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1. Inledning
En central och viktig uppgift inom samhällsvetenskap är att undersöka, analysera och problemati-
sera samhällsproblem, dess förändringar och möjliga lösningar. Strukturer och förändringar i ett 
samhälle påverkar både människor och organisation på olika sätt, och är också något som utgör 
startpunkten för många ämnen inom samhällsvetenskapen. 

Under år 2017 har forskare och forskargrupper vid fakulteten varit fortsatt framgångsrika när det 
gäller externa medel, även om antalet beviljade ansökningar minskat. Exempelvis har forskare 
inom utbildningsvetenskap och pedagogisk forskning erhållit närmare 30 miljoner kronor från 
Vetenskapsrådet. Även inom utlysningar av medel till nationell forskningsinfrastruktur har fram-
gångarna varit stora, genom bidrag till historiska befolkningsdatabaser Swedpop och databaser för 
samhällsvetenskapliga surveyundersökningar SWEEP. 

Vid fakulteten har under året hela 41 personer tagit doktorsexamen, 21 män och 20 kvinnor, vilket 
är 12 personer fler år 2016. Samtidigt antogs endast 26 nya doktorander, vilket bland annat moti-
veras med svårigheter att finansiera forskarutbildningen. 

Antalet helårsstudenter under år 2017 var drygt 7400 stycken, vilket är 300 fler än året innan, och 
söktrycket till fakultetens utbildningsprogram är fortsatt högt. Fakultetens mest populära pro-
gram, med 15 förstahandssökande per plats, är psykologprogrammet med idrottsinriktning. Även 
det externfinansierade utbildningsuppdraget polisutbildning är fortsatt efterfrågat, där antalet 
helårsstudenter ökade med nästan 100 stycken från året innan, till 384 stycken. 

God forskning och utbildning förutsätter kompetent personal. Vid fakulteten finns ett femtiotal 
meriterade och excellenta lärare, och andelen disputerade lärare uppgår till ca 80 %. Under året 
har sju personer utsetts till docenter och nio professorer har haft sabbatsledighet. Fakulteten har 
under året även fokuserat på ett aktivt arbetsmiljöarbete, där utgångspunkter är att arbetsmiljö-
frågorna integreras och hanteras verksamhetsnära. 

Som ny dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten sedan 1 juli 2017 har jag förmånen att vara 
delaktig i en väl fungerande och framgångsrik utbildnings- och forskningsverksamhet, tillsammans 
med drygt 900 andra anställda lärare, forskare, och administrativ personal. Vid fakulteten bedrivs 
omfattande grundutbildning med hög kvalitet, vilken baseras på en betydande forskning som upp-
visar både djup och bredd. 

Ruth Mannelqvist 
Dekan 
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2. Nyckeltal – Samhällsvetenskapliga
fakulteten 2013 – 2017
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3. Allmänt om fakulteten

3.1 Översikt/organisation 
Den Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av fyra fakulteter vid Umeå universitet. Vid fakulteten 
finns elva institutioner (inklusive Handelshögskolan vid Umeå universitet) och fem arbetsenheter. 
Därutöver är fakulteten värdfakultet för fyra centrumbildningar. Det finns även tre enheter som är 
integrerade i institutioners verksamhet och de är Umeå centrum för funktionshinderforskning vid 
Institutionen för socialt arbete, Transportforskningsenheten vid Institutionen för geografi och 
ekonomisk historia och Centrum för skolledarutveckling vid Statsvetenskapliga institutionen. 

Institutioner 

Institutionen för geografi och ekonomisk 
historia  
Prefekt Kerstin Westin 
Biträdande prefekt geografi Urban Lindgren  
Biträdande prefekt ekonomisk historia Helén 
Strömberg 

Handelshögskolan  
Rektor/prefekt Sofia Lundberg 
Biträdande prefekt företagsekonomi Lars Silver 
Biträdande prefekt nationalekonomi Niklas Hanes 
Biträdande prefekt statistik Ingrid Svensson (till 
2017-09-30) 
Biträdande prefekt statistik Marie Eriksson (från 
2017-10-01) 

Institutionen för informatik  
T.f. prefekt Annakarin Nyberg (till 2017-06-30) 
Prefekt Mikael Wiberg (från 2017-07-01) 

Juridiska institutionen 
Prefekt Görel Granström 

Institutionen för kostvetenskap 
Prefekt Cecilia Olsson 

Pedagogiska institutionen 
Prefekt Simon Wolming 

Institutionen för psykologi 
Prefekt Mikael Henningsson 

Institutionen för social arbete 
Prefekt Anna-Lena Perdahl  

Sociologiska institutionen 
Prefekt Jenny-Ann Brodin Danell 

Statsvetenskapliga institutionen 
Prefekt Magnus Blomgren 

Institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap 
Prefekt Gunnar Schedin 

Arbetsenheter 

Enheten för demografi och 
åldrandeforskning (CEDAR) 
Föreståndare Elisabeth Engberg 

Juridiskt forum vid Umeå universitet 
Föreståndare Åsa Yttergren (till 2017-07-31) 
T.f. föreståndare Monica Burman (2017-06-07-
2017-07-31) 
Föreståndare Christina Drugge  
(från 2017-08-01) 

Enheten för Polisutbildning vid Umeå 
universitet 
Föreståndare Lars-Erik Lauritz 

Enheten för Restauranghögskolan 
Föreståndare Ute Walter 

Enheten för samhällsvetenskaplig digital 
forskning vid Umeå universitet (DIGSUM) 
(vid Institutionen för informatik) 
Föreståndare Simon Lindgren 

Centrumbildningar 

Centrum för miljö- och naturresursekonomi 
(CERE) 
Föreståndare Bengt Kriström, SLU 

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå 
universitet (CERUM) 
Föreståndare Lars Westin 

Idrottshögskolan vid Umeå universitet 
Föreståndare Tor Söderström 

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) 
Föreståndare Anna Croon Fors (till 2017-03-31) 
Föreståndare Britt-Inger Keisu (från 2017-04-01) 



Sid 5 (49) 

Fakultetsnämnden är fakultetens högsta beslutande organ och har ansvar för utbildning på grund-
nivå, avancerad nivå och forskarnivå, forskning samt samverkan inom det samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet. Nämnden har haft en mandatperiod på tre år, men från och med 2017-07-01 
är mandatperioden 4 år. I samband med halvårsskiftet 2017 avslutade den nämnd som tillträdde 
2014-07-01 sin mandatperiod och en ny nämnd tillträdde 2017-07-01. 

Fakultetens verksamhet leds av en dekan. Dekanen är fakultetsnämndens ordförande, men fattar 
också egna beslut i enlighet med rektors och fakultetsnämndens delegationsordningar. Prodekan 
är dekanens ställföreträdande och träder in vid dekanens frånvaro.  

Perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 
Under perioden fram till 2017-06-30 har docent Ulrika Haake innehaft uppdraget som dekan för 
den Samhällsvetenskapliga fakulteten och professor Mikael Wiberg har innehaft uppdraget som 
prodekan med ett särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Därutöver har 
professor Magnus Wikström, på dekanens uppdrag, varit vicedekan med särskilt ansvar för frågor 
rörande utbildning på forskarnivå och forskning och docent Annika Nordlund har haft ett särskilt 
ansvar för samverkan. 

Under vårterminen 2017 har fakultetsnämnden sammanträtt 4 gånger. Dekanen har fattat beslut 
vid särskilda beslutsmöten var annan vecka (måndagar) under terminstid. Totalt har 13 stycken 
dekanens beslutsmöten genomförts under vårterminen 2017. 

Vid fakulteten finns en beredande kommitté för utbildningsfrågor (Utbildningskommittén) med 
prodekan som ordförande och en beredande kommitté för frågor rörande utbildning på forskar-
nivå och forskning (Forskningskommittén) med vicedekan som ordförande. Därutöver har fakul-
teten två anställningskommittéer; en för tillsättning av professurer och prövning av docentansök-
ningar och en för tillsättning av universitetslektorat, anställningar som forskare m.m. 

Fakultetsnämnden 
Sammansättning till och med 2017-06-30: 

Dekan 
Ulrika Haake, pedagogik 
Prodekan 
Mikael Wiberg, informatik 

Ledamöter 
Niklas Eklund, statsvetenskap. 
Sofia Isberg, Handelshögskolan 
Ruth Mannelqvist, Juridiska inst. 

Urban Markström, socialt arbete 
Steven Nordin, psykologi 

Extern ledamot 
Cynthia Kite, Polarbröd 

Gruppsuppleant 
Ingeborg Waernbaum, Handelshögskolan 

Studeranderepresentanter 
Anna Renström, pedagogik (doktorand) 
Lovisa Svensson, Umeå studentkår 

Elina Bjurbäck, Umeå studentkår 
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Utbildningskommittén 
Sammansättning till och med 2017-06-30: 

Ordförande 
Prodekan Mikael Wiberg, informatik 

Ledamöter 
Dan Frost, Handelshögskolan 
Ann-Louise Silfver, pedagogik 
Michael Gruber, psykologi 
Ulf Israelsson, Juridiska inst. 
Marie-Louise Snellman, socialt arbete 
Daniel Larsson, sociologi 

Gruppsuppleanter 
Ulrika H. Westergren, informatik, 
Lars Larsson, geografi och ek. historia 
Patrik Johansson, statsvetenskap 
Pär Segerbrant, tillämpad utbildningsvetenskap 
Annica Nylander, kostvetenskap 

Adjungerade representanter med närvaro- 
och yttranderätt 
Avd. vid Handelshögskolan som inte represen-
teras genom ledamot/gruppsuppleant (Jessica 
Fahlén, statistik och Tomas Raattamaa, 
nationalekonomi) 

Avd. vid Inst. för geografi och ekonomisk historia 
som inte representeras genom ledamot/grupp-
suppleant (Thomas Pettersson, ek. historia) 

Enheter med utbildning på grund och/eller 
avancerad nivå (Restauranghögsk: Hanna Löv-
gren, UCGS: Linda Sandberg, Polisutbildningen: 
Pontus Bergh, Juridiskt forum: Martin Eriksson) 

Studeranderepresentanter  
Fyra representanter från Umeå Studentkår 

Forskningskommittén 
Sammansättning till och med 2017-09-30: 

Ordförande 
Magnus Wikström, Handelshögskolan 

Ledamöter 
Mikael Hjerm, sociologi 
Jonny Holmström, informatik 
Chris Hudson, statsvetenskap 
Nafsika Alexiadou, tillämpad utbild.vetenskap 
Kristina Westerberg, psykologi 

Gruppsuppleanter 
Markus Hällgren, Handelshögskolan 
Malin Rönnblom, UCGS 

Doktorandrepresentant 
Olov Nordvall, psykologi 

Anställningskommittén 
för tillsättning av professurer och docenter 
Sammansättning till och med 2017-09-30: 

för tillsättning av universitetslektorat m.m. 
Sammansättning till och med 2017-09-30: 

Ordförande 
Magnus Wikström, Handelshögskolan 

Ledamöter 
Katarina Eckerberg, statsvetenskap  
Jonas Edlund, sociologi 
Örjan Edström, juridiska inst 
Karin Sporre, tillämpad utbildningsvetenskap 
Kerstin Westin, geografi och ekonomisk historia 

Gruppsuppleanter 
1. Jörgen Hellström, Handelshögskolan
2. Ola Lindberg, pedagogik och
3. Mikael Wiberg, informatik

Studeranderepresentanter (doktorand) 
Marcin Rataj, geogr och ek. hist 

Ordförande 
Mikael Wiberg, informatik 

Ledamöter 
Monica Burman, Juridiskt forum 
Richard Danell, sociologi 
Marie Eriksson, Handelshögskolan 
Thomas Pettersson, geografi och ek. historia 
Tomas Sjögren, Handelshögskolan 

Gruppsuppleanter 
1. Jörgen From, pedagogik
2. Anna-Lena Perdahl, socialt arbete
3. Karin Åström, Juridiska institutionen

Studeranderepresentanter (doktorand) 
Elisabeth Åström, psykologi 
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Perioden 2017-07-01 – 2017-12-31 
Sedan 2017-07-01 har professor Ruth Mannelqvist uppdraget som dekan för den Samhällsveten-
skapliga fakulteten och professor Greg Neely har uppdraget som prodekan. Därutöver har 
universitetslektor Ann-Louise Silfver utsetts till vicedekan med särskilt ansvar för frågor rörande 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  

Under höstterminen 2017 har fakultetsnämnden sammanträtt 4 gånger. Dekanen har fattat beslut 
vid särskilda beslutsmöten var annan vecka (vanligtvis måndagar) under terminstid. Totalt har 10 
stycken dekanens beslutsmöten genomförts under höstterminen 2017. 

Vid fakulteten finns en beredande kommitté för utbildningsfrågor (Utbildningskommittén) med 
vicedekan som ordförande och en beredande kommitté för frågor rörande utbildning på forskar-
nivå och forskning (Forskningskommittén) med prodekan som ordförande. Därutöver har fakul-
teten två anställningskommittéer; en för tillsättning av professurer och prövning av docentansök-
ningar och en för tillsättning av universitetslektorat, anställningar som forskare m.m. 

Fakultetsnämnden 
Sammansättning från och med 2017-07-01: 

Dekan 
Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen 
Prodekan 
Greg Neely, psykologi 

Ledamöter 
Staffan Karp, pedagogik 
Carina Keskitalo, geografi och ek. historia 

Urban Markström, socialt arbete 
Steven Nordin, psykologi 

Ingeborg Waernbaum, Handelshögskolan 

Extern ledamot 
Cynthia Kite, Polarbröd 

Gruppsuppleant 
Katarina Norberg, statsvetenskap 

Studeranderepresentanter 
Emma Nyman, geografi och ek. historia 
(doktorand) 
Frida Annuswer, Umeå studentkår 
Lovisa Svensson, Umeå studentkår 

Utbildningskommittén 
Sammansättning från och med 2017-07-01: 

Ordförande 
Vicedekan Ann-Louise Silfver, pedagogik 

Ledamöter 
Dan Frost, Handelshögskolan 
Ola Lindberg, pedagogik 
Michael Gruber, psykologi 
Ulf Israelsson, Juridiska inst. 
Marie-Louise Snellman, socialt arbete 
Daniel Larsson, sociologi 

Gruppsuppleanter 
Ulrika H. Westergren, informatik, 
Lars Larsson, geografi och ek. historia 
Patrik Johansson, statsvetenskap 
Pär Segerbrant, tillämpad utbildningsvetenskap 
Annica Nylander, kostvetenskap 

Adjungerade representanter med närvaro- 
och yttranderätt 
Avd. vid Handelshögskolan som inte represen-
teras genom ledamot/gruppsuppleant (Jessica 
Fahlén, statistik och Tomas Raattamaa, 
nationalekonomi) 

Avd. vid Inst. för geografi och ekonomisk historia 
som inte representeras genom ledamot/grupp-
suppleant (Thomas Pettersson, ek. historia) 

Enheter med utbildning på grund och/eller 
avancerad nivå (Restauranghögsk: Hanna Löv-
gren, UCGS: Linda Sandberg, Polisutbildningen: 
Pontus Bergh, Juridiskt forum: Martin Eriksson) 

Studeranderepresentanter  
Fyra representanter från Umeå Studentkår 
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Forskningskommittén 
Sammansättning från och med 2017-10-01: 

Ordförande 
Greg Neely, psykologi 

Ledamöter 
Nafsika Alexiadou, tillämpad utbildningsvetensk. 
Björn Blom, socialt arbete 
Mikael Hjerm, sociologi 
Xavier de Luna, Handelshögskolan – statistik 
Ann Öhman, UCGS 

Gruppsuppleanter 
Torbjörn Bergman, statsvetenskap 
Thomas Blomquist, Handelshögskolan – 
företagsekonomi 
Annika Nordlund, psykologi 

Doktorandrepresentant 
Hanna Lindström, Handelshögskolan – 
nationalekonomi 

Anställningskommittén 
för tillsättning av professurer och docenter 
Sammansättning från och med 2017-10-01: 

för tillsättning av universitetslektorat m.m. 
Sammansättning från och med 2017-10-01: 

Ordförande 
Greg Neely, psykologi 

Ledamöter 
Thomas Aronsson, Handelshögskolan – 
nationalekonomi 
Ola J Lindberg, pedagogik 
Camilla Sandström, statsvetenskap 
Karin Sporre, tillämpad utbildningsvetenskap 
Mikael Wiberg, informatik 

Gruppsuppleanter 
Jonas Edlund, sociologi 
Anne Grönlund, socialt arbete 
Stefan Sundgren, Handelshögskolan – 
företagsekonomi 

Studeranderepresentant (doktorand) 
Marcin Rataj, geogr och ek. hist 

Ordförande 
Ann-Louise Silfver, pedagogik 

Ledamöter 
Rickard Danell, sociologi 
Karin Danielsson, informatik 
David Feltenius, statsvetenskap 
Peter Hultén, Handelshögskolan – 
företagsekonomi 
Karin Åström, juridiska institutionen 

Gruppsuppleanter 
Malin Eriksson, socialt arbete 
Jörgen From, pedagogik 
Johan Lundberg, Handelshögskolan – 
nationalekonom 

Studeranderepresentant (doktorand) 
Markus Nyström, psykologi 

3.2 Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse 
Se bilaga. 
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3.3 Fakultetsnämndsbeslut  
Under 2017 har Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden fattat bland annat följande beslut: 

Utbildning 
Fakultetsnämnden har 
• tillstyrkt ett förslag om inrättande av Måltids- och restaurangvetenskap som huvudområde på

avancerad nivå: 
• tillstyrkt ett förslag om inrättande av Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt

och mänskliga rättigheter 
• tillstyrkt ett förslag om inrättande av Psykoterapeutprogrammet vid den

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
• tillstyrkt förslag till examensbeskrivningar för utbildningsprogram vid fakulteten
• tillstyrkt förslag om revidering av examensbeskrivningar för utbildningsprogram vid

fakulteten
• fastställt revidering av utbildningsplaner för utbildningsprogram vid fakulteten
• fastställt revidering av regler för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga

fakulteten
• fastställt revidering av allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i

- sociologi, biblioteks- och informationsvetenskap, statsvetenskap, genusvetenskap och
pedagogiskt arbete 

Ekonomi/planering/uppföljning 
Fakultetsnämnden har 

• fastställt Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsberättelse för 2016
• fastställt Samhällsvetenskapliga fakultetens bokslut för 2016
• beslutat om fördelning av professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017

(finansiering 2018)
• fastställt en revidering av fakultetens resursfördelningssystem avseende

forskning/forskarutbildning
• fastställt Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan för 2018
• fastställt Samhällsvetenskapliga fakultetens resursfördelning/budget för 2018

Organisation 
Fakultetsnämnden har 

• beslutat om förlängning av mandatperioden för ledamöter och suppleanter i fakultetens
- Forskningskommitté, Utbildningskommitté, Anställningskommitté för professor och

docent, Anställningskommitté för universitetslektor m.m. 
att gälla under den första delen av höstterminen 2017, dock längs till och med 2017-10-31. 

• fastställt en revidering av Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning
• tillstyrkt ett förslag om delning av Institutionen för geografi och ekonomisk historia
• reviderat arbetsordningen för den Samhällsvetenskapliga fakulteten
• reviderat arbetsordningen för Utbildningskommittén vid den Samhällsvetenskapliga

fakulteten
• reviderat instruktionen för programråd vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten
• tillstyrkt en anhållan om avveckling av arbetsenheten Juridiskt forum
• reviderat fakultetens delegationsordning
• reviderat Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens arbetsordning
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Övrigt 
Fakultetsnämnden har 
• utsett

- Professor emerita Carol Bacchi, Department of Politics and International Studies,
University of Adelaide, Australien 

- Professor Stewart R Clegg, Centre for Management and Organization Studies vid
University of Technology, Sydney (UTS) Business School, Australien och 

- Professor Marco H.D. van Leeuwen, Department of Sociology, Universiteit Utrecht
till fakultetens hedersdoktorer 2017. 

• fastställt sammanträdesdatum för ht 2017 och vt 2018

3.4 Ett axplock av händelser år 2017 

Februari  
Öppet hus på Umeå universitet för gymnasieelever lockade 3 200 elever från Norrbotten, 
Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län. Många av fakultetens institutioner och enheter 
deltog i detta arrangemang. 

Restauranghögskolans forskningsrestaurang invigdes med föreläsningsprogram, smakprover och 
öppet hus i hela verksamheten. 

April 
Statsvetenskapliga institutionen arrangerade den årliga säkerhetspolitiska konferensen Pax 
Nordica. Temat för år 2017 är ”Finlands sak är vår – gäller det fortfarande?” 

Maj 
Vid Umeå universitets vårpromotion 2017 
• promoverades 29 nya doktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten
• tilldelades Maria Karlsson, Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakultetens

pedagogiska pris
• tilldelades Anita Petterson-Strömbäck, Institutionen för psykologi, Umeå studentkårs

pedagogiska pris
• tilldelades Jenny Feltenmark, Institutionen för psykologi, Umeå studentkårs

studievägledarpris
• tilldelades Herman Stål, Handelshögskolan, Umeå kommuns vetenskapliga pris
• tilldelades Mattias Lundberg, Institutionen för psykologi, Baltics samverkanspris med

populärvetenskaplig inriktning

Val av ledamöter i fakultetsnämnden genomfördes. Mandatperioden för den tillträdande 
fakultetsnämnden är 2017-07-01–2021-06-30. 

Rektor utsåg en ny fakultetsledning från och med 2017-07-01: 
Dekan Ruth Mannelqvist och prodekan Greg Neely. 

Nationell nätverksträff för controllers vid Samhällsvetenskapliga fakultetskanslier (motsvarande) 
anordnades i Umeå. 
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Juni 
Utnämning av 4 excellenta lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten:

Birgit Andersson, tillämpad utbildningsvetenskap 
Maria Forsman, juridiskt forum 

Erik Lindberg, Handelshögskolan, företagsek. 
Torbjörn Lindmark, pedagogik

Utnämning av 7 meriterade lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Inger Erixon-Arreman, tillämpad utbildnings-
vetenskap 
Peter Hultén, Handelshögskolan, företagsek. 
Lars Larsson, geografi och ek. historia 
Eva Leffler, pedagogik 

Anders Råde, pedagogik 
Nina Nilsson Rådeström, juridiska institutionen 
Vladimir Vanyushyn, Handelshögskolan, 
företagsek  

Augusti 
Lärardagen anordnades på temat ” Mellan Malå och Singapore – visioner och strategier för 
samhällsvetenskaplig utbildning vid Umeå universitet”. 

September 
Utnämning av 2 excellenta lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Anna-Carin Nordvall, Handelshögskolan, 
företagsek. 

Rikard Harr, informatik 

Utnämning av 6 meriterade lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Annika Andersson, Handelshögskolan, 
företagsek. 
Gert-Olof Boström, Handelshögskolan, 
företagsek. 

Inger Eliasson, pedagogik 
Camilla Hakelind, psykologi 
Herman Stål, Handelshögskolan, företagsek 
Anna Zackrisson, statsvetenskap 

Oktober 
Vid Umeå universitets årshögtid 2017 
• promoverades Carol Bacchi, University of Adelaide, Stewart Clegg, University of Technology

Sydney, Marco H.D: van Leeuwen, Utrecht University, till hedersdoktorer vid Samhällsveten-
skapliga fakulteten 

• tilldelades Tommy Lundgren, CERE, Nordeas vetenskapliga pris.
• installerades sex nya professorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

December 
Utnämning av en meriterad lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Annika Manni, tillämpad utbildningsvetenskap 
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4. Forskning
Här är några av årets höjdpunkter vad gäller fakultetens forskning. 

Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen och föreståndare för DIGSUM har 
beviljats forskningsmedel i den transnationella utlysningen ”More Years, Better Lives – The 
Potential and Challenges of Demographic Change (JPI-MYBL), för att under tre år studera hur 
digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på 
glesbygdsmiljöer. Lindgren beviljades även 3.8 miljoner kr för forskningsprojektet ”EndoSisters 
– Information work and peer support in a digitally embodied patient movement”av Stiftelsen
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. 

Nafsika Alexiadou vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap beviljades av 
Vetenskapsrådet 5,2 miljoner till projektet Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar 
och möjligheter för universitetet och akademiker i Sverige. 

Hanna Eklöf vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap beviljades av Vetenskapsrådet 
4,5 miljoner till projektet Motivation, uthållighet och prestation bland svenska elever i Pisa: 
Samband mellan subjektiva skattningar, objektiva svarsdata och prestation. 

Lisbeth Lundahl vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap beviljades av 
Vetenskapsrådet 6 miljoner till projektet Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och 
stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext. 

Ola Lindberg vid Pedagogiska institutionen beviljades av Vetenskapsrådet 12 miljoner till 
forskarskolan Digitala teknologier i utbildning – GRADE. 

Vetenskapsrådet har beviljat medel till två forskningsinfrastrukturer som leds av forskare vid 
fakulteten. Swedpop (38 mkr) är en infrastruktur som kommer att samordna de viktigaste 
historiska befolkningsdatabaserna till en gemensam resurs och göra dess data tillgängliga för 
internationell forskning. Swedpop leds av Elisabeth Engberg, områdeschef vid Enheten för 
demografi och åldrandeforskning. SWEEP (78 mkr) är en nationell forskningsinfrastruktur som 
innefattar sju av de största samhällsvetenskapliga surveyundersökningarna, exempelvis Svenska 
valforskningsprogrammet, SOM-undersökningarna och European Social Survey. SWEEP leds av 
Mikael Hjerm, professor vid Sociologiska institutionen. 

Fakulteten arrangerade för första gången en ”VR-kickoff” i november tillsammans med Grants 
Office för att stödja ansökningar till Vetenskapsrådet under 2018. 
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4.1  Fakultetens forskningskommitté 

Fakultetens forskningskommitté har under året sammanträtt vid fem tillfällen. Några ärenden 
rörande forskning och forskarutbildning som initierats av och/eller behandlats av 
forskningskommittén:

• Utvecklat en ny fakultetsgemensam forskarkurs med inriktning mot forskningsetik.
• Lämnat förslag på kandidater till Pro Futura och nomineringar till Wallenbergs

projektbidrag.
• Inventerat och lämnat prioritering av forskningsinfrastrukturer vid fakulteten.
• Utarbetat ett förslag till nya fakultetsriktlinjer för forskarutbildning.

4.2 Externa medel/Finansiering 
Forskningsfinansieringen vad samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner och enheter under 
2017 i form av anslag samt externa forskningsbidrag och –uppdrag, framgår av diagram 4.2.1. 

Diagram 4.2.1: Forskningsfinansiering år 2017 

Diagram 4.2.1 visar att forskningen vid institutionerna och enheterna är i olika utsträckning bero-
ende av extern finansiering. Forskning vid exempelvis Kostvetenskap, Idrottshögskolan och Umeå 
Centrum för Genusstudier (UCGS) utförs i stor utsträckning med hjälp av fasta anslagsmedel, 
medan forskning vid Polisutbildningen, Informatik och Restauranghögskolan i stor utsträckning 
utförs med hjälp av externa forskningsbidrag.  
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Diagram 4.2.2 visar utvecklingen av erhållna forskningsbidrag de senaste tio åren av samtliga 
externa anslagsgivare.  

Diagram 4.2.2: Erhållna bidrag, mnkr 2008 – 2017  

De erhållna externa forskningsbidragen minskade 2017 med 8 procent jämfört med föregående år. 
Medel från VR, Svenska organisationer utan vinstsyfte samt EU-medel minskade medans Forte 
och medel från övriga statliga myndigheter ökade. År 2017 beviljades inget anslag i VR:s fria 
utlysning för HS, en minskning från 7 anslag året innan. Å andra sidan beviljades hela 4 
anslag i VR:s utbildningsvetenskapliga utlysning, inklusive 12 mkr för en forskarskola. 
Totalt minskade dock både antalet ansökningar och antalet beviljade ansökningar jämfört 
med föregående år från 89, varav 15 beviljade, till 76 varav 8 beviljade. Forte beviljade 4 
av 38 ansökningar, en minskning från 10 beviljade av 28 året innan. Formas beviljade 4 
av 25 ansökningar, vilket är en ökning från 3 av 23 föregående år. 

Diagram 4.2.3: Erhållna bidrag, mnkr 2008 – 2017 VR, FORTE och FORMAS 
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Diagram 4.2.4: Erhållna bidrag, mnkr 2013 – 2017 Alla finansiärer 

4.3 Vetenskaplig publicering 
I diagram 4.3.1 redovisas antalet författarfraktioner bokförda i Diva för den senaste femårsperiod-
en. Siffran för 2017 kan vara för låg på grund av att institutionerna inte har lagt in alla publikation-
er innan årsskiftet. Det totala antalet författarfraktioner har ökat från 369 till 425 mellan 2016 och 
2017. Ökningen beror framför allt på publicering av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, medan 
publicering i bok eller bokkapitel håller ungefär samma nivå. 

Diagram 4.3.1: Antal författarfraktioner perioden 2013 – 2017 
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Tabell. Antal författarfraktioner perioden 2013 – 2017 per institution/enhet 

4.4 Samverkan inom forskning 

Förutom den samverkan som sker i institutionernas dagliga verksamhet genom forskning och 
forskarutbildning har ett fördjupat samarbete inletts med enheten för externa relationer, där Mats 
Reinhold är kontaktperson för samhällsvetenskapliga fakulteten. Informationskanalerna har 
förbättrats och flera nya aktiviteter för att stärka samverkansinslag i forskningsansökningarna har 
genomförts, bland andra en ”VR-kickoff” i november.   
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5. Utbildning på forskarnivå

5.1 Antagning, aktiva och examina 
Under 2017 antogs 26 doktorander, varav 14 kvinnor och 12 män. Detta är ett lågt antal i ett längre 
tidsperspektiv, även om det ökat jämfört med 2016 (21 antagna). Samtidigt har antalet nyantagna 
doktorander varierat kraftigt år från år sedan slutet av 1990-talet (se diagram 5.1.1).  

Diagram 5.1.1: Antal nyantagna doktorander för åren 1997 – 2017 

Orsakerna till nedgången efter 2012 kan vara flera, exempelvis ökade kostnader för doktorandan-
ställningar och en annan reglering av fakultetsanslagen till forskning och forskarutbildning. Från 
och med 2018 har dock fakulteten inrättat en resurs till institutionerna med avseende på antal 
utfärdade doktorsexamina, vilket bidrar till att underlätta för institutionerna att rekrytera 
doktorander. Det framgår av diagram 5.1.2 att minskningen i antalet doktorander inte beror på att 
fakulteten satsar mindre resurser på doktorandfinansiering än tidigare år, eftersom andelen 
doktorandkostnader är relativt konstant. Att andelen doktorandfinansiering minskar för 
verksamhet VH11 (grundutbildning) beror på att doktorander har mindre undervisning under sin 
forskarutbildning än tidigare.   

Diagram 5.14. Finansiering doktorander åren 2013 – 2017 
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Andelen kvinnor bland de antagna doktoranderna ökade till 54 procent, vilket ligger i paritet med 
den nivå som varit de senaste 20 åren, se diagram 5.1.2.  

Diagram 5.1.2. Andel nyantagna kvinnor för åren 1997 – 2017 

Totalt sett är en majoritet av fakultetens aktiva doktorander kvinnor, men denna utveckling ska 
bevakas de kommande åren så att nedgången i antagning av kvinnor till forskarutbildning inte 
fortsätter att ligga på en lägre nivå än tidigare, se diagram 5.1.4. 

Diagram 5.1.4: Antal aktiva doktorander åren 2013 - 2017 
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Diagram 5.1.4: Antal doktorsexamina åren 1997 – 2017 

Antalet doktorsexamina steg år 2017 till en relativt hög nivå, se diagram 5.1.4. Antalet doktors-
examina ökade kraftigt från 29 till 41 mellan 2016 och 2017. Totalt 20 kvinnor (49 %) avlade 
doktorsexamen, vilket är det högsta värdet under perioden. 

5.2 Gemensamma forskarutbildningskurser” 
Fakulteten har under 2017 administrerat 8 institutionsövergripande forskarkurser (se tabell X). 
Kursen Information retrieval and academic publishing ges i samarbete med 
Universitetsbiblioteket, medan övriga kurser ges av lärare vid fakultetens institutioner. 

Tabell: Antal deltagare i fakultetens institutionsövergripande forskarkurser 2017 
Forskarkurs Antal deltagare 

Vårterminen 2017 
Philosophy of Science for PhD students in Social Sciences, 7,5 ECTS 13 
Multivariate Analysis for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 50% 9 
Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on 
interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 % 

13 

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS 12 

Höstterminen 2017 
Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on 
Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS 

14 

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the 
Social Sciences 7,5 ECTS 

22 

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS 12 
Social Science in Context: Historical, Contemporary and Global 
Perspectives, 7,5 ECTS 

9 

Totalt antal kursdeltagare från fakulteten 104 
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5.3 Samverkan inom forskarutbildning 
Samhällsvetenskapliga fakulteten är involverad i universitetets gemensamma företagsforskarskola. 
Inom forskarskolan har det totalt antagits 39 doktorander sedan 2008, varav 5 doktorander är an-
tagna vid vår fakultet. En ny antagning till forskarskolan är planerad till 2018. 

5.4 Forskarutbildningsämnen 
Följande 18 forskarutbildningsämnen fanns inom den samhällsvetenskapliga fakulteten år 2017. 

Beteendevetenskapliga mätningar 
Biblioteks- och informationsvetenskap 
Ekonometri 
Ekonomisk historia 
Företagsekonomi 
Genusvetenskap 
Informatik 
Kostvetenskap 
Kulturgeografi 

Nationalekonomi 
Pedagogik 
Pedagogiskt arbete 
Psykologi 
Rättsvetenskap 
Sociologi 
Socialt arbete 
Statistik 
Statsvetenskap 

5.5 Disputationer under året 
Namn Titel - avhandling Forskarutbildnings-

ämne 
Knekta, Eva Measuring and modelling the test-taking motivation 

construct in Swedish national test contexts 
Beteendevetenskapliga 
mätningar 

Wedman, Jonathan Theory and validity evidence for a large-scale test 
for selection to higher education 

Beteendevetenskapliga 
mätningar 

Sabo, Josefin Reglerad sprängkraft. Dynamiten, staten och den 
svenska sprängmedelsindustrin 1858-1950. 

Ekonomisk historia 

Alexeyeva, Irina Essyas on audit fees and the joint provision of audit 
and non-audit fees 

Företagsekonomi 

Babri, Maira The Corporate Code of Ethics at Home, Far Away, 
and in Between; sociomaterial translations of a 
treveling code 

Företagsekonomi 

Gaim, Medhanie Paradox as the New Normal: Essays on Framing, 
Managing and Sustaining Organizational Tensions 

Företagsekonomi 

Rezvani, Zeinab Drivers to and Barriers against Sustainable 
Consumption: Exploring the Role of Anticipated 
Emotions in the Context of Consumer Adoption of 
Alternative Fuel Vehicles 

Företagsekonomi 

Sofla Salimi, Amin Lead Auditors, Audit Quality Proxies, Clent Portfolio 
and Compensation 

Företagsekonomi 

Stålnacke, Oscar What do you expect? Individual investors' subjective 
expectations, information usage, and social 
interactions in financial decision-making 

Företagsekonomi 

Ullah, Tatbeeq Raza A Theory of Experienced Paradoxical Tension in Co-
opetitive Alliances 

Företagsekonomi 

Moradi, Fatemeh Working out Work: From Personal Informatics to 
Redesigning of Work 

Informatik 

Peeters, Jeroen Perpetual Perspectives on Designing for Aesthetic 
Engagements 

Informatik 

Hedlund, Martin Growth and decline in rural Sweden – Geographical 
distribution of employment and population 1960-
2010 

Kulturgeografi 

Liljenfeldt, Johanna Where the Wind Blows: The socio-political 
geography of wind power development in Finland, 
Norway and Sweden 

Kulturgeografi 
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Namn Titel - avhandling Forskarutbildnings-
ämne 

Åberg, Kajsa "Anyone could do that": Nordic perspectives on 
competence in tourism 

Kulturgeografi 

Vesterberg, Mattias Power to the people: electricity demand and 
household behavior 

Nationalekonomi 

Diehl, Monika "Måste det här vara som en väckelserörelse?" En 
studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i 
grundskolan, utifrån Basil Bernsteins 
begreppsapparat 

Pedagogik 

Fjellström, Magnus Becoming a construction worker A study of 
vocational learning in school and work life 

Pedagogik 

Pettersson, Gerd Inre kraft och yttre tryck – perspektiv på 
specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor 

Pedagogik 

Österlind, Malin Strävan efter samhällsförbättring – idrottspolitiska 
problematiseringar och lösningsstrategier för for-
mandet av den nyttiga idrotten och den idrottande 
individen 

Pedagogik 

Björk, Åsa Drama, hat och vänskap Om ungdomars 
interaktioner i sociala medier 

Pedagogiskt arbete 

Borg, Farhana Caring for People and the Planet: Preschool 
Children's Knowledge and Practices of Sustainability 

Pedagogiskt arbete 

Norberg, Anders From "blended learning" to learning onlife Pedagogiskt arbete 
Olsson, Jan GeoGebra, Enchanding Creative Mathematical 

Reasoning 
Pedagogiskt arbete 

Marsja, Erik Attention Capture By Sudden and Unexpected 
Changes: A Multisensory Perspective 

Psykologi 

Karampela, Olympia Exploring models of time processing. Effects of 
training, modality differences and the relationship 
with cognition in motor timing tasks 

Psykologi 

Palmquist, Eva Environmental intolerance: Pschological risk and 
health factors 

Psykologi 

Brännström, Malin Skogsbruk och renskötsel på samma mark – En 
rättsvetenskaplig studie av äganderätten och 
renskötselrätten 

Rättsvetenskap 

Holm, Fanny Justice for Victims of Atrocity Crimes: Prosecution 
and Reparations under International Law" 

Rättsvetenskap 

Hästbacka, Rasmus Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En 
rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens 
betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av 
multinationella koncerner 

Rättsvetenskap 

Lind, Yvette Crossing a Border: A Comparative Tax Law Study on 
the Consequences of Cross-Border Work in the 
Öresund- and Meuse-Rhine Regions. 

Rättsvetenskap 

Fjellfeldt, Maria Choice as Governance in Community Mental Health 
Services 

Socialt arbete 

Grahn, Robert Treatment repeaters Re-entry in care for clients 
with substance use disorder within the Swedish 
addiction treatment system 

Socialt arbete 

Kalucza, Sara Who Becomes a Teenage Parent - Life course 
perspectives on selection into teenage motherhood- 
and fatherhood tragectories 

Sociologi 

Fowler, Philip Methods for improving covariate balance in 
observational studies 

Statistik 

Laukaityte, Inga Statistical modeling in international large-scale 
assessments 

Statistik 

Eriksson, Max Changing attitudes to Swedish Wolf policy. Wolf 
return, rural areas, and political alienation 

Statsvetenskap 

Walther, Daniel Till death do us part: A comparative study of 
government instability in 28 European democracies 

Statsvetenskap 

Namn Titel - licentiatuppsats 
Forskarutbildnings-
ämne 

Lind, Tommy (Lic) Schools in Sparse Spatial Structures Kulturgeografi 
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6. Grundutbildning

6.1 Antal HST, genomströmning, distributionsformer 
Diagrammet nedan redovisar utvecklingen av antalet helårsstudenter totalt inom den Samhälls-
vetenskapliga fakulteten perioden 2013 – 2017 uppdelat på antal inom ramen för fakultetens tak-
belopp, lärarutbildningens takbelopp samt uppdragsutbildning och avgiftsstudenter. Totalt har 
antalet helårsstudenter ökat med ca 300 hst år 2017 i jämförelse med år 2016. 

Diagram. Antal HST åren 2013 – 2017 (Totalt) 

Sett ur ett längre tidsperspektiv 1992 – 2017 har antalet helårsstudenter på den Samhällsveten-
skapliga fakulteten ökat med 91 procent i jämförelse med 1992. År 2010 uppmättes det högsta 
antalet registrerade helårsstudenter inom fakulteten (6 720) under denna period. 

Diagram. Antal HST åren 1992 – 2017 (exkl. lärar-, uppdragsutbildning) 
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Utbildningsuppdraget/takbeloppet för fakulteten år 2017 uppgick till 358,4 mnkr, utfallet för 
2017 slutade på 363,2 mnkr, vilket innebär en överproduktion på 4,8 mnkr (1,3 %). Fakultetens 
har de senaste åren inte haft några problem att fylla sina platser och därmed uppnå det tilldelade 
takbeloppet. Senast fakulteten fick återbetala en del av takbeloppet var år 2008 då 1,9 mnkr 
återbetalades. 

Diagram. Utfall i förhållande till takbelopp åren 2013 – 2017, mnkr 

Huvuddelen av fakultetens helårsstudenter finns inom det samhällsvetenskapliga utbildnings-
området med 3 793 registrerade helårsstudenter med en total intäkt på 180,8 mnkr, därefter 
kommer det Naturvetenskapliga utbildningsområdet, området Vård och Medicinskt 
utbildningsområde. 

Tabell. Antal HSTK , HPRK och intäkt per utbildningsområde (Slutavräkning totalt år 2017) 
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Slutavräkningen på institutions/enhetsnivå redovisas i nedanstående diagram. De flesta 
institutioner/enheter redovisar en överproduktion. Några institutioner/enheter redovisade dock 
en underproduktion som justeras genom indragning av intäkter till fakultetens gemensamma 
balanserade kapital och kommer att användas i tilldelningen i kommande resurstilldelningsbeslut. 

Diagram. Slutavräkning 2017 (institution/enhet) – Differens utbildningsuppdrag-utfall, tkr 

Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 61 procent kvinnor och 39 
procent män, och den har varierat marginellt i omfattning de senaste åren. Andelen kvinnor bland 
fakultetens studenter är störst inom Socialt arbete (80% Kv) och Kostvetenskap (81% Kv), medan 
andelen män är störst inom Informatik (59% män). 

Diagram. Andelen kvinnor och män åren 2013 – 2017 (exkl. lärarutbildning) 
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Prestationsgraden totalt för fakulteten har under de senaste fem åren legat runt 81 – 83 pro-
cent. Prestationsgraden är betydligt högre för yrkesexamensprogram (93 procent) än för fristående 
kurser där prestationsgraden uppgår till ca 60 procent. Skillnaden på genomströmning är påfallan-
de då man jämför kurser på campus (88 %) och kurser på distans (56 %). Prestationsgraden för 
kvinnor uppgick år 2017 till 83 % (jmf män 79 %). har varit och är något högre för kvinnor (ca 82 - 
85 procent) än för män (ca 80 – 82 %) under denna tidsperiod. 

Diagram. Prestationsgrad (hpr %) åren 2013 – 2017 (inom ordinarie takbeloppsfinansiering) 

Avvägning mellan kurser och utbildningsprogram 
En övervägande del av fakultetens studenter (70 procent) läser på något av fakultetens många 
utbildningsprogram på grund-, och avancerad nivå. År 2017 erbjöds 1 114 nybörjarplatser till 28 
olika program på grundnivå och yrkesprogram. Resterande 30 procent av fakultetens studenter 
läser kurser, varav 18 procent distans/nät och 12 procent campus normal/dag. 

Diagram. Andel HST – Fristående kurs distans/nät/campus och program (ord. takbeloppsfinansiering) 
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Några av fakultetens utbildningar ges också på andra orter. Socionomprogrammet ges de första 
två åren med intag vartannat år växlande mellan Skellefteå och Örnsköldsvik och intag med 30 
platser varje höst i Luleå. Programmet för internationell kris- och konflikthantering i Sollefteå 
pausades år 2017 för att fr.o.m. år 2018 ha Umeå som studieort.  

Diagram. Antal HST – Kursort (ej Umeå och Distans/Nät) åren 2013 – 2017 (ord. takbelopps finansiering) 

Andel studenter på avancerad nivå har sedan år 2013 ökat med 1,5 procentenheter för att år 
2017 uppgå till 20,9 procent. Totalt uppgick volymen helårsstudenter till 1 347 år 2017 (jmf 1 283 
år 2015). Ca 30 procent av dessa läser kurser på avancerad nivå inom ramen för yrkesprogram som 
jurist, ekonom, socionom och psykologprogrammet, ca 40 procent inom ramen för fristående 
kurser och resterande 30 procent på masterprogram. 

Bland institutionerna så är det Institutionen för psykologi som har den största andelen studenter 
på avancerad nivå med 46 procent. Volymmässigt är det Handelshögskolan som har flest studenter 
på avancerad nivå (355 hstk). 

Diagram. Andel studenter på avancerad nivå åren 2013 – 2017 (exkl. lärarutbildning) 
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Det totala antalet avlagda examina minskar något år 2017 i jämförelse med år 2016. Minskning 
av antalet examina sker inom de generella examina, främst kandidat- och magisterexamina. 
Antalet utfärdade yrkesexamina minskar något inom Socionom och Civilekonom, medan en 
ökning har skett inom Dietist, Jurist och Psykolog. 

Diagram. Antal utfärdade examina inom den samhällsvetenskapliga fakulteten perioden 2013 – 2017 

6.2 Studeranderekrytering, söktryck m.m. 
Söktrycket till fakultetens utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå är fortsatt högt. 
Hösten 2016 hade fakulteten 3 385 förstahandssökande till 964 platser, vilket innebär 3,5 1:a 
sökande/plats. Det är en ökning med 116 jämfört med föregående år. Sett ur ett längre 
tidsperspektiv så var antalet förstahandssökande som lägst hösten 2007 och som högst hösten 
2013. 

Diagram. Antal 1:a sökande till fakultetens program (grundnivå+yrkesprogram med höstterminsintag) 
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Endast ett fåtal av fakultetens program ges med vårintag; socionomprogrammet, psykologpro-
grammet och dietistprogrammet. För dessa program har söktrycket de senaste åren varit stabilt 
med ca 4 förstahandssökande per plats. 

Diagram. Antal 1:a sökande till fakultetens program (grundnivå+yrkesprogram med vårterminsintag) 

Psykologprogrammet med idrottsinriktning är fakultetens mest populära program med 15,0 
förstahandssökande per plats. Därefter kommer psykologprogrammet med 11,3 och vårdadmini-
strativa programmet med 10,7. De flesta av fakultetens program ökar antalet förstahandssökande i 
jämförelse med föregående år. 

Diagram. Antal 1:a sökande/plats år Ht 2017 jmf med Ht 2016 
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6.2.1 Studentrekryteringsarbete  
Fakultetens operativa arbete avseende studentrekrytering rör i stor utsträckning de universitetsge-
mensamma åtagandena kring studentambassadörsutbildning, deltagande i utbildningsmässor och 
gymnasiebesök, arbetet med nya studentrekryteringswebben och därutöver sommarringning.  

Universitetet har sedan några år tillbaka ett fast mässteam bestående av några anställda men fram-
för allt ett 15-tal studenter vilka först får en gemensam utbildning och därefter besöker de stora ut-
bildningsmässorna i södra Sverige, Nolias utbildningsmässor efter norrlandskusten, universitetets 
Informationsdag samt besök på ett mindre antal gymnasieskolor. 2017 har fakulteten fem 
studenter från varierande utbildningsområden i mässteamet.  

Arbetet med nya studentrekryteringswebben har i stor utsträckning skötts på institutionsnivå. 
Fakulteten har haft en samordnande roll och gjort uppdatering av innehållet för några program.  
Sommarringning, dvs. att ta kontakt med dem som antagits efter första urvalet har genomförts i 
många år. Fakulteten samordnar utskick av antagningslistor och instruktioner till dem som ringer 
upp de antagna och 2017 var det ett 25-tal av våra studenter, som ringde de antagna till de 15 
program som valde att genomföra sommarringning.  

6.3 Samverkan inom grundnivå och avancerad nivå 
Antalet inrapporterade examensarbeten i DIVA uppgick år 2017 till 849 varav 306 examens-
arbeten med externt samarbete. Andelen har ökat de senaste åren och uppgår nu till ca 36 procent. 

Diagram. Andel examensarbeten med externt samarbete 

6.4 Externfinansierad utbildning 
Intäkter för uppdragsutbildning uppgick år 2017 till 111,7 mnkr, vilket är en ökning med drygt 32 
mnkr eller 40 procent i jämförelse med år 2016. År 2017 utgjorde den externfinansierade utbild-
ningens intäkter ca 25 procent (jmf år 2016, 20 %) av fakultetens totala intäkter för utbildning. 

Den största uppdragsutbildningen är polisutbildningen på enheten för polisutbildning som står för 
nästan 57 procent av intäkterna (63,4 mnkr). Därefter kommer den statliga rektorsutbildningen på 
Centrum för skolledarutveckling med intäkter på 17,4 mnkr (16 %). 
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Diagram. Intäkter och kostnader (totalt Samhällsvetenskaplig fakultet Vhet 13) 

Diagram. Antal registrerade helårsstudenter i Ladok perioden 2013-2017 (Uppdragsutbildning) 

6.5 Pedagogisk meritering 
Ett initiativ till pedagogisk meritering för lärare togs vid Samhällsvetenskapliga fakulteten redan 
2011. Tankarna presenterades i Utbildningsstrategiska rådet (USSR) och det visade sig snart att 
det fanns ett stort intresse av att utarbeta en universitetsgemensam modell, något som det också 
fanns ett starkt stöd för i universitetsledningen. En arbetsgrupp tillsattes under 2012 och en första 
utlysning genomfördes 2013 som pilotstudie med ett begränsat antal sökande. Därefter har fram 
t.o.m. 2017 fem utlysningar genomförts och man kan konstatera att intresset för pedagogisk 
meritering är mycket stort vid fakulteten. Efter de fem utlysningarna finns i dag 34 meriterade och 
33 excellenta lärare (varav ett antal redan var utnämnda till meriterad). I figuren framgår hur 
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antalet utnämningar efter tre ansökningsomgångar (totalt 67 utnämningar) fördelar sig på 
institutioner.  

Diagram. Antal utnämningar till meriterad respektive excellent lärare 2014-2017. 

6.6 Kvalitetsarbete 
I november 2015 beslutade rektor om ett universitetsövergripande kvalitetssystem för utbildning. 
Även om UKÄ:s rikslikare vid den tidpunkten inte var beslutad, var innehållet så pass känt, att 
Umeå universitet valde att ta fram ett lokalt system för att inte ”tappa” alltför mycket tid i väntan 
på beslutet. Det innebar också att respektive fakultet kunde påbörja arbetet med en fakultetsan-
passning därefter. 

Samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetssäkringssystem följer det universitetsövergripande 
kvalitetssäkringssystemet (fastställd av rektor 2017-02-21) och innebär en anpassning efter 
fakultetsspecifika förhållanden: 
https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/kvalitetssystem/   
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Antal utnämningar till meriterad respektive excellent lärare vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 2014 - 2017. 
Totalt 78 utnämningar fördelat på 67 personer.
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Implementeringen av  av systemet påbörjades under  2017, efter omfattande dialog med prefekter, 
studierektorer, programsamordnare, studie-/programvägledare och studieadministratörer. Vissa 
av de i systemet ingående aktiviteterna genomförs sedan tidigare..  

6.7 Internationalisering 
Omfattningen av in- och utresande studenter har varit förhållandevis stabil den senaste 
femårsperioden. Antalet in- och utresande inom avtal, liksom antalet freemovers har varierat 
något, medan antalet avgiftsstudenter visar en trendmässig ökning. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Antal 

studenter Avgiftsstudenter 
Inresande 

utbytesstudenter 
Utresande 

utbytesstudenter Freemovers 
2013 12 609 52 466 207 668 
2014 12 509 86 465 223 734 
2015 12 440 90 428 245 697 
2016 12 742 96 399 208 747 
2017 13 735 101 470 215 852 

Sammantaget innebär detta att andelen in- eller utresande, freemovers samt avgiftsstudenter legat 
stabilt och utgjort 11-12 procent av det totala antalet studenter (2017 11,9%). 

Tabell. Andel internationalisering (antal studenter involverad med en mobilitet+avgiftsstudenter 
+freemovers/totalt antal studenter på Samfak åren 2013-2017) 

År % 
2013 11,0% 
2014 12,1% 
2015 11,7% 
2016 11,4% 
2017 11,9% 

Tabell. Internationalisering per institution år 2017 
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7. Personal och kompetensförsörjning

7.1 Antal anställda m.m. 
Alla uppgifter i figurerna som följer baseras på oktober månad respektive år. Tabellen nedan visar 
en överblick över fakultetens anställda. De senaste fem åren har antalet anställda minskat för varje 
år och oktober 2017 var antalet anställda 935 personer.  
Personal 

2013 2014 2015 2016 2017 
Kvinna Antal anställda 549 539 540 531 546 

Antal årsarbetskrafter lärare 225 234 233 241 247 
Antal disputerade lärare (årsarb) 171 177 177 185 189 
Andel lärare disputerade (%) 74 74 75 75 49 
Antal professorer (årsarb) 24 25 23 23 23 
Andel tillsvidareanst (exkl Fo-stud Podo Foass) (%) 84 88 87 90 84 
Antal årsarbetare (mån) 490 482 471 481 471 

Man Antal anställda 431 427 419 411 389 
Antal årsarbetskrafter lärare 239 231 229 231 228 
Antal disputerade lärare (årsarb) 191 187 187 194 197 
Andel lärare disputerade (%) 79 81 81 83 51 
Antal professorer (årsarb) 47 45 44 47 47 
Andel tillsvidareanst (exkl Fo-stud Podo Foass) (%) 84 86 86 87 85 
Antal årsarbetare (mån) 405 390 363 362 348 

Summa Antal anställda 980 966 959 942 935 
Antal årsarbetskrafter lärare 464 465 461 472 475 
Antal disputerade lärare (årsarb) 362 364 364 379 386 
Andel lärare disputerade (%) 77 77 78 79 80 
Antal professorer (årsarb) 71 70 67 70 70 
Andel tillsvidareanst (exkl Fo-stud Podo Foass) (%) 84 87 87 89 88 
Antal årsarbetare (mån) 894 871 834 843 819 

Diagram. Antal anställda per befattningskategori 2013 – 2017. 

Diagrammet ovan visar antal anställda inom olika befattningskategorier och de förändringar som 
skett de senaste fem åren. Antalet lektorer ökar samtidigt som antalet adjunkter fortsätter att 
minska. Det kan också konstateras att antalet forskarstuderande minskar. Sedan oktober 2013 och 
fram till oktober 2017 har minskningen varit 46 personer. 
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Könsfördelning per befattningskategori 
Tabellen 7.1.2 nedan visar könsfördelningen per befattningskategori, som sedan följs av figurerna 
7.1.3 – 7.1.12, som även visar förändring över tid sett till olika befattningskategorier och könsför-
delningen inom dessa. En jämn könsfördelning anses råda när andelen kvinnor respektive män i 
en grupp är 40/60 procent eller jämnare. Könsfördelningen inom Samhällsvetenskapliga fakultet-
en är ojämn inom samtliga befattningskategorier, med undantag för lektorer, forskarstuderande 
samt teknisk personal. Mest ojämn är fördelningen inom administrativ personal och det kan inte 
utläsas något trendbrott inom denna grupp. Även inom befattningskategorin professorer återfinns 
en konstant ojämn könsfördelning där andel kvinnor är 33 %. Inte heller inom denna kategori 
märks något trendbrott, tvärtom visar analysen på en ökad obalans under de kommande åren på 
grund av väntade pensionsavgångar bland kvinnliga professorer.  

Tabell 7.1.2 (Källa: Fokus) 

Åldersfördelning per befattningskategori 
Figuren nedan visar hur åldersfördelningen ser ut vid fakulteten. I åldersintervallet 60 – 69 år 
finns 46 lektorer och 23 professorer.  

Diagram. Åldersfördelning per befattningskategori (per okt 2017). 

Befattningskategori
Antal anställda

 kvinnor
Antal anställda 

män
Antal anställda 

kvinnor (%)
Antal anställda 

män (%)
Adjunkt 57 33 63 37
Administrativ personal 115 21 84 16
Annan forskande och undervisande personal 8 5 61 39
Forskare 18 9 66 33
Forskarstuderande 60 51 54 46
Lektor 153 146 51 49
Postdoktor 13 2 87 13
Professor 23 47 33 66
Teknisk personal 23 33 41 59
Totalt 470 347 58 42
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Diagram. Andel disputerade lärare. 

 
  
Figuren ovan visar utvecklingen för respektive fakultet under de senaste fem åren. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten har ökat sin andel disputerade lärare med 3,9 procentenheter 
sedan 2013. Största ökningen i jämförelse med övriga fakulteter finns hos Humanistiska 
fakulteten, som ökat med 7,1 procentenheter sedan 2013. Samhällsvetenskapliga fakulteten ligger 
2017 på ungefär samma nivå som Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.  
 
Sjukfrånvaro 
Det kan konstateras att den inrapporterade sjukfrånvaron vid fakulteten fortfarande ligger på en 
låg nivå. År 2017 uppgick den till 2,9 procent (jmf UmU totalt 3,0), det är dock en ökning med 0,3 
procentenheter jämfört med 2016. Under 2016 stod kvinnliga adjunkter för den största ökningen 
då de gick från 4,3 procent 2015 till 6,4 procent 2016. Denna utveckling har vänt och sjukfrån-
varon bland kvinnliga adjunkter har minskat med 1,4 procentenheter (5,0 % år 2017). Inom samt-
liga grupper, med undantag för adjunkter, har sjukfrånvaro bland kvinnor ökat, medan männens 
sjukfrånvaro minskat inom samtliga grupper, med undantag för forskare. 
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Befattningskategori
Sjukfrånvaro 

2017 (%) Jmf 2016
Adjunkt 4,2 5,2
Administrativ personal 4,5 3,8
Annan forskande och undervisande personal 0,4 0,4
Forskare 1,2 0,0
Forskarstuderande 4,8 4,2
Lektor 2,0 1,6
Postdoktor 3,2 2,0
Professor 0,3 0,4
Teknisk personal 2,1 1,6
Totalt 2,9 2,6
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7.2 Kompetensförsörjning 

Läraranställningar
Under 2017 utlystes:  
• 6 professurer
• 21 universitetslektorat som tillsvidareanställningar
• 30 universitetslektorat som visstidsanställningar
• 2 forskarassistenter
• 11 universitetsadjunkter som visstidsanställningar

Under 2017 befordrades: 
• 3 universitetsadjunkter till universitetslektor
• 2 biträdande universitetslektorer till universitetslektor

En ungefärlig genomsnittstid för tillsättning av läraranställningar är 12 månader för professor och 
nio månader för universitetslektor.  

Kravet på utlysning vid Umeå universitet har skärpts till att nu omfatta samtliga anställningar. För 
att påskynda processen vid tillsättning av tidsbegränsad anställning (upp till 12 månader) av 
universitetslektorer, har möjligheten att begära och tillämpa förenklat sakkunnigförfarande getts. 
Detta innebär att en intern sakkunnig gör en bedömning av dessa anställningar och behovet 
behandlas inte i anställningskommittén. På så vis kan hanteringen ske skyndsamt och de negativa 
effekterna i verksamheten begränsas i de fall plötsliga och oväntade händelser uppstår.   

Docenter 
Under 2017 har dekanen utsett sju personer till docenter. 

Ämne för docentur Innehavare 
Sociologi Anna Baranowska-Rataj 
Sociologi Britt-Inger Keisu 
Socialt arbete David Rosenberg 
Kostvetenskap Maria Waling 
Psykologi Susanne Tafvelin 
Företagsekonomi Erik Lindberg 
Statistik Jenny Häggström 
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7.3 Kompetensutveckling 

Sabbatsledighet för professorer 
Fakultetsnämnden beslutade i slutet av 2015 att införa ett system med sabbatsledigheter för pro-
fessorer. Syftet med denna satsning är att stärka fakultetens forskning genom att erbjuda våra pro-
fessorer möjlighet till en koncentrerad arbetsinsats och till att bygga, underhålla och/eller fördjupa 
internationella nätverk. Syftet är också att stärka fakultetens konkurrenskraft vid rekryteringen av 
nya professorer. Under 2017 har nio professorer haft sabbatsledighet: 

Professor Lena Andersson-Skog, geografi och 
ekonomisk historia 
Professor Carina Keskitalo, geografi och 
ekonomisk historia (del av ht 2017) 
Professor Maria Bengtsson, företagsekonomi 
Professor Stefan Sundgren, företagsekonomi 
Professor Thomas Aronsson, nationalekonomi 

Professor Tomas Sjögren, nationalekonomi 
Professor Jonny Holmström, informatik 
Professor Per Bergling, juridiska inst. 
Professor Mikael Hjerm, sociologi 
Professor Anne Grönlund, socialt arbete 
Professor Torbjörn Bergman, statsvetenskap 

Prefektseminarium  
Under året har tre prefektseminarier genomförts. Vid dessa seminarier har aktuella teman och 
problemställningar rörande ledning och styrning av institutionernas verksamhet belysts och disku-
terats. Varje seminarium har en inbjuden inledare med särskild kunskap inom aktuellt område. 

Teman 
• Modeller för beräkning och nyttjande av kompetensutvecklingstid (Simon Wolming, Niklas

Hanes, Cecilia Olsson) 
• Stöd i prefektrollen (Ulla Nordlinder, Anna Mothander)
• Misskötsel på jobbet (Staffan Ingmanson, Marguerite Olofsson)

Lärardagen 
Temat för lärardagen 2017 var: Mellan Malå och Singapore – visioner och strategier för 
samhällsvetenskaplig utbildning vid Umeå universitet 

Seminarier för teknisk/administrativ personal 
Teman för de tre seminarierna var:  
• Myndighetsutövande och förvaltningsrätt (Nina Nilsson Rådeström)
• Positiv Psykologi (Per Höglund, Fredrik Sjödin)
• Offentlighetsprincipen (Nina Nilsson Rådeström)

Informationsträffar  
Under 2017 har fakulteten anordnat särskilda informationsträffar för institutions- och 
enhetsledningar samt för olika personalkategorier enligt följande  
• Prefekter, föreståndare och fakultetsnämnd (8 träffar)
• Studierektorer, programsamordnare och utbildningskommitté (8 träffar)
• Studievägledare och studieadministratörer
• Forskarutbildningsansvariga
• Personalsamordnare
• Ekonomiadministratörer
• Kommunikatörer
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7.4 Arbetsmiljö 
I institutionernas och enheternas arbetsplaner redovisas att man har en skriftlig delegation av 
arbetsmiljöuppgifter och att de har arbetsmiljöombud. De flesta institutioner har också arbets-
miljöfrågor som en stående punkt vid LSG och/eller APT. Det framgår av arbetsmiljöplanerna att i 
de fall riskbedömningar görs och dokumenteras så handlar det ofta om riskkällor som inte kräver 
omedelbar åtgärd. Det kan exempelvis vara att viss personal upplever sin arbetssituation som 
stressfylld och ibland för hög. Fakultetsledningen har genomfört sin årliga dialog med institution-
erna och vid dessa besök har bland annat institutionernas arbetsmiljöarbete lyfts och diskuterats. 

Ett område med utvecklingspotential är det konkreta arbetet med att dokumentera och följa upp 
det systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom en enhetlig arbetsmetod skulle informationen från 
institutionerna bli mer jämförbar och att risken för att viktiga delar missas reduceras. Diskussioner 
om hur detta ska göras i praktiken har förts under hösten 2017, bland annat vid en planeringsdag 
för fakultetssamordningsgruppen med tema arbetsmiljö, där huvudskyddsombudet Linda 
Johansson deltog.  

Doktorandernas besvärliga situation kvarstår och under 2017 har detta problem lyfts upp till 
diskussion, bland annat under en träff med doktorandföreningen SAMDOK (2017-01-16) samt 
regelbundet under fakultetens nätverksträffar. Till exempel diskuterades doktorandinflytande 
samt lokala förhållanden och hur lokal organisation ska kunna fånga upp doktoranders problem 
vid nätverksträffen 2017-11-22. 

Fakulteten ser det som viktigt att arbetsmiljöfrågorna integreras och hanteras verksamhetsnära. 
Eftersom ett särskilt ansvar ligger på prefekt/föreståndare har fakultetens prefektseminarier under 
2017 bland annat fokuserat på dessa frågor. Vid dessa seminarier har institutionernas verksamhet 
belysts i diskussionsgrupper. Seminarierna har inletts med en kort introduktion av en inbjuden 
expert och sedan har diskussioner förts i mindre grupper med egna exempel och tankar kring 
temat, för att sedan avslutas med en diskussion i storgrupp. De seminarier inom arbetsmiljöom-
rådet som har ägt rum under 2017 är; Modeller för beräkning och nyttjande av kompetensutveck-
lingstid (2017-03-16), Stöd i prefektrollen (2017-05-17) och Misskötsel på jobbet (2017-11-22). 

7.5 Lika villkor 
Ett strategiskt råd för lika villkor (LIV) utsågs i december 2017 vid Umeå universitet. Rådet 
kommer att bestå av tio-elva ledamöter som representerar universitetsledningen, personalenheten 
samt ansvariga i respektive fakultetsledning/Lärarhögskolan.  

Rådet ska utgöra ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för rektor och universitetsledningen, 
avseende frågor inom området jämställdhet och likabehandling, ur såväl perspektiven arbetsgivare 
som utbildningsanordnare. Vid fakulteten finns en handläggare för lika villkor och minst en 
företrädare vid varje institution/enhet. 
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8. Ekonomi

Ekonomisk sammanfattning 
Intäkter 
De totala intäkterna för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick år 2017 till 998 mnkr, vilket 
är en ökning med 48,4 mnkr jämfört med föregående år. I diagrammen nedan redovisas intäktsut-
vecklingen de senaste fem åren samt intäktsandelar.  

Diagram. Intäkter totalt per intäktsslag perioden 2013 – 2017, mnkr 

Diagram. Intäktsandelar perioden 2013-2017 
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Kostnader 
De totala kostnaderna uppgår år 2017 till 992 mnkr och är en ökning med 23 mnkr i jämförelse 
med år 2016 och 50 mnkr högre än år 2013. Andelen personal- och lokalkostnader utgör ca 61 
procent av de totala kostnader och har varit i princip konstant under perioden. Lokalkostnadsan-
delen har ökat med ca 1 procent under perioden 2013 till 2017. Övriga kostnader har varierat något 
mellan åren. 

Diagram. Kostnader per kostnadsslag perioden 2013 – 2017 

Diagram. Kostnadsandelar perioden 2013 – 2017 
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Årets kapitalförändring/Balanserade medel 
Årets kapitalförändring uppgick till + 5,9 mnkr, vilket är 0,6 mnkr bättre resultat än den totala 
budgeten för år 2017. Grundutbildningsverksamheterna redovisade ett resultat på + 8 mnkr och 
verksamheterna inom forskning/forskarutbildning redovisade ett underskott på totalt - 2,1 mnkr. 

Totalt uppgår den samlade kassabehållningen per 2017-12-31 till 231,2 mnkr varav 108,1 mnkr 
avser myndighetskapital och 123,0 mnkr ej förbrukade projektmedel. 

Diagram. Årets kapitalförändring i jämförelse med budget, mnkr 

Diagram. Balanserade medel perioden 2013 - 2017, mnkr 
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Omslutning, resultat och balanserade medel per institution/enhet 
Handelshögskolan, institutionerna för tillämpad utbildningsvetenskap, psykologi och pedagogik 
utgör de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten vad gäller den eko-
nomiska omslutningen. Nedan redovisas omslutningen per institution/enhet år 2017 i jämförelse 
med föregående år. 
 
Diagram. Omslutning (kostnader) per institution/enhet 2017 (jmf med år 2016), mnkr 

 
 
 
Diagram. Årets kapitalförändring per institution/enhet och verksamhet år 2017, mnkr 
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Diagram. Balanserade medel per 2017-12-31 per institution/enhet år 2017, mnkr 

 
 
Diagram. Balanserat kapital per institution/enhet och verksamhet år 2017, mnkr 

 
 
Diagram. Balanserat kapital i procent av kostnader per institution/enhet år 2017 
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Finansiering per institution/enhet 
Den Samhällsvetenskapliga fakulteten finansieras till stor del av statliga anslag (57 %). Grundut-
bildningen står för 54 % av intäkterna och forskning/forskarutbildningen för 46 %, en stor varia-
tion finns dock bland fakultetens institutioner (se diagram nedan).  

Diagram. Andel extern-, respektive anslagsfinansiering per institution/enhet 

Diagram. Andel utbildnings-, respektive forskningsfinansiering per institution/enhet år 2017 
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9. Intern styrning och kontroll
Statliga myndigheter ska ha en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt 
för att säkerhetsställa detta ingår det i arbetet med intern styrning och kontroll att göra en 
riskanalys av fakultetens/motsvarande verksamhet. 

De besvarade frågeställningarna angående intern styrning och kontroll gav detta resultat 2017: 
Påstående 1: Vi har god regelefterlevnad, vilket bl a innebär att fattade beslut genomförs i   

organisationen. 
Påstående 2: Informationssäkerheten är tillfredställande, vilket bl a leder till att material inte går 

förlorat etc. 
Påstående 3:  Vi har rutiner för ekonomisk hantering som förebygger att risken för oegentligheter 

uppstår. 
Påstående 4: Vi har kontroll över att myndigheterna inte minskar under 10 % av årets kostnader. 
Påstående 5: Vår ekonomiska uppföljning är tillfredsställande. 
Påstående 6: Omvärldsanalys genomförs på en tillfredsställande nivå. 
Påstående 7: Vi har rutiner/kontroll över att lagen om offentlig upphandling inte bryts. 
Påstående 8: Vi upplever inte att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron ökar. 
Påstående 9: IT-säkerheten inom vår organisation är tillfredsställande. 
Påstående 10: Vi har kontroll att verksamheten inte utsätts för otillbörlig påverkan, ex mutor och  

bestickning. 
Påstående 11: Vi upplever att ansvaret för att vidta åtgärder är negativa händelser uppstår eller 

regelöverträdelser sker är tydligt. 

Kommentarer från institutioner och enheter 
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen är tillfredsställande inom den Samhälls-
vetenskapliga fakulteten då 94 procent av institutionerna/motsvarande (17 av 18) svarat ja på den 
frågan. 
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Vid institutioner/enheter har prefekten (motsvarande) regelbundna beslutsmöten. Umeå universi-
tet har ett bra system för att följa upp vilket underlättar för att ha god efterlevnad. När det gäller 
informationssäkerheten är det några institutioner som går igenom sina rutiner och anser att APT 
är en bra informationskälla. 

Regler och rutiner finns dokumenterade i både säkerhetspolicy samt lokala krishanteringssystem. 
Dessa följs upp varje år. Informationsspridning inom institutionerna är något som man försöker 
utveckla i och med att det är ett viktigt område. 

Ekonomiska frågor är styrt från Umeå universitet centralt genom de system och regler som finns. 
Gällande inköp finns det interna rutiner för att kunna efterleva Lagen om offentlig upphandling.  

För vissa har sjukfrånvaron ökat inga kommentarer kring minskad sjukfrånvaro. Ökningen beror 
främst på stressrelaterad psykisk ohälsa. De som har denna problematik arbetar aktivt med att 
försöka finna övergripande strategier för att hantera problemen. Följer även upp och har samtal 
samt i samarbete med FeelGood försöker de hitta åtgärder. 

Mutor och bestickning är svårt att styra över, exempel på att arbeta med detta är att ha en fast-
ställd krisplan och lathund för denna typ av situationer. Kan endast förebyggas med information 
och diskussion om de rättsliga grunderna som anställd på en statlig myndighet. 

Om negativa händelser eller regelöverträdelser uppstår så är Universitetets regler samt fakultetens 
och institutions delegationsordning något som man följer. Det har skett en ökning på en institution 
gentemot tidigare år i kontakt med studenter. Seminarier med universitetsjurist och 
arbetsmiljöföreträdare har därför hållits.  

Riskanalys 
Samhällsvetenskapliga fakulteten har analyserat institutionernas/motsvarande i den centralt 
utskickade riskanalystabellen där vi betygsatt de olika frågeställningarna utifrån Sannolikhet och 
Konsekvens med skalorna låg, medel och hög.  
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10. Övrigt

10.1 Lokaler 
Totalt uppgick lokalytan för fakultetens institutioner/enheter till 21 650 m2 (vägd area). Lokal-
kostnaderna år 2017 uppgick totalt till 100,6 mnkr, vilket är en ökning med 6,4 mnkr (+ 6,8 %) i 
jämförelse med år 2016. Lokalkostnaderna utgör år 2017 10,1 procent av fakultetens totala kost-
nader (jmf 9,7 % år 2016).  

Diagram: Fakultetens totala lokalkostnader för perioden 2013 – 2017 

Huvuddelen av lokalkostnaderna utgörs av institutionsyta (67 procent), därefter kostnader för 
bokade undervisningslokaler 18 procent. 

Diagram: Fakultetens totala lokalkostnader uppdelat på olika lokaltyper i procent 
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10.2 Kommunikationsarbete 

Forskningsbroschyr 
Under året producerades en forskningsbroschyr som sammanfattar fakultetens 
forskningsområden. 

Tillsammans med övriga fakulteter anordnade fakulteten olika aktiviteter som synliggör 
forskningen.  

Vetenskapsluncher 
32 vetenskapsluncher anordnades på Kafé Station, varav 4 föreläsningar hölls av forskare från den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Vårens föreläsningar/föreläsare: 
2017-02-02 Främlingsfientlighet – kan föräldrar och vänner påverka?/ 

Mikael Hjelm, sociologi 
2017-03-09 Vem är i riskzonen för demens?/ Anna Sundström, psykologi 

Höstens föreläsningar/föreläsare: 
2017-10-26 Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna/ 

Malin Rönnblom, statsvetenskap/genusvetenskap 
2017-11-09 Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?/ Niklas Eklund, statsvetenskap 

Forskarbloggen
I forskarbloggen diskuterade några av forskarna sin forskning. 
Årets bloggare var: 
• Ruth Mannelqvist, juridik
• Magnus Blomgren, statsvetenskap
• Bodil Formark, Umeå centrum för genusstudier

Pressmeddelanden 
Under året skickades 75 pressmeddelanden ut. 1290 artiklar om samhällsvetenskaplig forskning 
publicerade i olika sorters medier under året. 

Studentrekrytering 
Fakulteten jobbade även med att utveckla programhemsidor i sajten för studentrekrytering vid 
universitetet. 
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10.3 Externa remisser 
Under 2017 har en stor mängd externa remisser behandlats av forskare och lärare vid den 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08 
Funktionskrav på elmätare M2017/02657/Ee 
[Yttrande: Inga synpunkter] 

Brottsdatalag (SOU 2017:29) [Yttrande: Juridiska 
institutionen] 

Datalagring-brottsbekämpning och integritet (SOU 
2017:75) [Yttrande: Juridiska institutionen] 

Praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning 
utanför EU och EES 

Remittering av betänkandet (SOU 2017:74) 
Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning  
[Yttrande: Juridiska institutionen] 

Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i 
syfte att främja en cirkulär ekonomi dir 2016:3 
[Yttrande: Inga synpunkter] 

EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets 
och rådets förordning om en ram för det fria flödet 
av icke-personuppgifter i Europeiska unionen  
[Yttrande: Juridiska institutionen] 

Se barnet (SOU 2017:6) [Yttrande: Institutionen för 
socialt arbete] 

En omarbetad kriminalvårdsdatalag - Anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning (DS 2017:46) [Yttrande: 
Inga synpunkter] 

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
Nationell samordning och kommunernas ansvar 
(SOU 2016:92) [Yttrande: Statsvetenskapliga 
institutionen] 

Livtidsstraff för mord (DS 2017:38) [Yttrande: 
Juridiska institutionen] 

Elektronisk övervakning av kontaktförbud (DS 
2017:1) [Yttrande: Juridiskt forum] 

Remiss av förslag till reviderade föreskrifter om 
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social 
barn- och ungdomsvård [Yttrande: Institutionen för 
socialt arbete] 

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut 
om lov m.m. - Begränsad skyldighet att underrätta 
och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen 
samt Nya steg för en effektivare plan- och bygglag 
Ds 2014:31 [Yttrande: Juridiska institutionen] 

Förslag till Länstransportplan för Västerbottens län 
2018 - 2029 [Yttrande: CERUM] 

Energimarknadsinspektionens rapport om förutsätt-
ningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska 
elsystemet [Yttrande: Handelshögskolan, CERE] 

Remittering av kompletterande promemoria till 
betänkandet (SOU 2017:39) Ny dataskyddslag  
[Yttrande: Juridiska institutionen] 

ISO/IEC DIS 2382-36- Information technology - 
Vocabulary - Part 36: Learning, education and 
training [Yttrande: Inga synpunkter] 

Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot återfall 
i brott (SOU 2017:61) [Yttrande: Juridiska inst.] 

Slutbetänkandet Ny resegarantilag (SOU 2016:84) 
[Yttrande: Juridiska institutionen] 

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige -
så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58) 
[Yttrande: Inga synpunkter] 

Promemoria Utvidgad skattebefrielse för egen-
producerad förnybar el [Yttrande: Inga synpunkter] 

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 
2017:52) [Yttrande: Juridiska institutionen] 

Delbetänkande ordning och reda i välfärden (SOU 
2016:17) [Yttrande: Juridiska institutionen, 
Handelshögskolan] 

Remittering av Ds 2017:33 Anpassningar till data-
skyddsförordningen av registerförfattningar inom 
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde 
[Yttrande: Inga synpunkter] 

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel 
och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 
2016:70) [Yttrande: Juridiska institutionen] 

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i väl-
färden (SOU 2017:38) [Yttrande: Juridiska institu-
tionen, Handelshögskolan] 

Betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett 
utbyggt regelverk (SOU 2016:74) [Yttrande: 
Statsvetenskapliga institutionen] 

Ny dataskyddslag (SOU 2017:37) [Yttrande: 
Juridiska institutionen] 

Promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor 
inom kontrollstation 2017 [Yttrande: Inga 
synpunkter] 

Promemorian Karensdag - en mer rättvis självrisk 
[Yttrande: Juridiska institutionen] 

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemlig-
heten [Yttrande: Statsvetenskapliga institutionen] 

Rapport om förslag till examensbeskrivningar för 
yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjuk-
vården - redovisning av regeringsuppdrag [Yttran-
de: Institutionen för socialt arbete, Institutionen för 
samhällsmedicin & rehabilitering] 

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkost-
nadskrediter [Yttrande: Juridiska institutionen] 

En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67) 
[Yttrande: Handelshögskolan] 
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