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Samhällsvetenskap-
liga fakulteten 2010
  
Forskning/forskarutbildning: Den positiva ut-
vecklingen från 2009 har fortsatt under verksamhetså-
rets när det gäller ökningen av de externa forsknings-
medlen. Fakultetens nya resursfördelningsmodell för 
forskning och forskarutbildning tillämpades för första 
gången 2010. Verksamheten inom Junior faculty har 
under året inriktats på frågor kring forskningsfinansie-
ring. 
 
Arbetet med metodfrågor vid fakulteten har resulterat i 
bildandet av det kvalitativa metodnätverket QUMU som 
finns vid sociologiska institutionen. Fakulteten har även 
engagerat sig i arbetet för att skapa ett universitetsge-
mensamt kvantitativt metodcenter.  
  
Under året har fem fakultetsgemensamma kurser er-
bjudits och arbetet med att utveckla en fakultetsgemen-
sam bibliotekskurs har påbörjats. 
 
Utbildning: Arbetet med examensrätter inom den nya 
lärarutbildningen har utgjort en stor del av fakultetens 
arbete. Ett omfattande arbete med underlag för exa-
mensrättsansökningar har bedrivits vid flera av fakulte-
tens institutioner.  
I HSV:s första bedömningsomgång blev utfallet av exa-
mensrätter nedslående då samtliga program från för-
skola till åk 6 fick avslag. Positivt var dock att samtliga 
ämneslärarkombinationer för vilka fakultetens institut-
ioner svarar, erhöll examensrätt. 

Organisation: Den nybildade Institutionen för Till-
lämpad utbildningsvetenskap (TUV) som består av de 
tre tidigare institutionerna, Beteendevetenskapliga 
mätningar, Barn och ungdomspedagogik särskild väg-
ledning och Interaktiva medier och lärande har genom-
fört sitt första verksamhetsår. Enheten för utbildning 
och lärande (EUL) uppgick vid halvårsskiftet i Pedago-
giska institutionen.  
I linje med universitetsstyrelsens uppdrag har arbetet 
med institutionssammanslagningar fortsatt med dis-
kussioner mellan ett antal institutioner.  Slutrapporten 
från den s.k. Ekonomiutredningen och uppdrag från 
Rektor föranledde ett omfattande utvecklingsarbete 
inom fakulteten rörande Handelshögskolans framtida 
organisation och inriktning, ett arbete som fortgår un-
der 2011. 

Ekonomi: För 2010 uppgick intäkterna totalt till 920 
mnkr och kostnaderna till 906 mnkr. Det balanserade 
kapitalet ökade med 14 mnkr. Fakultetens totala kassa-
behållning uppgick vid årsskiftet till 247 mnkr varav 123 
avser myndighetskapital, motsvarande ca 14 % av om-
slutningen. Finansieringen sker till stor del genom 
statliga anslag (68 %). A v forskningsfinansieringen 
utgör de externa medlen ca 50 %.  

Personal: Antalet anställda vid fakulteten uppgick till 
962 vilken är en ökning jämfört med tidigare år med 45 
personer. Fakultetens långsiktiga arbete med att öka 
andelen kvinnliga docenter har givit resultat och ligger 
nu inom jämställdhetsintervallet och vid enstaka till-
fällen har kvinnor utgjort mer än hälften av det totala 
antalet docenter. 
 

Sammanfattningsvis har 2010 liksom tidigare år 
varit ett framgångsrikt år för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, dess institutioner och enheter. Detta tack 
vare fantastiska och engagerade insatser av lärare, fors-
kare, administratörer och studenter! 

Nyckeltal 2010 2009 

Institutioner (antal) 14 16 

Övriga (antal) 6 8 

   

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter (Hst) - Totalt 7811 7626 
Antal Hst inom ramen för takbelopp 
(Sam) 6720 6105 

- Prestationsgrad (%) 77 82 
- Andel kvinnor (%) 62 63 
- Andel studenter < 24 år 54 50 
- Andel studenter på program 

(%) 63 66 

- Andel studenter Dst/Nät (%) 25 20 
- Antal IN-resande (Hst) 191 208 
- Antal UT-resande (Hst) 107 104 

Antal Hst inom ramen för takbelopp 
(USE) 725 1050 

Uppdragsutbildning (Polis), antal Hst 272 458 
Uppdragsutbildning (Övrigt), antal Hst 94 13 
   

Forskarutbildning   
Nyantagna 46 37 
Antal aktiva forskarstuderande 249 230 
Antal doktorsexamina 41 28 
Antal licentiatexamina 3 13 
   
Personal   
Antal anställda (heltid) 962 917 
Antal professorer (heltid) 66 55 
Andel kvinnor (av professorer) (%) 24 25 
Antal lärare (heltid) 525 512 
Andel disputerade lärare (%) 54 52 
Andel kvinnor (av lärare) (%) 47 46 
Antal helårsstudenter per lärare 15,1 14,9 
   
Ekonomi   
Intäkter, mnkr 920 834 
Kostnader, mnkr 906 806 
Årets resultat, mnkr 14 28 
Balanserade medel, mnkr 247 224 

– Varav myndighetskapital 123 109 
– Varav periodiserade medel 124 115 

Andel lönekostnader (%) 57 59 
Andel lokalkostnader (%) 9 8 
Andel extern finansiering (%) 32 32 
Andel (statliga) anslag (%) 68 68 

– Varav forskningsanslag (%) 30 32 
Andel uppdragsutbildning (%) 7 8 
Andel uppdragsforskning (%) 5 5 

 



Ekonomisk historia 
    
Också under 2010 har institutionen för ekonomisk 
historia ökat sina intäkter med en och en halv miljoner 
kronor. Kostnaderna har som planerat ökat i ungefär 
motsvarande utsträckning. Ekonomin är således stabil 
och bokslutet innebär en positiv balans som skall an-
vändas till strategiska satsningar inom de kommande 
två åren. 
   
Utvecklingen inom grundutbildningen har varit starkt 
positiv inom ramarna för befintliga kurser. På forsk-
ningssidan konstateras att flera nya projekt har beviljats 
anslag och att publiceringen i internationella tidsskrif-
ter var tillfredställande. Under året har fem doktoran-
der disputerat. Rörande den interna omorganisationen 
har ett samgående med Kulturgeografi utretts. 
 
Utbildning på forskarnivå 
i ekonomisk historia år 2010 
Under året har fem doktorander disputerat. Dessutom 
examinerades en licentiatavhandling. Anställningsbar-
heten för nydisputerade har varit god. Samtliga har 
anställningar inom akademin, antingen vid UmU eller 
vid andra universitet. Under året har två doktorander 
antagits till forskarutbildningen. 
 
Vidare har Fredrik Olsson Spjut och Magnus Lindmark 
beviljats projektanslag från VR och Ann Kristin Ber-
gqvist har i samarbete med LTU beviljats anslag från 
RBJ. Vidare har ett projekt som leds från Göteborgs 
Universitet och med Ulf Sandqvist som medsökande 
beviljats finansiering av FAS. Helén Strömberg bevilja-
des projektutvecklingsanslag från VR. Externa utred-
ningsuppdrag har bedrivits för bland annat Tillväxtana-
lys räkning. Magnus Lindmark har under året beford-
rats till professor och Lars Fredrik Andersson har be-
fordrats till docent.   
  
Utbildning på grundnivå 
Under året har grundutbildningen expanderat kraftigt. 
Det totala antalet helårsstudenter har ökat från 69 till 
92 genom ett ökat söktryck i kombination med nya 
utbildningar. Studentgenomströmningen på alla in-
stitutionens kurser är fortsatt god. Nytt är att alla stu-
denter på Vårdadministrativa programmet fått behörig-
het att läsa C-nivå i vårt ämne för en kandidatexamen.  
 
Institutionens samarbete med Handelshögskolan har 
utvecklats inom ramen för två olika utbildningar på 
avancerad nivå. Kursutveckling inom de programut-
bildningar som institutionen ansvarar för (samhällsve-
tarprogrammet och mastersprogrammet i samhällsana-
lys och utredningsarbete) har gett goda möjligheter att 
möta de större studentkullarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 92 69	  

– Prestationsgrad (%) 86 81	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 9 5	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 2 	  
Antal aktiva forskarstuderande 10 9	  
Antal doktorsexamina 5 1	  
Antal licentiatexamina - 1	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 19,2 18	  
Antal professorer (heltid) 2,2 1	  
Antal lärare (heltid) 9,2 7	  
Antal anställda som doktorand (heltid) - 5	  
Andel disputerade lärare (%) 87 69	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 33 42	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 11 10,6	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 13,4 11,9	  
Kostnader, mnkr 12,1 10,1	  
Årets resultat, mnkr 1,3 1,8	  
Balanserade medel, mnkr 5,5 4,5	  

– Varav myndighetskapital 3,5 2,2	  
– Varav periodiserade medel 2,0 2,3	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 74 84	  	  
Andel lokalkostnader (%) 7 6	  	  
Andel extern finansiering (%) 35 37	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 65 63	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 44 62	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 5 1	  	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handelshögskolan
    

Året har präglats av de pågående diskussionerna om ny 
form för Handelshögskolan och av osäkerhet om den 
framtida organisationen.   
 
Liksom under 2009 har kompetensförsörjningen stått i 
fokus. Vi har tillsatt en professor inom finansiering efter 
en donation från Svenska Handelsbanken. Under 2010 
anställdes även en doktorand, en studievägledare, två 
adjunkter och en lektor. Vidare befordrades en docent 
till professor, tre lektorer till docent och två adjunkter 
till lektorer. Ytterligare två adjunkter lämnade in sina 
befordransansökningar och erhöll befordran strax efter 
årsskiftet. Detta innebär att andelen vetenskapligt kom-
petenta lärare kontinuerligt förbättras.  
 
Tyvärr förlorade vi under året ett antal medarbetare till 
andra lärosäten och därtill gick tre medarbetare i ål-
derspension. Under året har emellertid ett antal an-
ställningar utlysts och förhoppningen är att ansträng-
ningarna ska ge effekt under 2011. Framför allt råder 
personalbrist inom marknadsföring och redovis-
ning/finansiering. 
 
Handelshögskolan har under året arbetat för att minska 
myndighetskapitalet, bland annat genom satsningar på 
postdoktorer och pedagogisk utveckling.  
 
Forskning 
Handelshögskolans satsning på forskningsprofiler fort-
sätter och en forskningsledare för profilen Hållbar ut-
veckling tillsattes i slutet av året. Profilen Projektorga-
nisering, innovationer och nätverk erhöll bland annat 
ett Browahldsstipendium för rekrytering av en internat-
ionell post doktor, och en nydisputerad forskare inom 
samma område erhöll ett treårigt Wallanderstipendium. 
En utlysning av två anställningar som postdoktor med 
externt sakkunnigförfarande ledde till att två interna 
sökanden erhöll anställningarna i konkurrens med 
externa sökanden.  

Flera forskare har under året erhållit forskningsfinan-
siering (bland annat från EU) tillsammans med forskare 
på andra institutioner vid UmU. Handelshögskolans 
internationella publicering i form av artiklar uppvisade 
en fortsatt positiv trend, inklusive ett antal publicering-
ar i A-rankade tidskrifter. Under året infördes vidare en 
särskild position som forskningsansvarig och en som 
forskarutbildningsansvarig (tidigare ingick funktioner-
na i prefektskapet). 

 
Utbildning 
Söktrycket har varit fortsatt gott på Handelshögskolans 
utbildningar. Det totala antalet studenter blev högre än 
planerat trots att antagningskraven skärpts och trots att 
två program stängts för nya utomeuropeiska free 
movers. Under 2010 hade vi exempelvis närmare 200 
free movers. Till detta kom dryga 200 inresande utby-

tesstudenter som läste någon av våra kurser under 
2010.  
 
Intresset innebar att en redan pressad situation för 
lärare och studerandeservice förvärrades. Med hjälp av 
internationella externa lärare kunde dock situationen 
lösas.  
	  
Studierektorspositionen förstärktes inför 2011 genom 
tillskapandet av en särskild uppsatsansvarig. Detta 
syftade både till att reducera arbetsbelastningen för 
studierektor och att öka förutsättningarna för ett lång-
siktigt och fokuserat kvalitetsarbete för uppsatser.  
Under 2010 författades vidare de första examensar-
betena om 30hp för den nya Civilekonomexamen.   
 
Samverkan 
Inom ramen för Handelshögskolans samverkan med 
näringslivet kan särskilt noteras en förnyad satsning på 
Career Center. Detta resulterade bland annat i en upp-
skattad seminarieserie där också representanter från 
näringslivet deltog. Inom ramen för Ledarskapsakade-
min tecknades ett ramavtal med Rikspolisstyrelsen om 
en serie av program i strategisk ledarskapsutveckling.	   
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 1 191 1	  184	  

– Prestationsgrad (%) 77 77	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 1 2	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 3 9	  
Antal aktiva forskarstuderande 35 44	  
Antal doktorsexamina 3 5	  
Antal licentiatexamina 1 6	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 91,5 95	  
Antal professorer (heltid) 8,2 7	  
Antal lärare (heltid) 59,5 62	  
Antal anställda som doktorand (heltid)  17	  
Andel disputerade lärare (%) 60 56	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 34 31	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 20 19,1	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 78,1 64,5	  
Kostnader, mnkr 79,5 63,8	  
Årets resultat, mnkr –2,3 0,7	  
Balanserade medel, mnkr 15,5 16,0	  

– Varav myndighetskapital 7,9 9,7	  
– Varav periodiserade medel 9,0 6,3	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 59 68	  	  
Andel lokalkostnader (%) 9 6	  	  
Andel extern finansiering (%) 25 30	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 75 70	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 18 21	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 3 4	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 0 0	  	  
	  

	  



Informatik  
    

Inom ämnet informatik stude-
rar vi samspelet mellan männi-
ska och teknik för att lära oss 
att utnyttja teknikens möjlig-
heter, och förstå dess begräns-
ningar. Institutionen för in-
formatik vid Umeå universitet 
bedriver forskning inom ett 
antal områden, framför allt 
interaktionsdesign, IT-
management och e-hälsa. 
 
Forskning 
Under 2010 erhöll institutionen bland annat finansi-
ering för deltagande i projekten Centre for Inter-
organizational Innovation Research (Vinnova), Region-
al ICT based Clusters for Healthcare Applications and R 
& D Integration (FP7-Regions) samt Using Novel In-
formation and Communication Technologies for the 
Support of Elderly’s Active Participation in the Infor-
mation Society (Interreg IVC). Detta är glädjande då det 
visar att institutionens satsning på att öka personalens 
kompetens i att söka medel av olika EU-organ slagit väl 
ut. Denna satsning fortsätter under 2011 då vi bedömer 
att denna kompetens kan utvecklas ytterligare.  
 
Under 2010 producerade institutionen två böcker, tre 
avhandlingar, 11 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och 
17 bokkapitel. Antalet konferensbidrag till vetenskapliga 
konferenser uppgick till ett tiotal. Dessutom tilldelades 
Katrin Jonsson och Jonny Holmström priset Best In-
formation Systems Paper Award 2009. De är de första 
ickeamerikanska forskarna som får priset. 
 
För att ytterligare förstärka institutionens forskning är 
två gästprofessorer, Lars Mathiassen, Georgia State 
University och Kalle Lyytinen, Case Western Reserve 
University, anställda vid institutionen. Tillsammans 
med redan befintliga internationella och nationella 
samarbeten ger detta oss goda möjligheter till fruktbara 
utbyten av olika slag. 
 
Utbildning 
Institutionens grundutbildningsverksamhet har de 
senaste fyra åren genomgått en noggrann översyn, upp-
följning och rationalisering. Detta har bland annat in-
neburit en ökning av antalet grundutbildningsprogram, 
utveckling av avancerade kurser och program samt en 
satsning på nätkurser. 
 
På grundnivå bedrivs institutionens undervisning i 
huvudsak på Systemvetenskapliga programmet med 
inriktning mot design, interaktion och innovation, Digi-
tal medieproduktion och Beteendevetenskapliga pro-
grammet med inriktning mot IT-miljöer. Vi ger även 
kurser på andra utbildningsprogram vid Umeå universi-
tet och fristående campuskurser. Till detta kommer ett 
antal nät- och sommarkurser. På avancerad nivå ansva-
rar institutionen för tre mastersprogram: Human-

Computer Interaction, Crossmedia Interaction Design 
och IT Management. 
 
Samverkan/innovation 
Institutionen har en väl utvecklad metodik för att med 
hög samtidighet bedriva utbildning och FoU projekt 
med vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. En 
viktig styrka inom både forskning och utbildning är 
institutionens öppenhet och attraktionskraft för samar-
bete med internationella och nationella aktörer. Vi har 
ett väl utvecklat kontaktnät med partners inom och 
utanför akademin. Institutionens forskare är en aktiv 
del i två stora gemensamma projekt mellan Umeå uni-
versitet och Luleå tekniska universitet som finansieras 
av Vinnova vilket ger en unik position för samverkan 
med regionens IT-företag och basindustri. Våra utbild-
ningar bedrivs med en relativt hög grad av samverkan 
med framför allt externa aktörer. Denna aspekt av 
undervisningen kan dock systematiseras ytterligare. 
 
 

 
	  

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 359 316 

– Prestationsgrad (%) 65 72 
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning  - 

   
Forskarutbildning   
Nyantagna 2 2 
Antal aktiva forskarstuderande 14 16 
Antal doktorsexamina 3 3 
Antal licentiatexamina - - 
   
Personal   
Antal anställda (heltid) 43,4 46 
Antal professorer (heltid) 4,3 4 
Antal lärare (heltid) 29,5 31 
Antal anställda som doktorand (heltid) - 10 
Andel disputerade lärare (%) 58 53 
Andel kvinnor (av lärare) (%) 21 25 
Antal helårsstudenter per lärare 12,1 10,2 
   
Ekonomi   
Intäkter, mnkr 53,7 38,0 
Kostnader, mnkr 44,9 34,0 
Årets resultat, mnkr 8,8 4,0 
Balanserade medel, mnkr 16,9 8,9 

– Varav myndighetskapital 17,8 9,0 
– Varav periodiserade medel -0,9 – 0,1 

   
Andel lönekostnader (%) 49 71 
Andel lokalkostnader (%) 9 9 
Andel extern finansiering (%) 33 35 
Andel (statliga) anslag (%) 67 65 

– Varav forskningsanslag (%) 24 31 
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0 
Andel uppdragsforskning (%) 2 4 



Juridik 
    
Det år som har förflutit har till stor del präglats av arbe-
tet med det uppdrag som fakulteten i oktober 2009 
lämnade till juridiska och statsvetenskapliga institut-
ionerna att se över organisation och administration vid 
de bägge institutionerna. I juli 2010 tillträdde en ny 
institutionsledning på juridiska institutionen för en 
begränsad tid fram till 2010-12-31. Prefekten uppdrogs 
att tillsammans med prefekten på statsvetenskap verka 
för att genomföra en organisatorisk och administrativ 
översyn vid institutionerna för juridik och statsveten-
skap. Uppdraget slutfördes i en rapport till fakultets-
nämnden i oktober 2010. Stora delar av personalen har 
ifrågasatt såväl själva uppdraget som dess genomfö-
rande. I de båda prefekternas diskussioner med deka-
nus i december 2010 nåddes samsynen att förutsätt-
ningar för ett samgående mellan institutionerna i någon 
form saknades och någon institutionssammanslagning 
ansågs i detta läge därför inte kunna ske. Under	  höst-‐
terminen	  2010	  har	  arbetsplatsträffar,	  samverkans-‐	  och	  
beslutsmöten	  hållits	  minst	  en	  gång/månad,	  protokollförts	  
och	  publicerats	  på	  institutionens	  internwebb.	  Institution-‐
ens	  planeringsutskott	  har	  sammanträtt	  kontinuerligt.	  
Företrädare	  för	  studerandeföreningar	  på	  institutions-‐	  och	  
fakultetsnivå	  har	  ingått	  i	  institutionens	  beredningsorgan. 

Utbildning, forskning och samverkan 
Alumnenkäten från 2010 visar goda resultat. Många är 
efter avlagd juristutbildning nöjda med sin utbildning 
och får snabbt jobb. Under	  våren	  2010	  genomfördes	  en	  
genomgång	  av	  lärandemålen	  på	  juristutbildningen,	  ar-‐
betsrättsmagistern	  och	  den	  rättsvetenskapliga	  kandidat-‐
utbildningen.	  En	  projektplan	  för	  rättssäker	  examination	  
togs	  fram	  i	  samarbete	  med	  den	  pedagogiske	  konsult	  som	  
anställts	  under	  HT	  2010.	  I	  arbetet	  har	  pedagogiska	  semi-‐
narier	  samt	  en	  fallstudie	  om	  förändrad	  examination	  där	  
intresserade	  lärare	  med	  hjälp	  av	  konsulten	  i	  lärarlag	  
genomför	  ett	  strukturerat	  försök	  att	  examinera	  utifrån	  
betygskriterier	  ingått.	  Institutionen deltar tillsammans 
med andra lärosätena i en aktiv diskussion om en ge-
mensam översyn av examensarbeten på juristprogram-
met. 

Behov av förstärkt arbete för den kort- och långsiktiga 
kompetensförsörjningen har tydligt aktualiserats under 
2010. Främst inom civilrätt, arbetsrätt och skatterätt 
behövs förstärkning. För att klara bemanningen på kort 
sikt har praktiskt verksamma jurister och studenter på 
senare del av program anlitats som timlärare under 
året. 

Under året har 27 publikationer rapporterats i DIVA – 
fyra monografier, 12 artiklar, åtta bokkapitel samt tre 
vetenskapliga rapporter. Externa forskningsmedel har 
beviljats av IFAU, VR, Konkurrensverket och Myndig-
heten för krisberedskap för fyra olika forskningsprojekt. 

Institutionen har under året bidragit med forskningsba-
serad kunskap i samverkansprojekt med Arbetsmiljö-
verket och Brottsoffermyndigheten för utveckling av 
fortbildning. Inom ramen för biståndsprojektet MENA 
bistår institutionen med stöd för uppbyggnad av fors-
karutbildning i Mellanöstern, medan institutionens 
engagemang i Laos har avslutats. 

Institutionen har deltagit i arbetet med se över förvalt-
ningsutbildningar vid Umeå universitet samt ingått i de 
grupper som bildades i slutet av året för att bidra till en 
ny profil för Handelshögskolan.	  

Ekonomi 
Årets bokslut visar att institutionens ekonomi fortfa-
rande är god. 
 
Verksamhetsstöd 
I samarbete med POU inleddes verksamhets- och kom-
petensanalys under hösten 2010. Arbetet genomfördes 
till viss del med deltagande av en begränsad del av per-
sonalen p.g.a. att delar av personalen ansåg att arbetet 
saknade legitimitet. Inom ramen för översynen juridik-
statsvetenskap har diskussioner om utökat administra-
tivt samarbete mellan institutionerna inletts under 
hösten. 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 859 837	  

– Prestationsgrad (%) 85 90	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 0 -	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 5 4	  
Antal aktiva forskarstuderande 17 13	  
Antal doktorsexamina 0 1	  
Antal licentiatexamina - -	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 64,3 64	  
Antal professorer (heltid) 5 5	  
Antal lärare (heltid) 44,5 48	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 12 8	  
Andel disputerade lärare (%) 39 36	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 61 62	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 19,3 17,4	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 57,2 45,3	  
Kostnader, mnkr 57,2 45,5	  
Årets resultat, mnkr 0 –	  0,2	  
Balanserade medel, mnkr 14,8 14,4	  

– Varav myndighetskapital 9,8 9,8	  
– Varav periodiserade medel 5,0 4,6	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 64 75	  	  
Andel lokalkostnader (%) 6 5	  	  
Andel extern finansiering (%) 22 29	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 78 71	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 18 20	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 5 9	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 8 8	  	  
	  



Kostvetenskap 
 

År 2010 inleddes med en balans på 1.2 MKr inom 
grundutbildning (GU) och 0.8 MKr inom forsk-
ning/forskarutbildning (Fo/FoU). Den budget som har 
kunnat läggas för 2011-2013 är i balans med uppdraget. 
 
Under 2010 disputerade en doktorand, en adjunkt blev 
antagen som doktorand vid Enheten för Pediatrik, Me-
dicinsk fakultet och två doktorander blev antagna i 
Kostvetenskap varav en i samarbete med Forskarskolan 
i utbildningsvetenskap (FU). En docent erhöll medel 
inom ramen för UmU:s satsning på att öka andelen 
kvinnliga professorer. En lektor blev befordrad till do-
cent och en lektor erhöll anslag inom ett EU-projekt om 
äldre. I samarbete med Uppsala Universitet, Göteborgs 
Universitet och Högskolan i Kristianstad erhölls VR-
anslag för att upprätta en nationell forskarskola i hem- 
och konsumentkunskap (HK). I januari 2011 tillträddes 
ett 4-årigt biträdande lektorat inom HK i samarbete 
med Umeå School of Education (USE). 
 
Kvalitetssäkring av A- och B-kursen i Kostvetenskap har 
påbörjats under hösten 2010 som ett led i att imple-
mentera Umeå Universitets Pedagogiska handlingsplan. 
Förslag till ämneslärarutbildning i HK har inlämnats till 
USE vilket också har innefattat ett omfattande kvalitets-
säkringsarbete. Beslut har fattats av USE att beställa 
ämneslärarutbildning i hem- och konsumentkunskap 
med inriktning mot åk 7-9 i enlighet med förslaget. 
 
Under 2010 utfördes sammanlagt 44 % av undervis-
ningen på institutionens kurser av disputerad personal 
(26 % intern disputerad personal, 10 % externa dispute-
rade samt 8 % interna doktorander). 
 
Mycket arbete har under året lagts ned på att ytterligare 
förbättra de nätbaserade kurserna, samt öka IKT-
inslagen på campuskurserna. Lärare från institutionen 
har också undervisat på universitetspedagogiska kurser 
med inriktning ’blended learning’.  
 
Byte av prefekt skedde den 1 juli 2010 i samband med 
att dåvarande prefekt påbörjade sitt forskningsår inom 
ramen för universitets satsning på att öka antalet kvinn-
liga professorer. 
 
Institutionen hade under 2010 i uppdrag att ingå i en 
organisatorisk översyn för att utreda möjligheterna till 
samgående mellan institutionerna för Kulturgeografi, 
Nationalekonomi, Statistik och Ekonomisk historia. 
Efter en viss förändring av uppdraget fick Kostveten-
skap i uppdrag att lämna en rapport och beslutsun-
derlag angående administrativt samarbete med Ekono-
misk historia och Kulturgeografi. 
 

Verksamhetsberättelse fastställd av prefekt vid be-
slutsmöte 7 mars 2011. 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 211 231 

– Prestationsgrad (%) 80 80 
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 

46 56 

   
Forskarutbildning   
Nyantagna 2 1 
Antal aktiva forskarstuderande 6 3 
Antal doktorsexamina 1 - 
Antal licentiatexamina - - 
   
Personal   
Antal anställda (heltid) 29,2 28 
Antal professorer (heltid) 0,3 - 
Antal lärare (heltid) 19,6 19 
Antal anställda som doktorand (heltid) - 4 
Andel disputerade lärare (%) 45 32 
Andel kvinnor (av lärare) (%) 84 94 
Antal helårsstudenter per lärare 13,1 15,1 
   
Ekonomi   
Intäkter, mnkr 24,2 21,6 
Kostnader, mnkr 24,5 18,5 
Årets resultat, mnkr –0,3 3,1 
Balanserade medel, mnkr 6,4 5,9 

– Varav myndighetskapital 1,7 2,1 
– Varav periodiserade medel 4,6 3,8 

   
Andel lönekostnader (%) 55 70 
Andel lokalkostnader (%) 15 15 
Andel extern finansiering (%) 1 4 
Andel (statliga) anslag (%) 99 96 

– Varav forskningsanslag (%) 12 13 
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0 
Andel uppdragsforskning (%) 0 1 
	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 



Kulturgeografi   
    
Antalet studenter på grundutbildningen ökade under 
2010 till 202 helårsstudenter (en ökning med 21 %). 
Institutionens två grundutbildningsprogram, samhälls-
planerarprogrammet och turismprogrammet, samt de 
två därtill kopplade mastersprogrammen står för stabi-
liteten i studenttillströmningen. Utöver programmen 
erbjuder institutionen också en rad fristående kurser 
samt kurser inom ramen för lärarutbildningen.  
 
Institutionen arbetar aktivt med studenternas anställ-
ningsbarhet. I allt fler kurser deltar näringslivsrepre-
sentanter, företagare, myndighetspersoner, planerare 
och politiker i undervisning och seminarier samt vid 
studiebesök. Studenterna har varit mycket positivt 
inställda till detta, och efterfrågar också aktivt olika 
gästföreläsare. Under året har satsningar gjorts på upp-
gradering av studentlabbet, utökad exkursionsverksam-
het och fler undervisningstimmar per kursmoment. 
 
Institutionen är värd för MFS (Minor Field Studies). 
Under året utdelades 8 MFS-stipendier. 5 studenter och 
en lärare deltog i en intensivkurs inom ramen för 
Erasmus. 4 studenter från institutionen har studerat 
utomlands via universitetens utbytesavtal. Vidare har 
10 studenter och en doktorand studerat vid institution-
en inom ramen för våra utbytesavtal. Kurserna på avan-
cerad nivå är engelskspråkiga och attraherar internat-
ionella studenter. Under året har andelen utländska 
studenter på masterkurserna uppgått till över hälften. 
 
Forskare vid institutionen deltar i tre av de fjorton sär-
skilt utpekade starka forskningsmiljöerna inom univer-
sitetet - Ageing and living conditions; Epidemiology and 
global health; Northern studies.  
 
Vidare kan nämnas att forskare vid institutionen deltar i 
kärngruppen inom följande fyra stora flervetenskapliga 
projekt, vilka löper under flera år: VR:s Linnéstöd till 
”Åldrande befolkning” (80 milj kr), VR:s ”SIMSAM-
projekt” (28 milj kr), MISTRA:s ”Future Forests” (320 
milj kr), Naturvårdsverkets ”Friluftsliv i förändring” 
(33 milj kr). Förutom medel från dessa särskilda forsk-
ningsrådsutlysningar erhölls beslut om bidrag från VR:s 
ordinarie utlysning, FAS, Vinnova, Formas, Riksban-
kens Jubileumsfond, CMF, EU:s Interreg program Bot-
nia-Atlantica samt EU:s strukturfonder. 

Vid Transportforskningsenheten (TRUM) har två forsk-
ningsprojekt varit aktiva under 2010: projektet ”Botnia-
banan – Nya spår mot framtidens personresande?” 
finansierat av VINNOVA och Trafikverket och projektet 
”Resande i glesa bygder – kvinnors och mäns livsför-
utsättningar ” finansierat av VINNOVA.  

 

 

 

 

Antalet disputerade tillsvidareanställda forskare/lärare 
var oförändrat under året. Däremot tillsattes fyra post 
doc anställningar. 

Under året genomfördes även ett gästforskarprogram, 
där särskilt inbjudna forskare gavs möjlighet att vistas 
en eller flera månader vid institutionen för att berika 
institutionens forskningsmiljö, genomföra samförfat-
tarskap och utveckla samarbetsprojekt. 

Från publiceringsdatabasen har sammanställts uppgif-
ter om publiceringar från och med 2005. Omräknat till 
poängtal enligt fakultetens resurstilldelningsmodell kan 
konstateras att det skedde en påtaglig ökning av poäng-
summan 2009 och en ytterligare ökning under 2010. 

 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   

Antal helårsstudenter inom samfak 202 167	  
– Prestationsgrad (%) 77 75	  	  

Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 4 6	  

  	  

Forskarutbildning  	  

Nyantagna - 5	  
Antal aktiva forskarstuderande 20 23	  
Antal doktorsexamina 4 1	  
Antal licentiatexamina - -	  
  	  

Personal  	  

Antal anställda (heltid) 43,0 40	  
Antal professorer (heltid) 6,0 6	  
Antal lärare (heltid) 17,5 17	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 15 15	  
Andel disputerade lärare (%) 83 82	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 26 27	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 11,8 10,2	  
  	  

Ekonomi  	  

Intäkter, mnkr 33,7 37,3	  
Kostnader, mnkr 38,5 34,6	  
Årets resultat, mnkr -4,8 2,7	  
Balanserade medel, mnkr 14,4 14,3	  

– Varav myndighetskapital 4,2 8,5	  
– Varav periodiserade medel 10,2 5,8	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 60 58	  	  
Andel lokalkostnader (%) 8 6	  	  
Andel extern finansiering (%) 43 59	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 57 41	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 48 60	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 1 4	  	  

 

 

	  

	  

 



Nationalekonomi   
    
Vår målsättning är lika enkel som självklar; att erbjuda forsk-
ning och utbildning i nationalekonomi av hög internationell 
klass. Forskningen skall vara publiceringsbar i välrenomerade 
internationella tidskrifter och våra studenter skall efter exa-
men ha hög anställningsbarhet.  

Personal 
Fundamentet för att klara målsättningen är vår personal. Vi 
har 14 disputerade lärare/forskare; 7 professorer, 9 lektorer 
varav 1 är docent och ytterligare tre har precis lämnat in sin 
ansökan för uppgradering till docent. Noterbart är att samtliga 
tjänster utgörs av en mix av forskning och undervisning där 
ingen undervisar mer än 50 procent och igen mindre än 25 
procent. Utöver ovan nämnda tjänster har institutionen 2 
nationellt rekryterade, 2 internationellt rekryterade post docs, 
2 forskningsassistenter och 16 forskarstudenter anställda. 
Ledningsfunktion och administration av kursprogram, forsk-
ningsprojekt, ekonomi och datorsystem motsvarar knappt 4 
heltidsekvivalenter fördelat på 6 anställda. En viktig strävan 
vid inrättande av nya tjänster och rekrytering är att skapa 
förutsättningar för en jämnare könsfördelning då nationaleko-
nomi traditionellt är ett mansdominerat område. Under 2010 
antogs fem nya doktorander och vi planerar för fyra nya dokto-
rander under 2011.  

 
Utbildning 
Undervisning ges på grund- och avancerad nivå samt på fors-
karnivå inom ämnena Nationalekonomi respektive Ekonome-
tri. Institutionen ansvarar tillsammans med Statsvetenskapliga 
institutionen för Pol kand programmet på kandidatnivå. Vi 
ansvarar även och ger ett komplett 2-årigt kursutbud inom 
masterprogrammet i Economics. Alla kurser på programmet 
ges på engelska och årets kull består av cirka fyrtio studenter.  
Vi medverkar i flera andra utbildningsprogram, t ex Civileko-
nom-programmen (4 olika inriktningar), Samhällslärarutbild-
ningen, Studie- och yrkesvägledarutbildningen (SYV), Turism-
programmet på kandidatnivå, Samhällsplanerarprogrammet 
på kandidatnivå, Vårdadministrativa programmet på master-
nivå samt Samhällsanalys och utredningsarbete på masternivå. 
Ett stort antal fristående kurser ges varje år. En väsentlig del 
av våra kurser ges även på engelska. 

 
Forskning 
Institutionens personal bedriver forskning inom flera av det 
nationalekonomiska ämnets huvudområden. De viktigaste 
områdena är offentlig ekonomi, miljö- och naturresurseko-
nomi, arbetsmarknadsekonomi och ekonometri. Utöver dessa 
fyra forskningsområden bedrivs också forskning inom andra 
områden. Vi kan här nämna hälsoekonomi, u-landsekonomi 
och finansiell ekonomi. Mätt i termer av publikationer i inter-
nationella tidskrifter med domarsystem är den vetenskapliga 
kvaliteten hög. 
 
Denna forskning kan vidareutvecklas för att ytterligare stärka 
institutionens redan starka områden.  En viktig del i denna 
ambition är det nyligen inrättade forskningsinstitutet CERE 
som är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) och Umeå universitet och som är lokaliserat till institut-
ionen. Inom området miljö- och naturresursekonomi har 
CERE bidragit till att skapa en stark miljö med internationell 
dragningskraft.  

Vi har idag ett aktivt forskningssamarbete med en rad olika 
universitet och högskolor. Som exempel bör nämnas Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universi-
tet, Helsingfors universitet, Örebro universitet, Luleå universi-
tet, Södertörns högskola, University of Wisconsin (Madison), 
University of Massachusetts, Otto von Guericke University 
(Magdeburg, Tyskland), University of Amsterdam och Univer-
sidad de Autonoma (Barcelona). 

Framtid 
Vår ambition är först och främst att vidareutveckla vår forsk-
ning inom de områden där vi redan är starka. Under 2011 
kommer vi att försöka ytterligare stärka det redan starka om-
rådet offentlig ekonomi med olika strategiska satsningar. Vi är 
relativt framgångsrika när det gäller externa medel men med 
en ambition att långsiktigt hålla cirka 15-20 forskarstudenter 
måste vi dock öka inflödet av externa medel. Vår bedömning är 
att vi har potential att förbättra oss avsevärt i detta avseende 
bland annat genom att samordna och utveckla rutinerna kring 
ansökningsförfarandet av medel från forskningsråden. In-
stitutionens ekonomi är stabil, intäkterna är någorlunda jämnt 
fördelade mellan anslag till grundutbildning och forskning-
/forskarutbildning samt externa forskningsbidrag. Ambitionen 
är dock, som tidigare nämnts, att öka andelen externa medel. 
 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 282 236	  

– Prestationsgrad (%) 81 81	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 10 9	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 5 5	  
Antal aktiva forskarstuderande 22 25	  
Antal doktorsexamina 5 3	  
Antal licentiatexamina - 2	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 25,6 25	  
Antal professorer (heltid) 5,5 6	  
Antal lärare (heltid) 14 15	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 4,6 5	  
Andel disputerade lärare (%) 93 74	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 19 15	  
Antal helårsstudenter per lärare 20,1 15,5	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 27,0 24,5	  
Kostnader, mnkr 27,4 22,6	  
Årets resultat, mnkr -0,4 1,9	  
Balanserade medel, mnkr 13,2 14,0	  

– Varav myndighetskapital 4,2 4,6	  
– Varav periodiserade medel 9,0 9,4	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 67 68	  
Andel lokalkostnader (%) 9 7	  
Andel extern finansiering (%) 22 29	  
Andel (statliga) anslag (%) 78 71	  

– Varav forskningsanslag (%) 48 62	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  
Andel uppdragsforskning (%) 1 3	  
	  
Vi	  har	  i	  tabellen	  ovan	  tagit	  hänsyn	  till	  tjänstledigheter	  vid	  uträk-‐
nande	  av	  antal	  anställda	  i	  de	  olika	  kategorierna.	  



Pedagogik 
  
 
 
Den mest genomgripande förändringen under 2010 har 
varit integrationen av 17 medarbetare från Enheten för 
undervisning och lärande, ett beslut fattat av rektor och 
som emottogs positivt av berörda parter. Integrationen 
påbörjades formellt 2010-07-01 då de nya medarbetar-
na organisatoriskt kom att tillhöra institutionen. Integ-
rationen innebar en kompetensförstärkning i form av 
medarbetare med mångårig erfarenhet och vetenskap-
liga meriter; nya utbildningsuppdrag och forsknings-
projekt. Integrationsprocessen har under hösten foku-
serat på den organisatoriska integreringen, tjänstgö-
ringsprinciper och presentation av de båda verksamhet-
ernas forskningsområden och hur dessa kan införlivas i 
den ”nya” institutionen. En fysisk sammanslagning har 
tyvärr dragit ut på tiden och beräknas komma till stånd 
under senare delen av våren 2011.  

Integrationen har påverkat nedanstående nyckeltal. 
Den differens som uppvisas kan förklaras med dels OH-
kostnader, men även på grund av tidigare EUL:s bok-
slut som visade ett underskott.  

Utbildning (grund- och avancerad nivå) 
De fristående kurserna inom allmän pedagogik genom-
förs till stor del med stöd av IKT. Fortfarande är sök-
trycket högt och genomströmningen ökar. Det pedago-
giska utvecklingsarbetet med de webbaserade kurserna 
sker kontinuerligt med fokus på att öka kvalitet och 
genomströmning. Även avgränsade insatser av projekt-
karaktär bedrivs, exempelvis inom ramen för NKW. För 
att vidareutveckla nätbaserad utbildning har institut-
ionen fortsatt att stärka personalens IT-kompetens 
genom interna utbildningar men också genom ökade 
webbaserade inslag i campuskurser. Institutionen har 
även anställt ytterligare en IT-pedagog. 

Antalet studenter vid institutionens fristående kurser på 
lärarutbildningen har minskat, liksom inslag på utgå-
ende kurser inom AUO. Däremot har uppdragen inom 
AUO 1 för senarelärare, gy-.och yrkeslärare samt kurser 
i specialpedagogik legat på samma nivå. Institutionens 
uppdrag inom polisutbildningen var av samma omfatt-
ning 2010 som föregående år. För att skapa utrymme 
för utvecklingsarbete och möjliggöra en ökad genom-
strömning infördes ett nollintag på Ledarskap- och 
coachingprogrammet ht-10. Uppdrag inom lärarutbild-
ningen har genomförts med mindre resurser eftersom 
upphandling och examensrättsansökan har tagit en hel 
del resurser.  

För alla utbildningsuppdrag har uppdraget som kursan-
svarig och examinator tydliggjorts och förstärkts, och en 
genomgående strategi för profilering av utbildningsut-
bud har varit att fokusera och prioritera forskningsba-
serade utbildningsuppdrag 

Forskning 
Den omorganisering av institutionens organisation som 
påbörjades hösten 2009 fortsatte under 2010 med fyra 
områden: Idrott; Ledarskap Organisation och Arbetsliv; 
Lärande och IKT och Utvärdering och bedömning där 
forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete pågår. Till 
dessa områden knöts gästprofessorer med 10-20% 
tjänstgöring. Det var en lyckosam satsning med givande 
seminarier, medverkan i forskningsansökningar och 

publiceringsverksamhet. Processen med det utlovade 
professorspaketet i specialpedagogik avstannade när 
tillsättningen avbröts. Andra medel tillsattes för att 
främja en uppbyggnad av en forskningsmiljö. 

Institutionens större forskningsprojekt:NSS-projektet 
(Nordic Safety and Security), ett tvärvetenskapligt sam-
verkansprojekt finansierad av Nutek med ett flertal 
doktorander; LAOS-projektet, finansierat av SIDA och 
bedrivs i samverkan med National University of Laos; 
Nordic Knowledge on the Web, ett samarbetsprojekt 
mellan högskolorna i Vasa, Umeå och Bodö. Förutom 
dessa bedrivs även projekt inom samtliga forsknings-
områden vid institutionen  

Extra KU-medel har även 2010 tilldelats adjunkter och 
lektorer för vetenskaplig meritering med syfte att ju-
stera den obalans som råder mellan antalet adjunkter 
och lektorer. Två lektorer har under 2010 förklarats 
docentmeriterade.  

Samverkan 
I samband med integreringen av fd EUL ökade antalet 
antal internationella samverkan- och utbytesprojekt och 
externa utbildningsuppdrag. Sydafrika, Ukraina, Eng-
land, Tyskland och Irland är några samarbetspartners 
och externa uppdrag riktar sig till skolor, kommuner 
och näringsliv, framför allt med fokus på skolutveckl-
ing. Programmet för personal- och arbetslivsfrågor har 
ett nära samarbete med arbetslivets organisationer och 
företag.  
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 762 680	  

– Prestationsgrad (%) 61 64	  
Antal helårsstudenter inom lärarutbild-
ning 229 268	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 6 1	  
Antal aktiva forskarstuderande 20 22	  
Antal doktorsexamina 4 3	  
Antal licentiatexamina  -	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 115,6 91	  
Antal professorer (heltid) 3,7 1	  
Antal lärare (heltid) 85,6 68	  
Antal anställda som doktorand (heltid)  11	  
Andel disputerade lärare (%) 38 40	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 53 53	  
Antal helårsstudenter per lärare 12,8 13,9	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 86,9 59,6	  
Kostnader, mnkr 93,9 55,0	  
Årets resultat, mnkr –7,0 4,6	  
Balanserade medel, mnkr 3,1 12,1	  

– Varav myndighetskapital 2,4 9,1	  
– Varav periodiserade medel 0,7 3,0	  

Andel lönekostnader (%) 62 78	  
Andel lokalkostnader (%) 9 7	  
Andel extern finansiering (%) 21 22	  
Andel (statliga) anslag (%) 79 78	  

– Varav forskningsanslag (%) 13 19	  
Andel uppdragsutbildning (%) 9 14	  
Andel uppdragsforskning (%) 2 2	  
	  



Psykologi 
    

2010 var ett bra år för institutionen – fyllt av fram-
gångar och förändringar. Generationsväxlingen fort-
satte att sätta sin prägel på institutionen och under året 
anställdes: professor P Carlbring (inriktning mot klinisk 
psykologi), docent U Olofsson (univ lekt med inriktning 
mot kognitionspsykologi), docent G Madison (univ lekt 
med inriktning mot kognitionspsykologi), fil dr. E Do-
mellöf (univ lekt med inriktning mot utvecklingspsyko-
logi), leg psykolog Per Höglund (gästadjunkt), fil dr. 
Patrik Hansson (postdok), fil. dr. Anna Sircova (post-
dok), fil. dr. Linus Holm (postdok), och fil dr. Jessica K 
Ljungberg (postdok). Professor L Hedman gick i pens-
ion. 
 
Flera av institutionens personal fick betydelsefulla ut-
märkelser under året. Priset till yngre forskare i psyko-
logi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psyko-
logi vid Kungliga vetenskapsakademien, tilldelades 
Jonas Olofsson, som disputerade 2008 vid institution-
en. Professor Louis Rönnqvist blev utsedd till styrelse-
ordförande för Professorsföreningen i Umeå. Univ lekt 
Per Fransson fick Psykologiska föreningens pedago-
giska pris 2010.  
 
Gästföreläsningar under året inkluderade: Dr. Gunilla 
Derefeldt, FOI; Assoc. Professor Nicola Gavey, Univer-
sity of Auckland, New Zeeland; Phd Candidate Cathe-
rine Bowen, Jacobs University, Bremen, Germany; Prof. 
Birgitta Berglund, Stockholm University; Dr. Luiz 
Naveda, Ghent University, Belgium; Ass. Professor Paul 
Schrater, University of Minnesota; Prof. Åke Wahlin, 
Stockholm University; Assoc. Professor Christina Er-
neling, Lund University; Assoc. Professor Peter Melan-
der, Umeå University; Dr. Andreas Olsson, Karolinska 
Institutet. 
 
Utbildning 
Institutionens utbildningar fortsätter att vara populära, 
psykologprogrammen har fortsatt mycket högt söktryck 
och både Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap 
samt Introduktionskursen i psykologi har ca 1,5 sökan-
den per plats. Arbetet med att utveckla institutionens 
undervisningsverksamhet har burit frukt genom att 
universitetet beslutat inrätta både ett mastersprogram i 
kognitionsvetenskap och ett magisterprogram i arbets-
liv och hälsa. Institutionen har också fortsatt att ut-
veckla kunskap om genus hos den undervisande perso-
nalen genom en internutbildning för lärare och dokto-
rander som heter ”Genus, kön och intersektionalitet i 
psykologiundervisningen”. För att befrämja internat-
ionalisering har institutionen skrivit ett nytt ERASMUS 
utbytesavtal med Nottingham Trent University i Stor-
britannien. Studenterna anordnade genom Psykolo-
giska föreningens åter en välbesökt temadag, i år om 
organisationspsykologi och talare var leg psykologer 
Sara Henrysson Eidvall och Leif-Åke Fröjelin. 
 
 
 
 

Forskning 
Under 2010 forskare på institutionen har publicerat 25 
internationella peer-reviewed artiklar, 4 böcker och 4 
bokkapitel. Maj-Gun Johansson, Petter Marklund och 
Patrik Hansson tog ut doktorsexamina. Nya forsknings-
anslag för ca 4,5 miljoner kronor beviljades till forskare 
på institutionen. De nya projekt som fick över 100 tkr i 
anslag var:  
 

• Ledarskaps betydelse för lagets motivations-
klimat och prestation (P Hassmén; CIF) 

• Effekter av musik på ungdomars och äldres 
träningintensitet, effekt och upplevelse av 
gruppträning (G Madison; CIF) 

• Specifika reaktiva substanser som orsak till 
sensitisering i sjuka hus syndromet och ke-
misk känslighet? Provtagning, analys och 
hälsoeffekter (A-S Claeson, FORMAS)  

 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 496 485	  

– Prestationsgrad (%) 94 88	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 3 2	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 6 3	  
Antal aktiva forskarstuderande 21 19	  
Antal doktorsexamina 3 1	  
Antal licentiatexamina - 1	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 83,1 74	  
Antal professorer (heltid) 7 5	  
Antal lärare (heltid) 40,1 34	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 19 10	  
Andel disputerade lärare (%) 84 94	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 28 32	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 12,5 14,28	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 82,0 66,9	  
Kostnader, mnkr 82,0 62,5	  
Årets resultat, mnkr 0 4,4	  
Balanserade medel, mnkr 23,7 18,4	  

– Varav myndighetskapital 13,9 13,9	  
– Varav periodiserade medel 9,8 4,5	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 54 62	  	  
Andel lokalkostnader (%) 11 9	  	  
Andel extern finansiering (%) 21 22	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 79 78	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 21 27	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 2 3	  	  
	  

	  

	  

	  

	  



Socialt arbete 
 
Utbildning  
Verksamheten vid institutionen har sin tyngdpunkt i 
socionomutbildningen. Socionomprogrammet bedrivs 
vid följande tre studieorter: Umeå, Umeå universitets 
campus i Skellefteå samt vid Umeå universitets campus 
i Örnsköldsvik. Verksamheten omsatte 63, 9 mkr/2010   
Av den totala omsättningen för 2010 motsvarade ut-
bildningen för 48,8 mkr varav uppdragsutbildningar 
svarade för 2,8 mkr. 
 
Utbildningen omfattade 2010 totalt 1094 studenter 
fördelat på; socionomprogrammet (824 studenter), 
fristående kurser grund (211 studenter) (master 46 
studenter)samt en uppdragsutbildning (13 studenter). 
De fristående kurserna utgjordes 2010 av; fyra olika 
kurser på avancerad nivå, en påbyggnadsutbildning, en 
sommarkurs, tre internetbaserade kurser som ges i 
samarbete med Göteborgs universitet, Örebro universi-
tet, Högskolan i Halmstad samt Utbildningsradion samt 
två internationella kurser (som ges på engelska).  
Institutionen har ett mångårigt och pågående samar-
bete med Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, 
Örebro universitet samt Utbildningsradion. Tillsam-
mans ger vi tre helt internetbaserade fristående kurser. 
Vi har också ett stort internationellt utbyte på grundut-
bildningsnivå. 

Rekryteringssituationen  
Två lektorat är tillsatta inom bristområdena; barn och 
ungdom och våld och missbruk. Utöver våra anställda 
doktorander har vi 4 utländska doktorander vid in-
stitutionen.  
 
VFU 
Under 2010 uppgick antalet avtalsplaceringar, på års-
basis, för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till 
totalt 187.  Dessa har varit fördelade enligt följande: 
Umeå kommun, Skolförvaltningen-Umeå, FOU-
Västernorrland, Örnsköldsviks kommun/skolförvalt-
ningen, Lycksele kommun, Skellefteå kommun, Renfor-
sens behandlingshem, Vindeln, Kärngården-Umeå, 
Norrbotten, Öppen Gemenskap-Umeå, KFUM-Umeå, 
Atlas-Nordmaling, Stadsmissionen-Skellefteå. Härutö-
ver har vi en muntlig överenskommelse med Västerbot-
tens landsting-länssjukvården. Det är sammantaget ca 
250 studenter per år som genomför VFU-terminen.  
 
Samverkan 2010 
Under 2010 planerade och genomfördes olika typer av 
samverkan mellan institutionen för socialt arbete och 
verksamheter i det omgivande samhället. I syfte att 
successivt arbeta för utökad samverkan arbetade sam-
verksansvarig vid institutionen fram ett strategidoku-
ment för samverkan som utgick från Umeå universitets 
policy för samverkan samt ENS policydokument för 
samverkan. Nedan listas de samverkansuppdrag som 
genomfördes under 2010. 
 
Uppdragsutbildning 
1) Social dokumentation och social journalföring (Per-
sonalutbildning)Uppdragsgivare: HVB Atlas, Nordma-
lings kommun.2) Psykiska funktionshinder i samhället, 
7,5 hp. Uppdragsgivare: FoU Västernorrland. 
 

Förfrågan och planering av uppdragsutbildning 
1) Ledarskapsutbildning för socialchefer, uppdragsgi-
vare: Örnsköldsviks kommun. 2) Motiverande intervju 
(utbildning). Uppdragsgivare: Storumans kommun. 3) 
Masterutbildning för socionomer med inriktning mot 
barn och ungdomar, uppdragsgivare: Örnsköldsviks 
kommun. 4) Värdegrundsutbildning, äldreomsorgsche-
fer, uppdragsgivare: Socialstyrelsen 

Utöver ovan angivna arbetsinsatser upparbetades under 
året samverkansformer mellan institutionen och enhet-
er inom universitet i syfte att samverkan med det omgi-
vande samhället. Samverkan med ENS resulterade i 
samverkan vid två föreläsningar under 2010 som rik-
tade sig till studenter samt Alumner. Föreläsare vid 
dessa var Professor emeritus Bengt Börjeson samt före-
trädare för organisationen Socionomer utan gränser. I 
samverkan med ENS, Kyrkan på campus och Kultur på 
Campus samt ALVA kultur planerades för föreläsning 
med författarinnan Susanna Alakoski under 2011. 
 
 
 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 763 802	  

– Prestationsgrad (%) 95 96	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning  -	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 3 2	  
Antal aktiva forskarstuderande 19 26	  
Antal doktorsexamina 3 3	  
Antal licentiatexamina - 2	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 75 70	  
Antal professorer (heltid) 5 4	  
Antal lärare (heltid) 55 57	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 1 8	  
Andel disputerade lärare (%) 29 41	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 37 61	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 14.98 14,1	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 62,1 51,1	  
Kostnader, mnkr 63,9 51,6	  
Årets resultat, mnkr –1,8 –	  0,5	  
Balanserade medel, mnkr 12,2 10,5	  

– Varav myndighetskapital 5,3 7,2	  
– Varav periodiserade medel 6,9 3,3	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 64 77	  	  
Andel lokalkostnader (%) 8 5	  	  
Andel extern finansiering (%) 13 15	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 87 85	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 16 19	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 3 4	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 2 1	  	  
	  

	  

 

 



Sociologi 
    
Sociologiska institutionen har under 2010 visat en fort-
satt mycket positiv utveckling både vad gäller grundut-
bildning och forskning.  

Grundutbildning: Inom grundutbildningen har institut-
ionen haft både ökat söktryck och en viss ökning av 
genomströmningen. Det ökade söktrycket gäller både 
för programmen och fristående kurser, särskilt de nät-
baserade. Under året har det skett en översyn av kurs-
utbudet, vilket har lett till att flera fristående kurser 
som tidigare gavs som campus/distanskurser nu blivit 
helt nätbaserade. Institutionen har också utökat samar-
betet med andra utbildningar, bland annat företagshäl-
sovårdsutbildning och ingenjörsprogrammet för indust-
riell ekonomi. Inom grundutbildningen pågår ett aktivt 
internationaliseringsarbete, både när det gäller 
in/utresande studenter samt lärarutbyten. Institutionen 
har c:a 30 egna utbytesavtal. 

Forskning: Sociologiska institutionen är en fortsatt 
mycket stark forskningsmiljö med en god forsknings-
mässig bredd. Institutionens välfärdsforskning utsågs 
2010 till stark forskningsmiljö. Omfattningen på de 
externa medlen är stor. År 2010 inbringade bidrag på 
sammanlagt 19,5 miljoner för ett 20-tal projekt med 
stöd från bl.a. VR, FAS, RB:s jubileumsfond, Brottsof-
fermyndigheten, Försäkringskassan, KK-stiftelsen, 
Arvsfonden, IFAU och EU:s sjunde ramprogram. 

Publicering: I OPUS/Diva ligger institutionen på en 
fortsatt hög nivå för antalet vetenskapliga publikation-
er. Under 2010 finns ca 40 publikationer inlagda. 

Internationellt utbyte: Ett flertal internationellt kända 
forskare besökte under 2010 institutionen som gäst-
forskare på längre eller kortare tid. Ett antal av institut-
ionens egna forskare deltog också på såväl kortare som 
längre internationella utbyten och konferenser. 

Samverkan har, i forskningssammanhang, skett med 
andra institutioners både inom och utanför vår egen 
fakultet samt även med andra lärosäten. Samverkan 
sker också regelmässigt i form av att många av våra 
anställda framträder i media och skriver debattartiklar. 

Kompetensförsörjning: Kompetensläget är gott med 
tanke på den stora andelen disputerade och forsknings-
verksamma lärare. Inom området personal-, organisat-
ions- och ledarskap samt biblioteks- och informations-
vetenskap kvarstår dock en brist på undervisande per-
sonal som vi delvis försöker lösa genom att flytta över 
lärarkrafter mot detta område. Ett antal lärare och 
administrativ personal har deltagit i olika UPC-kurser 
samt i institutionens egna pedagogiska seminarieserier. 
En särskild satsning har också gjorts för att utveckla 
IKT-området. Två lektorer har utnämnts till docenter 
och två till professorer. En kvinnlig docent har också 

erhållit professorsmeriteringsbidrag. För att möta 
kommande pensioneringar pågår ett fortsatt arbete med 
att dels stärka den administrativa personalen, där en ny 
studievägledare har rekryterats, dels stärka befordring-
en till högre positioner i systemet. Ytterligare beford-
ringsansökningar är under behandling.  

Jämställdhet: Institutionen har ett jämställt ledarskap 
med ett flertal kvinnor på olika ledande positioner. I 
institutionsledningen finns två kvinnor, en som prefekt 
och en som studierektor. Inom grundutbildningen är tre 
av sju programansvariga kvinnor. En något bättre köns-
fördelning har också uppnåtts vad gäller andelen kvinn-
liga docenter.  

Ekonomisk beskrivning (bokslutskommentarer): 
Grundutbildningen har ett överskott på ca 3000 tkr. 
Orsaken till detta är bl.a. fler studenter, särskilt på 
nätkurser samt en bättre genomströmning.  

Forskarutbildningen visade 2010 även den ett överskott 
på ca 2000 tkr. Orsaken till detta är att flera forskare 
gått på externa projekt. 

 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 523 481	  

– Prestationsgrad (%) 79 82	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 4 4	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 4 2	  
Antal aktiva forskarstuderande 18 23	  
Antal doktorsexamina 6 2	  
Antal licentiatexamina 1 -	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 56 54	  
Antal professorer (heltid) 6,5 4	  
Antal lärare (heltid) 36,5 35	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 18 16	  
Andel disputerade lärare (%) 73 72	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 71 64	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 14,5 13,9	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 51,1 42,9	  
Kostnader, mnkr 47,8 40,7	  
Årets resultat, mnkr 3,3 2,2	  
Balanserade medel, mnkr 21,1 12,9	  

– Varav myndighetskapital 7,1 3,8	  
– Varav periodiserade medel 14,0 9,1	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 66 72	  	  
Andel lokalkostnader (%) 7 6	  	  
Andel extern finansiering (%) 29 34	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 71 66	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 38 49	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 1 1	  	  
	  

 



Statistik 
   

Statistiska institutionen har tillsammans med andra 
institutioner fått två utredningsuppdrag som bägge 
startades upp under 2009. Det ena uppdraget var att 
utreda en eventuell sammanslagning av några institut-
ioner vid fakulteten, och det andra var att utreda förut-
sättningarna för skapandet av ett universitetsgemen-
samt statistiskt centrum, UmStat. 
 
Institutionen har haft ett relativt stort rekryteringsbe-
hov och vi har under hösten annonserat ut ett antal 
lektorstjänster. I väntan på att dessa skall tillsättas har 
vi täckt undervisningsbehovet med vikarierande perso-
nal. Vi har under 2010 bedrivit grundutbildning i form 
av såväl fakultetsuppdrag som uppdrag från andra in-
stitutioner. En stor andel av institutionens undervisning 
utförs i samarbete och integration med andra institut-
ioner. Vi har också utvecklat och gett en ny kurs, Sta-
tistik för registerbaserad forskning, på masternivå. I 
denna kurs engagerades ett flertal externa föreläsare 
från andra universitet och myndigheter. Under hösten 
har beslut fattats om att ge en sommarkurs 2011 i delvis 
nätbaserad form, vilket vi hoppas skall bredda rekryte-
ringsbasen. 
 
Vi har under året haft regelbundna träffar med syfte att 
belysa olika områden av utbildningsverksamheten, ofta 
med inbjudna gästföreläsare. Exempel på teman är 
Flexutbildning och Kvalitet på examensarbeten. Temat 
flexutbildning mynnade senare ut i ovannämnda beslut 
om ”nätifiering” av sommarkurs. Under hösten genom-
fördes två internat om två arbetsdagar var. Det ena 
internatet behandlade Statistikerprogrammet, och där 
genomfördes dels utvärdering av programmet, dels 
föreläsningar och övningar med tema ”anställningsbar-
het” i samarbete med ENS. Internat nummer två inne-
höll en genomgripande översyn av våra kurser på 
grund-/kandidatnivå, med avseende på innehåll, sam-
ordning mellan kurser, förväntade studieresultat osv. 
De båda internaten markerade starten på ett omfat-
tande långsiktigt utvecklingsarbete. 

	  
Vi kan dela upp forskningen i statistik i två delar: meto-
dologisk och tillämpad forskning. Båda delarna är vik-
tiga komponenter där metodologisk forskning utgör 
huvuddelen av forskningen i ämnet statistik, men den 
drivs av tillämpad forskning, oftast i samarbete med 
forskare i andra vetenskapliga ämnen. Institutionen har 
det senaste åren haft en ökande externfinansierad 
forskningsverksamhet. Under 2010 har institutionen 
varit huvudman för följande externfinansierade for-
skningsprojekt: Method development for analysing and 
evaluating computerized achievement tests (VR); Anal-
ysis and modelling of Swedish students’ performance in 
TIMSS and PISA in an international perspective (VR); 
Model choice and validation in evaluation studies based 
on register data (VR).  
 
Flera av institutionens medlemmar har deltagit i ex-
ternfinansierade projekt vid andra forskningsmiljöer 
och institutionen är djupt involverad i två VR finansi-
erade långsiktiga forskningsprogram:  
”Befolkningen – åldrande och livsvillkor” (10 år Linné 
stöd, VR) och ”Microdata research on childhood and 
lifelong health and welfare” (5 år SIMSAM, VR).  Båda 
forskningsprogrammen är baserade på registerdata och 

longitudinella studier som definierar vår huvudsakliga 
forskningsprofil: ”Analys av stora datamängder: mo-
deller och metoder för analys av data från administra-
tiva register och longitudinella studier.”  
 
Under året har en lic- och två doktorsexamen ägt rum, 
se verksamhetsberättelse för utbildning på forskarnivå. 
Institutionens medlemmar har under 2010 presenterat 
sina forskningsresultat på flera internationella konfe-
renser samt publicerat sig i internationella tidskrifter 
(se www.stat.umu.se ). Vi har haft följande gästforskare 
vid institutionen under 2010: Prof. Per Johansson 
(Uppsala universitet och IFAU), Prof. Elena Stanghel-
lini (Perugia universitet); Prof. Nanny Wermuth, Göte-
borg universitet. En av våra forskare har varit gäst fors-
kare i fyra månader på UC Irvine. 
 
I samarbete med Matematisk statistik har vi organiserat 
en internationell konferens ”Statistics and Climate.” 
Statistiska institutionen har haft ledamöter i styrelser 
för Svenska Statistikfrämjandet, Cramér-sällskapet, 
Demografiska Databasen och två nationella forskarsko-
lor samt i SCB:s Vetenskapliga råd. 
 
 
  

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 188 167	  

– Prestationsgrad (%) 86 84	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning  -	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna - 2 
Antal aktiva forskarstuderande 8 8 
Antal doktorsexamina 2 1 
Antal licentiatexamina - 1 
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 27,1 27	  
Antal professorer (heltid) 2,4 2	  
Antal lärare (heltid) 21,1 20	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 4 5	  
Andel disputerade lärare (%) 75,8 80	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 49 40	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 8,9 8,4	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 19,9 17,3	  
Kostnader, mnkr 18,6 15,4	  
Årets resultat, mnkr 1,3 1,9	  
Balanserade medel, mnkr 6,2 4,3	  

– Varav myndighetskapital 4,6 3,3	  
– Varav periodiserade medel 1,6 1,0	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 66 81	  
Andel lokalkostnader (%) 11 9	  
Andel extern finansiering (%) 11 14	  
Andel (statliga) anslag (%) 89 86	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 25 32	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 1 1	  

	  

 



Statsvetenskap 
    

Utbildningsuppdraget 
Statsvetenskapliga institutionens utbildningsuppdrag 
inbegriper egna program och kurser samt undervisning 
på en rad andra program. Under 2010 läste drygt 1000 
studenter kurser eller program på vilka institutionens 
lärare undervisar.  

Under året genomfördes en rad förändringar av utbild-
ningsutbudet. Kurser med lågt söktryck ställdes in eller 
lades ned och samordningen mellan olika utbildningar 
ökade. Institutionen tog över ansvaret för befintliga 
kurser inom samhällslärarutbildningen och ledde arbe-
tet med att utveckla förslag till nya kurser. Institutionen 
bidrog också till lärosätets ansökan om examensrätter 
på den nya lärarutbildningen; här blev utfallet ett posi-
tivt besked från Högskoleverket. En översyn av Politices 
kandidatprogrammet och Public managementpro-
grammen har påbörjats. Även om programmet Krishan-
tering och fredsbyggande har god studerandetillström-
ning är antalet studenter på avancerad nivå är fortfa-
rande tämligen lågt. Åtgärder har diskuterats.  

Institutionen har en god dialog med sina studenter och 
uppmärksammades av Utbildningsbevakarna på Umeå 
Studentkår för god kursplanering och information samt 
för bra integrering av ämnesdidaktik och ämnesteori på 
samhällslärarutbildningen.  

Vid statsvetenskapliga institutionen finns Centrum för 
skolledarutveckling som bl.a. svarar för ett nationellt 
rektorsprogram och ett program för mellanchefer in om 
polisväsendet. Centrum har expanderat kraftigt under 
året och har nu universitetets näst största externfinan-
sierade verksamhet. 

Forskning och forskarutbildning 

Institutionen har haft stor framgång med externa forsk-
ningsansökningar vilket inneburit att nästan alla lärare 
kunnat kombinera undervisning med forskning. Forsk-
ning bedrivs inom bl.a. områdena hållbar utveckling, 
politiska institutioner, freds- och konfliktstudier, skoll-
ledarskap samt lokal och regional politik. De flesta av 
institutionens forskare deltar aktivt i internationella 
nätverk och flera är internationellt framstående inom 
sina områden. Den internationella publiceringen är god 
men kan förstärkas. Samarbetet med andra forskare är 
omfattande men behöver utvecklas. 
 
Under året har ett avtal träffats med professor John 
Loughlin, Cambridge University, om att han från 1 
januari 2011 skall knytas till institutionen som gästpro-
fessor. Huvuduppgiften är att förstärka forskningen 
inom området freds- och konfliktstudier.  
 
Forskarutbildningens resultat redovisas särskilt. 
 
 

Samverkan med samhälle och myndigheter 
Institutionen har goda kontakter med offentliga myn-
digheter i närområdet, i Norrland och på nationell nivå. 
Ett särskilt forskningsuppdrag gäller studiet av region-
aliseringsprocessen i norra Sverige, vilket bl.a. finansie-
ras av de tre nordligaste landstingen. Under valrörelsen 
2010 var flera av institutionens lärare och forskare 
engagerade som kommentatorer, vilket bidragit till att 
öka intresset för statsvetenskap. En viktig roll spelas 
också av Centrum för skolledarutveckling som genom 
bl.a. det framgångsrika rektorsprogrammet har omfat-
tande kontakter med skolor och kommuner. 
 
Ekonomi och organisation 
Ekonomin är nu i balans och vi kan t.o.m. redovisa ett 
visst överskott efter några bekymmersamma år. På 
uppdrag av fakulteten har prefekterna vid juridiska och 
statsvetenskapliga institutionerna gjort en översyn av 
möjliga samverkansmöjligheter och detta kommer un-
der 2011 att följas upp med konkreta förslag. Arbetet 
med en kompetensförsörjningsplan har inletts, bl.a. för 
att skapa beredskap inför förväntade stora pensionsav-
gångar ca 2015-17. Vi har en i huvudsak jämn könsför-
delning bland lärare/forskare, doktorander och stu-
derande. 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak 304 312	  

– Prestationsgrad (%) 79 81	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 26 29	  

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna 4 1	  
Antal aktiva forskarstuderande 17 16	  
Antal doktorsexamina 2 2	  
Antal licentiatexamina 1 -	  
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 48,3 48	  
Antal professorer (heltid) 4 5	  
Antal lärare (heltid) 24,9 21	  
Antal anställda som doktorand (heltid) 18 14	  
Andel disputerade lärare (%) 60 71	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 48 44	  	  
Antal helårsstudenter per lärare 13,1 16,2	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 52,6 39,0	  
Kostnader, mnkr 46,1 37,3	  
Årets resultat, mnkr 6,5 1,7	  
Balanserade medel, mnkr 23,5 11,5	  

– Varav myndighetskapital 7,5 1,1	  
– Varav periodiserade medel 16,0 10,4	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 54 65	  	  
Andel lokalkostnader (%) 6 5	  	  
Andel extern finansiering (%) 50 48	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 50 52	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 40 46	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 22 29	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 7 3	  	  
	  



Tillämpad  
utbildnings-
vetenskap  
    

Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap 
(TUV) bildades 2010 01 01 genom sammanslagning av 
institutionerna Barn- och ungdomspedagogik, special-
pedagogik och vägledning (BUSV), Beteendevetenskap-
liga mätningar (BVM) och Interaktiva medier och lä-
rande (IML) samt Centrum för utvärderingsforskning 
(UCER). Hela 2010 har präglats av att forma organisat-
ionen och att upprätta kvalitetssystem samt institution-
ens systematiska kvalitetssäkring och långsiktiga ut-
veckling.  
 
Utbildning  
TUV har under året ansvarat för kurser inom delar av: 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet; Specialpedagog- 
(SP) och Speciallärarprogrammet (SL); samt Lärarpro-
grammet. Andelen undervisning inom SP och SL har 
mer än halverats under året som en följd av utfallet på 
USE:s beställarorganisation. Utbildningar och kurser 
bedrivs såväl som campusförlagda som nätbaserade. 
Andelen fristående kurser är i stort sett oförändrat. En 
omfattande del av institutionens fristående kurser finns 
inom IKT. Dessa distribueras huvudsakligen i nätbase-
rad form med löpande antagning och flexibel studietakt.   
Den genomgående låga prestationsgraden i fristående-
kurser, oavsett ämnesområde, förklaras bl a av den 
höga graden av tillgänglighet som nätkurser innebär 
och som därmed lockar många att påbörja studier trots 
begränsade möjligheter eller ambitioner att slutföra 
sina studier.  
 
Forskning, utvecklingsarbete och utvärdering  
Vid institutionen bedrivs dels forskning inom området 
utbildningssystem: frågor om mätning och bedömning, 
utvärdering, utbildningspolitik och ungas karriärvägar. 
Dels bedrivs forskning om olika aspekter av pedagogiskt 
arbete: värdegrundsfrågor, IKT och lärande samt speci-
alpedagogik. När det gäller forskningsområdet utbild-
ningssystem hör institutionen till de största i landet. 
Institutionen är den enskilt största utbildningsveten-
skapliga miljön vid Umeå universitet för perioden 
2005-2010 – den svarade med sina 26 mkr för 40% av 
samtliga rådsfinansierade projektanslag enligt en aktu-
ell översikt av Vetenskapsrådet (Broady m fl 2010).  

 
Uppdragsverksamhet   
Uppdragsverksamheten motsvarar ungefär 30% av 
institutionens omsättning. De största uppdragsfinansiä-
rerna är Skolverket och Högskoleverket. Institutionen 
bedriver på uppdrag av Skolverket forskning, utveckling 
och konstruktion av Nationella prov samt projekt och 
utbildning kring mobbing och kränkande behandling 
samt IKT och lärande. På uppdrag av Högskoleverket 
bedrivs också forskning och utveckling av Högskole-
provet.   
  

Ekonomi  
Institutionen har ett balanserat resultat för 2010 med 
visst överskott inom grundutbildning. Institutionen har 
förhållandevis stort balanserat myndighetskapital. 
Återinvestering av myndighetskapital planeras för 2011 
och 2012. 
 
Arbetsmiljö 
Institutionen är ännu inte samlokaliserad utan personal 
finns i såväl samhällsvetarhuset som naturvetarhuset. 
Under året har diskussioner förts med lokalförsörj-
ningsenheten angående lokaler. En samlokalisering 
planeras preliminärt vid årsskiftet 2012- 2013. Aktiva 
insatser i syfte att identifiera, och ta tillvara personalens 
olika kompetenser utgör en successiv process. Ett 
mycket krävande arbete som i hög grad påverkat in-
stitutionens arbetsmiljö under hela året är de omfat-
tande insatser som krävts i anslutning till en ny lärarut-
bildning och examensrättsprövningar. 
  
 
	  

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak   356  

– Prestationsgrad (%)   35  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning 393  

   
   
Forskarutbildning   

Nyantagna 4 
5  

Antal aktiva forskarstuderande 22 
24  

Antal doktorsexamina -  
Antal licentiatexamina -  
   
Personal   
Antal anställda (heltid) 109,1  
Antal professorer (heltid) 3,8  
Antal lärare (heltid) 52,4  
Antal anställda som doktorand (heltid)  13.1  

Andel disputerade lärare (%) 41  
57  

Andel kvinnor (av lärare) (%) 62  
Antal helårsstudenter per lärare 14,1  
   
Ekonomi (före ev avräkning)   
Intäkter, mnkr 104,3  
Kostnader, mnkr 92,3  
Årets resultat, mnkr 12,0  
Balanserade medel, mnkr 36,9  

– Varav myndighetskapital 22,7  
– Varav periodiserade medel 14,2  

   
Andel lönekostnader (%) 63  
Andel lokalkostnader (%) 8  
Andel extern finansiering (%) 41  
Andel (statliga) anslag (%) 59  

– Varav forskningsanslag (%) 25  
Andel uppdragsutbildning (%) 2  
Andel uppdragsforskning (%) 29  

	  

 



Centrum för  
regionalvetenskap  
    
CERUM är en tvärvetenskaplig forskningsenhet med 
uppdraget att bedriva och utveckla den rumsliga forsk-
ningen vid Umeå universitet. Målsättningen är att 
forskningen ska nå internationell toppklass och att 
”Umeå universitet ska förstärka sin redan idag starka 
ställning och utvecklas till en regionalt, nationellt och 
internationellt erkänd forskningsmiljö inom rumslig 
vetenskap”. Sedan bildandet 1983 har CERUM omsatt 
cirka 145 miljoner kronor och genomfört externfinansi-
erade forskningsprojekt för över 110 miljoner kronor.     

Forskning 
Vid CERUM bedrivs både grund- och tillämpad forsk-
ning i samarbete med olika vetenskapliga discipliner 
inom det regionalvetenskapliga området.  
 
Sedan 2008 har projektet ACANALYS varit det domine-
rande projektet vid CERUM. Syfte är att skapa databa-
ser, seminarier, finansiering och analysenheter i region-
en. För CERUM är det yttersta målet att nå en starkare 
forskning om hållbar regional tillväxt vid Umeå univer-
sitet. Under 2010 ökade projektet i storlek, och ytterli-
gare 17 personer har under året jobbat i projektet. Ett 
stort antal seminarie- och konferensaktiviteter har 
genomförts, däribland ett flertal KEP (Kunskap, Erfa-
renhet, Praktik) kurser som ökat dialogen med kommu-
nala tjänstemän, politiker och näringsliv i regionen för 
att förnya kunskapsutbytet om regionens utveckling och 
stärka den regionala forskningen.      
 
Andra projekt som där personal från CERUM deltagit 
under året är till exempel: 
 
• ”Umeå kommuns historia”, finansierat av Umeå 

kommun under ledning av Rolf Hugosson.  
• ”Encyklopedi för Barentsregionen” lett av Mats-

Olov Olsson.  
•  ”Forest enterprise behavior in the emerging Rus-

sian market economy”, finansierat av Jan Wallan-
ders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore 
Browalds Stiftelse, lett av Nils-Gustav Lundgren.  

• ”Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpo-
litiskt styrmedel?” samt ”Bioenergi, klimat och 
ekonomi” där CERUM deltagit via Per-Olof Mark-
lund.  

 
Under året har personal vid CERUM författat eller med-
författat 19 artiklar i internationella referee-granskade 
tidskrifter, och genomfört 16 presentationer vid inter-
nationella konferenser. Robert Sörensson disputerade 
under året i nationalekonomi på en avhandling som 
medfinansierats av CERUM. Flera forskningsprojekt 
har under året avslutats, bland annat ett miljöekono-
miskt projekt på uppdrag av Konjunkturinstitutet i 
vilket Per-Olov Marklund deltagit. 
 
 
 

Organisation och personal 
Vid CERUM var sammantaget 30 personer anställda 
under året, varav 7 personer var externt placerade och 
23 placerade på CERUM. Sett till den senaste tioårspe-
rioden har 2010 års personalstyrka varit relativt stor, 
där projektet ACANALYS har varit en stor bidragande 
faktor.  
 
Trots att CERUM är en forskningsenhet deltar personal 
i undervisningen vid ett flertal institutioner. Exempelvis 
har forskare vid CERUM under året undervisat vid 
institutionerna för nationalekonomi, statsvetenskap, 
kulturgeografi, UCGS, ekonomisk historia och Handels-
högskolan.  
 
Samverkan 
En viktig utgångspunkt i CERUMs verksamhet är att 
skapa en aktiv dialog med olika externa finansiärer, 
med samhället i vid bemärkelse och med andra veten-
skapliga miljöer i både Sverige och övriga världen. CE-
RUM har idag en omfattande samverkan och är ett 
starkt varumärke i förhållande till externa aktörer i 
Sverige och Norrland.  
 
Ledning och ekonomi 
För att stärka ledningssituationen tillsattes under andra 
hälften av 2010 Fredrik Olsson Spjut som biträdande 
föreståndare. Även ekonomiadministrationen förstärk-
tes i slutet på året, och en deltidstjänst utökades till två 
deltidstjänster med sikte på ytterligare förstärkningar 
under 2011. 
   
CERUM har under 2010 haft en fortsatt hög extern 
finansiering. Intäkterna uppgick till 14,1 miljoner kro-
nor, varav 11 miljoner var externa bidrag och 2 miljoner 
externa uppdrag. CERUM erhöll 1,5 miljoner i fakultet-
sanslag, för varje krona fakultetsanslag har CERUM 
attraherat 8,6 miljoner kronor från andra finansiärer.  
 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Personal  	  
Antal anställda (heltid) 17,2 12	  
Antal professorer (heltid) 1,9 2	  
Antal lärare (heltid) 1,9 4	  
Antal anställda som doktorand (heltid) - -	  
Andel disputerade lärare (%) 58 79	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 0 0	  	  
Antal helårsstudenter per lärare - -	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 14,1 11,2	  
Kostnader, mnkr 14,6 10,8	  
Årets resultat, mnkr -0,5 0,4	  
Balanserade medel, mnkr 1,4 3,9	  

– Varav myndighetskapital 1,5 2,1	  
– Varav periodiserade medel -0,1 1,8	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 55 59	  
Andel lokalkostnader (%) 6 6	  
Andel extern finansiering (%) 86 79	  
Andel (statliga) anslag (%) 14 21	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 100 100	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  
Andel uppdragsforskning (%) 10 33	  



Demografiska  
databasen 
  

Allmänt om infrastrukturen  
Demografiska databasen (DDB) är en statlig förord-
ningsstyrd infrastruktursatsning vid Umeå universitet 
Genom åren har denna infrastruktur genererat histo-
risk-demografisk forskning av internationellt hög klass 
och gett Umeå universitet en framträdande plats inom 
det befolkningshistoriska forskningsfältet. Enbart till 
Demografiska databasen och Centrum för befolknings-
studier (CBS) har två excellensbidrag beviljats från Ve-
tenskapsrådet (Starka Forskningsmiljöer 2005-2010 
och Linnéstöd 2006-2016). DDB:s verksamhet är i hu-
vudsak inriktad på två huvudområden, dataproduktion 
och forskning. I DDB:s organisation ingår också forsk-
ningsinfrastrukturen Centrum för befolkningsstudier 
(CBS).  

Under de senaste fyra åren har kraven på och förutsätt-
ningarna för DDB:s verksamhet markant förändrats. 
Forskningsverksamheten vid CBS har expanderat kraf-
tigt och nya forskningsprogram har etablerats. Konkur-
rensen mellan olika lärosäten om extern finansiering 
har ökat samtidigt som huvudfinansieringen för kärn-
verksamheten alltmer urholkas. Vi har under en tid 
analyserat den framtida utvecklingen av vår verksamhet 
och omarbetat detta i ett antal strategier som sedan 
brutits ner i handlingsplaner. Vägledande för detta 
arbete har varit att DDB förutom sitt nationella uppdrag 
ska vara en nyttig resurs för Umeå universitet, och ta 
aktiv del i arbetet med att stärka universitetets konkur-
renskraft. Genom våra material och vår forskningsmiljö 
vill vi skapa goda förutsättningar för och bidra till ny-
danande forskning inom ett brett spektrum av forsk-
nings-områden. Den nära forskningsanknytningen av 
DDB:s verksamhet bidrar aktivt till utvecklingen av 
databasernas innehåll och kvalitet.   
 
Sammanfattning 2010 
Uppbyggnaden av den världsunika forskningsinfra-
strukturen POPLINK är en viktig framtidssatsning för 
DDB, som öppnar nya möjligheter till banbrytande 
forskning inom ett brett spektrum av forskningsområ-
den och ger Umeå universitet en unik infrastrukturell 
resurs, av internationellt högsta klass. Arbetet påbörja-
des under 2009 och sker i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån (SCB) och Landsarkivet i Härnösand. Den 
första fasen av uppbyggnaden som omfattar åtta för-
samlingar i Skellefteåområdet sker med stöd av medel 
från Umeå universitets styrelse, som ett led i universite-
tets stora satsning på registerdata-forskning. I slutet av 
oktober beviljades DDB 4,3 mkr i infrastrukturellt stöd 
av Riksbankens Jubileumsfond för POPLINK fas II. Stö-
det innefattar att under perioden 2011-2013 registrera 
ett antal församlingar i Umeåregionen. Den färdiga 
databasen kommer totalt att innehålla drygt 300 000 
individer och mer än 1 000 000 noteringar. Syftet med 
POPLINK är att bygga en flergenerationsdatabas som 
omfattar befolkningen i kustlandsregionen i Västerbot-
ten fram till 1950. Denna nya databas, kommer att ut-
göra en värdefull nationell resurs för forskning om livs-
villkor, folkhälsa och samhälle i ett långt tidsperspektiv. 

Befolkningsdata från perioden 1900-1950 digitaliseras 
och kan därefter på ett säkert sätt länkas samman med 
såväl moderna personnummerbaserade registerdata 
som historiska befolkningsregister från 17- och 1800-
talen. Detta gör det för första gången möjligt att fullt ut 
ta till vara de informativa och högkvalitativa svenska 
befolkningsregistrens unika potential för longitudinella 
studier. Det etablerade samarbete med SCB möjliggör att 
uppbyggnad och datalagring kan ske inom gällande 
lagstiftning under bibehållet integritetsskydd för den 
enskilde.  

Databasens fokus på Västerbotten skapar värdefulla 
synergier med flera unika befolkningsbaserade forsk-
ningsregister för regionen. Dess storlek, generations-
djup, detalj och variabelrikedom gör den utomordentligt 
väl lämpad för populationsbaserade studier. Med 
POPLINK öppnas möjligheter till nydanande forskning 
inom en rad forskningsfält, inte minst inom de medi-
cinska vetenskaperna där flergenerations-perspektivet 
framstår allt mer väsentligt för förståelsen av våra folk-
sjukdomars utveckling. Vidare kommer digitala individ-
data från tiden kring den svenska välfärdsstatens fram-
växt för första gången att bli tillgängliga för registerda-
taforskning i stor skala.  

Det blir möjligt att studera dynamiska förändrings-
processer och öka kunskapen om hur olika demo-
grafiska och socioekonomiska mönster har repro-
ducerats mellan generationer. Digitalisering och länk-
ning av individdata kommer att ske vid Demo-grafiska 
databasen med väl beprövade system, högt ställda kvali-
tetskrav, samt genomtänkta strategier för och stor erfa-
renhet av långsiktig förvaltning av forskningsdatabaser. 
 
På rektors uppdrag driver DDB sedan 2009 projektet 
DORUM (Databaser och register för forskning vid Umeå 
universitet) Syftet med projektet är att höja kvalitén på 
Umeå universitets hantering av forskningsdatabaser 
samt skapa bättre möjligheter för samarbeten mellan 
forskare från olika institutioner.  

Målet är att skapa ett register över de forsknings-
databaser som finns inom Umeå universitet med in-
formation om innehåll, ansvarig, forskningsområde 
mm. Fokus för arbetet kommer att vara forskarnas 
behov och intresse av att få tillgång till information om 
andra forskares arbete och ett mervärde för forskare 
som delar med sig av information om sina register och 
databaser. Vid Umeå universitet finns en databas för 
universitetets forskningsprojekt (Forskningsdatabasen) 
vilken DORUM förmodligen kommer att integreras med. 
Vi kommer också att skapa ett arbetssätt för underhåll 
och drift av registret. Under projektets gång kommer 
också viss konsultverksamhet mot de olika databasan-
svariga att bedrivas.  

Ett större metodutvecklingsprojekt, Genus och arbete 
(GAW), leveransgodkändes under hösten av beställaren 
Historiska institutionen vid Uppsala universitet. I arbe-
tet med att tillgängliggöra våra material har det av Ve-
tenskapsrådet finansierade projektet SHIPS (Swedish 
Historical Population Statistics), som syftar till att till-
gängliggöra delar av Tabellverket, fortsatt under 2010. 
Projektet syftar till att skapa ett internetverktyg för att 
tillgängliggöra delar av DDB:s Tabellverksmaterial. 
Projektet pågår i nära samarbete med HUMLAB (Hu-
manistiskt laboratorium) vid Umeå universitet och ska 
enligt plan avslutas under 2011. 



DDB deltar också i et nätverk av internationella databa-
ser. IDS (Intermedia Data Structure) som är ett samar-
betsprojekt i syfte att koppla samman databaser med 
longitudinella befolkningsdata från olika länder. En 
ansökan har bifallits av European Science Foundation. 
Projektet EHPS-NET (European Historical Population 
Sample) syftar till att ge IDS en tydlig organisatorisk 
struktur och även länkas samman med databaser från 
Europa, USA och senare Asien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckeltal 2010 2009 

Personal   
Administratörer 2 2 
Arbetsledare 4 4 

Databasansvariga 1 1 
Datatekniker 2 2 
Ekonomiadministratörer 1 1 

Excerpister 32 32 
Forskare 1 1 
Föreståndare 1 1 
Platschefer 4 4 

Projektadministratörer 1 1 
Systemutvecklare 10 9 
Redigerare 1 1 

Utredare 5 5 
Utvecklingsledare 1 1 
Universitetslektorer 1 1 

   
Antal anställda (heltid) 67 66 
Antal professorer (heltid) 1 1 
Antal disputerade 7 8 

   
Ekonomi   
Intäkter, mnkr 34,47 30,43 

Kostnader, mnkr 33,9 30,41 
Årets resultat, mnkr 0,57 0,02 
Balanserade medel, mnkr 4,55 3,53 
– Varav myndighetskapital 4,11 3,1 

– Varav periodiserade medel 0,44 0,4 
   
Andel lönekostnader (%) 78 82 

Andel lokalkostnader (%) 11 11 
Andel extern finansiering (%) 14 13 
Andel (statliga) anslag (%) 86 87 
– Varav forskningsanslag (%) 100 100 

Andel uppdragsutbildning (%) 0 0 
Andel uppdragsforskning (%) - 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDB:s styrelse 2009-01-01 – 2011-12-31 

Roll Namn Funktion 

Ordförande Johnny 
Karlsson 

 

Föredragande 
ex officio 

Anders 
Brändström 

 

Ledamöter Björn 
Halleröd 

Nominerad av  
Vetenskapsrådet 

 Kenneth 
Hänström 

Nominerad av  
Landsarkivet,  
Härnösand 

 Britta 
Lundgren 

Nominerad av  
Humanistiska  
fakulteten 

 Ingrid 
Svensson 

Nominerad av  
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

 Ulf Wiberg Nominerad av  
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

 Lotta 
Vikström 

Nominerad av  
Humanistiska  
fakulteten 

 Ann  
Öhman 

Nominerad av  
Medicinska fakulteten 

Personalrepresentanter Mattias 
Sandström 

Personalrepresentant 
SACO 

 Maria 
Wisselgren 

Personalrepresentant 
TCO 

 

 



Enheten för  
polisutbildning 
 
Polisprogrammet är en grundutbildning på fyra termi-
ner syftande till en polisexamen. Den ges på uppdrag av 
Rikspolisstyrelsen, RPS. Under 2010 gjordes bara ett 
intag till Polisprogrammet. Under hösten antogs ingen 
student. Den tomma terminen har inneburit att antalet 
engagerade i utbildningen minskat högst avsevärt, både 
vad gäller administration och lärare.  

Högskolemässighet 
Det finns en tydlig ambition att utveckla grundutbild-
ningen i riktning mot högskolemässighet. Detta dels 
mot bakgrund av att en utredning 2008 (SOU 2008:39, 
Framtidens polisutbildning) föreslog att utbildningen 
ska bli en högskoleutbildning, men också mot bakgrund 
av avtalet mellan UMU och RPS som också anger den 
riktningen. Som ett led i ambitionen har en extern ut-
värdering av polisutbildningen med särskild tonvikt på 
dess högskolemässighet genomförts. Utvärderingen 
redovisades den 15 november. Där går att läsa att polis-
utbildningen kommit långt på vägen men har stor ut-
vecklingspotential på flera områden, t.ex. när det gäller 
att definiera ett huvudområde för polisiärt arbete, att 
utveckla en forskningsmiljö för området och att ut-
veckla lärares kompetenser.  

Under verksamhetsåret har insatser gjorts på alla 
nämnda områden. Huvudområdet har behandlats i 
seminarieform för personalen. Forskningsmiljön har 
inspirerats av att den tredje Nordiska polisforsknings-
konferensen arrangerades med ett femtiotal presentat-
ioner av polisforskare i Norden och världen, liksom av 
enhetens engagemang i forskningsprojektet Nordic 
Safety and Security. Dessutom deltar utbildningen i en 
nordisk komparativ, longitudinell studie i samverkan 
med polisutbildningarna i Solna, Växjö, Oslo och Tam-
merfors. Flera insatser har gjorts för att utveckla perso-
nalens akademiska kompetenser.  

Utvecklingsarbete 
Grundutbildningen har en mycket hög schemaintensitet 
och dessutom en mycket hög examinationsbelastning. 
Det gör det ofta svårt för studenter att ta det egna an-
svaret för sitt eget lärande. Därför initierades 2010, ett 
utvecklingsarbete syftande till att närma utbildnings-
vardagen till utbildningens pedagogiska grundsyn, med 
i hög grad en problembaserad undervisning. Antalet 
schemalagda timmar och examinationstillfällen ska 
minska för att ge mer utrymme till studenters själv-
ständiga arbete.  

Vidareutbildning 
Enheten bedriver också vidareutbildning och extern 
utbildning. Med det förra menas att tillmötesgå polis-
myndigheters behov av utbildning av färdiga poliser. 

Det senare innebär att genomföra utbildningar för 
andra organisationer som har behov av tjänster som 
kan erbjudas.  

Internationellt 
Internationellt har utbildningen ett samarbete med de 
nordiska ländernas polisutbildningar genom studeran-
deutbyte i Nordcop, liksom ett Europeiskt kompetens-
utvecklingsutbyte inom CEPOL. Dessutom finns ett 
samverkansavtal med Polisutbildningen i Ukraina, ett 
Erasmusavtal med the Hungarian Police College i Bud-
apest och tillsammans med institutionen för Socialt 
arbete har ett Erasmusavtal med University of Pretoria i 
Sydafrika börjat utarbetas under året.  

 

 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter 276 468	  

– Prestationsgrad (%) 100 98	  	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning - - 

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna - -	  
Antal aktiva forskarstuderande - - 
Antal doktorsexamina - - 
Antal licentiatexamina - - 
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 7,0 8,5	  
Antal professorer (heltid) - -	  
Antal lärare (heltid) 3 2,5	  
Antal anställda som doktorand (heltid) - -	  
Andel disputerade lärare (%) 0 0	  	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 40 40	  	  
Antal helårsstudenter per lärare - -	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 37,8 35,3	  
Kostnader, mnkr 37,2 35,2	  
Årets resultat, mnkr 0,6 0,1	  
Balanserade medel, mnkr 4,6 3,9	  

– Varav myndighetskapital 1,1 0,5	  
– Varav periodiserade medel 3,5 3,4	  

  	  
Andel lönekostnader (%) (ej polis- och 
institutionslärarkostnader) 14 15	  	  

Andel lokalkostnader (%) 11 13	  	  
Andel extern finansiering (%) 100 99	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 0 1	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 100 99	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 0 0	  	  
	  

 

 

 

 



Umeå centrum  
för genusstudier 
    

UCGS har under sitt tredje år utvecklats avsevärt. 
Forskningen har berikats genom en mångfald av projekt 
med internationella och nationella samarbeten. UCGS 
blev utnämnt till en s.k. stark forskningsmiljö, vilket 
ytterligare kommer att berika miljön.  
 
Forskning  
Modellen för samarbete över institutions- och fakultets-
gränser, som kännetecknar UCGS, fortsatte under 2010. 
Forskningsprogrammen ”Challenging Gender” och 
”Quing” samlade fortsatt ett stort antal genusforskare. 
Dessutom är ett flertal internationella forskare knutna 
till de två programmen och fyra välrenommerade ge-
nusforskare är kontrakterade som gästprofessorer/ 
gästlärare. Publiceringarna ökade med 75 % jämfört 
med 2009. I december utsågs UCGS till en av Umeå 
universitets s.k. Starka forskningsmiljöer för tiden 2011-
2015. Detta innebär en förstärkning av forskningen och 
möjlighet till fortsatta strategiska satsningar på unga 
forskare och gästprofessorer. Vidare förstärktes forsk-
ningen genom Umeå universitets satsning på s.k. 
karriärbidrag till yngre forskare, ett FAS-anslag och ett 
anslag från Delegationen för jämställdhet. Görel Boh-
lins pris till framstående genusforskare tilldelades An-
nelie Bränström-Öhman, temaledare och forskare i 
temat Challenging Emotions.  

Utbildning  
Utbildning på grundläggande nivå har liten volym men 
håller hög kvalitet och får goda omdömen av studenter-
na.  En glädjande ökning har dock skett på avancerad 
nivå, framför allt avseende utländska studenter.  

Genusforskarskolans utbildning på forskarnivå i tvärve-
tenskapligt samarbete bedrevs under sedvanliga former 
med skräddarsydda kurser, workshops, seminarie-
gruppsverksamhet samt internat. Därtill arrangerades 
också handledarkollegier och tematiska workshops för 
handledare knutna till Genusforskarskolan. 2010 års 
målsättning att anställa doktorander på forskarnivå 
inom huvudämnet genusvetenskap realiserades inte, 
men kvarstår som en målsättning för 2011-2012.  
 

 
 
Samverkan och utåtriktade aktiviteter 
I samarbete med Bildmuséet arrangerades utställningen 
”Lost and Found – Queerying the Archive”. Genusfors-

kare från UCGS bidrog med kunskap genom att hålla 
föreläsningar och delta i seminarier. Utställningen 
utsågs av Dagens Nyheter till en av 2010 års kulturhän-
delser i Sverige. UCGS anordnade seminariet ”Chal-
lenging Genderbased Violence in the World”. Heders-
doktorerna Gudrun Nordborg från Brottsoffermyndig-
heten och Denis Mukwege från Kongo samt forskare 
från UCGS höll föreläsningar. Arrangemanget samlade 
ca 300 åhörare i Aula Nordica.  Samarbetet med Bok-
kaféet Pilgatan fortsatte med föreläsningsserien 
”Svenska feminister”. En medarbetare vid UCGS var 
universitetets representant i styrgruppen för Centrum 
mot våld i Västerbottens län.  
 
 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter  29,25 29 

– Prestationsgrad (%) 80 63  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning  - 

   
Samfinansierad forskarutbildning 
via Genusforskarskolan   

Nyantagna 3 7 
Antal aktiva forskarstuderande 32 30 
Antal doktorsexamina 5 5 
Antal licentiatexamina - 1 
   
Personal   
Antal anställda (heltid) 18,5 18 
Antal professorer (heltid) 
Antal professorer (deltid) 
Antal gästprofessorer (deltid) 

- 
1 
3 

- 
1 
3 

Antal lärare (heltid) 3 3 
Antal gästlärare (deltid) 1 1 
Antal post-doktorer 10 10 
Antal samfinansierade forskarassistenter 6 7 
Antal administratörer (heltid) 2 2 
Antal administratörer (deltid) 2 1 
Antal anställda som doktorand (heltid) - - 
Andel disputerade lärare (%) 100 100  
Andel kvinnor (av lärare) (%) 100 100  
Antal helårsstudenter per lärare 9,7 - 
Sammanlagda antalet medarbetare med 
arbetsplats på UCGS 31 29 

   
Ekonomi   
Intäkter, mnkr 27,3 23,9 
Kostnader, mnkr 33,1 28,8 
Årets resultat, mnkr –5,8 –4,9 
Balanserade medel, mnkr 15,6 21,3 

– Varav myndighetskapital 11,0 16,7 
– Varav periodiserade medel 4,6 4,6 

   
Andel lönekostnader (%) 40 33  
Andel lokalkostnader (%) 5 4  
Andel extern finansiering (%) 20 28  
Andel (statliga) anslag (%) 80 72  

– Varav forskningsanslag (%) 94 95  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0  
Andel uppdragsforskning (%) 1 0  

 
 
 



Umeå centrum  
för idrottsvetenskap  
    
Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV) har till uppgift att 
samordna, utveckla och marknadsföra idrottsrelaterad utbild-
ning och forskning vid Umeå universitet. Verksamheten leds av 
en föreståndare. Under 2010 har Peter Hassmén varit före-
ståndare på deltid (25 %). Vid kansliet fanns under 2010 också 
en utvecklingsledare (80 % av heltid), en studievägle-
dare/samordnare (40% av heltid) samt en administrativ re-
sursperson (25 %). Till detta kan läggas de tre projektledare 
som kommunen finansierar och som driver verksamheten 
inom Elitskidcentrum (och avtalet med Svenska Skidförbun-
det), Friidrottens prestationscentrum (Svenska Friidrottsför-
bundet) och Orienteringens utvecklingscentrum (Svenska 
Orienteringsförbundet). Antalet studenter som söker till dessa 
prestationscentrumbildningar ökade kraftigt under 2010. 

Totalt fanns det under 2010 ca 800 studenter vid Umeå uni-
versitet som läste kurser/program med idrottsinriktning – en 
siffra som är högre än vid något annat universitet i Sverige. 
Trots detta saknas ännu idrottsvetenskap som huvudområde 
vid Umeå universitet. UCIV genomförde dock, på uppdrag av 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, en utredning av 
konsekvenserna om ett nytt huvudområde införs. Slutsatsen i 
rapporten var att idrottsvetenskap bör inrättas som huvudom-
råde på såväl grund-, avancerad som forskarnivå. De två läro-
säten som tidigare hade examensrätt på forskarnivå (Göteborg 
och Örebro) kompletterades med ytterligare två i juni 2010: 
GIH i Stockholm och Malmö högskola. 

UCIV:s verksamhet har under 2010 fortsatt att präglas av stark 
utveckling. Arbetet med att utforma ”Idrottsplattformen” 
fortgår; en plattform som möjliggör en tätare kontakt mellan 
studenter som i sin utbildning behöver praktik och idrottare i 
behov av stöd. Det faktum att Umeå universitet kan visa upp 
professurer med idrottsinriktning inom både de medicinska 
och beteendevetenskapliga ämnesområdena ger oss en kon-
kurrensfördel gentemot flertalet andra lärosäten. Utvecklingen 
hämmas dock av en liten budget. 

Vid utgången av 2010 existerar som nämns ovan tre samver-
kansavtal med specialidrottsförbund: Svenska Friidrottsför-
bundet, Svenska Orienteringsförbundet respektive Svenska 
Skidförbundet. Samtal med ytterligare förbund pågår. Gene-
rellt ökar intresset från idrotten att knyta sig närmare akade-
min. Ett hinder för fler avtal är dock den nuvarande medels-
tilldelningen. Utan kommunens välvilliga inställning och 
finansieringen av de tre projektledarna skulle den praktiska 
verksamheten vara svår att driva vidare. Vägar att öka andelen 
externfinansierad verksamhet undersöks. 

Antalet studenter med elitidrottsavtal närmar sig 150 (det 
fanns ca. 100 st. i slutet på 2009). Elitidrottsavtalsstudenterna 
representerar drygt 20 specialförbund och fler än 30 idrotter. 
Umeå universitet har genom det av rektor fattade beslutet om 
en universitetsövergripande policy för kombinationen elitidrott 
och studier ett försprång framför andra lärosäten. Behovet av 
att kunna kombinera en idrottskarriär med högre studier har 
dock uppmärksammats av Riksidrottsförbundet som i slutet på 
2010 tillsatta en tjänsteman ansvarig för den postgymnasiala 
nivån. Sedan tidigare finns det en väl fungerande Riksidrotts-
gymnasieverksamhet (RIG). RF:s ambition är att i dialog med 

akademin undersöka förutsättningarna för ”Riksidrottsuniver-
sitet (RIU)”. UCIV deltar i dessa diskussioner. 

UCIV fortsätter också arbetet med att komplettera Idrottscam-
pus Umeå med Idrottscampus Skellefteå och Örnsköldsvik. Det 
goda samarbetet med kommunen och Regionalt Elitidrotts-
centrum Norr fortgår. För allmänheten anordnas två till fyra så 
kallade idrottsluncher per termin där idrottsrelaterade ämnen 
presenteras på ett lättillgängligt sätt, ofta för grupper i sam-
hället med begränsad erfarenhet av akademin. Ett samarbete 
mellan universitetet, kommunen, Region Västerbotten och 
Västerbottens idrottsförbund har startat under året: Sport 
Region Västerbotten. En ansökan till Tillväxtverket om EU-
bidrag ska lämnas in. Tanken är att stärka konkurrenskraften 
inom regionens idrottsnäring, med universitetet som kun-
skapsnod. 

UCIV bedömer att expansionsmöjligheterna är stora för Umeå 
universitet inom idrottsområdet. Största hotet mot en fortsatt 
expansion är ekonomin. Av den totala budgeten för 2009 och 
2010 som redovisas nedan kommer mer än hälften från sär-
skilda projektmedel, mindre än en tredjedel utgörs av basan-
slaget. För att driva den nuvarande verksamheten vidare bör 
därmed basanslaget permanentas på en betydligt högre nivå. 

 

Nyckeltal 2010 2009 

Grundutbildning   
Antal helårsstudenter inom samfak - -	  

– Prestationsgrad (%) - -	  
Antal helårsstudenter  
inom lärarutbildning - - 

  	  
Forskarutbildning  	  
Nyantagna - - 
Antal aktiva forskarstuderande - - 
Antal doktorsexamina - - 
Antal licentiatexamina - - 
  	  
Personal  	  
Antal anställda (heltid) 2,8 -	  
Antal professorer (heltid) - - 
Antal lärare (heltid) - -	  
Antal anställda som doktorand (heltid) - -	  
Andel disputerade lärare (%) - -	  
Andel kvinnor (av lärare) (%) - -	  
Antal helårsstudenter per lärare - -	  
  	  
Ekonomi  	  
Intäkter, mnkr 3,0 2,3	  
Kostnader, mnkr 3,4 2,2	  
Årets resultat, mnkr –0,4 0,1	  
Balanserade medel, mnkr 1,5 2,1	  

– Varav myndighetskapital 0,9 1,3	  
– Varav periodiserade medel 0,6 0,8	  

  	  
Andel lönekostnader (%) 57 41	  	  
Andel lokalkostnader (%) 5 5	  	  
Andel extern finansiering (%) 27 20	  	  
Andel (statliga) anslag (%) 73 80	  	  

– Varav forskningsanslag (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsutbildning (%) 0 0	  	  
Andel uppdragsforskning (%) 0 0	  	  
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