arbeta med forskningsanknytning på grundnivå och
avancerad nivå, vilket ingår i institutionernas takbelopp. Ett sätt är att möjliggöra masterstudenters
deltagande vid vetenskapliga konferenser.
50 tkr per institution avsätts för ändamålet (ingår i takbeloppet). I februari 2022 ska institutionerna
redovisa hur medlen har disponerats under 2020.

Tolkning och översättning
I Språkvetenskapliga fakultetsnämndens verksamhetsplan för 2020 avsattes medel för att utreda
förutsättningar för att utveckla ett kursutbud inom tolkning och översättning. Eftersom det saknades
förutsättningar för att genomföra arbetet under 2020 kvarstår uppdraget under 2021
200 tkr av myndighetskapital avsätts för ändamålet. Verksamheten ska återrapporteras i februari 2022.

Genomlysning av utbildningsprogram
Under perioden 2019-2021 avsätter nämnden medel för uppföljning av ett utbildningsprogram per år. 2021
ges medel för genomlysning av Orientalistikprogrammet. Uppdragsspecifikation utgår i särskild ordning.
175 tkr avsätts för ändamålet.

Programansvar
Nämnden finansierar samordning för fakultetsgemensamma utbildningsprogram där studenterna delvis
läser vid andra institutioner än värdinstitutionen.
Motsvarande 30 % av anställning (420 tkr) avsätts för samordning av Språkvetarprogrammet (Institutionen
för nordiska språk) och 15 % av anställning (210 tkr) för samordning av Masterprogram i språk
(Institutionen för moderna språk).

Lärares deltagande vid pedagogiska konferenser
Deltagande vid pedagogiska konferenser bidrar till pedagogisk förkovran och utveckling. Under 2019-2021
fortsätter satsningen för att möjliggöra lärares deltagande.
25 tkr per institution avsätts för ändamålet, vilket ingår i takbeloppet. I februari 2022 ska institutionerna
redovisa hur medlen har använts.

Karriärdag
För att stärka utbildningarnas arbetslivsanknytning ska fakultetsnämnden arrangera en karriärdag för
fakultetens studenter på grundnivå och avancerad nivå. Syftet är att låta studenter knyta kontakt med olika
potentiella arbetsgivare som kan presentera karriärvägar och arbetsmarknad. En projektansvarig kommer att
utses för att planera och genomföra arbetet, som kan genomföras om covid-19situationen så tillåter.
50 tkr avsätts för ändamålet.
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Ämneslärarkollegium
Fakultetsnämnden har beslutat att inrätta ett ämneslärarkollegium för att stödja erfarenhetsutbyte och
utveckling inom området. Medel avsätts för samordning, seminarier, internat inbjudna föreläsare etc.
200 tkr avsätts för ändamålet.

Digitalisering
Digitala inslag i undervisningen ökade markant i och med den temporära övergången till
distansundervisning under vårterminen 2019. Nämnden avsätter medel för att utreda hur befintligt
undervisningsmaterial kan förvaltas och vidareutvecklas samt vad som krävs att producera och integrera
nya digitala verktyg i undervisningen för att höja studenternas användarupplevelse. Inom ramen för detta
arbete utreds även på vilka sätt de pedagogiska behov som Språklaboratoriet möter bäst kan tas tillvara.
200 tkr avsätts för ändamålet.

Utveckling av sommarkurser
Med anledning av covid-19 tillfördes stora anslag för drift av kurser under sommaren 2020. Delar av dessa
medel kunde inte användas under 2020 och anvisas därför 2021. Medlen avser både utveckling och drift.
500 tkr avsätts för ändamålet. Verksamheten återrapporteras i februari 2022.

Amanuenser
För att stödja fakultetens arbete med att synliggöra och, genom aktiv samverkan med alumner, utveckla
utbildningsutbudet samt befintliga kommunikationskanaler och plattformar internt och externt rekryteras
två amanuenser.
150 tkr avsätts för ändamålet. Verksamheten ska återrapporteras i februari 2022.

3.4 Satsningar inom området forskning
Satsningar för externfinansiering och internationell publicering
3.4.1.1

Stöd för ansökan om externa bidrag

Fakultetsnämnden avsätter medel för forskningsinitiering. Syftet är att göra det möjligt för lektorer att
frigöra tid för att initiera forskning genom att förbereda ansökningar inom de större nationella eller
internationella forskningsutlysningarna. Dessutom avsätts medel för kollegial extern granskning av ansökan
under 2020 inom de större nationella eller internationella forskningsutlysningarna som avslagits men
bedömts i form av delbetyg och erhållit ett sammanfattande omdöme.
200 tkr avsätts för dessa ändamål. Medlen kommer att utlysas i särskild ordning.
3.4.1.2

Stöd för etikprövning

Ansökan om medel för att bekosta avgift för etikprövning görs löpande under året. Beviljade medel
överförs till den sökandes institution från kansliet.
25 tkr avsätts för ändamålet.
3.4.1.3

Stöd för sammanhållen forskningstid (sabbatstermin för lektorer)

Under 2020 beviljade fakultetsnämnden medel för att frigöra tid för två lektorer för att färdigställa manus
inför publikation i välrenommerade publikationskanaler med granskningsförfarande. Inför 2021 avsätter
fakultetsnämnden medel för att fortsätta satsningen om sabbatsterminer för två lektorer. Sabbatsterminerna
förläggs under verksamhetsåret 2021eller VT 2022.
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700 tkr avsätts för ändamålet. Medlen kommer att utlysas i särskild ordning.
3.4.1.4

Publiceringsstöd

Fakultetsnämnden avsätter medel för att på olika sätt underlätta publicering efter
referentgranskningsförfarande. Medel kan sökas för översättning, språkgranskning och publicering med
open access. För att ytterligare underlätta publicering avsätter nämnden också medel för smärre utgifter i
samband med forskning, som exempelvis översättning av forskningsmaterial, digitalisering av inspelningar
eller förvärv av bildmaterial.
100 tkr avsätts för dessa ändamål. Fakultetsnämnden kan komma att fatta tilläggsbeslut om ytterligare
medel inom denna satsning.
3.4.1.5

Uppsala universitets program för gästprofessorer

Sedan 2019 ges kvinnliga gästprofessorer full central finansiering medan manliga finansieras med 50
procent. Med anledning av detta har Språkvetenskapliga fakultetsnämnden beslutat att nya manliga
gästprofessorer ska medfinansieras med 100 tkr per år. (SPRÅKFAK 2019/21).
375 tkr avsätts för gästprofessorerna.

Stärka utbildning på forskarnivå
I fakultetens arbete med att stärka utbildning på forskarnivå kommer följande mål att uppmärksammas
under perioden 2020-2022:
- skapa förutsättningar för doktorander att ingå i större miljöer och uppmuntra doktorander att etablera
kontakter med minst en forskningsmiljö utanför det egna forskarutbildningsämnet
- måluppfyllelse som ligger utanför fördjupning och breddning inom det vetenskapliga fältet, t. ex.
professionalisering och alternativa karriärvägar.
3.4.2.1

Fakultetskurser för doktorander

I linje med nämndens strävan att öka samarbetet mellan fakultetens institutioner och ämnen avsätts medel för
fakultetsgemensamma kurser inom utbildning på forskarnivå även under perioden 2020–2022.
100 tkr avsätts för ändamålet. Kursförslag skickas till utbildningsledaren och bereds av
Forskningskommittén.
3.4.2.2

Introduktionsinternat för nyantagna doktorander

Ett introduktionsinternat för nyantagna doktorander syftar till att ge ökad inblick i fakulteten och Uppsala
universitet samt att skapa kontaktytor och sammanhang utanför den egna institutionen och det egna
forskarutbildningsämnet.
75 tkr avsätts för ändamålet.
3.4.2.3

Doktorandkollegium

Fakultetsnämndens forskningskommitté organiserar doktorandkollegier med inbjudna föreläsare. Syftet är
att bidra till en kontinuerlig dialog med fakultetens doktorander samt ge dem tillfälle att utveckla sina
nätverk och diskutera för forskningen och forskarutbildningen viktiga frågor.
25 tkr avsätts för ändamålet.
3.4.2.4

Forskarskolor

Under 2021 inleds ett arbete med att undersöka möjligheter att skapa större forskarutbildningsmiljöer i form
av forskarskolor.
100 tkr avsätts för ändamålet.
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Forskningslektorat
Fakultetsnämnden beslutade i samband med fastställandet av professorsprogrammet 2008–2012 att anslaget
för forskning och utbildning på forskarnivå ska finansiera motsvarande två halvtidsanställningar i romanska
språk, nämligen franskspråkig litteratur och spansk språkvetenskap (SPRÅKFAK 2008/16). Från och med
2021 ingår finansieringen i basparametern i fakultetens fördelningsmodell av basanslaget.

Utvärdering av utbildning på forskarnivå
Fakultetsnämnden har ansvar för uppföljning och utvärdering av samtliga utbildningar inom sitt
ansvarsområde. Språkvetenskapliga fakultetsnämnden har beslutat att utbildningar på forskarnivå ska
utvärderas 2021–2022. Arbetet inleds 2021.
100 tkr avsätts för ändamålet.

3.5 Pågående utbildnings- och forskningsprojekt
För 2020 anvisar fakultetsnämnden medel till nedanstående samarbeten. Fakulteten avser att finansiera
framgångsrika projekt även under perioden 2020–2022.

Fakultetsnätverk: LILAe och Språk och lärande
Fakultetsnätverken syftar till att öppna upp fakultetens respektive ämnesmiljöer för kreativ samverkan och
fungera som plattform för samarbete mellan doktorander och forskare med liknande intressen inom olika
språkämnen. Nätverken ska involvera samtliga institutioner och ha en vetenskaplig ledare som utses av
fakultetsnämnden.
Inom LILAe (Litterae et Linguae) skapas en dialog kring teoretiska och metodologiska frågor samt en
större förståelse för transkulturella och translitterära fenomen bland forskare med litteraturvetenskapliga
intressen.
Inom Språk och lärande studeras förhållandet mellan språk och lärande från olika teoretiska och
metodologiska perspektiv. Fokus ligger på flerspråkighet och andraspråksinlärning, läs- och
skrivutveckling, bedömning samt interaktionella perspektiv på lärande.
Sammanlagt 400 tkr avsätts, 200 tkr/nätverk. Verksamheten återrapporteras enligt särskilt uppdrag.

AGORA
AGORA är ett tvärvetenskapligt forum för antiken och antikreception vid Uppsala universitet, för
studenter, forskare och andra med intresse för antiken, särskilt inom historia, arkeologi, filosofi, teologi,
konst, filologi, litteratur och retorik.
20 tkr avsätts för ändamålet och överförs till berörd institution.

Forum för demokrati, fred och rättvisa
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden samarbetar med Forum för demokrati fred och rättvisa.
Verksamheten omfattar bland annat aktiviteter riktade mot utbildning på forskarnivå såsom
doktorandinitierade workshops och kurser i generiska färdigheter.
100 tkr avsätts för ändamålet. Verksamheten återrapporteras i februari 2022.

Fulbrightprofessur
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Som enda lärosäte i Sverige har Uppsala universitet en Fulbrightprofessor i Nordamerikastudier.
Professuren är förlagd till Svenska institutet för Nordamerikastudier (SINAS), vid Engelska institutionen.
Professuren för med sig kringkostnader som delas av deltagande fakulteter enligt beslut i områdesnämnden.
80 tkr avsätts för ändamålet.

Samverkan inom internationella nätverk
Nämnden avsätter medel för samarbeten inom Uppsala universitets strategiska nätverk för forskning och
utbildning t. ex. Coimbra, Matariki, SANORD, U4 och USI.
50 tkr avsätts för ändamålet. Ansökan görs löpande till områdeskansliet.

3.6 Satsningar inom samverkan och kommunikation
Kommittén för kommunikation och samverkan KOSA är en del av fakultetsnämndens samverkanssatsning.
Under perioden 2020-2022 ger nämnden KOSA i uppdrag att:
- inventera och utveckla den externa webben på fakulteten,
- arbeta med studentrekrytering,
- synliggöra forskning, utbildning och samverkan vid fakulteten och
- slutföra arbetet med en kommunikationsplan.
Rapportering av KOSA till fakultetsnämnden ska ske i februari 2022.

Humtank
Under perioden 2020-2022 deltar Språkvetenskapliga fakultetsnämnden tillsammans med Teologiska och
Historisk-filosofiska fakulteterna i det nationella projektet Humtank, vars syfte är intensifiera samverkan
mellan humaniora och det omgivande samhället.
80 tkr avsätts för ändamålet.

Samverkansprojekt
Fakultetsnämnden beviljade under 2016-2019 medel till samverkansprojekt för breddad rekrytering som
initierades av doktorander vid Engelska institutionen och som sedan har breddats till att omfatta även
Institutionen för lingvistik och filologi. Fakulteten avser att stödja kommande projekt och medel för detta
kan äskas från fakultetsnämnden.

3.7 Satsningar för lika villkor
Kommittén för lika villkor – KLIV – är en del av fakultetsnämndens lika-villkors-satsning. Under perioden
2020-2022 ger nämnden KLIV i uppdrag att bedriva fakultetsövergripande arbete för erfarenhetsutbyte på
lika-villkors-området, t. ex. i form av seminarier eller workshops, samt arbeta inom följande tre
fokusfrågor: doktorandernas arbetsvillkor, breddad rekrytering och mångfald.
Rapportering av KLIV till fakultetsnämnden ska ske i februari 2022.

Uppföljning av doktorandernas arbetsvillkor
Nämnden genomförde en bred utredning om doktorandernas arbetsvillkor (SPRÅKFAK 2018/33). Ett
tydligt resultat var att det var fler kvinnliga doktorander som var långtidssjukskrivna. Nämnden uppdrar åt
KLIV att göra en fördjupad analys och vid behov upprätta en handlingsplan.
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Breddad rekrytering
Nämnden har identifierat området breddad rekrytering med särskilt fokus på funktionsvariation som viktig
fråga att arbeta med. Det gäller både att nå ut till en bredare grupp, men främst att utveckla pedagogiska
och studiesociala former för att ge lika villkor inom utbildningen till studenter med funktionsvariation.

Mångfald
Nämnden har en hög andel internationellt rekryterade medarbetare som ska vara delaktiga i det kollegiala
arbetet (se även 4.2.4). KLIV uppdras att utarbeta strategier för mångfalden bland de anställda ska
återspeglas i olika funktioner och arbetsgrupper.
Fakulteten har en förhållandevis låg andel avgiftsskyldiga studenter, men en relativt hög andel med fler
modersmål än svenska. KLIV uppdras att utreda hur pedagogiska metoder både tar hänsyn till och drar
nytta av mångfalden i studentgruppen.

3.8 Fakultetens stödverksamhet
Fakultetens stödverksamhet utgörs av arbetet i fakultetsnämnd och ledning samt andra verksamheter som
fastställs av fakultetsnämnden eller utgör uppdrag från områdesnämnden. Kostnaderna uppgår till 3,6 mnkr
(2020: 3,2 mnkr).
Ledning avser lönekostnader för dekan och prodekan. Verksamhetskostnader omfattar framförallt
gemensamma möten och konferenser med fakultetens och institutionernas pedagogiska och administrativa
ledningsfunktioner. Pedagogisk grundkurs för lärare är en kostnad som är angiven i ON VP2021 (3.4).
Medel avsätts, liksom tidigare år, för fakultetens samfinansiering av Urkund. Information och
studentrekrytering omfattar kostnader för annonsering och marknadsföring. Sakkunnigarvoden/rekrytering
omfattar kostnader som rör ärenden som handläggs av fakultetens rekryteringsgrupp. Universitetsoverhead
är den OH som fakulteten är ålagd att betala för universitets gemensamma funktioner (ON VP2120, 3.4).
Kostnaderna för ledning ökar 2021 då fakulteten nu har tre dekaner.
Fakultetsnämndens stödverksamhet inom UGA har idag ett ekonomiskt underskott. Det har byggts upp över
ett antal år och beror på att kostnaderna för nämnden återkommande har varit något högre än budgeterat.
Detta underskott reduceras med posten minska underskott i nämndens stödverksamhet.
Kostnader för fakultetens stödverksamhet finansieras via institutionernas indirekta kostnader (overhead).
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Tabellen visar kostnader för fakultetsnämndens stödverksamhet.
Fakultetens stödverksamhet
Ledning
Verksamhetskostnader
Pedagogisk grundkurs för lärare
Urkund

TOTALT
VP 2021
1 821 615
371 560
199 826

UGA
863 689
211 560
199 826

FUF

Totalt VP
2020
957 926 1 336 244
160 000
400 000
0
201 224

50 000

50 000

0

50 000

Information och studentrekrytering

150 000

150 000

0

150 000

Sakkunnigarvoden / rekrytering

500 000

200 000

300 000

500 000

Kostnader för universitetets förvaltning

374 936

195 381

179 555

246 897

Minska underskottet i stödverksamheten

100 000

100 000

3 567 937

1 970 456

Fakultetens kostnader för
stödverksamhet

300 000
1 597 481
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4 Kompetensförsörjningsplan
Sedan december 2016 ska fakultetsnämnden årligen upprätta en långsiktig plan för kompetensförsörjning.
Planen omfattar samtliga akademiska och administrativa anställningar, även de som finansieras med
externa medel.
Språkvetenskapliga fakultetens styrkor är huvudsakligen:
– bred kompetens inom forskning och utbildning
– god balans mellan universitetslektorer, befordrade professorer och rekryterade professorer
– god fördelning mellan könen
– hög andel externt rekryterade lärare
– lärarkollegiets mycket internationella profil.

4.1 Fördelning på befattningar, kön och ålder
Vid Språkvetenskapliga fakulteten finns följande befattningar:
– 45 professorer, varav 9 ingår i rektors gästprofessorsprogram. Av de fast anställda är 19 rekryterade och
17 befordrade professorer. Tre professurer (engelska språket, svenska språket och slaviska språk) är under
tillsättning och ytterligare två förväntas utlysas under 2021 (romanska språk och nordiska språk). Fyra
ansökningar om befordran är under behandling.
– 73 universitetslektorer, varav 21 docenter och en excellent lärare. Fem lektorer är under tillsättning.
Under våren 2020 utsågs två nya docenter och under hösten behandlas fyra ansökningar. Fem
ansökningar om excellent lärare har inkommit.
– 12 meriteringsanställningar (postdoktorer och biträdande universitetslektorer). Tre postdoktorer och
två biträdande universitetslektorer finns på Institutionen för lingvistik och filologi. Engelska
institutionen och Institutionen för nordiska språk har en biträdande universitetslektor vardera.
Institutionen för moderna språk finns fyra postdoktorer.
– 26 universitetsadjunkter, varav 15 finns vid Institutionen för nordiska språk, vilket beror på den
omfattande verksamheten inom behörighetsgivande utbildningar i svenska för studenter med
utomskandinaviskt modersmål.
– 59 forskarstuderande, varav 24 finns på Institutionen för lingvistik och filologi, 15 på Institutionen för
nordiska språk, 9 på Institutionen för moderna språk och 10 på Engelska institutionen. Ytterligare en
doktorand är antagen till utbildning på forskarnivå vid fakulteten men anställd vid Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Sex anställningar är under tillsättning.
– 58 teknisk-administrativ personal, varav 4,5 ekonomer, 5,5 verksamhetsnära HR-generalister, 5
teknisk personal, 13 studieadministratörer inklusive studievägledare, 2 kommunikatörer och 27
provkonstruktörer. Andelen är relativt hög vid fakulteten, vilket i huvudsak beror på att Institutionen för
nordiska språk har ett uppdrag från Skolverket att konstruera nationella prov i svenska och svenska som
andra språk. Provkonstruktörernas anställningar faller inom kategorin teknisk-administrativ personal.
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Nedanstående två tabeller visar medarbetarnas antal samt fördelning över kön och ålder:

Tabellen visar antal anställda per befattningskategori (Källa: Primula 2020-09-24)
Antal
anställda

Andel män
(%)

ÅrsArb

Universitetslektorer

73

41,1

65

Universitetsadjunkter

27

18,5

21

7

28,6

6

Professorer

45

48,9

35

Meriteringsanställning

12

50,0

9

Forskarstuderande

59

48,3

52

Annan forskande och undervisande personal

23

56,5

18

Administrativ personal

51

28,3

43

297

40,9

249

Befattningskategori

Teknisk personal

Total

Tabellen visar medelålder och förestående pensioneringar (andel kvinnor inom parantes), (Källa: GLIS 2020-10-06)
Befattningskategori

Pension vid 65 års ålder
Inom 1 år

Inom 3 år

Pension vid 67 års ålder

Medelålder

Medelålder

Inom 5 år

Inom 1 år

Inom 3 år

Inom 5 år

Professorer

58

58

4 (50%)

7 (43%)

12 (42%)

6 (50%)

12 (50%)

17 (47%)

Universitetslektorer

49

49

4(75%)

9 (89%)

11 (82%)

1 (100%)

8 (88%)

11 (82%)

Universitetsadjunkter

48

48

1 (100%)

3 (67%)

4 (75%)

0

3 (67%)

4 (75%)

Administrativ personal

45

45

0

0

5 (75%)

1 (100%)

1 (100%)

4 (75%)

Teknisk personal

44

44

1 (0%)

1 (0%)

1 (0%)

1 (0%)

0

1 (0%)

Total

49

49

9 (56%)

20 (65%)

32 (62%)

8 (37%)

25 (43%)

37 (62%)

Befattningsstrukturen vid fakulteten måste anses väl avvägd mellan till exempel andelen professorer, lektorer
och doktorander.
Av totalt 36 fast anställda professorer är 17 befordrade och 19 rekryterade. Ytterligare två professorer är under
rekrytering. Under de senaste 10 åren har i medeltal en universitetslektor befordrats till professor per år. Från
och med 2020 ingår beslut om att rekrytera professorer i institutionernas och fakultetens övergripande
kompetensförsörjningsplaner. I och med att fakulteten alltjämt står inför ett flertal pensionsavgångar ges större
möjligheter att fatta beslut om hur man på bästa sätt säkerställer en långsiktig kompetensförsörjning.
Nämnden är mån om att balansera både andelen professorer i förhållande till övriga befattningar och andelen
rekryterade professorer i förhållande till befordrade.
Inför 2019 tillsatte fakultetsnämnden en arbetsgrupp för att se över riktlinjer för befordran till professor samt
professorernas arbetsområden och ansvarsuppgifter. Riktlinjerna fastställdes 2020 och arbetet med professorers
arbetsområden och ansvarsuppgifter slutförs under 2021.
I nämndens verksamhetsplan 2020 nämndes meriteringsanställningar som en strategi för att jämna ut den höga
medelåldern. I september 2020 har antalet meriteringsanställningar också ökat från 8 till 12 och ytterligare tre är
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under tillsättning. Nämnden avser fortsätta strategin under 2021 för att få en bra struktur, säkra kontinuitet och
ge nydisputerade doktorer möjlighet att etablera sig inom akademin och uppmuntrar därför institutionerna
särskilt att skapa biträdande universitetslektorat. I den nya modellen för fördelning av basanslaget ges
ekonomiska incitament för att skapa meriteringsanställningar.
Åldersstrukturen vid fakulteten motsvarar den vid universitetet som helhet. Eftersom arbetstagare har rätt att
välja pensionsålder upp till 69 års ålder är det inte självklart att förutsäga behovet av rekryteringar utan det kan
bara göras i dialog med institutioner och medarbetare. Även om meriteringsanställningar inte är entydigt
kopplade till biologisk ålder lär rekryteringen av sådana dra ned medelåldern.
Könsstrukturen är balanserad med undantag av kategorierna universitetsadjunkter och administrativ personal
där 81 % respektive 74,5 % är kvinnor. Fakulteten avser arbeta för att få även dessa att befinna sig inom 4060%-spannet.
Även om det i dagsläget råder balans inom kategorin universitetslektorer visar tabellen emellertid att kvinnor
utgör hög andel av de universitetslektorer som kommer att pensioneras de kommande tre åren, vilket bör
beaktas.

4.2 Utvecklingsområden
Fakultetens står inför följande utmaningar:
 bevara bred kompetens
 bevara en balanserad befattningsstruktur avseende ålder och kön
 utveckla ledningsfunktioner
 förbättra lektorernas möjligheter till forskningsmeritering
 öka antalet forskarstuderande och förstärka forskarutbildningen
 integrera internationellt rekryterade lärare och forskare i det kollegiala arbetet
 uppnå konkurrenskraftiga löner

Bevara bred kompetens
Fakulteten har ett unikt utbud av kurser och program i 54 språk och språkämnen på grundnivå och avancerad
nivå samt 15 ämnen inom utbildning på forskarnivå. Forskningen täcker språkvetenskap, litteraturvetenskap
och områdesstudier. Flera av miljöerna är emellertid små och känsliga för personalförändringar då personalens
kompetens är svår att ersätta.
Strategi och planerade åtgärder
Fakultetens kompetens förstärks inom befintliga utbildningsområden efter behov och möjlighet. Inom mindre
utbildningsområden arbetar man för att säkerställa att det finns minst två disputerade lärare knutna till varje
huvudområde.

Motverka kompetensbrist
Institutionen för nordiska språk har ett stort utbildningsuppdrag i svensk språkfärdighet som framförallt vänder
sig till utländska studenter och studenter med annat modersmål än svenska. Denna undervisning ges till stor del
av odisputerade lärare.
Universitetskanslersämbetets utvärdering av ämneslärarutbildningen i svenska, 2019, visade att det finns behov
av att stärka den ämnesdidaktiska forskningen vid institutionen.
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Innehavaren av professuren i nordiska språk med inriktning mot namnforskning har gått i pension. I
verksamhetsplanen för 2020 konstaterade institutionen att det inte fanns tillräckligt stort underlag för att inleda
rekrytering av en ny professor.
Strategi och planerade åtgärder
Satsningen för att stärka forskningen och säkerställa forskningsanknytning även inom färdighetstränande
moment fortsätter. Institutionen uppmuntrar redan anställda adjunkter som undervisar inom Basic Swedish,
behörighetsgivande utbildningar och SvAg att ansöka till forskarutbildning. Vidare anordnas fortbildning vid
institutionen för att stötta adjunkterna i deras arbete.
För att stärka den ämnesdidaktiska kompetensen är ett biträdande lektorat i Svenska som andraspråk under
tillsättning. (Se även avsnitt 3.3.8: Ämneslärarkollegium).
I likhet med föregående år är det inte möjligt att inleda en rekrytering av ny professuren i namnforskning. I
enlighet med Verksamhetsplanen för 2020 är ett biträdande lektorat under tillsättning för att säkerställa den
språkhistoriska forskningsmiljön vid institutionen.

Utveckla ledningsfunktioner
Kollegialt ledarskap är en förutsättning för framgångsrik forskning och utbildning med hög kvalitet.
Fakultetsnämnden ser kollegialt ledarskap som en naturlig del av medarbetarnas karriärväg. Ett utbrett problem
är att det är svårt att få medarbetare att ställa upp på ansvarsuppdrag. Under 2018 initierade nämnden en
satsning på Framtida akademiskt ledarskap, som vänder sig till lärare och forskare med intresse för
ledningsuppdrag. Ett två-dagarsinternat samlade 15 deltagare och flera av dem innehar nu uppdrag som
studierektorer eller prodekan. Ett planerat uppföljande internat under 2020 fick dessvärre ställas in på grund av
covid-19.
Välfungerande institutionsledningar förutsätter väl utvecklade stödfunktioner både inom institutionen och den
universitetsgemensamma förvaltningen. Ett återkommande problem är den förhållandevis höga omsättningen på
administrativ personal, som oftast förklaras med att man upplever sig ensam och utan kollegor med liknande
arbetsuppgifter. Fakulteten anordnade under 2019 en HR-dag för fakultetens VHR-personal (Verksamhetsnära
HR-stöd) och HR på den universitets-gemensamma förvaltningen.
Institutionerna ska fortsatt arbeta för att skapa goda rutiner för samarbetet inom ledningsgruppen och till fullo
involvera stödresurserna inom ekonomi och HR. Arbetet med erfarenhetsutbyte mellan institutionsledningarna
fortsätter genom regelbundna prefektmöten.
Strategi och planerade åtgärder
Fortsätta att arrangera fakultetens återkommande internat för TA-personal samt stärka de funktionsnätverk på
fakultetsnivå för institutionernas ekonomi, vhr och kursadministration.
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Förbättra lärarkårens möjligheter till meritering
Fakultetens lektorer har minst 20 % av sin tid avsatt för forskning. För att detta utrymme ska användas effektivt
är det viktigt att planera för sammanhållen forskningstid. Olika faktorer försvårar ibland denna planering, vilket
på sikt försämrar lektorernas karriärmöjlighet. Utlysning av medel för en månads forskningsinitiering bidrar till
lektorernas möjlighet att erhålla externt finansierade projekt. Sedan VP 2018 har nämnden anvisat medel för att
ge två lektorer möjlighet till en termins sammanhållen forskningstid.
Fakulteten har arbetat aktivt för att öka antalet excellenta lärare, t. ex. genom att uppmuntra medarbetare i
samband med utvecklingssamtal på institutionsnivå och att organisera workshops för lärare som avser att
ansöka om att bli antagen som excellent lärare. Under 2020 genomfördes en gemensam ansökningsomgång i
vilken fem lärare ansökte om att antas, men det är en blygsam andel i jämförelse med antalet docenter.
Strategi och planerade åtgärder
För att öka möjligheterna för lektorer från mindre miljöer att nyttja forskningsinitiering och sabbatical medel
har nämnden utökat dispositionstiden.
Nämnden fortsätter att motivera lärare att bli prövade som excellenta lärare, särskilt genom
Utbildningskommittén. Nämnden avsätter även särskilda medel för lärares deltagande i pedagogiska
konferenser.

Öka antalet forskarstuderande och förstärka deras arbetsmiljö
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden bedriver forskarutbildning i 15 ämnen och vissa av dessa ämnen har få
doktorander. Samtliga institutioner har som mål att öka antalet doktorander inom sina forskarutbildningsämnen.
Nämnden bedömer att det inom ramen för rådande basanslag inte är möjligt att öka antalet
doktorandanställningar utan att det sker på bekostnad av övrig verksamhet.
Fakulteten har fyra doktorander som helt eller delvis finansieras av basanslag från andra fakulteter. Fakulteten
har också flera doktorandanställningar inom ramen för externt finansierade projekt. Tre av de doktorander som
under 2020 påbörjade sina forskarstudier finansieras av externa medel.
De formella forskarutbildningsmiljöerna är ofta små och därför ser nämnden att man måste skapa bredare
miljöer. För att stödja doktoranderna i deras arbete med att etablera kontakter i större nätverk organiserar
fakulteten regelbundet doktorandkollegier. Doktoranderna uppmuntras också att delta i fakultetsgemensamma
forskningsmiljöer. Satsningen på att introducera nyantagna doktorander utökades under 2019 till ett tvådagars
introduktionsinternat.
Covid-19 pandemin har haft en menlig inverkan på doktorandernas möjlighet för spontana möten och delta i
bredare miljöer. Pandemin kan ha påverkat möjligheterna för doktorander att genomföra sin utbildning enligt
den fastställda individuella studieplanen.
Strategi och planerade åtgärder
Nämnden ska fortsätta att verka för att öka den externfinansierade forskningen vilket kan frigöra basanslag för
ytterligare doktorandanställningar.
Nämnden genomför introduktionsinternatet under 2021 (som dessvärre blev inställt 2020).
I frånvaron av fysiska träffar har nämnden under hela pandemin arrangerat zoom-frukostar för fakultetens
doktorander. Under 2021 fortsätter denna verksamhet.
I det fall en doktorands avhandlingsarbete har påverkats av pandemin hanteras detta efter enskild bedömning i
enlighet med HF, 7 kap. 29 §.
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Internationella rekryteringar i det kollegiala arbetet
En språkligt, etniskt och kulturellt diversifierad akademisk miljö kan bidra till hög kvalitet inom utbildning och
forskning och berikar individen såväl personligt som professionellt. Fakulteten har en tydlig internationell profil
med forskare och lärare som har omfattande internationella erfarenheter och nätverk.
En utmaning är emellertid att integrera internationellt rekryterade medarbetare i de gemensamma
verksamheterna och i de kollegiala beslutsprocesserna. I Riktlinjerna för befordran till professor antagna 2020
ställs krav på att man ska kunna använda svenska som arbetsspråk och ha innehaft ett institutions-, fakultetseller universitetsuppdrag, vilket har lett till ett högre deltagande. Nämnden har även beslutat om tid i
tjänstgöringsplanen för uppdrag, vilket också förväntas leda till att fler medarbetare engagerar sig i
gemensamma frågor.
Vid sammanträden tillämpar nämnden Uppsala universitets språkpolicy antagen 2019, dvs ändamålsenlig
parallellspråkighet.
Strategi och planerade åtgärder
Fakulteten ska skapa ytterligare gemensamma former för att integrera internationellt rekryterad personal och
arbeta för att nyrekryterade medarbetare deltar i universitetets olika introduktionsprogram. Nyrekryterade
medarbetare ska delta i Swedish for Academics under det första anställningsåret för att inom två år ha
tillräckliga kunskaper och färdigheter i svenska som arbetsspråk.
Nämnden ska uppmuntra användandet av klarspråkssvenska och parallellspråkighet i så lång utsträckning som
möjligt.

Lönestruktur och konkurrenskraftiga löner
Språkvetenskapliga fakultetens löneläge är det lägsta vid hela universitetet, vilket framgår av tabellen över
lärarkategoriernas löner (Lönespridning för lärare och forskare vid Uppsala universitet) och är lägre i
jämförelse med andra fakulteter inom vetenskapsområdet.
Tabellen visar medianlön i mars 2020 för tre anställningskategorier vid Vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap (Källa: Primula 2020-03-23).

Teol.
Jur.
Hist-fil.
Språkvet.
Samhvet.
Utbetvet.

universitetslektorer
48 500
50 500
47 500
45 700
49 200
48 800

Medianlön
befordrade professorer
60 850
55 500
54 200
57 300
-

rekryterade professorer
66 700
65 750
77 000
70 800

Som framgår av tabellen har professorer och lektorer på Språkvetenskapliga fakulteten alltjämt lägst löner inom
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Det gäller samtliga befattningskategorier. Löneläget
på Språkvetenskapliga fakulteten är i själva verket det lägsta på hela universitetet. Även löneskillnaderna inom
fakulteten är i vissa fall stora.
Med ett svagt löneläge försvagas fakulteten i två avseenden. För det första är det svårt att ha motiverade
medarbetare om motsvarande arbete utförs för en ibland mycket högre lön inom andra delar av universitetet.
För det andra försvagas fakulteten i konkurrensen om bästa universitetsakademiska kompetensen både lokalt,
nationellt och internationellt. Dessutom har lärarlönerna inom grund- och gymnasieskolan under de senaste åren
höjts väsentligt.
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Redan vid lönerevisionen 2019 började nämnden strategin att avsevärt förstärka lönerna i och med att den
utnyttjade en löneökning som tydligt översteg förhandlingsutrymmet.
Strategi och planerade åtgärder
Strategin ska fortsätta 2021 och kommande lönerevisioner tills en önskad nivå är uppnådd. Inför kommande
lönerevisioner kommer nämnden att anhålla om högre utrymme än universitetet som helhet. Nämnden uppdrar
också åt institutionernas prefekter att aktivt arbeta för att höja hela fakultetens lönestruktur.

Nämnden ska föra en dialog med institutionerna för att utjämna strukturella löneskillnader inom
fakulteten.
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5 Organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö
5.1 Organisatorisk arbetsmiljö
Allt kvalitetsarbete förutsätter en god arbetsmiljö. Institutionerna anmodas därför att kontinuerligt arbeta
för att en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö bevaras och utvecklas. En sådan miljö utmärks
av tydliga beslutsvägar, närvarande och engagerade medarbetare som bemöter varandra med ömsesidig
respekt och god ton.
Institutionsledningen säkerställer att interna arbets- och delegationsordningar är upprättade och väl kända
av medarbetarna.
Institutionsledningen ska säkerställa att resurstilldelningen är anpassad till verksamheten och vidta lämpliga
åtgärder när så behövs. Detta innebär att det åligger institutionernas perfekter att tillse att personalens
arbetsbelastning ligger i paritet med deras respektive tjänstgöringsgrad. Om arbetsbelastningen är högre än
så måste antingen arbetsuppgifterna minska eller ytterligare personella resurser tillföras.
Under den pågående Covid-19-pandemin är det särskilt viktigt att värna medarbetarnas arbetsmiljö. Arbetet
med denna fråga bör ske löpande och nogsamt. Fakultetsnämndens avsättning för att utveckla digitaliserad
utbildning (se 3.3.9 ovan) är ett led i detta arbete.
Fakultetsnämnden ska skapa förutsättningar för en trygg arbetsmiljö och de faktorer som påverkar
medarbetarnas och studenternas psykiska hälsa ska beaktas i alla beslut. Institutionsledningarna ska särskilt
bevaka små miljöer där lärare och forskare är svåra att ersätta och risken för överbelastning är stor.
Nämnden ska också arbeta aktivt med att konstruktivt stödja medarbetare och studenter som utsätts för hot,
trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling.

5.2 Tidsbegränsade anställningar
Enligt Uppsala universitetets policy kan tidsbegränsad anställning i undantag användas om anställningen
gagnar verksamhetens behov av flexibilitet och sakkunskap. Nämnden strävar efter att minimera antalet
tidsbegränsade anställningar och användningen av timersättning eftersom arbetstrygghet förstärker den
anställdes integrering i en god arbetsmiljö.

5.3 Digitalisering och införandet av ny lärplattform Studium/Canvas
I VP2020 uppdrogs åt institutionerna att avsätta resurser, främst i form av tid, för att tillåta lärare och
administrativ personal att lära sig att använda den nya plattformen Studium/Canvas. Den hastiga
omställningen av undervisningen orsakad av covid-19-pandemin ledde till ökad belastning för all personal.
Institutionsledningarna behöver därför under 2021 särskilt uppmärksamma denna kompetensutvecklingsoch arbetsmiljöfråga. Eventuella beslut om åtgärder med anledning av detta ska vara likvärdiga inom
fakulteten.

5.4 Fysisk arbetsmiljö
Fakultetsnämnden erinrar om att institutionerna, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för
att ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras
med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag.
Arbetsgivaren har även visst ansvar för arbetsmiljön vid arbete hemifrån. I och med den radikala ökningen
av arbete från hemmet har nämnden tilldelat institutionerna medel för digital utrustning för att
medarbetarna ska ha en fullgod arbetsmiljö även hemma.
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5.5 Specialistkompetens vid rekryteringar
Vid rekrytering av tillsvidareanställningar önskar fakultetens rekryteringsgrupp använda sig av specialister
från universitetets HR-avdelning. De kommer att bistå med referenstagning och delta vid
anställningsintervjuer. Under 2019 har det enbart kunna begränsas till rekryteringen av professorer, vilket
fortsätter för kommande tillsättningar.

5.6 Uppföljning
Uppsala universitet har fastställt rutiner om uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket
det åligger universitetet att årligen följa upp. Arbetsmiljöverkets nu gällande föreskrifter Organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) betonar vikten av att förebygga risk för ohälsa, och det är därför av stor vikt att
alla institutioner inom fakulteten arbetar aktivt och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Av stor vikt för det systematiska arbetet med arbetsmiljön är att det finns utsedda skyddsombud som har bra
förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Universitetet och arbetstagarorganisationerna har ett gemensamt ansvar
för skyddsombudens verksamhet.
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6 Uppdrag till institutionerna
Institutionerna ska senast 2021-02-21 rapportera egna verksamhetsplaner för 2021 till fakultetsnämnden.

6.1 Engelska institutionen
Institutionens uppdrag i takbelopp, UGA (kr)

12 290 219

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, totalt
tilldelat anslag
varav UPE, Unit for Professional English
varav stärkt forskningsanknytning
varav lärares deltagande i externa konferenser
varav amanuenser

12 864 770
1 000 000
50 000
25 000
150 000

Finansiering av gemensamma ändamål, UGA
varav universitetsgemensamt
varav intendentur på Campus Gotland
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet

5 110 223
3 090 101
9 214
1 148 370
32 018
424 429
406 091

Forskning och utbildning på forskarnivå, tilldelat anslag
varav gästprofessorsprogram
varav Fulbright-professur
varav LILAe
Finansiering av gemensamma ändamål, FUF
varav universitetsgemensamt
varav intendentur på Campus Gotland
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet
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127 500
40 000
200 000
3 462 281
1 698 788
3 071
1 166 440
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6.2 Institutionen för nordiska språk
Institutionens uppdrag i takbelopp, UGA (kr)

18 403 568

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, totalt
tilldelat anslag
varav Språkverkstaden
Förberedande och behörighetsgivande utbildningar i
svenska
varav SvAG, svenska för avgiftsstudenter
varav SWAC, Swedish för Academics
varav stärkt forskningsanknytning
varav programansvar
varav lärares deltagande i externa konferenser
varav finansiering av fakultetsgemensam professor
USS, Uppsala Språkvetarsällskap

32 708 934
7 600 000
4 050 000
2 250 000
1 100 000
50 000
420 000
25 000
158 863
30 000

Finansiering av gemensamma ändamål, UGA
varav universitetsgemensamt
varav intendentur på Campus Gotland
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet

8 351 146
5 029 654
48 404
1 869 164
52 114
690 829
660 981

Forskning och utbildning på forskarnivå, tilldelat anslag
varav medel för Campus Gotland
varav medel för Språkverkstaden

25 485 297
361 127
700 000

Finansiering av gemensamma ändamål, FUF
varav universitetsgemensamt
varav intendentur på Campus Gotland
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet

8 888 167
4 356 978
16 135
2 991 635
53 828
605 562
864 028
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6.3 Institutionen för lingvistik och filologi
Institutionens uppdrag i takbelopp, UGA (kr)

20 490 605

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, totalt
tilldelat anslag
varav nationellt ämnesansvar
varav stärkt forskningsanknytning
varav genomlysning av utbildningsprogram
varav lärares deltagande i externa konferenser
varav medel för bristyrken

22 928 265
3 285 000
50 000
175 000
25 000
814 000

Finansiering av gemensamma ändamål, UGA
varav universitetsgemensamt
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet

5 462 764
3 309 246
1 229 811
34 288
454 529
434 890

Forskning och utbildning på forskarnivå, tilldelat anslag
varav doktorandlyftet
varav gästprofessorsprogram
varav Språk och lärande

36 131 340
700 000
148 000
200 000

Finansiering av gemensamma ändamål, FUF
varav universitetsgemensamt
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet

8 719 395
4 282 020
2 940 166
52 902
595 144
849 163
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6.4 Institutionen för moderna språk
Institutionens uppdrag i takbelopp, UGA (kr)

25 647 457

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, totalt
tilldelat anslag
varav nationellt ämnesansvar
varav stärkt forskningsanknytning
varav programansvar
varav lärares deltagande i externa konferenser
varav medel för bristyrken

28 469 639
3 942 000
50 000
210 000
25 000
186 000

Finansiering av gemensamma ändamål, UGA
varav universitetsgemensamt
varav intendentur på Campus Gotland
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet

6 038 341
3 645 184
21 025
1 354 655
37 769
500 670
479 038

Forskning och utbildning på forskarnivå, tilldelat anslag
varav doktorandlyftet
varav gästprofessorsprogram
Finansiering av gemensamma ändamål, FUF
varav universitetsgemensamt
varav intendentur på Campus Gotland
varav universitetsbiblioteket
varav områdesgemensamt
varav fakultetsgemensamt
varav områdeskansliet
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Bilaga 1
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: avräkningstal mot takbelopp
Regeringen beslutar årligen vilket belopp som gäller vid avräkning av takbelopp. För Språkvetenskapliga
fakulteten tillämpas generellt utbildningsområde HSJT (humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi).
För utbildningar där fakulteten har nationellt ämnesansvaret gäller avräkningstalen för utbildningsområde
”Övrigt”. Några kurser, främst inom programmet för språkteknologi, använder prislappen för
utbildningsområde TN.
Avräkningstalen i tabellen är preliminära och har räknats upp med pris- och löneomräkning (PLO), 1,72 %.
Slutligt belopp fastställs i regeringens regleringsbrev i december 2020.
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Bilaga 2
Fördelning av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå
Sammanställning av institutionernas medel: en ökning med 2,3% jämfört med 2020:
VP 2021 (kr)
Engelska
Nordiska
Lingfil
Moderna
Totalt

BAS
8 639 956
14 015 716
21 696 357
12 758 904
57 110 933

Prestationer
Övriga medel Total VP 2021
5 566 629
1 897 172
16 103 758
7 531 059
2 877 394
24 424 170
9 253 840
4 133 144
35 083 340
5 962 652
2 500 109
21 221 665
28 314 180
11 407 820
96 832 933

VP 2020
15 741 474
23 882 134
34 303 446
20 749 769
94 676 823

Jmf 2021 m
2020
362 284
542 036
779 894
471 896
2 156 110

Jmf %
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%

Bas
Av de medel området tilldelar Språkvetenskapliga fakulteten avsätts 55 % till parametern bas.
En bas för respektive institution har fastställts för varje institution i VP 2021. Den baseras på en beräkning av
tilldelade medel tidigare år samt på strategiska överväganden. Basen kommer därefter att årligen skrivas upp
med den ökade tilldelningen från området.
Utbildningsuppdraget
Utbildningsuppdraget utgör 10 % av de medel som området tilldelar fakulteten. Institutionerna tilldelas medel i
proportion till deras andel av utbildningsuppdraget.
Utbildningsuppdrag
(kr)
Engelska
Nordiska
Lingfil
Moderna
Totalt

Uppdrag enl Avräknat andra
Språkfak. VP
fakulteter
Totalt uppdrag
11 720 727
9 050 771
20 771 499
17 707 482
3 926 326
21 633 807
18 331 590
1 821 201
20 152 791
23 067 001
1 382 887
24 449 887
70 826 799
16 181 185
87 007 984

Andel %
23,9%
24,9%
23,2%
28,1%
100,0%

Tilldelning VP
2021
2 478 936
2 581 847
2 405 097
2 917 926
10 383 806

Publikationer
Publikationer baseras på poängsättning enligt Norska listan och utgör 1 % av de medel som området tilldelar
fakulteten. Institutionerna tilldelas medel i proportion till deras andel av poängen.
Publikationer
Engelska
Nordiska
Lingfil
Moderna
Totalt

Antal poäng
35
38
53
29
155

Andel %
22,4%
24,8%
34,1%
18,7%
100,0%

Tilldelning VP
2021
232 541
257 532
354 296
194 012
1 038 381

Externa bidrag
Parametern består av två delar: aktiverade kostnader för externfinansierade projekt och medfinansiering, dvs. de
anslagsmedel som tillskjuts för att medfinansiera projekten. Varje aktiverad kostnad krona ersätts med 20 öre,
fördelat på fem år. Varje medfinansierad krona ersätts med 40 öre, fördelat på fem år.
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Tilldelning
Aktiverade
Medaktiverade
Tilldelning
Tilldelning VP
kostnader
finansiering
kostnader
medfin.
2021
6 673 539
238 610
1 334 708
95 444
1 430 152
7 050 027
1 266 688
1 410 005
506 675
1 916 681
14 594 559
501 338
2 918 912
200 535
3 119 447
2 894 291
429 640
578 858
171 856
750 714
31 212 415
2 436 277
6 242 483
974 511
7 216 994

Meriteringsanställningar
Med meriteringsanställningar avses biträdande universitetslektor (BUL) samt postdoktor. Bas för beräkning i
VP 2021 är antalet meriteringsanställningar i maj 2020. Varje meriteringsanställning ersätts med 150 tkr.
Meriteringsanställningar
Engelska
Nordiska
Lingfil
Moderna
Totalt

Antal Postdok
0
1
0
2
3

Antal BUL
0
1
2
0
3

Tilldelning VP
2021
0
300 000
300 000
300 000
900 000

Doktorsexamina
Varje doktorsexamen ger 1 poäng och ersätts med 150 tkr per år, i fem år. En doktorsexamen genererar alltså
totalt 750 tkr. Varje licentiatexamen ger 0,5 poäng ersätts med 75 tkr per år, i fem år.
Doktorsexamina och
licentiater
Engelska
Nordiska
Lingfil
Moderna
Totalt

Antal lic
2
1
0
1
4

Antal dr med lic
1
0
1
1
3

Antal dr
8
16
20
11
55
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Summa år
2015-2019
11
17
21
13
62

Antal poäng
9,5
16,5
20,5
12,0
58,5

Tilldelning VP
2021
1 425 000
2 475 000
3 075 000
1 800 000
8 775 000
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Bilaga 3
Prognos 2022-2023
De summor som presenteras nedan och som gäller 2022-2023 är tentativa. Då regeringen enbart fattar
beslut för ett år i taget är det inte fastlagt hur stort anslag Uppsala universitet kommer att erhålla eller hur
dessa medel kommer att fördelas inom universitetet.
Prognosen baseras på konsistoriets och områdesnämndens verksamhetsplaner för 2021. Vidare antas att
avsättningar för fakultetsgemensamma satsningar är oförändrade under perioden. Pris- och
löneomräkningen, PLO, beräknas bli 1,6 % för 2022 och 1,61 % för 2023 (UU VP 2021).

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Prognosen avser tilldelade UGA-medel, det vill säga de medel som fördelas till institutionerna. Åren 2022 och
2023 har räknats upp med rekommenderad PLO. Beloppen inkluderar även de särskilda medel som
Språkvetenskapliga fakulteten erhåller för bland annat Språkverkstaden, nationella ämnesansvar och andra
uppdrag som finansieras av centrala medel.
Svenska för avgiftsstudenter (SvAg), Swedish för Academics, (SWAC) samt Unit for Professional English,
(UPE) har enligt beslut (UFV 2018/1740) en treårig finansiering av rektor som sträcker sig från 2019 till
och med 2021. Uppdragens omfattning motsvarar 2 250, 1 100 resp. 1 000 tkr, det vill säga totalt 4 350 tkr
per år. Verksamheten ska utvärderas under 2021. Prognosen för 2022-23 är gjord med antagandet att
uppdragen kommer att ha samma omfattning som tidigare år.
Rektor har ännu inte fattat beslut om hur tillkommande medel i budgetpropositionen ska fördelas inom
universitetet. Eventuella medel till Språkvetenskapliga fakulteten är alltså inte beaktade i prognosen.
Tabellen visar prognos för tilldelade UGA-anslag.

UGA (kr)
Språkvetenskapliga
fakultetsnämnden

VP 2020

VP 2021

Prognos UGA
VP2022
VP2023

2 602 000

1 515 500

2 000 000

-602 000

Engelska institutionen
Institutionen för nordiska språk

12 575 744
31 681 646

12 864 770
32 708 934

13 070 606 13 071 893
33 232 277 33 235 548

496 149
1 553 902

Institutionen för linvistik och filologi

22 746 145

22 928 265

23 295 117 23 297 410

551 265

Institutionen för moderna språk
Statsvetenskapliga institutionen

27 885 036
291 559

28 469 639
298 006

28 925 153 28 928 000
302 774
302 804

1 042 964
11 245

Hugo Valentin Centrum
SUMMA
varav finansieras med
myndighetskapital

0
97 782 130

2 000 000

Jmf
23 m 20

0
98 785 114

415 251

0

100 825 927 100 835 654 3 053 524

200 000

Forskning och utbildning på forskarnivå
Den nya, treåriga, forskningspropositionen kommer senare i höst och det har alltså inte funnits möjlighet att
beakta den.
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Tabellen visar prognos för tilldelade FUF-anslag.

FUF (kr)
Språkvetenskapliga
fakultetsnämnden
Engelska institutionen
Institutionen för nordiska språk
Institutionen för linvistik och filologi
Institutionen för moderna språk
Statsvetenskapliga institutionen
Hugo Valentin Centrum
SUMMA
varav finansieras med
myndighetskapital

VP 2020

VP 2021

3 997 000
16 211 474
25 002 848
35 295 446
21 899 769

2 628 500
16 471 258
25 485 297
36 131 340
22 021 665

1 800 000

1 800 000

104 206 537

104 538 060

637 876
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Prognos FUF
VP2022
VP2023

Jmf
23 m 20

3 000 000
16 734 798
25 893 061
36 709 442
22 374 012
0
1 800 000

-997 000
524 971
892 762
1 417 609
476 445
0
0

3 000 000
16 736 445
25 895 610
36 713 055
22 376 214
0
1 800 000

106 511 313 106 521 324 2 314 787
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Bilaga 4
Fördelning av kostnader för gemensamma ändamål 2021

Orgenhet

Universitetsgemensamt
UGA

Intendentur
Campus
Gotland
FUF

UGA

Biblioteksgemensamt
FUF

UGA

Områdesgemensamt
FUF

UGA

Fakultetsgemensamt
FUF

UGA

Kansligemensamt
FUF

UGA

FUF

Totalt UGA

Totalt FUF

Totalt 2021

UGA

FUF

SUMMA

Totalt 2020

Jmf 2021 m
2020

128 039

530

193 377

177 364

0

0

2 004

2 191

195 381

179 555

374 936

246 897

532

3 090 101

1 698 788

9 214

3 071

1 148 370

1 166 440

32 018

20 988

424 429

236 109

406 091

336 885

5 110 223

3 462 281

8 572 504

8 563 117

9 386

536

5 029 654

4 356 978

48 404

16 135

1 869 164

2 991 635

52 114

53 828

690 829

605 562

660 981

864 028

8 351 146

8 888 167

17 239 313

16 392 910

846 403

543

3 309 246

4 282 020

0

0

1 229 811

2 940 166

34 288

52 902

454 529

595 144

434 890

849 163

5 462 764

8 719 395

14 182 159

14 203 253

-21 093

545

3 645 184

1 875 474

21 025

7 008

1 354 655

1 287 758

37 769

23 171

500 670

260 666

479 038

371 924

6 038 341

3 826 000

9 864 342

9 778 964

85 378

15 267 562

12 390 624

78 643

26 214

5 602 000

8 386 000

158 194

153 080

2 070 456

1 697 481

1 981 000

2 422 000

25 157 855

25 075 399

50 233 254

Totalt
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49 185 141

1 048 113

