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Beteendevetenskapliga 
mätningar  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Christina Wikström  
 
Examinator: 
Christina Wikström (bitr. Hanna Eklöf) 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2015-02-02 
 
Rekryteringssituation 
Det har varit problematiskt att locka många sökande till dokto-
randtjänsterna under åren, troligtvis för att denna forskarut-
bildning inte direkt bygger vidare på grundutbildning i samma 
ämne. Däremot har det funnits behöriga och väl meriterade sö-
kande och under året utlystes och tillsattes två doktorandtjäns-
ter, delfinansierade av forskarskolan FU, och Erik Lundgren och 
Anette Engström antogs till forskarutbildning i BVM. 
  
Genomströmning 
Genomströmningen bedöms som god, hittills har samtliga med 
doktorandtjänst disputerat eller är aktiva i doktorandtjänst. Un-
der 2018 disputerade Anna Lind Pantzare. I nuläget innehar 
fyra personer doktorandtjänst och en person arbetar med en 
lic.avhandling inom ramen för ordinarie tjänst. 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten är fortsatt god. Samtliga doktorander har 
fått fortsatt anställning efter disputation vid den egna institut-
ionen eller vid annan institution/universitet.  
 
Tillgången på utbildade handledare 
Tillgången till utbildade forskarhandledare har varit tillräcklig, 
med hänsyn till det begränsade antalet forskarstuderande. 
Samtliga huvudhandledare har genomgått handledarutbildning 
och är minst docent med inriktning beteendevetenskapliga mät-
ningar. 
 
Särskilda händelser 
Forskarskolan QRM, som bedrivs i samarbete med Göteborgs 
universitet, startade 2018 och ett flertal kurser gavs under året i 
Umeå och Göteborg. Kurspaketet bygger till stor del på BVMs 
obligatoriska kurser.  
En årlig ”doktoranddag” genomfördes traditionsenligt under 
våren 2018, och samlar handledare och forskarstuderande, vilka 
presenterar sitt avhandlingsprojekt och pågående studie i semi-
narieform. Under dagen diskuteras även önskemål om framtida 
kurser, konferenser och andra aktiviteter som har betydelse för 
att forskarutbildningens målsättning skall uppfyllas. Både Mar-
cus Strömbäck Hjärne och Anna Lind Pantzare presenterade 
forskning vid internationella vetenskapliga konferenser. Mar-
cus Strömbäck Hjärne  
 deltog i forskarskolans resa till Ljubljana samt gick en kurs i 

1 Inom ramen för forskarskolan QRM, ett samarbete mellan 
GU och UmU. Kurserna ges på engelska om inte samtliga kurs-
deltagare väljer svenska. 

regi av National Research University Higher School of Econo-
mics i St Petersburg. 
 
Policy for doktoranders expenser och international-
isering 
Fastställda riktlinjer finns som hanterar detta, vilka uppmunt-
rar internationalisering och bland annat garanterar ett belopp 
per år som skall användas för deltagande i internationella kon-
ferenser mm.  
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 1 1 - 
– Mål licentiatexamen   - 
– Senare del av utbildning   - 

Antal aktiva doktorander 2 2 2+4 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand: 

  2+2 

Antal examina    
– Doktorsexamina   1 1+1 
– Licentiatexamina   - 

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

1  1+0 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

1 1 1+2 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

  1+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska som institutionen 
erbjuder 

61 - 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

   

 

  



Ekonomisk historia  

 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Professor Lena Andersson-Skog 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-03-31 
 
Disputationer, genomströmning och rekrytering  
Under 2018 har en disputation genomförts. Genomström-
ningen är god; ingen doktorand har avbrutit studierna och i de 
flesta fall har tidsramarna hållits med mindre avvikelser. An-
ställningsbarheten har varit god; samtliga disputerade har an-
tingen fortsatt inom akademin eller fått bra anställningar vid 
andra myndigheter.  Antalet doktorander har minskat planen-
ligt sedan 2010 vilket är en anpassning till de ekonomiska ra-
marna. Inga doktorander har rekryterats under året. Anställ-
ningsstopp på anslagsmedel har införts och gäller till och med 
2019.  
 
Handledarsituationen är god 
F.n. har enheten nio personer som har genomgått forskarhand-
ledarutbildningen. Vi har därmed en rimligt stor grupp som kan 
fungera som huvudhandledare/biträdande handledare i olika 
konstellationer.  För närvarande finns inget akut behov av fler 
forskarahandledare. 
 
Forskarutbildningen i ekonomisk historia – hög nat-
ionell kvalitet på internationell grund 
För ekonomisk historia som forskarutbildningsämne är det vik-
tigt att utvecklas i nära samarbete med den nationella och inter-
nationella forskningen i ämnet. Kvalitetsarbetet inom forskar-
utbildningen pågår genom översyn och revidering av rådande 
kursutbud och kursplaner. En ny allmän studieplan antogs 2014 
där kraven i kurser och avhandlingsskrivande samt utbildning-
ens uppläggning tydligt kopplades till nationella och internat-
ionella kravbilder på forskarutbildningen i ämnet. Ett nationellt 
forskarutbildningssamarbete mellan de fem stora universiteten 
initierades 2014 och nationella kurser och workshops där av-
handlingstexter presenteras ges en gång per termin enligt ett 
fastlagt schema. Att hålla en hög kvalitet på kurser och handled-
ning, samt att på ett planerat sätt integrera internationella kur-
ser och konferenser i utbildningen samt att träna doktoran-
derna att presentera sin forskning på olika externa arenor har 
varit en framgångsrik strategi som kommer att fortsätta utveck-
las.  Också formen för och kraven på avhandlingarna kommer 
att utvärderas i nationellt och internationellt perspektiv. 
 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
För doktoranderna finns inga generella ekonomiska resurser av-
satta inplanerade i ISP. Minst ett konferensdeltagande under 
studietiden, samt att minst en kurs läses på engelska och minst 
en kurs utanför Umeå universitet i nationell eller internationell 
regi ingår i ISP. Doktoranderna uppmuntras därför att söka re-
semedel för dessa tillfällen och konferenser etc. 
 
  
 
 

 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen    
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 %  1  
– 50–100 % 2  1+2 

Antal doktorander med  
följande försörjning: 

   

– Anställning som doktorand 2  1+2 
– Utbildningsbidrag    
– Stipendium 1  1+0 
– Annan anställning inom  
   Umeå univ./ annat univ. 

   

– Övrigt eller uppgift saknas    
Antal examina    

– Doktorsexamina   1 1+0 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

   

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

2 1 1+2 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

  1+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska som institutionen 
erbjuder 

   

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

0 0  

 

  



Företagsekonomi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Jörgen Hellström 
 
Examinator: 
Jörgen Hellström, Tomas Blomquist 
 
Allmän studieplan fastställd: 
 2014-12-10 
 
Rekrytering och doktorander inom utbildningen 
Under 2018 rekryterades, inom ramen för företagsforskarsko-
lan, en ny doktorand inom området entreprenörskap. Delämnet 
har därmed under ett fåtal år blivit det största inom forskarut-
bildning i företagsekonomi med totalt 8 doktorander. Inom re-
dovisning och finansiering fanns under 2018 sammanlagt 5 dok-
torander medan områdena management och marknadsföring 
hade var sin doktorand. Av den företagsekonomiska enhetens 15 
aktiva doktorander var 5 kvinnor och 10 män. 
 
Fyra av företagsekonomis doktorander återfinns inom företags-
forskarskolan; en i samarbete med Umeå energi, en i samarbete 
med Coompanion Västerbotten, en i samarbete med AB Bosta-
den, samt en i samarbete med MacGregor Sweden AB. 
 
Vad gäller intresset för forskarutbildningen är detta relativt 
stort från utländska studenter men svagare från svenskspråkiga 
studenter. Vi hade under året ett antal kvalificerade sökande för 
utlysningen av doktorandtjänsten inom området entreprenör-
skap. 
 
Disputationer och akademisk placering 
Under 2018 försvarades förtjänstfullt tre avhandlingar inom 
området företagsekonomi. Av doktoranderna som disputerade 
var två kvinnor och en man:  
 
Stefan Anchev, Information and financial markets; Nicha Lap-
anan, Individual investors and socially responsible mutual 
funds; Virginia Rosales, The interplay of roles and routines: sit-
uating, patterning, and performances in the emergency de-
partment. 
 
Samtliga avhandlingar skrevs på engelska. Två var samman-
läggningsavhandlingar och en monografi. 
 
Gällande akademisk placering efter disputation så är två av de 
som disputerade 2018 kvar i akademin med post-doc positioner 
vid framstående lärosäten. En vid Hec Montreal, Kanada, och 
en vid BI Norwegian Business School, Norge. Den tredje jobbar 
med forskning vid Thai SEC i Thailand (motsvarande Finansin-
spektionen i Sverige).     
 
Handledare 
Den sista december 2018 fanns 15 aktiva handledare som var 
anställda på företagsekonomi, Handelshögskolan, Umeå Uni-
versitet, samt 4 externa handledare. Av de externa handledarna 
är en professor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå 
Universitet; en docent på Chalmers (tidigare anställd vid före-

2 Uppgifter har inte inkommit från alla doktorander 

tagsekonomi, Handelshögskolan, Umeå Universitet); samt 2 ex-
terna handledare som är en del av ett samverkansprojekt där en 
doktorandtjänst delas mellan företagsekonomi och polishögs-
kolan vid Umeå Universitet.  
 
Samtliga huvudhandledare är docenter eller professorer och alla 
vid institutionen anställda handledare, utom en, hade handle-
darutbildning eller motsvarande kompetens.  
 
Internationalisering 
Av den företagsekonomiska enhetens 15 aktiva doktorander har 
8 ursprung från andra länder, samtliga utomnordiska. För dessa 
blir traditionella internationaliseringsmått (utgående från en 
svensk som åker utomlands) missvisande. Hälften av våra dok-
torander kan följaktligen sägas göra sin huvudsakliga internat-
ionalisering i Umeå och Sverige. Att tillägna sig kunskaper i 
svenska, bl.a. för att lättare kunna genomföra studier i Sverige, 
är ett väl så viktigt perspektiv som internationalisering. 
 
Vår forskarutbildning är dock internationell även i bemärkelsen 
att forskarutbildningskurser genomförs på engelska och alla 
doktorander deltar minst någon gång under sin utbildning i in-
ternationella forskningskonferenser. Flera av doktoranderna 
spenderar därtill tid vid universitet utomlands och/eller ingår i 
forskningsgrupper och/eller forskningsprojekt med forskare 
från utländska universitet. Doktorander uppmuntras söka ex-
terna anslag för internationell konferensmedverkan men bereds 
även ekonomiskt stöd för internationell konferensmedverkan i 
enlighet med respektive sektions policy och budget (inom ent-
reprenörskap, management, marknadsföring eller redovisning 
och finansiering). Internationaliseringen av forskarutbild-
ningen betecknas som mycket hög. 
 
Seminarier och doktoranddagar 
Av de i forskarutbildningen obligatoriska seminarierna hölls un-
der året fem gällande avhandlingsplan, tre gällande mittsemi-
narium och två gällande slutseminarium inför disputation. Där-
utöver deltog doktorander i seminarier på sektionsnivå.  
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1  3+0 
– Mål licentiatexamen    -  
– Senare del av utbildning   - 

Antal aktiva doktorander 10 5 12+9 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand   8+6 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 2 4+2 
– Licentiatexamina    

Internationalisering2    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

  1+1 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser   1+4 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

  0+1 

Antal ämnesspecifika  
doktorandkurser på engelska 
som institutionen erbjuder 

  

Doktoranders undervisning    
– Antal doktorander som under-
visar 10 % eller mer   2+4 



 Genusvetenskap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Professor Annelie Bränström Öhman, professor Ann Öhman. 
 
Examinator: 
Professor Ann Öhman, professor Malin Rönnblom, professor 
Annelie Bränström Öhman 
 
Allmän studieplan fastställd: 
Reviderad studieplan 2017-06-07 
 
Allmänt 
Från och med 2014 erbjuds forskarutbildning i genusvetenskap 
vid Umeå universitet parallellt med den genusvetenskapliga 
skolning på forskarnivå som bedrivits inom Genusforskarskolan 
regi sedan 2002. Doktorander i genusvetenskap har full tillgång 
till Genusforskarskolans aktiviteter, dvs. seminariegrupper, in-
ternat, kurser, seminarier och workshops, och erbjuds också en 
specialiserad forskarutbildning i genusvetenskap med utgångs-
punkt i den allmänna studieplanen som fastställts i ämnet ge-
nusvetenskap. 
 
Rekryteringssituation 
Inga nya doktorandanställningar i genusvetenskap utlystes un-
der 2018, p g a förändrade budgetförutsättningar. Utlysning-
arna i ämnet genusvetenskap har tidigare skett  vartannat år. 
 
Anställningsbarhet 
Genusvetenskaplig skolning efterfrågas både inom akademin 
och på övriga arbetsmarknaden. Studenter från grund och avan-
cerad nivå uppger att deras genusvetenskapliga skolning har 
haft betydelse för deras anställningsbarhet. Erfarenheter från 
Genusforskarskolans alumner pekar på att de allra flesta blir 
kvar inom akademin efter disputation och att de har god kon-
kurrenskraft om såväl meriteringstjänster som lektorat. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Vid Umeå centrum för genusstudier och bland genuskompe-
tenta forskare vid andra institutioner/fakulteter är tillgången på 
högt kvalificerade och utbildade forskarhandledare god. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Samtliga doktorander i genusvetenskap och vid Genusforskar-
skolan får 25 000 kr/år i max fyra år i expensmedel. Därutöver 
får varje doktorand ett engångsbelopp à 20 000 kr som är öron-
märkt för internationalisering, vilka doktoranden uppmuntras 
att använda under tidigare delar av forskarutbildningen. 
Vartannat år förläggs också ett av Genusforskarskolans internat 
utomlands. Ett viktigt inslag vid dessa internat är de studiebe-
sök som görs vid genusvetenskapliga institutioner/centra i syf-
tet att skapa internationella nätverk och kontaktytor. 
 
Genusforskarskolan under 2018 
Ht 2018 anställdes 4 doktorander i samarbete med fysioterapi, re-
ligionsvetenskap, naturvetenskapernas och matematikens di-
daktik och engelska. Därutöver disputerade doktorander i äm-
nena historia, folkhälsovetenskap, idrottsmedicin och socialt 
arbete.   och fysioterapi. Genusforskarskolans utbildning på fors-
karnivå i tvärvetenskapligt samarbete erbjöd under året ett antal 

skräddarsydda kurser, workshops och kontinuerlig seminarie-
gruppsverksamhet. De forskarkurser som gavsunder året var: An 
introduction to gender theoretical concepts through feminist 
literature; Doing Ethnography:theory and practice of Ethnog-
raphy within gender studies.  
 
Vidare genomfördes två regionala internat, i Örnsköldsvik re-
spektive Lycksele. 
  

 
Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander 0 0 0+2 

– Mål doktorsexamen   0+2 
– Mål licentiatexamen    - 
– Senare del av utbildning   - 

Antal aktiva doktorander  6 0+6 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 0 6 0+6 

Antal examina   - 
– Doktorsexamina    - 
– Licentiatexamina   - 

Internationalisering   0+2 
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

0 2 0+2 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 0 5 0+6 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

 0 0+1 

Antal ämnesspecifika  
doktorandkurser på engelska 
som institutionen erbjuder 

 2 0+3 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10 % eller mer 0 2 0+2 

 

  



Informatik 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Rikard Harr, universitetslektor. 
 
Examinator: 
Rikard Harr 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-12-10 
 
Forskarutbildningen vid informatik: 
Vid Institutionen för Informatik fanns under 2018 13 aktiva doktoran-
der, 12 män och 1 kvinna, som genomförde del av sin forskarutbildning. 
Under 2018 utlystes även en doktorandtjänst (inkluderad i siffran ovan) 
med ett begränsat antal sökande. Vi antog även en doktorand som ge-
nomfört stora delar av sin forskarutbildning vid annat lärosäte och där-
igenom kunde tillgodoräkna sig en del av denna tidigare utbildning. Re-
kryteringssituationen hade kunnat vara bättre och vi vidtar för närva-
rande åtgärder för att åtgärda detta. Vi har bland annat arrangerat en 
föreläsning för våra studenter på avancerad nivå under temat ”vad in-
nebär det att vara doktorand”. Vår avsikt är att hålla en sådan föreläs-
ning varje höst. Vi försöker även på olika sätt engagera ett antal studen-
ter på avancerad nivå i institutionens verksamhet för att på så sätt un-
derlätta övergången till forskarstudier. Vi är särskilt angelägna om att 
öka andelen kvinnor på forskarutbildningen på grund av den nuvarande 
könsfördelningen. Vi genomförde i höstas en enkätundersökning bland 
kvinnliga studenter på avancerad nivå för att ta reda på mer om hur vi 
på ett bättre sätt ska locka dessa till en fortsatt akademisk karriär. Före-
läsningen ovan var ett av de förslag som framkom i denna undersökning.  
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Vi har idag bra tillgång till kompetent doktorandhandledning – både in-
ternt och externt. Varje doktorand har en huvudhandledare och minst 
en bihandledare. Vissa doktorander har bihandledare från andra läro-
säten än UmU och vi har även bihandledare från andra enheter och fa-
kulteter inom UmU samt internationella bihandledare. Samtliga dokto-
rander har tillgång till minst en handledare som genomgått kursen Fors-
karhandledning i praktiken. Vi kan även se en god tillväxt avseende an-
ställda som är relativt juniora och nu deltar i handledning. Det är mycket 
glädjande. 
 
Doktorandaktiviteter 
Doktorandgruppen vid institutionen får anses vara mycket aktiv. Grup-
pen träffas i samband med vad vi kallar Doktorandträffar som äger rum 
ungefär tre gånger per termin (i anslutning till forskarutbildningsut-
skottet). Vid dessa möten närvarar ansvarig för forskarutbildningen, 
personalsamordnaren och doktoranderna. Dessa möten handlar bland 
annat om informationsspridning och diskussion kring aktuella frågor 
som lyfts av någon av deltagarna. Ett exempel på ett sådant ärende som 
diskuterats under 2018 är förtydliganden av krav på artiklar i samman-
läggningsavhandlingar. Just detta ärende motiverar också delvis den re-
videring som sker av den allmänna studieplanen under 2019.  
 
Doktoranderna har vanligtvis två större träffar/doktoranddagar per år. 
Höstens träff anordnar studenterna vanligtvis själva, medan vårens träff 
anordnas av institutionen i form av en doktorandkonferens där olika ak-
tiviteter sker. Under 2018 arrangerade doktoranderna ingen egen dag, 
men det finns tankar på att genomföra detta under första kvartalet 2019. 
När det gäller den institutionsarrangerade dagen har strukturen under 
de senaste åren varit sådan att förmiddagen vikts åt doktorandpresen-
tationer, där även handledare deltar, och eftermiddagen ägnas åt in-
bjudna föreläsare som talar kring valda teman. Fokus för eftermiddagen 
låg på frågeställningen ”Hur ska vi bli den bästa forskarutbildningen i 
världen?”. På förhand inskickade frågor låg till grund för en workshop, 
modererad av en inbjuden forskare, som utmynnade i ett antal konkreta 
utvecklingsförslag. Dagen var mycket uppskattad av de som deltog.  
 

Uppföljning och genomströmning 
En stor del av undervisningen på forskarutbildningen sköts av handle-
darna. Som stöd för detta arbete inbjuds dessa att delta vid forskarut-
bildningsutskotten och vid dessa möten diskuteras en mängd frågor 
som rör forskarutbildning och handledning. Handledarna förväntas, 
liksom institutionen, även vara ordentligt närvarande i de ISP:s som 
samlas in i slutet av varje år. I samband med uppföljningen av dessa pla-
ner arrangeras även protokollförda referensgruppsmöten. Detta år en-
gagerades handledarna vid dessa möten och utgjorde referenspersoner 
åt andra doktorandprojekt än deras egna. Inför dessa möten skapades 
ett material av den forskarutbildningsansvarige där viktiga faktorer att 
beakta inför mötet betonades, samt ett antal obligatoriska frågor som 
skulle ställas under samtalet. Detta underlag förankrades även hos dok-
toranderna under en tidigare doktorandträff.  Genomströmningen på 
forskarutbildningen har varit god och anställningsbarheten efter avslu-
tad forskarutbildning likaså.  
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering: 
Varje doktorand har möjlighet att efterfråga medel för att täcka kostna-
der relaterat till forskarstudierna (t.ex. konferensresor, litteratur, kurser 
på annan ort etc.). I stor utsträckning är varje doktorand delfinansierad 
av externa forskningsprojekt som många gånger även kan ta dessa kost-
nader, men för de som saknar en sådan koppling finns medel att erhålla. 
Expensmedel får man genom att ansöka om dessa från planeringsut-
skottet. 
 
Kommande treårsperiod 
Under den kommande treårsperioden förväntas nio disputationer ge-
nomföras vid institutionen (varav en lic.), 5 under 2019 (en redan ge-
nomförd), fem under 2020 samt en under 2021.  Vi rekryterade två nya 
doktorander under 2018 och en doktorand överfördes från en annan 
forskarutbildning till vår. Vi upplever ett behov av ytterligare rekryte-
ringar framöver för att undvika att doktorandgruppen på sikt blir för li-
ten. Om ingen rekrytering sker under detta år är storleken på vår grupp 
nere på 9 doktorander, givet att de planerade disputationerna genom-
förs. Vi är särskilt angelägna att få in kvinnliga doktorander då fördel-
ningen mellan könen idag är väldigt skev.  

Särskilda händelser 
Internationalisering av doktorander i form av längre utlandsvistelser är 
ett av institutionens prioriterade strategiska mål, och en fortsatt sats-
ning på detta område kommer att ske även under de kommande åren. 
Institutionen har för närvarande fyra internationella forskarstuderande. 
Som ett led i internationaliseringsarbetet har även några doktorander 
internationella bihandledare. Ett annat prioriterat strategiskt mål är att 
ansluta fler doktorander till olika forskarskolor och i dagsläget är ett 
flertal av studenterna kopplade till den nationella forskarskolan i Mana-
gement och IT (MIT). 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander 2 0 4+0 

– Mål doktorsexamen 2 0 3+0 
– Mål licentiatexamen 0 0 1+0 
– Senare del av utbildning 1 0 0+0 

Antal aktiva doktorander 12 1 10+3 
Antal doktorander med försörjning 
som doktorand 10 0 9+3 

Antal examina    
– Doktorsexamina  0 0 1+0 
– Licentiatexamina   0+0 

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

0 0 3+0 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 6 0 2+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska 8 0 10+0 

Doktoranders undervisning    
– Antal doktorander som under-
visar 10% eller mer 5 0 5+0 



Kostvetenskap  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Elisabeth Stoltz Sjöström 
 
Examinator: 
Elisabeth Stoltz Sjöström 
 
Allmän studieplan fastställd: 
8 juni 2016 
 
Rekryteringssituation 
Institutionens möjligheter att finansiera doktorandtjänster med 
anslag är begränsade till delfinansiering vilket gör att institut-
ionen är beroende av externa anslag alternativt andra sats-
ningar inom universitetet. Under 2018 antogs en doktorand i 
samarbete med Företagsforskarskolan.  
 
Genomströmning 
Generellt är genomströmningen god. Sedan institutionen blev 
ett forskarämne har 14 doktorander påbörjat forskarutbildning. 
Av dessa har tio disputerat och tagit ut en doktorsexamen, en 
har avbrutit sin utbildning och tre är aktiva. För att främja ge-
nomströmning följs de individuella studieplanerna upp konti-
nuerligt, avvikelser utreds och vid behov görs anpassningar eller 
särskilda åtgärder. 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten inom akademin för nydisputerade har ti-
digare varit mycket god och de flesta som disputerat i ämnet har 
rekryterats som lektor vid institutionen. I framtiden kommer re-
krytering dock att vara beroende på andelen externa forsknings-
anslag vid institutionen. Anställningsbarheten utanför akade-
min har varit god. 
 
Tillgång till utbildade forskarhandledare 
Av institutionens 13 disputerade med tillsvidareanställning har 
åtta genomgått utbildning som forskarhandledare. En dispute-
rad med tillsvidareanställning är antagen till utbildningen un-
der vt 2019.  
 
Doktoranders expenser 
Doktorander har inte en särskilt avsatt pott för expenser. De 
jämställs med annan personal vilket innebär att de inbegrips i 
en institutionsgemensam policy kring inköp av t ex litteratur 
och bidrag till resor och konferenser. Vissa av doktoranderna 
som är anslutna till forskarskolor har expensmedel via dem. 
 
Doktoranders internationalisering 
Institutionens doktorander uppmuntras till både kortare och 
längre vistelser vid andra lärosäten utomlands (inget formellt 
krav dock). När det gäller konferenser ska varje doktorand delta 
aktivt (muntlig eller skriftlig presentation) i minst en större in-
ternationell konferens under sin forskarutbildning. 
 

 

 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander 0 1 0 
– Mål doktorsexamen 0 1 0+2 
– Mål licentiatexamen 0 0 0 
– Senare del av utbildning 0 0 0 

Antal aktiva doktorander 0 3 0+2 
Antal doktorander med  
följande försörjning: Doktorand-

tjänst 
0 3 0+2 

Antal examina    
– Doktorsexamina  0 0 0 
– Licentiatexamina 0 0 0 

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

0 0 0+1 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

0 1 0+2 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

0 0 0 

Antal ämnesspecifika  
doktorandkurser på engelska 
som institutionen erbjuder 

0 0 0 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 
10 % eller mer 

0 3 0+2 

 

  



Kulturgeografi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Rikard Eriksson 
 
Examinator: 
Rikard Eriksson 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2013-06-05 
 
Rekryteringssituation och söktryck 
Rekryteringssituationen till forskarutbildningen i kulturgeo-
grafi är alltjämt god. Under året utannonserades en tjänst med 
gott söktryck. 
 
Genomströmning 
Genomströmningen är generellt god och doktoranderna håller 
sina planer. De förseningar som uppstår går i all huvudsak att 
hänföra till föräldraledigheter och sjukskrivningar. Under året 
har tre disputationer ägt rum. 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten är generellt sett god. Två av tre dispute-
rade har fått arbete utanför universitetet och den tredje har för 
närvarande en post-doc anställning. Vid institutionen dispute-
rade står sig mycket väl i konkurrens om utlysta lektorat (både 
internt och vid andra lärosäten).   
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Tillgången på handledare med rätt kompetens är god. Institut-
ionen klarar av att handleda ca 15 doktorander samtidigt. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering  
Doktorander garanteras möjlighet att presentera minst ett ar-
bete vid internationell konferens och vi uppmuntrar deltagande 
vid fler konferenser. Dessa aktiviteter finansieras genom fakul-
tetsmedel eller genom ansökningar till för ändamålet lämpliga 
fonder. Inköp av litteratur och tillträde till kurser på annan ort 
(både nationellt inom det nationella kurssamarbetet och inter-
nationellt) medges så långt som möjligt.  
 
Övrigt  
Institutionsrepresentanter deltar regelbundet som föreläsare 
vid UPL:s forskarhandledningskurs. Att fler kvinnor än män har 
en relativt stor undervisningsbörda förklaras av att en stor del 
av de kvinnliga doktoranderna befinner sig i mitten av utbild-
ningen och det är då undervisningsuppdraget är som inten-
sivast.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen  1 0+1 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 5 7 7+7 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

5 7 6+6 

Antal examina    
– Doktorsexamina  2 1 1+2 
– Licentiatexamina   1+0 

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

 2 1+1 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

4 4 4+5 

Antal doktorander som under  
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

 1  

Antal ämnesspecifika  
doktorandkurser på engelska 
som institutionen erbjuder 

  1+4 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

 4 1+0 

 

  



Nationalekonomi och 
ekonometri 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Lars Persson/Gauthier Lanot 
 
Examinator: 
Gauthier Lanot 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-06-05 
 
Kortfattad text om forskarutbildningen 
For many years, the unit for economics has delivered two doc-
toral education subjects, economics and econometrics. These 
specializations share a common course part of 60 compulsory 
higher education credits. The remaining 15 compulsory course 
credits are dedicated to the research area relevant to the doc-
toral student.  
We have experienced a decrease of the department’s ability to 
finance doctoral student positions. In 2018, no resources were 
made available to open any PhD position. We are concerned that 
this trend will persist in the future. The added restrictions put 
on the use of stipend makes our difficulty with funding doctoral 
studies more acute. 
In 2019, the department may not be able to open any doctoral 
position in economics. This is regrettable. Our doctoral students 
have no difficulties finding employment within academia or out-
side it. From our perspective, there is no evidence that PhD in 
economics are in excess supply anywhere in Sweden or more 
widely in Europe.   
In 2018, UKÄ audited the standard of the doctoral education in 
economics and econometrics delivered by the department of 
economics. UKÄ praised the quality of our doctoral education in 
economics. Because of our lack of student taking the economet-
rics route, following the recommendation from UKÄ the depart-
ment decided to close the doctoral education in econometrics in 
2019. 
The education at doctoral level follows the international stand-
ard and the breadth of the department's research is large. This 
means that there are many opportunities for doctoral students 
to conduct research in virtually all areas of economics. In this 
context, however, it is important to note that the most common 
form of financing is currently via projects, which in turn means 
that the doctoral students are relatively limited to writing their 
thesis within a given project area. It would thus be desirable to 
benefit from increased funding via "faculty funds" to maintain 
the breadth of the doctoral education and to increase the possi-
bility of research in areas that the unit does not necessarily re-
ceive external funds for. 
The department has the capacity to supervise more PhD stu-
dents. As far as possible, we try to involve less experienced su-
pervisors. We also try to take the gender aspect into account 
when it comes to supervisors and staff in general, as we have an 
insufficient proportion of female employees. 
In 2018 no doctoral or licentiate thesis were defended.   
 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander 0 0  
– Mål doktorsexamen 0 0 2+2 
– Mål licentiatexamen 0 0  
– Senare del av utbildning 0 0  

Antal aktiva doktorander 5 5 10+4 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

  4+3 

Antal examina 0 0  
– Doktorsexamina  0 0 2+0 
– Licentiatexamina 0 0 1+0 

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

1 1 2+1 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

  Not 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

1 1 1+0 

Antal ämnesspecifika  
doktorandkurser på engelska 
som institutionen erbjuder 

4/5 Not 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

   

 
Not:  

- Ingen uppgift om doktoranders deltagande vid konfe-
rens. Alla doktorander förväntas delta i internationell 
konferens åtminstone en gång under sin doktorandtid. 
Enheten har inget rapporteringssystem för detta. 

- Enheten erbjuder kurser på masternivå som efter till-
lägg i innehållet kan tillgodoräknas på forskarnivå. Ut-
över detta erbjuds även specifika doktorandkurser be-
roende på efterfrågan. Alla dessa kurser ges på eng-
elska.  



Pedagogik 
 
 
 
Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Docent Ulrika Haake 
 
Examinator: 
Professor J Ola Lindberg 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2018-03-13 
 
Rekryteringssituation 
Under våren 2018 antogs nio doktorander till forskarutbild-
ningen. Genom att anta många samtidigt har vi möjliggjort en 
doktorandmiljö med tillräcklig kritisk massa för kurser och se-
minarier. Antagningarna har gjorts i samverkan med VR-fors-
karskolor, den utbildningsvetenskapliga forskarskolan vid 
UmU, företagsforskarskolan samt samarbeten med Centrum för 
skolledarutveckling och Högskolan i Gävle. Inriktningarna är 
mot specialpedagogik, idrottspedagogik, skolans digitalisering 
och skolledarskap. 
 
Genomströmning  
Under 2018 har en doktorsexamen utfärdats för en kvinna. De 
som inte har doktorandtjänst har slut på tid, men slutför sina 
avhandlingsarbeten på andra sätt och förväntas båda disputera 
under 2019. Två disputationer är planerade för 2019. 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten är god. Den person som disputerade 
2018, hade sin anställning vid UPL, Umeå universitet, som hon 
gått tillbaka till. De två disputationer som planeras för 2019 
handlar om en person som redan har anställning som adjunkt 
vid Pedagogiska institutionen och en person som har fått an-
ställning vid SLU.  
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Alla interna handledare har minst docentkompetens och är ut-
bildade forskarhandledare. Externa handledare med motsva-
rande kompetens har vid enstaka fall rekryterats från andra lä-
rosäten. De senaste årens tillskott av professorer och docenter 
har ytterligare stärkt institutionens redan goda tillgång på kva-
lificerad och välutbildad handledarkompetens. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Doktoranders expenser regleras i Pedagogiska institutionens 
policy för expenser (Dnr. 131/10 60). Av den framgår att in-
stitutionen årligen avsätter i budgetmedel motsvarande 10 000 
kr/doktorand. Dessa medel förväntas täcka litteraturinköp, 
språkgranskning, intervjuutskrifter och andra mindre kostna-
der. Doktoranden förväntas dock söka externa medel för exem-
pelvis hjälp med intervjuutskrift och konferensresor.  

Om externa medel inte erhålls för konferensresa (eller täcks av 
de medel som avsatts för expenser) lämnas ett äskande in, enligt 
institutionens konferenspolicy. Av Pedagogiska institutionens 
konferenspolicy (Dnr. 69/09 60) framgår att samtliga medarbe-
tare kontinuerligt ska delta i och medverka i konferenser av 
olika slag. Medel för att delta i forskningskonferens beviljas om 
deltagandet är av betydelse för att utveckla verksamheten vid 
institutionen eller för den anställdas pedagogiska/vetenskapliga 
meritering. Om deltagandet avser den anställdas vetenskapliga 

meritering är grundprincipen att medel beviljas om den an-
ställda medverkar i konferensen med egen vetenskaplig pro-
duktion. Om den anställda är i början av sin vetenskapliga kar-
riär kan medel för forskningskonferens beviljas även utan med-
verkan i konferensen. Denna policy möjliggör för doktorander 
att delta i internationella konferenser även om doktorandexpen-
serna är förbrukade eller om inga medel tilldelats utifrån ansök-
ningar. 

I den matris för uppfyllande av målen med forskarutbildningen, 
som Pedagogiska institutionen beslutat om, framgår också att 
progression i presentationer för en internationell publik krävs 
för utfärdande av doktorsexamina. 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander 2 7  
– Mål doktorsexamen 2 7  
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 5 10 3+4 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

3* 10 3+4 

Antal examina  1  
– Doktorsexamina   1 1+3 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

1   

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

2  0+2 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

   

Antal ämnesspecifika  
doktorandkurser på engelska 
som institutionen erbjuder 

  

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

2 4 0+3 

 
 

  



Pedagogiskt arbete  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Forskarutbildningsansvarig: Linda Rönnberg och Maria Rönn-
lund 
 
Examinator: professor Karin Sporre 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2017-10-05 
 
Rekryteringssituation  
Under året antogs fyra sökande till forskarutbildningen i Peda-
gogiskt arbete med inriktning mot; Studie- och yrkesvägled-
ning, Digitala teknologier i utbildning; Förskola respektive Fri-
tidshem. Samtlig ingår i Lärarhögskolans utbildningsveten-
skapliga forskarskola. Därutöver ingår en av doktoranderna 
även i den nationella forskarskolan ”Digitala teknologier i ut-
bildning (GRADE)”.  
 
Genomströmning 
Ingen doktorand har disputerat under året.  
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Samtliga doktorander har minst en docent-/professorskompe-
tent handledare. Samtliga handledare har genomgått handle-
darutbildning.  
 
Särskilda händelser 
Institutionen var tillsammans med Pedagogiska institutionen 
värd för SWERA-konferensen (Swedish Research Educational 
Research Association) 4–5 oktober. En halvdag för doktorander 
i pedagogiskt arbete vid fyra institutioner anordnades 8 novem-
ber där nyanställda doktorander fick information om forskarut-
bildningsämnet samt tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter.  
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering  
En policy för doktoranders expenser finns vid institutionen. 
Doktorander uppmuntras till internationellt samarbete i form 
av konferenser och nätverksbyggande, där medel för expenser 
kan nyttjas för konferensdeltagande. Möjlighet finns även att 
söka medel från institutionen för konferensmedverkan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander  4  
– Mål doktorsexamen  4  
– Mål licentiatexamen  -  
– Senare del av utbildning  -  

Antal aktiva doktorander   8+7 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

  8+7 

Antal examina  -  
– Doktorsexamina   - 3+3 
– Licentiatexamina  -  

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

1 1 2+1 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

2 1 2+1 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

 0 1+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska som institutionen 
erbjuder 

 0 0+5 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

 1 2+2 

 
  



Psykologi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Maria Nordin 
 
Examinator: 
Annika Nordlund 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2015-02-02 
 
Rekryteringssituationen 
Under 2018 antogs en doktorand. Doktoranden är samfi-
nansierad av Företagsforskarskolan vid UmU, och har 
SAAB som extern partner. 
 
Genomströmning och anställningsbarhet 
Tre doktorander har disputerat. En har fått anställning 
utanför akademin och två är kvar på vikariat på institut-
ionen. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Institutionen har många professorer och docenter med 
handledarutbildning och har länge haft en god tillgång på 
handledare på forskarutbildningen. 
 
Särskilda händelser/utmärkelser 
Under 2017 utvärderades forskarutbildningen av UKÄ. 
Forskarutbildningen fick betyget Hög kvalitet 2018. 
 
Doktoranders expenser och internationalisering 
Doktoranderna har möjlighet att söka bidrag för både 
kursdeltagande på annan ort samt för konferensresor 
från institutionens resebidragskommittéer. Att åka på in-
ternationella konferenser är något som starkt uppmunt-
ras och som också görs av merparten av våra doktorander. 
Vi uppmanar också doktoranderna att söka pengar från 
Kempefonden och att utnyttja de fakultetsmedel som er-
bjuds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 1 0 0+2 
– Mål licentiatexamen 0 0  
– Senare del av utbildning 0 0  

Antal aktiva doktorander 6 5 7+5 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

  7+5 

Antal examina    
– Doktorsexamina  2 1 1+0 
– Licentiatexamina 0 0  

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

0 1 0+1 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

1 2 2+0 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

0 0 0+1 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska som institutionen 
erbjuder 

 7* 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

5 5 6+5 

  *Samläses med mastersnivån. 
 
 

  



Rättsvetenskap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Ansvarig för utbildningen på forskarnivå vid juridiska institut-
ionen är institutionens forskningsutskott. Utskottets ordfö-
rande Johan Lindholm är inom utskottet utsedd som särskild 
ansvarig. 
 
Examinator: 
Det finns två utsedda examinationer och det är professor Örjan 
Edström och professor Johan Lindholm. 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-09-10. 
 
Forskarutbildning vid Juridiska institutionen 
Vid ingången av år 2018 fanns 11 aktiva doktorander, medan det 
vid utgången av år 2018 fanns 12 aktiva doktorander vid in-
stitutionen. Inga doktorander disputerade under året och två 
doktorander antogs till utbildningen. 
 
Rekryteringssituation    
Under året har intresset för att bedriva forskarstudier vid in-
stitutionen varit mycket god, från såväl svenska som utländska 
studenter. Två doktorander antogs, båda finansierade med in-
terna medel. 
 
Genomströmning och anställningsbarhet 
Genomströmningen på forskarutbildningen är god. Under år 
2018 disputerade inga doktorander, men under år 2019 plane-
ras för 5 disputationer. 
 
Det finns en god arbetsmarknad för jurister, vilket märks inte 
bara vid rekrytering utan även efter avslutad forskarutbildning. 
Flertalet av dem som disputerar stannar emellertid inom akade-
min. 
 
Forskarhandledare  
Tillgången på handledare vid institutionen förbättras ständigt 
och är över lag god, även om det fortfarande finns begräns-
ningar inom vissa ämnesområden. År 2018 deltog sammanlagt 
20 handledare i forskarutbildningen, varav 2 från andra in-
stitutioner och enheter vid Umeå universitet och 3 från andra 
universitet eller myndigheter. Bland de 15 handledare som åter-
finns vid institutionen har 14 genomgått forskarhandledarut-
bildning, och en håller just på att slutföra sin kurs. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Doktoranderna omfattas i huvudsak av samma villkor som 
andra anställda vid institutionen. Alla doktorander förväntas 
delta i minst en internationell konferens, för vilken institut-
ionen betalar kostnaden. I övrigt finansieras doktoranders del-
tagande i konferenser och seminarier om de bedöms bidra till 
forskarutbildningen. Utgångspunkten är dock att doktoranden i 
möjligaste mån söker externa medel för resor och uppehälle. Det 
finns således inte någon fixerad gräns för kostnader avseende 
resor eller konferensdeltagande. 
  

Även när det gäller litteratur omfattas doktoranderna av samma 
villkor som andra anställda, det vill säga ett utrymme för inköp 
av litteratur uppgående till 3000 kronor per anställd och år.  
 
När det gäller internationalisering i övrigt inom ramen för ut-
bildningen är den i stor utsträckning beroende på det forsk-
ningsområde som doktoranden befinner sig inom. Kurslittera-
turen inom de obligatoriska kurserna innehåller internationell 
litteratur och artiklar. 
 
Doktoranderna uppmanas att utnyttja de möjligheter till inter-
nationalisering som erbjuds. Intresset för längre utlandsvistel-
ser har varit begränsat men ett antal doktorander har deltagit i 
internationella kurser och konferenser.  
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 1 1 1+1 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 3 9 4+10 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

1 8 1+6 

Antal examina    
– Doktorsexamina    0+3 
– Licentiatexamina   1+0 

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

1   

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

2  1+2 

Antal doktorander som under  
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

   

Antal ämnesspecifika  
doktorandkurser på engelska 
som institutionen erbjuder 

  

Doktoranders undervisning    
– Antal doktorander som under-
visar 10% eller mer 

3 8 3+7 

 

  



Socialt arbete 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Petra Ahnlund, Institutioner för socialt arbete 
 
Examinator: 
Lars Evertsson, Institutionen för socialt arbete 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2016-02-03 
 
Rekryteringssituationen  
Under 2018 antogs 2 doktorander med doktorsexamen som 
mål. En doktorand antogs till ett externfinansierat projekt i 
samarbete med CEDAR.  Två doktorand antog i samarbete med 
Åre kommun. En av dessa doktorander antogs redan på 1990-
talet och är nu tillbaka som företagsdoktorand. I tabellen på 
denna sida finns han inte med som nyantagen men som aktiv 
doktorand.  
 
Genomströmning 
Under 2018 genomfördes 5 disputationer. För 2019 är 4 dispu-
tationer inplanerade. 
  
Anställningsbarhet 
Nydisputerades möjlighet att stanna vid institutionen villkoras 
av tillgången till externa forskningsmedel samt behovet av un-
dervisande lärare.  
 
Den nationella efterfrågan på disputerade i socialt arbete är 
fortsatt hög inom akademin. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Institutionen har tillgång till handledare med kompetens inom 
de flesta av det sociala arbetets ämnesområden. Samtliga dok-
torander har även tillgång till utbildade forskarhandledare.  
 
Särskilda händelser/utmärkelser 
Under 2018 genomfördes ett forskarutbildningsinternat med 
doktorander, examinator för forskarutbildningen och forskarut-
bildningsansvarig samt professor Lennart Nygren.  Temat för 
internatet var doktorandernas arbetsmiljö – utmaningar med 
företagsdoktorander samt doktorandernas egna avhandlingsar-
beten.  
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering   
Institutionen har internt budgeterat medel för doktoranders 
konferensdeltagande och ger även full ersättning för kostnader 
som uppstår i samband med doktorandernas deltagande i kur-
ser anordnade av Nationella forskarskolan i socialt arbete. In-
stitutionen ger även full ersättning för språkgranskning av ar-
tiklar. 
 
Doktorander som antas efter 2016-10-31 tilldelas personliga ex-
pensmedel att använda till resor, konferensavgifter, inköp av lit-
teratur etc. För doktorander antagna innan dess utgår 1200 kr / 
år för inköp av litteratur etc.  
 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 1 1 1+1 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 8 10 8+10 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

6 7 7+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina  2 3 2+1 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

   

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

1 3 1+2 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

   

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska 
som institutionen erbjuder 

  

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

3 3 5+5 

 

  



Sociologi och biblioteks- 
och informationsveten-
skap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Jonas Edlund 
 
Examinator: 
Jonas Edlund 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2017-01-03 
 
Om forskarutbildningen 
Under 2018 anställdes tre doktorander. Ansökningstrycket för 
tjänsterna varierade, och så även kvaliteten på ansökningarna. 
En person disputerade under året och genomströmningen är ge-
nerellt god. 
 
Förutom den löpande handledningen finns som tidigare flera 
kontrollstationer under forskarutbildningen. Dessa är  
PM-seminarium, mittseminarium, slutseminarium samt grön-
läsning. 
 
Två doktoranddagar genomfördes under året, en under våren 
och en under hösten. Frågor som tagits upp har initierats av 
doktoranderna själva. Särskilt fokus detta år lades vid internat-
ionalisering, dvs vilka möjligheter finns det att förlägga en del 
av studietiden utomlands, samt publiceringsstrategier. Vid båda 
tillfällena bjöds gäster med kunskap i de respektive intresseom-
rådena in.  
 
De årliga doktorandsamtalen genomfördes under januari-feb-
ruari 2019 (istället för december 2018), p g a förändrade rutiner 
och införandet av nya versioner av LADOK och WebISP. Vid 
dessa träffar deltar doktorand, huvudhandledare (även bihand-
ledare om denne/a så önskar) och forskarutbildningsansvarig. 
Här följs den individuella studieplanen upp. Därefter har fors-
karutbildningsansvarige ett medarbetarsamtal med doktoran-
den. Där tas frågor om arbetsmiljö, trivsel, et cetera upp. Dok-
torandfrågor diskuteras också vid arbetsplatsträffar och plane-
ringsdagar. Varje doktorand har en referensgrupp bestående av 
handledare samt forskarutbildningsansvarig.  
 
Forskningsansvarig är ordförande vid institutionens forskar- 
och forskarutbildningsutskott. Studierektor för forskarutbild-
ning föredrar ärenden såsom exempelvis fastställande av kurs-
planer, grönläsning, eller andra typer av strategiska beslut. Stu-
dierektor för forskarutbildningen är ordförande i handledarkol-
legiet där allmänna forskarutbildningsfrågor men även pedago-
giska frågor diskuteras. Kollegiet delger även varandra en över-
gripande bild av institutionens doktorander.  
 
Handledarkollegiet  
Vid handledarkollegiet diskuteras främst generella handledar-
frågor. Dock förekommer det att utbyte av erfarenheter och spe-
cifika pedagogiska spörsmål dryftas.  
 
 

Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
I första hand betalar handledarna för sina doktorander via sina 
projektmedel. Om handledarna inte har resurser för detta till-
handahåller institutionen upp till 50 000kr under forskarut-
bildningen för resor, böcker etc. Förutom vid bokinköp ansöker 
doktoranden till forskarutbildnings-ansvarig för nyttjande av 
dessa medel per gång. Vissa krav finns, t ex att doktoranden 
skall presentera på en konferens för att få nyttja pengarna. 
 
Inför 2019 och framtiden 
Fortsättningsvis kommer vi ha doktoranddag och handledarkol-
legium en gång per. Vidare har vi från och med 2018 delat upp 
det årliga doktorandsamtalet i två delar, en del där handledare 
är med och en del där enbart doktorand och studierektor är 
med. Det senare kan ses som utvecklings och planeringssamtal. 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander 2 1 1+1 
– Mål doktorsexamen 2 1 1+1 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 5 7 5+8 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand: 

5 7 5+8 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 0 0+1 
– Licentiatexamina 0 0  

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

1 0 1+2 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

2 1 3+5 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

1  1+1 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska som institutionen 
erbjuder 

Vid behov 
Vid 
behov 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

2 2 2+4 

  

  



Statistik 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Marie Wiberg 
 
Examinatorer: 
Xavier de Luna och Marie Wiberg 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-11-11 
 
Om forskarutbildningen 
En doktorand disputerade under året. En ny doktorand antogs 
till forskarutbildningen. Under våren genomfördes en dokto-
randdag för alla handledare och doktorander med tema etik. Ge-
nerellt har vi god tillgång till ett flertal utbildade forskarhandle-
dare inom enheten. Vi tillhandahåller även ett stort internt 
bibliotek. 
 
Vi samarbetar med institutionen för matematik och matematisk 
statistik vad gäller seminarier och kurser för forskarutbild-
ningen i statistik. Vi har även samarbete med andra systerin-
stitutioner i Sverige via GRAPES nätverk: http://grapestat.se/.  
 
Generellt är det en utmaning att rekrytera doktorander eftersom 
en person som har en magisterexamen i statistik är mycket ef-
tertraktad och det finns många välbetalda arbeten för utbildade 
statistiker. 
 
Disputerade statistiker är mycket efterfrågade både inom aka-
demin och i övriga samhället. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Vi har riktlinjer på enheten som säger att en doktorand ges möj-
lighet att resa på minst en internationell konferens under sin 
studietid samt erbjuds delta i vår internationella vinterkonfe-
rens som ges kontinuerligt. De flesta av våra doktorander är 
dessutom knutna till externa projekt där det finns medel som 
kan användas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen  1 0+1 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 2 3 3+3 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand 

2 3 2+2 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1  1+1 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

0 0  

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

2 1 2+1 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

0 0 0+1 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska som institutionen 
erbjuder 

2 2 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

1 3 3+2 

    

  

http://grapestat.se/


Statsvetenskap  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Professor Torbjörn Bergman 
 
Examinator: 
Professor Torbjörn Bergman 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2017-06-07 

Rekryteringssituation och genomströmning 
Statsvetenskapliga institutionen ger forskarutbildning i ämnet 
statsvetenskap. Under 2018 antogs inga nya doktorander.  Inga 
doktorander har heller disputerat. Ingen har avbrutit sina fors-
karstudier. En obalans råder i och med att samtliga doktorander 
är kvinnor. 
 
Anställningsbarhet 
De som disputerat vid statsvetenskap har genomgående mycket 
goda arbetsmarknadsutsikter. Av de 32 som disputerade under 
perioden 2006–2017 (11 män, 21 kvinnor) var 25 verksamma 
vid universitet/högskolor medan 7 hade anställningar utanför 
universitetsvärlden vid årsskiftet 2018/19. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Handledarkollegiet består f.n. av 24 personer: 8 professorer (in-
klusive emeriti), 12 docenter och 4 universitetslektorer. Av 
dessa är hälften kvinnor (5 professorer, 4 docenter och 3 univer-
sitetslektorer). Flera yngre forskare medverkar i forskarutbild-
ningen. Även doktorandrådet har en representant. 
 
Handledarkollegiet har det övergripande ansvaret för all hand-
ledning, bl.a. genom en årlig uppföljning. Handledarna genom-
går forskarhandledarutbildningen eller har redan motsvarande 
kompetens, vilket innebär att alla aktiva doktorander har kom-
petenta handledare. Det allmänna intrycket är att handled-
ningen fungerar bra vid institutionen. Det finns gott om till-
gänglig handledarkompetens. 
 
Institutionen kommer under 2019 året göra flera nyrekryte-
ringar.  Institutionen söker samfinansiering för detta men kom-
mer också att prioritera nyrekryteringar med egna medel. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering;  
Alla doktorander får expensmedel med 10 000 kronor per år 
som kan användas för inköp av litteratur, resor och konferens-
deltagande. Institutionen uppmuntrar aktivt doktoranders in-
ternationalisering och majoriteten av institutionens doktoran-
der läser kurser utomlands och/eller gör en längre forsknings-
vistelse på ett universitet i ett annat land under sin forskarut-
bildningstid. Doktoranderna deltar också regelbundet i inter-
nationella konferenser. Doktoranderna ska dock i första hand 
söka pengar för resor, konferensdeltagande osv. från projektme-
del, forskningsfonder och stiftelser. Institutionen bidrar om så 
bedöms angeläget med medel utöver de 10 000 kronor som alla 
doktorander får. 
 
 

Forskarutbildning     2018 2017 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander - -  
– Mål doktorsexamen   0+2 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander  8 3+8 
Antal doktorander med  
anställning som doktorand: 

 7 0+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina   - 2+0 
– Licentiatexamina  -  

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt po-
änggivande del av utbildningen till 
annat land 

 1 0+1 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 

 3 0+5 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en 
månad eller längre 

 2 0+1 

Antal ämnesspecifika doktorandkur-
ser på engelska som institutionen 
erbjuder 

2 2 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

 - 0+2 
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