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Institutioner:
Ekonomisk historia, Handelshögskolan, Informatik, Juridik, Kostvetenskap, Kulturgeografi,
Nationalekonomi, Pedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi, Statistik, Statsvetenskap,
Tillämpad utbildningsvetenskap
Övriga enheter:
Centrum för regionalvetenskap, Demografiska databasen, Enheten för polisutbildning, Enheten för
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Samhällsvetenskapliga fakulteten 2011
Utbildning:
Utbildningsvolymen har legat på i stort sett samma nivå
som 2010. Under året påbörjades arbetet med prioriteringar av utbildningsutbudet med hänsyn till ett minskat utbildningsuppdrag fr.o.m. 2013.

Personal:
Antalet anställda vid fakulteten uppgick till 954 vilket är
nästan oförändrat jämfört med tidigare år. Fakultetens
långsiktiga arbete med att öka andelen kvinnliga docenter har givit resultat och bland docenterna råder jämn
könsfördelning. Andelen disputerade lärare ökar stadigt
även om det är stor spännvidd mellan fakultetens olika
institutioner.
Sammanfattningsvis har 2011 liksom tidigare år
varit ett framgångsrikt år för Samhällsvetenskapliga
fakulteten, dess institutioner och enheter. Detta tack
vare fantastiska och engagerade insatser av lärare, forskare, administratörer och studenter!

Arbetet med Högskoleverkets utvärderingar har präglat
en stor del av årets verksamhet genom att flertalet av
fakultetens huvudområden omfattades av HSV’s första
utvärderingsomgång.

Nyckeltal

Under året arbetade fakulteten fram en modell för pedagogisk meritering för lärare. Intresset för denna blev
stor på övriga universitetet varför vår fakultetsmodell
kommer att ligga till grund för en universitetsgemensam modell för pedagogisk meritering.

Grundutbildning

Forskning/forskarutbildning:
Ökningen av de externa forskningsmedlen har inte varit
lika gynnsam för 2011 jämfört med 2009. Andelen extern finansierad forskning ligger förhållandevis jämt
fördelat över tid.
Antalet avlagda examina ser ut att ha minskat med
nästan 20 % jämfört med 2010. Sett till antalet disputationer har dessa varit 35 stycken för vardera år. Motsvarande gäller för avlagda licentiatexamina där antalet
examina skiljer sig från antalet genomförda licentiatseminarier.
När det gäller nyantagna till forskarutbildning så är
siffran oförändrad jämfört med 2010 men andelen män
bland de nyantagna är 65 % vilket är en markant ökning
jämfört med tidigare år.
Under året har fem fakultetsgemensamma kurser getts
vid åtta olika tillfällen och kursen ”Literature search
and databases, 1,5 ECTS” gavs första gången vårterminen 2011.
Organisation:
Under 2010 inleddes ett omfattande utvecklingsarbete
inom fakulteten rörande Handelshögskolans framtida
organisation och inriktning, ett arbete som fortgick
under 2011. Efter årsskiftet 2011 består den av ämnena
företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Institutionen för Geografi och ekonomisk historia består av
f.d. institutionerna för kulturgeografi respektive ekonomisk historia och inrättades av universitetsstyrelsen
i november 2011.
Ekonomi:
För 2011 uppgick intäkterna totalt till 937 mnkr och
kostnaderna till 927 mnkr. Det balanserade kapitalet
ökade med 1 mnkr. Fakultetens totala kassabehållning
uppgick vid årsskiftet till 248 mnkr varav 133 avser
myndighetskapital, motsvarande ca 14 % av omslutningen. Finansieringen sker till stor del genom statliga
anslag (69 %). A v forskningsfinansieringen utgör de
externa medlen ca 50 %.

Institutioner (antal)
Övriga (antal)

Antal helårsstudenter (Hst) - Totalt
Antal Hst inom ramen för takbelopp
(Sam)
Prestationsgrad (%)
Andel kvinnor (%)
Andel studenter < 24 år
Andel studenter på program
(%)
Andel studenter Dst/Nät (%)
Antal IN-resande (Hst)
Antal UT-resande (Hst)
Antal Hst inom ramen för takbelopp
(USE)
Uppdragsutbildning (Polis), antal Hst
Uppdragsutbildning (Övrigt), antal Hst
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6

6
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7811
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63
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25
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214
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260
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6
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41
3
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73
30
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14,8
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15,1

937
927
10
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9
31
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920
906
14
247
123
124
57
9
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68
30
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Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina
Antal licentiatexamina
Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)
Andel kvinnor (av professorer) (%)
Antal lärare (heltid)
Andel disputerade lärare (%)
Andel kvinnor (av lärare) (%)
Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi
Intäkter, mnkr
Kostnader, mnkr
Årets resultat, mnkr
Balanserade medel, mnkr
– Varav myndighetskapital
– Varav periodiserade medel
Andel lönekostnader (%)
Andel lokalkostnader (%)
Andel extern finansiering (%)
Andel (statliga) anslag (%)
– Varav forskningsanslag (%)

Ekonomisk historia
Bokslutet 2011 blev starkare än beräknat för institutionen varför utrymme har skapats för större strategiska
satsningar än ursprungligen beräknat.
Förutsättningarna för bildandet av en ny institution med
Kulturgeografi har under året utretts. Beslut om
bildandet av den nya institutionen togs under hösten av
US. Planeringen av det praktiska genomförandet av
institutionsbildningen har varit högprioriterat. Målet
har varit en effektiv organisation med fortsatt
ämnesmässig kontroll över
det akademiska innehållet på GU och FO-utbildning.
Detta för att långsiktigt försvara examinationsrätterna.
Under året sattes även arbetet med HSV utvärdering
igång och det avslutades under sommaren. Arbetet kom
att innebära en ganska kraftigt ökad arbetsbelastning på
ett fåtal nyckelpersoner. Eftersom att riktlinjerna var
nya kom också den interna processen att ta mer tid än
vad vi förväntade oss.
Utvecklingen inom grundutbildningen har varit starkt
positiv inom ramarna för befintliga kurser. På forskningssidan konstateras att flera nya projekt har beviljats
anslag och att publiceringen i internationella tidsskrifter var tillfredställande.
Externa forskningsanslag har erhållits, enskilt eller i
samarbete med forskare utanför institutionen, av Martin Eriksson, Lars Fredrik Andersson, Lena AnderssonSkog, Thomas Pettersson, Magnus Lindmark och Helén
Strömberg. Lars Fredrik Andersson erhöll under året ett
av universitetets karriärbidrag.
Vidare utlystes under hösten en post-doktortjänst på ett
år. Vid årsskiftet var tillsättningen ännu inte klar.
Utbildning på forskarnivå
i ekonomisk historia år 2011
Under året disputerade två personer. Institutionen
bekostade två forskningsmånader vardera för de nydisputerade. Anställningsbarheten för de nydisputerade
har varit god. De har antingen direkt kunnat fortsätta
inom akademin eller anställts vid annan myndighet.
Under hösten utlystes två doktorandtjänster med tillträde efter årsskiftet. Sökbilden var god. Doktoranderna
avlönas med fakultetsmedel.
Forskningssatsningar – nationella och internationella samarbeten
Under året intensifierades arbetet med en långsiktig
satsning på att utveckla och stärka nationella och internationella forskningssamarbeten inom olika områden.
En satsning på att hitta former för att systematiskt
utveckla kvaliteten på externa forskningsansökningar
och att få fler att söka medel har också sjösatts.
Dessa satsningar har kommit till stånd som resultatet
av ett under året pågående utvärderingsarbete där insti-

tutionens ställning i och bidrag till ämnets nationella
och internationella utveckling diskuterats.
Grundutbildning
Institutionen tog över ansvaret som värdinstitution för
Vårdadministrativa programmet vid halvårsskiftet. Det
kom att innebära en hel del omställningar beträffande
bemanning och ansvar. Med kort framförhållning löstes
dock det mesta av arbetet utan större problem för studenter och personal. Beträffande institutionens värdprogram har Samhällsvetarprogrammets sista termin
gjorts om och reviderats. Mastersprogrammet Samhällsanalys och utredningsarbete har haft svårt att attrahera studenter, ett problem vi delar med andra program på fakulteten.

Nyckeltal
Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

2011
98

2010
92

81

86

8

9

Antal aktiva forskarstuderande

5

10

Antal doktorsexamina

2

5

Antal licentiatexamina

1

-

Forskarutbildning
Nyantagna

2

Personal
Antal anställda (heltid)

18,2

19,2

Antal professorer (heltid)

2,0

2,2

Antal lärare (heltid)

9,0

9,2

Antal anställda som doktorand (heltid)

4,0

5,0

Andel disputerade lärare (%)

100

98

Andel kvinnor (av lärare) (%)

33

33

10,8

11,0

Intäkter, mnkr

13,4

13,4

Kostnader, mnkr

13,0

12,1

Årets resultat, mnkr

0,3

1,3

Balanserade medel, mnkr

7,1

5,5

– Varav myndighetskapital

3,9

3,5

– Varav periodiserade medel

3,2

2,0

Andel lönekostnader (%)

73

74

Andel lokalkostnader (%)

7

7

Andel extern finansiering (%)

15

35

Andel (statliga) anslag (%)

85

65

57

44

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Handelshögskolan
Efter ett antal år med ett ansträngt bemanningsläge har
situationen successivt stabiliserats under 2o11 och utsikterna inför 2012 ser goda ut. Det har också skett
betydande kompetensförstärkningar inom den befintliga personalstyrkan; fem adjunkter har befordrats till
lektorer, lektor till docent och tre docenter har befordrats till professorer. Totalt sett har andelen disputerade
lärare ökat till 80 procent.
Det är vidare mycket glädjande att de flesta nydisputerade medarbetare har forskningsfinansiering på 50
procent eller mer. Vi har under året rekryterat tre post
doktorer, varav en inom ramen för CiiR (det Vinnovafinansierade Centre for Inter-Organizational Innovation
Research) och en Browahldstipendiat. Sex nya doktorander har antagits med verksamhetsort Umeå, samt
fyra doktorander kopplade till vårt samarbete med
University of Dar es Salaam. Vi har även via projektmedel anställt en ny gästprofessor och en gästlektor.
Vi har under året fortsatt att genomföra olika strategiska satsningar för att minska vårt myndighetskapital och
detta ligger nu inom den rekommenderade nivå.
Forskning
2011 var ett synnerligen produktivt år för företagsekonomi. Antalet publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter nådde över 40 stycken och därtill publicerades
mer än 20 bokkapitel. Vi hade även ett framgångsrikt år
i forskarutbildningen med sju disputationer vid UmU
och en vid University of Dar es Salaam inom ramen för
vårt samarbete.

dock förmånen att få 3,5 stipendiater via UmU och 3
från Svenska Institutet. Samtidigt fortsätter antalet
inresande utbytesstudenter att vara högt (drygt 170, en
ökning jämfört med 2010). Även antalet utresande
studenter låg relativt högt, drygt 150.
Vidareutveckling av utbildningsprogram har initierats
under året, bl.a. en proaktiv omläggning av andra året
av våra mastersprogram och en vidareutveckling av
Företagarprogrammet i Skellefteå. En positiv utveckling
är att antalet studenter som gör praktik ökade under
året. Studenter har också vunnit uppsatspriser, uppmärksammats internationellt för innovationer (Företagarprogrammet), framgångsrikt deltagit i Venture Cup
med forskaridéer i samarbete med Uminova innovation,
med mera. Under året har vi även inom ramen för
LedarskapsAkademin genomfört strategiska ledarskapsprogram åt Rikspolisstyrelsen.
Examensrätterna för kandidat-, magister- och masterexamen utvärderades av Högskoleverket och besked
väntas i april 2012.
Den Nya Handelshögskolan
Under våren 2011 fattades beslutet att Handelshögskolan (företagsekonomi) den 1/1 2012 skulle gå samman
med Institutionen för nationalekonomi och Statistiska
institutionen. 2011 präglades därför i stor utsträckning
av diskussioner inför beslutet och därefter i första skedet av samordning av den administrativa personalgruppen och planering inför samgåendet.
Nyckeltal

2011

2010

1125

1 191

79

77

8

1

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning
Nyantagna

11

3

Antal aktiva forskarstuderande

35

35

Ny extern forskningsfinansiering har erhållits, bl.a. nya
medel från SIDA för ovan nämnda samarbete med University of Dar es Salaam, flera nya projekt från Vinnova,
post doc finansiering från FAS, samt program och post
doc finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser samt närmare 6 miljoner från Söderberghs stiftelser.
Markus Hällgren erhöll under våren ett av UmUs karriärbidrag. Flera forskare fick priser och omnämnanden
för sina artiklar.

Antal doktorsexamina

6

3

Antal licentiatexamina

2

1

91,4

91,5

Vi har 2011 haft tio internationella gästforskare, bl.a.
Professor Devi Gnyawali från Virgina Tech och professor Lettice Rutashoboya (genom ett av UmUs bidrag för
kvinnliga gästprofessorer). Besöken har genomgående
varit lyckosamma och i flera fall resulterat i ytterligare
forskningssamarbeten.

Antal helårsstudenter per lärare

Utbildning
Vårt Master’s program in Strategic Project Management
erhöll förnyad status som Erasmus Mundusprogram.
Programmet koordineras av Herriot Watt University
och den andra partnern är Politecnico di Milano. Studenterna läser den tredje och sista terminen i Umeå.
Efter införandet av studieavgifter minskade antalet
utomeuropeiska free movers på våra program. Vi hade

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

8,8

8,2

Antal lärare (heltid)

54,6

59,5

Antal anställda som doktorand (heltid)

19,8

16,0

Andel disputerade lärare (%)

80

71

Andel kvinnor (av lärare) (%)

37

34

20,6

20,0

Intäkter, mnkr

83,2

78,1

Kostnader, mnkr

86,0

79,5

Årets resultat, mnkr

-2,9

-1,4

Balanserade medel, mnkr

22,0

17,9

Ekonomi

– Varav myndighetskapital

6,0

8,9

16,0

9,0

Andel lönekostnader (%)

58

59

Andel lokalkostnader (%)

9

9

Andel extern finansiering (%)

29,7

25

Andel (statliga) anslag (%)

70,3

75

20

18

– Varav periodiserade medel

– Varav forskningsanslag (%)

Informatik; teknik
och människa
Inom ämnet informatik studerar vi samspelet mellan
människa och teknik för att lära oss att utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar. Institutionen för informatik vid Umeå universitet bedriver
forskning inom ett antal områden, framför allt interaktionsdesign, IT-management och e-hälsa.

Forskning
Under 2011 erhöll institutionen bland annat finansiering för deltagande i projekten Branschkartläggning
ProcessIT (Vinnova), PrimeCare IT (Baltic Sea Region),
ProcessIT Innovations 2012-2014 (Vinnova) samt två
förstudieprojekt ur Vinnovas utlysning om Utmaningsdriven Innovation. Detta är glädjande då det visar att
institutionens satsning på att öka personalens kompetens i att söka extern finansiering slagit väl ut. Denna
satsning fortsätter under 2012,
Under 2011 producerade institutionen en bok, två avhandlingar, 14 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och ett
bokkapitel. Antalet konferensbidrag till vetenskapliga
konferenser uppgick till 14.
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. Under 2012 kommer också Annette Markham,
University of Arizona att knytas till institutionen som
gästprofessor.
Utbildning
Institutionens grundutbildningsverksamhet har de
senaste fyra åren genomgått en noggrann översyn. Detta har bland annat inneburit en ökning av antalet utbildningsprogram, utveckling av kurser samt en satsning på nätkurser. Under 2011 startade vi två nya utbildningsprogram; Mastersprogrammen i Cross Media
Interaction Design (ges i sin helhet i Skellefteå) och IT
management. Vi startade också så kallade satellitgrupper till Systemvetenskapliga programmet i Skellefteå
och Örnsköldsvik. På grundnivå bedrivs institutionens
undervisning i huvudsak på Systemvetenskapliga pro-

grammet med inriktning mot design, interaktion och
innovation, Digital medieproduktion och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.
Vi ger även kurser på andra utbildningsprogram vid
Umeå universitet och fristående campuskurser. Till
detta kommer ett antal nät- och sommarkurser. På
avancerad nivå ansvarar institutionen utöver de två
tidigare nämnda mastersprogrammen även för programmet i Human-Computer Interaction.
Samverkan
En viktig styrka inom både forskning och utbildning är
institutionens öppenhet och attraktionskraft för samarbete 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 universitet och Luleå tekniska universitet vilket ger en unik
position för samverkan med regionens IT-företag och
basindustri. Vi deltar också i ett antal EU-projekt inom
e-hälsoområdet som alla bedrivs i samverkan med nationella och internationella partners. Våra utbildningar
bedrivs med en relativt hög grad av samverkan med
framför allt externa aktörer. Både satellitgrupperna i
Örnsköldsvik och Skellefteå samt mastersprogrammet i
Cross Media Interaction Design har utvecklats och drivs
i nära samverkan med det lokala näringslivet.
Nyckeltal

2011

2010

360

359

76

65

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

2

2

14

14

2

3

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

42,2

43,4

6,6

4,3

32,4

29,5

Antal anställda som doktorand (heltid)

7,3

9,3

Andel disputerade lärare (%)

67

66

Andel kvinnor (av lärare) (%)

22

21

11,1

12,2

Intäkter, mnkr

44,4

53,7

Kostnader, mnkr

45,1

44,9

Årets resultat, mnkr

-0,7

8,8

Balanserade medel, mnkr

13,2

16,9

– Varav myndighetskapital

17,1

17,8

– Varav periodiserade medel

-3,9

-0,9

Andel lönekostnader (%)

52

49

Andel lokalkostnader (%)

9

9

Andel extern finansiering (%)

32

33

Andel (statliga) anslag (%)

68

67

30

24

Antal lärare (heltid)

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Juridik
Institutionen har under 2011 kännetecknats av stora
arbetsmiljöproblem som orsakat flera byten av institutionsledningar. En kartläggning av den psykosociala
arbetsmiljön vid institutionen gjordes under våren 2011.
Den visade på stora arbetsmiljöproblem som bl.a. medfört att institutionens målsättning att engagera medarbetarna i ett förnyat visions- och målarbete under året
för att identifiera och formulera institutionens visioner,
strategier och mål för utbildning, forskning och samverkan inte har genomförts tillfullo.
Uppdraget från fakulteten att slutföra arbetet med att
utreda former för samarbete med den statsvetenskapliga institutionen avslutades under hösten då det inte
bedömdes leda till någon förbättring av verksamheten.
Utbildning
Det gångna året har till större delen ägnats åt förberedelser inför HSV:s utvärdering. Arbetet påbörjades i
februari 2011 och inkluderade samtliga lärare och andra
anställda. Förberedelserna skedde i nio olika lärarlag
som gick igenom undervisningen på samtliga kurser
med avseende på måluppfyllelse enligt examensordningen beträffande jurist- och magisterexamen. En
avnämarenkät utformades och genomfördes under
ledning av den pedagogiska konsult som institutionen
har anställt. Institutionen lämnade tre olika självvärderingar till HSV i december 2011. Under året påbörjades
arbetet med att implementera bedömningskriterier på
samtliga av juristprogrammets terminer med utgångpunkt i det under 2010 genomförda projektet rättssäker
examination. I pedagogiska seminarier diskuterades
självständiga arbeten på juristprogrammet och behovet
av att bl.a. öka genomströmningen under kurstid, professionalisera såväl handledning som bedömning av
arbetena samt utforma ett system som kan bidra till
institutionsgemensam kravnivå för arbetena. Institutionen samverkar med andra lärosäten för att bryta den
nationella AB-normen vid bedömning av självständiga
arbeten på juristprogrammet.
I arbetet med pedagogiska frågor har särskild pedagogisk konsult deltagit.
Behov av förstärkt arbete för den kort- och långsiktiga
kompetensförsörjningen har tydliggjorts under året
liksom behovet av konsekvensbedömningar av aviserade neddragningar på grundutbildningen. Under året
nyrekryterades två adjunkter för att täcka behovet av
skatterättskompetens samt en vikarierande lektor med
rättshistorisk kompetens.
Forskning
Under hösten har institutionen arbetat med en kartläggning av forskningen vid institutionen under perioden 2006–2011 samt en diskussion om strategier och
möjligheter/utveckling av den forskning som bedrivs

vid institutionen. Ett arbetsutkast har presenterats vid
årsskiftet.
Baserat på vad som är infört i Diva den 10 januari 2012
har 35 publiceringar gjorts under 2011.
För 2011 uppgick beviljade externa medel till 7 300 803
kr.
Ekonomi, samverkan och verksamhetsstöd
Institutionens ekonomi är fortfarande god.
Vid institutionen finns en omfattande samverkan på
olika plan, såväl nationellt som internationellt, som
riktar sig mot såväl myndigheter, lagstiftare som mot
andra organ och organisationer.
Under hösten 2011 har institutionen genomfört en omorganisation av den administrativa delen vilket bl.a.
inneburit en utökning av den och tydligare arbetsuppgifter för de berörda.

Nyckeltal

2011

2010

858

859

86

85

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

0

Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

1

5

17

17

1

0

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

65,5

64,3

5,0

5,0

47,0

44,5

Antal anställda som doktorand (heltid)

11

12,0

Andel disputerade lärare (%)

47

51

Andel kvinnor (av lärare) (%)

54

61

18,2

19,3

Intäkter, mnkr

55.1

57,2

Kostnader, mnkr

56,2

57,2

Årets resultat, mnkr

-1,1

0

Balanserade medel, mnkr

12,0

14,8

– Varav myndighetskapital

8,8

9,8

– Varav periodiserade medel

3,2

5,0

Andel lönekostnader (%)

65

64

Andel lokalkostnader (%)

8

6

Andel extern finansiering (%)

21

22

Andel (statliga) anslag (%)

79

78

19

18

Antal lärare (heltid)

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Kostvetenskap

Under hösten 2011 har kompetensväxling inom ekonomiadministration påbörjats med anledning av att nuvarande administrativ samordnare med ansvar för ekonomiadministration har beviljats delpension och går i
pension sommaren 2013.

År 2011 inleddes med en balans på 1.8 MKr inom
grundutbildning (GU) och -0.04 MKr inom forskning/forskarutbildning (Fo/FoU). Den budget som har
kunnat läggas för 2012-2014 är i balans med uppdraget.

Resultaten av medarbetarundersökningen visade ett
helhetsbetyg (NMI) på 69 att jämföra med ett NMI på
62 i 2008 års undersökning.

Grundutbildning
Aktiviteter för att upprätthålla hög kvalitet på undervisningen och öka andelen undervisning som utförs av
disputerade har genomförts. Institutionens lärare har
uppmuntrats att gå UPC-kurser, och andelen undervisning som utfördes av disputerade ökade från 36 % 2010
till 41 % 2011. Kvalitetssäkring av A- och B-kursen i
Kostvetenskap som påbörjades under hösten 2010 har
slutförts. Den nya lärarutbildningen i hem- och konsumentkunskap startade hösten 2011 och har innefattat
ett omfattande planeringsarbete. En ny policy för fördelning av timresurser inom grundutbildningen fastställdes hösten 2011 och en arbetsgrupp har tagit fram
ett förslag till handlingsplan för internationalisering
som kommer att fastställas under 2012.
Forskning
Aktiviteter för att öka forskningsanknytningen bland
personalen och utveckla forskningskompetens inom
samtliga utbildningsområden har fortsatt. Under 2011
disputerade två doktorander, en doktorand blev antagen i Kostvetenskap inom en nationell forskarskola i
hem- och konsumentkunskap som finansieras av Vetenskapsrådet i samarbete med Uppsala universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i Kristianstad. Två
docenter har befordrats till professor i kostvetenskap
och två lektorer har rekryterats. I januari 2011 tillträddes ett 4-årigt biträdande lektorat inom HK i samarbete
med Umeå School of Education (USE).
Samverkan och innovation
Institutionen har varit engagerade i olika förtroendeoch expertuppdrag inom och utanför UmU och som
samarbetspartner inom forskning och utbildning nationellt och internationellt. Inslag om institutionens verksamhetsområden och/eller där institutionens lärare och
forskare uttalar sig som expert har förekommit ofta i
media.
Verksamhetsstöd
Ålderstruktur i kombination med ökad forskning på
institutionen har krävt ökad flexibilitet i undervisningsplaneringen och inneburit ökad belastning på studierektor och undervisande lärare. Rekryteringen av de två
lektorerna bidrar delvis till att trygga kompetensförsörjningen på undervisningssidan de närmaste åren.
Institutionens lärare har hög ämneskompetens och
pedagogisk skicklighet och flera lärare har under året
medverkat som lärare vid kurser som ges av UPC.

Verksamhetsberättelse fastställd vid beslutsmöte 5
mars 2012.

Nyckeltal

2011

2010

239

211

74

80

44

46

Nyantagna

1

2

Antal aktiva forskarstuderande

6

6

Antal doktorsexamina

2

1

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

31,1

29,2

2,3

0,3

23,3

19,6

Antal anställda som doktorand (heltid)

3,8

4,8

Andel disputerade lärare (%)

47

44

Andel kvinnor (av lärare) (%)

93

84

10,3

13,1

Intäkter, mnkr

27,4

24,2

Kostnader, mnkr

26,0

24,5

Årets resultat, mnkr

1,4

-0,3

Balanserade medel, mnkr

7,8

6,4

– Varav myndighetskapital

3,1

1,7

– Varav periodiserade medel

4,7

4,6

Andel lönekostnader (%)

59

55

Andel lokalkostnader (%)

13

15

Antal lärare (heltid)

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

Andel extern finansiering (%)
Andel (statliga) anslag (%)
– Varav forskningsanslag (%)

3

1

97

99

15

12

Kulturgeografi
Nyckeltal

Antalet studenter på grundutbildningen minskade under 2011 till 193 helårsstudenter (en minskning med 4
%). Institutionens två grundutbildningsprogram, samhällsplanerarprogrammet och turismprogrammet, samt
de två därtill kopplade mastersprogrammen står för
stabiliteten i studenttillströmningen. Utöver programmen erbjuder institutionen också en rad fristående
kurser samt kurser inom ramen för lärarutbildningen.
Institutionen arbetar aktivt med studenternas anställningsbarhet.
I allt fler kurser deltar näringslivsrepresentanter,
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 uppgradering av studentlabbet, utökad exkursionsverksamhet och fler undervisningstimmar per kursmoment.
per kursmoment.
Institutionen är värd för MFS (Minor Field Studies).
Under året utdelades 4 MFS-stipendier. 5 studenter och
1 lärare deltog i en intensivkurs inom ramen för Erasmus. 2 studenter från institutionen har studerat utomlands via universitetens utbytesavtal. Vidare har 2
studenter och 2 doktorander studerat vid institutionen
inom ramen för våra utbytesavtal. Kurserna på avancerad nivå är engelskspråkiga och attraherar internationella studenter. Under året har andelen utländska studenter på masterkurserna uppgått till ungefär tre fjärdedelar.
Forskare vid institutionen deltar i tre av de fjorton särskilt utpekade starka forskningsmiljöerna inom universitetet: 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 mkr), VR:s ”SIMSAMprojekt” (28 mkr), MISTRA:s ”Future Forests” (320
mkr), Naturvårdsverkets ”Friluftsliv i förändring”
(33 mkr). Under året erhöll institutionen tre större
forskningsbidrag; två från Mistra Arctic Futures: ”From
Resource Hinterland to Global Pleasure Periphery?” (8
mkr) och ”Preparing for and Responding to Disturbance; Arctic Lessons for Sweden” (5,7 mkr) samt från
Formas ”Mobilisering av landsbygden” (15 mkr).
Förutom medel från dessa särskilda forskningsrådsutlysningar erhölls bidrag från VR:s
ordinarie utlysning, FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, CMF, EU:s Interreg program BotniaAtlantica.
Vid Transportforskningsenheten (TRUM) har två forskningsprojekt varit aktiva under 2011: projektet ”Botniabanan – Nya spår mot framtidens personresande?”
finansierat av VINNOVA och Trafikverket och projektet
”Resande i glesa bygder – kvinnors och mäns livsförutsättningar” finansierat av VINNOVA.

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

2011

2010

193

202

76

77

3

4

Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

2

-

19

20

4

4

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

47,9

43,0

7,0

6,0

Antal lärare (heltid)

20,5

17,5

Antal anställda som doktorand (heltid)

13,0

-

Andel disputerade lärare (%)

100

100

Andel kvinnor (av lärare) (%)

32

26

Antal helårsstudenter per lärare

9,4

11,8

Intäkter, mnkr

41,0

33,7

Kostnader, mnkr

44,7

38,5

Årets resultat, mnkr

-3,7

-4,8

Balanserade medel, mnkr

15,2

14,4

Ekonomi

– Varav myndighetskapital

0,4

4,2

14,8

10,2

Andel lönekostnader (%)

59

60

Andel lokalkostnader (%)

7

8

Andel extern finansiering (%)

40

43

Andel (statliga) anslag (%)

60

57

57

48

– Varav periodiserade medel

– Varav forskningsanslag (%)

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 samförfattarskap och utveckla samarbetsprojekt.

Nationalekonomi
Vår målsättning är lika enkel som självklar; att erbjuda
forskning och utbildning i nationalekonomi av hög
internationell klass. Forskningen skall vara publiceringsbar i välrenomerade internationella tidskrifter och
våra studenter skall efter examen ha hög anställningsbarhet.
Personal
Fundamentet för att klara målsättningen är vår personal. Vi har 14 disputerade lärare/forskare; 7 professorer, 9 lektorer varav 4 är docenter. 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, 3
internationellt rekryterade post docs och 16 forskarstudenter anställda. Ledningsfunktion och administration
av kursprogram, forskningsprojekt, 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 nationalekonomi traditionellt är ett mansdominerat område. Under 2011
antogs fyra nya doktorander.
Utbildning
Undervisning ges på grund- och avancerad nivå samt på
forskarnivå inom ämnena Nationalekonomi respektive
Ekonometri. Institutionen ansvarar tillsammans med
Statsvetenskapliga institutionen för politices kandidatprogrammet på kandidatnivå. Vi ansvarar även och ger
ett komplett 2-årigt kursutbud inom masterprogrammet i nationalekonomi. Alla kurser på programmet ges
på engelska och årets kull består av cirka femton studenter.
Vi medverkar i flera andra utbildningsprogram, t ex
Civilekonom-programmen (4 olika inriktningar), Samhällslärarutbildningen, Studie- och yrkesvägledarutbildningen (SYV), Turismprogrammet på kandidatnivå,
Samhällsplanerarprogrammet på kandidatnivå, Vårdadministrativa programmet på masternivå 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
naturresursekonomi, 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 internationella 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 Sve-

riges Lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet
och som är lokaliserat till institutionen. 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 universitet, Helsingfors universitet, Örebro
universitet, Luleå universitet, Södertörns högskola,
University of Wisconsin (Madison), University of Massachusetts, Otto von Guericke University (Magdeburg,
Tyskland), University of Amsterdam och Universidad de
Autonoma (Barcelona).
Framtid
Vår ambition är först och främst att vidareutveckla vår
forskning inom de områden där vi redan är starka.
Under 2012 kommer vi att försöka ytterligare stärka det
redan starka området offentlig ekonomi med bland
annat ett nyinrättat lektorat. Vi är relativt framgångsrika när det gäller externa medel men med en ambition
att långsiktigt hålla cirka 15 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.
Nyckeltal

2011

2010

270

282

83

81

10

10

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

4

5

20

22

1

5

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)
Antal lärare (heltid)

30,8

28,1

6,5

6

14,6

16,2

Antal anställda som doktorand (heltid)

8,0

-

Andel disputerade lärare (%)

93

85

Andel kvinnor (av lärare) (%)

16

12

18,9

18,1

Intäkter, mnkr

28,8

27,0

Kostnader, mnkr

27,3

27,4

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

Årets resultat, mnkr

1,6

-0,4

13,5

13,2

– Varav myndighetskapital

5,8

4,2

– Varav periodiserade medel

7,7

9,0

Andel lönekostnader (%)

65

67

Andel lokalkostnader (%)

10

9

Andel extern finansiering (%)

18

22

Andel (statliga) anslag (%)

82

78

55

48

Balanserade medel, mnkr

– Varav forskningsanslag (%)

Pedagogik
Under 2011 bestod den stora förändringen vid institutionen av att integrationen av medarbetare från fd.
Enheten för undervisning och lärande slutfördes. Efter
en ombyggnad av ett antal tjänsterum fick samtliga nya
medarbetare plats vid institutionen.
Utbildning (grund- och avancerad nivå)
Under året har en central och viktig påverkansfaktor
varit de förändrade budgetramarna för utbildning på
grund- och avancerad nivå. Detta har inneburit att
institutionen minskat kursutbudet (antal kurser och
studenter); ett utvecklingsarbete med fokus på ökad
genomströmning; utarbetandet av en utbildningsstrategi för kommande prioriteringar av framtida kursutbud;
och utvecklings- och kvalitetsarbete i form av pedagogiska utvecklings- och strategiseminarier.
Institutionens uppdrag på polisutbildningen har i stort
sett varit oförändrat under året. De upphandlade kurserna på lärarutbildningen har inneburit ett antal nya
uppdrag samt en ökad samverkan med andra institutioner inom det utbildningsvetenskapliga området. Två
faktorer rörande uppdrag inom samhällsvetenskaplig
fakultet har fått konsekvenser för det idrottspedagogiska området vad gäller volym och kompetens: en förändring av det idrottsvetenskapliga programmet då medverkan av medfak. upphörde samt fortsatt nollintag på
Ledarskap- och coachingprogrammet.
Institutionens stora utbildningsvolymer från tidigare år
innebär en markant ökning av antalet examens- och
uppsatsarbeten. Detta har motiverat ett kvalitetsarbete
med syfte att förbättra institutionens rutiner avseende
kursansvar, handledning och examination av examensoch uppsatsarbeten.
Forskning
Institutionens prioriterade områden (Idrottspedagogik;
Ledarskap, Organisation och Arbetsliv; Lärande och
IKT; Specialpedagogik och Utvärdering och Bedömning) utökades med ytterligare ett område VASS, Values
and Social Justice in Societies. Ett antal nationella och
internationell gästprofessorer bidrog till vetenskaplig
förstärkning till dessa områden i form av seminarier,
medverkan i forskningsansökningar och publiceringsverksamhet. Eftersom det var svårigheter att få behöriga sökanden till det utlovade professorspaketet i specialpedagogik tog processen en ny vändning och arbetet
med att rekrytera en docent i pedagogik med inriktning
mot specialpedagogik påbörjades. Trots den försenade
tillsättningen av forskningsledare har specialpedagogikområdet arbetat aktivt och bl.a. fortsatt utveckla ett
universitetsövergripande specialpedagogiskt nätverk.
Institutionens arbete med att utmana en dominerande
undervisningskultur till en kultur som främjar både
undervisning och forskning har inneburit att antalet
publiceringar har fortsatt öka liksom antalet forskningsansökningar, det sistnämnda dock utan någon
större framgång förutom området Idrottspedagogik
som var lyckosamma med ett flertal mindre externa
bidrag från Centrum för Idrottsforskning; fem medar-

betare erhöll forskningsmedel från Umeås Lärarhögskola och en gemensam ansökan med UCER resulterade i
forskningsmedel från VR till området Utvärdering &
Bedömning. Institutionens forskningsansvarige fick,
tillsammans med institutionens adjungerade professor,
i uppdrag att ta fram en institutionsövergripande forskningsstrategi som skall redovisas juni 2012. Detta arbete har varit en prioriterad uppgift för forskningsutskottet under året.
De utannonserade professurerna fick sju sökande och
sakkunnigförfarandet pågick under hösten 2011.
Samverkan
Institutionen har ett flertal nationella och internationella samverkan- och utbytesprojekt och externa utbildningsuppdrag. Sydafrika, Ukraina, England, Tyskland
och Irland är några samarbetspartners och externa
uppdrag riktar sig till skolor, kommuner och föreningar/förbund. Programmet för personal- och arbetslivsfrågor har ett nära samarbete med arbetslivets organisationer och företag. För att koordinera alla uppdrag
och projekt utsågs en samverkansansvarig vid institutionen och ett policydokument utarbetades för att dels
ha en tydlig och transperent besluts- och beredningsprocess i linje med institutionens organisationsstruktur,
dels förankra uppdragen ur ett verksamhetsperspektiv.
Nyckeltal

2011

2010

700

762

67

61

323

229

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning
Nyantagna

7

6

27

20

Antal doktorsexamina

4

4

Antal licentiatexamina

2

Antal aktiva forskarstuderande

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

112,4

115,6

2,4

3,7

Antal lärare (heltid)

77,1

85,6

Antal anställda som doktorand (heltid)

21,4

17,1

Andel disputerade lärare (%)

46

46

Andel kvinnor (av lärare) (%)

52

53

13,3

11,6

Intäkter, mnkr

87,0

86,9

Kostnader, mnkr

87,8

93,9

Årets resultat, mnkr

-0,8

-7,0

Balanserade medel, mnkr

8,9

3,1

– Varav myndighetskapital

5.7

2,4

– Varav periodiserade medel

3,1

0,7

Andel lönekostnader (%)

62

62

Andel lokalkostnader (%)

9

9

Andel extern finansiering (%)

15

21

Andel (statliga) anslag (%)

85

79

14

13

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Psykologi

•
•

•
2011 var ett bra år för institutionen för Psykologi. Den
generationsväxling som påbörjats de senaste åren går
vidare. Under året anställdes en ny universitetslektor,
Anna Sundström. Institutionen påbörjade även en process för att rekrytera 2 lektorer inom arbets- och organisationspsykologi samt en lektor med inriktning mot
neuropsykologi.
Gästföreläsningar under året inkluderade:
Professor Drazen Domijan,University of Rijeka; Associate Professor Evgeny Osin, National research University
in Moscow; Professor Gustaf Gredebäck, Uppsala
Universitet; Doktorant Hugo Hesser, Linköpings
Universitet; FD Jonas Olofsson, Stockholms
Universitet; Dr Christopher Martell, University of
Washington; Professor Eva Sundin, Nottingham Trent
University; Mathias Allemand, University of Zurich; FD
Håkan Nilsson, Uppsala Universitet.
Utbildning
Institutionens utbildningar fortsätter att vara populära,
psykologprogrammen har fortsatt mycket högt
söktryck, Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap
har ca 1,5 sökanden per plats och Magisterprogrammet i
arbetsliv och hälsa med beteendevetenskaplig inriktning har högst söktryck av de fyra inriktningarna.
Söktryck till de fristående kurserna kunde dock vara
högre. Arbetet med att utveckla institutionens undervisningsverksamhet har bland annat resulterat i att vi
hösten 2011 kunde starta ett masterprogram i kognitionsvetenskap och ett magisterprogram i arbetsliv och
hälsa samt att vi från hösten 2012 tillsammans med
idrottsmedicin kommer att ge ett treårigt tränarprogram som leder till kandidatexamen. För att befrämja
internationalisering har institutionen under 2011 börjat
bjuda in gästlärare från olika europeiska universitet
som kommer att besöka institutionen under hösten
2011 och våren 2012 och delta i grundutbildningen.
Sammanlagt 6 gästlärare planeras komma. Under 2011
har också arbetet med att planera två stora konferenser
i psykologi och kognitionsvetenskap som skall befrämja
studenternas möte med forskning och näringsliv påbörjats. Konferenserna kommer att äga rum hösten 2012.
Forskning
Under 2011 har forskare på institutionen publicerat 55
internationella peer-reviewed artiklar, 4 böcker och 5
bokkapitel.
Ingrid Scheele tog ut doktorsexamen. Nya forskningsanslag för ca 4,6 miljoner kronor beviljades till forskare
på institutionen. De projekt som fick över 100 tkr i
anslag var:

•

Besvärsutlösande miljöfaktorer, hantering av
besvär samt livskvalitet vid astma och allergi
(Steven Nordin, Astma och Allergiförbundet)
En ämnesöverskridande ansats för att minska
markskador vid drivning i samband med
slutavverkning
(Annika Nordlund, Skogsforsk/Formas)
Ledarskapets betydelse för lagets motivationsklimat och prestation
(Peter Hassmen, CIF)
Specifika reaktiva föreningar som orsak till
sensitisering, en möjlig förklaring till sjukahusyndromet och kemisk känslighet?
(Jessica Körning Ljungberg, Formas).

Samverkan
Under året inleddes en utvidgad satsning på samverkan
i och med att Mattias Lundberg tilldelades ett samverkansansvar på en omfattning av 10% av sin tjänst. Exempel på aktiviteter inom detta område var satsningen
på Psykologisk Salong i samarbete med Norrlandsoperan samt att vi påbörjat planeringen för alumnföreningar för våra studenter. Dessutom påbörjades ett projekt
för att skapa långsiktiga kontakter med strategiska
samarbetspartners inom näringsliv och förvaltning.

Nyckeltal

2011

2010

492

496

96

94

19

3

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

3

6

25

21

1

3

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

82,2

83,1

8,0

7,0

Antal lärare (heltid)

42,1

40,1

Antal anställda som doktorand (heltid)

18,8

16,8

Andel disputerade lärare (%)

90

88

Andel kvinnor (av lärare) (%)

36

28

11,9

12,5

Intäkter, mnkr

76,8

82,0

Kostnader, mnkr

82,6

82,0

Årets resultat, mnkr

-5,9

0

Balanserade medel, mnkr

17,6

23,7

– Varav myndighetskapital

8,0

13,9

– Varav periodiserade medel

9,5

9,8

Andel lönekostnader (%)

56

54

Andel lokalkostnader (%)

11

11

Andel extern finansiering (%)

12

21

Andel (statliga) anslag (%)

88

79

23

21

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Socialt arbete
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
Utbildning
Institutionen har fortsatt god tillströmning av studenter
till socionomprogrammet även om antalet sökande
under 2011 hade minskat något i jämförelse med tidigare år. Tillströmningen till masterprogrammet är fortsatt lågt vilket innebar att vi även i år tvingades till ett
nollintag. Genomströmningen på socionomprogrammet
är fortsatt högt. Under året har vi påbörjat en utveckling av två nya kurser på avancerad nivå, en internationell kurs om 15hp och en kurs som ingår i socionomprogrammets sjunde termin men som också kommer
vara sökbart som fristående kurs. Kursen omfattar
socialt arbete i hälso- och sjukvård. Vi beräknar att
kurserna kan komma att genomföras för första gången
ht 2012. Även ett omfattande arbete att omvandla PPU
inslaget (professionell och personlig utveckling) i socionomprogrammet till kurs har påbörjats. Arbetet är
omfattande då kursen kommer att omfatta samtliga av
programmets sju terminer. Kursen beräknas kunna
påbörjas ht 2013. Efter beslut av rektor kommer från ht
2012 de två sökbara programmen, ett i Örnsköldsvik
och ett i Skellefteå, att omvandlas till ett program som
ges till tre studieorter (Örnsköldsvik, Skellefteå och
Luleå).
Rekryteringssituationen
Ett lektorat ute på annons. Sakkunnigutlåtande väntas i
februari 2012. Vi ser inga rekryteringsbehov under
2012 då vi har en stabil personalgrupp och ytterst få
pensionsavgångar, då majoriteten väljer att arbeta till
67.

vare: Örnsköldsviks kommun. 2) Masterutbildning för
socionomer med inriktning mot barn och ungdomar,
uppdragsgivare: Örnsköldsviks kommun.
Internationalisering
Institutionens internationaliseringsarbete har fortsatt i
oförminskad omfattning i relation till tidigare år. Två
Linneaus-Palmeavtal har tecknats, ett med Indien och
ett med Kina. Institutionen har ett brett Erasmussamarbete och vi erbjuder våra lärare årligen undervisning
vid ett 15-tal universitet i Europa. Studentutbytet är
omfattande i synnerhet avseende praktikplaceringar
men ett ökat antal studenter har också valt att läsa teoretiska kurser vid andra universitet i världen som de
sedan kan tillgodoräkna på vår programutbildning.
Forskning
Under 2011 avslutades den strategiska satsningen som
vi redovisat i tidigare års VB och VP. Såväl antalet
publiceringar som antalet externfinansierade projekt
har ökat 2011 i relation till tidigare år.

Nyckeltal
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

Samverkan 2011
För att successivt arbeta för utökad samverkan arbetade
samverksansvarig vid institutionen fram ett strategidokument för samverkan som utgick från Umeå universitets policy för samverkan samt ENS policydokument
för samverkan.
Förfrågan och planering av uppdragsutbildning
1) Ledarskapsutbildning för socialchefer, uppdragsgi-

2010

735

763

77

95

Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

2

3

21

19

0

3

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)

VFU
Under 2011 uppgick antalet avtalsplaceringar, på årsbasis, för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till
totalt 209. Dessa har varit fördelade enligt följande:
Umeå kommun, Kriminalvården, SkolförvaltningenUmeå, FOU-Västernorrland, Örnsköldsviks kommun/skolförvaltningen, Lycksele kommun, Skellefteå
kommun, Renforsens behandlingshem, Vindeln, Kärngården-Umeå, Norrbotten, Öppen Gemenskap-Umeå,
KFUM-Umeå, Atlas-Nordmaling, StadsmissionenSkellefteå. Härutöver har vi en muntlig överenskommelse med Västerbottens landsting-länssjukvården.

2011

Grundutbildning

Antal professorer (heltid)

72,0

70,5

5,0

5,0

56,0

54,5

Antal anställda som doktorand (heltid)

9,0

10,0

Andel disputerade lärare (%)

63

60

Andel kvinnor (av lärare) (%)

58

61

13,1

14,0

Intäkter, mnkr

63,8

62,1

Kostnader, mnkr

66,1

63,9

Årets resultat, mnkr

-2,4

-1,8

Balanserade medel, mnkr

11,5

12,2

– Varav myndighetskapital

3,0

5,3

– Varav periodiserade medel

8,6

6,9

Andel lönekostnader (%)

65

64

Andel lokalkostnader (%)

8

8

Andel extern finansiering (%)

12

13

Andel (statliga) anslag (%)

88

87

19

16

Antal lärare (heltid)

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Sociologi
Sociologiska institutionen har under 2011 visat en fortsatt mycket positiv utveckling.
Grundutbildning
Inom grundutbildningen har vi sett ett något minskat
söktryck på några av våra program och fristående kurser. Genomströmningen ligger på ungefär samma nivåer som tidigare. En översyn av utbildningsutbudet har
genomförts för att uppnå mer hållbara ekonomiska
förutsättningar. Institutionen har ett fortsatt samarbetet med andra utbildningar och program. 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 forskningsmässig bredd
och djup. Välfärdsforskning har fortsatt varit mycket
framgångsrik liksom den arbetsmarknads-, kultursociologisk- och den vetenskapssociologiska forskningen.
Dessa områden har under året erhållit externa stöd,
liksom ett antal samarbetsprojekt med andra institutioner och enheter vid UmU. Två större infrastruktursatsningar har också erhållit externt stöd, vilket stärker
institutionens ställning vad gäller tillgången till kvantitativa datamaterial. Omfattningen på de externa medlen
är stor. År 2011 inbringade bidrag på sammanlagt ca
16,5 miljoner för ett 30-tal projekt med stöd från ett
stort antal finansiärer. I OPUS/Diva ligger institutionen
på en fortsatt hög nivå för antalet vetenskapliga publikationer.

kvarstår dock en brist på undervisande personal som vi
försöker lösa via nyanställningar av lektorer. Institutionens forsknings-/undervisningskompetens har ökat
genom att ett antal lärare och administrativ personal
har deltagit i olika UPC-kurser. En lektor har också
utnämnts till docent och fyra av institutionens docenter
har sökt befordran till professor. Under 2011 rekryterades också fyra internationella och en nationell postdoktor. För att möta kommande pensioneringar pågår ett
arbete med att se över och stärka såväl den administrativa personalen som befordringen till högre positioner i
systemet.
Jämställdhet
Institutionen har ett relativt jämställt ledarskap med
kvinnor på olika ledande positioner, både i institutionsledning och som programansvariga. En bättre könsfördelning har också uppnåtts vad gäller andelen kvinnliga
docenter.
Kort ekonomisk beskrivning
Grundutbildningen har ett överskott på ca 2900 tkr.
Forskarutbildningen visade 2011 även den ett överskott
på ca 3900 tkr. Orsaken till detta är att flera forskare
gått på externa projekt samt sena tillsättningar av doktorandanställningar.
Nyckeltal
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

Ett flertal internationellt kända forskare besökte under
2011 institutionen som gästforskare på längre eller
kortare tid. Ett antal av institutionens egna forskare
deltog också på såväl kortare som längre internationella
utbyten och konferenser.

Kompetensläget är gott med tanke på den stora andelen
disputerade och forskningsverksamma lärare. Inom
området personal-, organisations- och ledarskap samt
till viss del inom biblioteks- och informationsvetenskap

523

77

79

2

4

4

4

25

18

4

6

Antal licentiatexamina

Antal professorer (heltid)

Kompetensförsörjning

487

Forskarutbildning

Personal

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.

2010

Grundutbildning

Internationellt utbyte

Samverkan

2011

Antal anställda (heltid)

1

58,0

56

6,0

6,5

Antal lärare (heltid)

33,5

36,5

Antal anställda som doktorand (heltid)

15,0

13,0

Andel disputerade lärare (%)

92

85

Andel kvinnor (av lärare) (%)

66

71

14,2

14,4

Intäkter, mnkr

59,9

51,1

Kostnader, mnkr

57,0

47,8

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

Årets resultat, mnkr
Balanserade medel, mnkr

2,9

3,3

22,2

21,1

– Varav myndighetskapital

10,0

7,1

– Varav periodiserade medel

10,2

14,0

Andel lönekostnader (%)

59

66

Andel lokalkostnader (%)

6

7

Andel extern finansiering (%)

25

29

Andel (statliga) anslag (%)

75

71

51

38

– Varav forskningsanslag (%)

Statistik
Personalsituation
Institutionen har under de senast åren haft ett stort
rekryteringsbehov. Under våren 2011 anställdes två nya
lektorer, dock kvarstår behovet av fler undervisande
personal och vikarierande personal har används för att
täcka undervisningsbehovet. Under hösten annonserade vi ut nya lektorstjänster som förväntas tillsättas
under 2012.
From januari 2012 ska Statistiska institutionen ingå i
Handelshögskolan.
Undervisning
Vi har under 2011 bedrivit grundutbildning i form av
såväl fakultetsuppdrag som uppdrag från andra institutioner. Mycket av institutionens undervisning görs just i
samarbete och integration med andra institutioner,
såsom Psykologi; Designhögskolan; Företagsekonomi:
Kostvetenskap; Kultur- och medievetenskaper samt
Kulturgeografi.
Under 2010 initierades en genomgripande översyn av
kursplanerna på A-, B- och C-nivå. Under 2011 har
kursplanen för Statistik A genomgått en omfattande
revidering. Kursplanerna för uppsatsarbetena i Statistik
(kandidat, magister samt master) har också omarbetats.
I dessa har de förväntade studieresultaten (FSR) reviderats och tydligare betygskriterier har formulerats i syfte
att uppnå en högre kvalité i studenternas uppsatsarbeten. ”Nätifieringen” av sommarkursen fick ett lyckat
utfall med en dubblering av 2010´s HPR på motsvarande kurs.
Institutionen har haft regelbundna lärarträffar där olika
områden av utbildningsverksamheten har behandlats.
Årets teman har till stor del handlat om kursplanerevideringar, den stundande granskningen av HSV samt om
institutionssammanslagningen.
Forskning
Institutionen har de senaste åren haft en ökande externfinansierad forskningsverksamhet. Under 2011 beviljades institutionen 7,4 miljoner från FAS och VR för projektet "Ojämlikheter i svensk strokevård med avseende
på socioekonomisk status, födelseland, kön och ålder".
Ytterligare 2,3 miljoner beviljades från RJ för projektet
"Statistical methods for analyzing marginal causal effects in matched and unmatched case-control study
designs".
Flera av institutionens medlemmar har deltagit i externfinansierade projekt vid andra forskningsmiljöer
och institutionen är djupt involverad i två VRfinansierade långsiktiga forskningsprogram: ”Befolkningen-åldrande och livsvillkor” (10 år Linnéstöd, VR)
och ”Microdata research on childhood and lifelong
health and welfare” (5 år SIMSAM, VR).
En av institutionens medlemmar tilldelades Umeå universitets karriärbidrag.

Under året har en lic- och två doktorsexamen ägt rum,
se verksamhetsberättelse för utbildning på forskarnivå.
Institutionens medlemmar har under 2011 presenterar
sina forskningsresultat på internationella konferenser
samt publicerat sig i internationella tidskrifter
(www.stat.umu.se).
Vi har haft följande internationella gästforskare vid
institutionen under 2011: Prof. Elena Stanghellini (Perugia universitet), Prof. Yanyuan Ma and Prof Marc
Genton (Texas A&M), Dr Joakim Ekström (UCLA).
Övrigt
Statistiska institutionen har haft ledamöter i styrelser
för Demografiska Databasen och två nationella forskarskolor samt i SCB:s Vetenskapliga råd.
Tillsammans med Matematik och Matematisk Statistik
arrangerade vi den 42:a Vinterkonferensen i statistik
med föreläsare från USA och England.

Nyckeltal

2011

2010

180

188

86

84

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

2

Forskarutbildning
Nyantagna

1

-

Antal aktiva forskarstuderande

7

8

Antal doktorsexamina

1

2

Antal licentiatexamina

1

-

28,4

27,1

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

1,7

2,4

21,2

21,1

Antal anställda som doktorand (heltid)

5,0

4,0

Andel disputerade lärare (%)

83

72

Andel kvinnor (av lärare) (%)

48

49

Antal helårsstudenter per lärare

8,5

8,9

Intäkter, mnkr

21,7

19,9

Kostnader, mnkr

20,9

18,6

Årets resultat, mnkr

0,8

1,3

Balanserade medel, mnkr

6,2

6,2

– Varav myndighetskapital

5,4

4,6

– Varav periodiserade medel

0,8

1,6

Andel lönekostnader (%)

67

66

Andel lokalkostnader (%)

10

11

Andel extern finansiering (%)

18

11

Andel (statliga) anslag (%)

82

89

28

25

Antal lärare (heltid)

Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Statsvetenskap
Utbildning
Statsvetenskapliga institutionens utbildningsuppdrag
inbegriper egna program och kurser inom statsvetenskap samt freds- och konflikstudier, samt undervisning
på en rad andra program. Under 2011 läste drygt 1000
studenter kurser eller program på vilka institutionens
lärare undervisade.
Under året genomfördes en rad förändringar av utbildningsutbudet. Det reformarbete som påbörjades för
något år sedan har fortsatt under året. Det innebär att
mindre fristående kurser ställts in och en ökad samordning mellan kurser genomförts. Arbetet med den nya
lärarutbildningen har tagit stora resurser i anspråk. Det
nya Politices kandidatprogrammet sjösattes under hösten med mycket gott resultat. Uppenbart har informationsinsatser och ett mer attraktivt innehåll lett till att
allt fler söker sig till programmet. Under året har vi
generellt upplevt ett ökat söktryck på våra kurser. Intresset för avancerad nivå är dock fortsatt begränsat och
vi har vidtagit flera åtgärder för att öka detta. Förhoppningsvis kan detta ge resultat under 2012.

Samverkan med samhälle och myndigheter
Institutionen har goda kontakter med offentliga myndigheter i närområdet, i Norrland och på nationell nivå.
Ett särskilt forskningsuppdrag gäller studiet av regionaliseringsprocessen i norra Sverige, vilket bl.a. finansieras av de tre nordligaste landstingen. Flera av institutionens lärare och forskare engageras som kommentatorer i media, 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 omfattande 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. Arbetet
med en kompetensförsörjningsplan har inletts, bl.a. för
att skapa beredskap inför förväntade stora pensionsavgångar ca 2015-17. Vi har en i huvudsak jämn könsfördelning bland lärare/forskare, doktorander och studerande.

Nyckeltal

Institutionen för en god dialog med våra studenter.
Kursråd och kursutvärderingar genomförs på samtliga
moment i samtliga utbildningar. Institutionens utbildningsutskott tjänar dessutom som en viktig kanal för en
dialog mellan institutionsledning, lärarkår och studerandegrupper.

Antal helårsstudenter inom samfak

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

Antal aktiva forskarstuderande

Forskning och forskarutbildning
Institutionen har haft stor framgång med externa forskningsansökningar vilket inneburit att nästan alla lärare
kunnat kombinera undervisning med forskning. Under
året har 12 forskare tillsammans svarat för 38 forskningsansökningar varav 11 har beviljats. Bland större
anslag märks 15 miljoner från Formas till docent Camilla Sandström att som framtidens forskningsledare utveckla forskning inom området hållbar landsbygdsutveckling.
Forskning bedrivs inom bl.a. områdena hållbar utveckling, politiska institutioner, freds- och konfliktstudier,
skolledarskap 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.
Forskarutbildningens resultat redovisas särskilt.

2011

2010

297

304

83

79

28*

26

Grundutbildning
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
*) prel.uppgift (justeras efter slutavr.)
Forskarutbildning
Nyantagna
Antal doktorsexamina

1

4

14

17

2

2

Antal licentiatexamina

1

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

52,0

48,3

4,3

4,0

Antal lärare (heltid)

27,8

24,9

Antal anställda som doktorand (heltid)

13,0

13,0

Andel disputerade lärare (%)

84

82

Andel kvinnor (av lärare) (%)

48

48

11,6

13,3

Intäkter, mnkr

59,9

52,6

Kostnader, mnkr

55,9

46,1

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

Årets resultat, mnkr
Balanserade medel, mnkr

4,1

6,5

28,9

23,5

– Varav myndighetskapital

11,6

7,5

– Varav periodiserade medel

17,3

16,0

Andel lönekostnader (%)

54

54

Andel lokalkostnader (%)

6

6

Andel extern finansiering (%)

58

50

Andel (statliga) anslag (%)

42

50

44

40

– Varav forskningsanslag (%)

Tillämpad
utbildningsvetenskap (TUV)
Det samordningsarbete som präglat institutionen för
Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) sedan sammanslagningen av institutionerna BUSV, BVM, IML och
UCER 2010 01 01 har fortsatt under 2011. Den institutionsorganisation som riggades och sjösattes 2010 har
under 2011 omprövats. En reviderad organisation har
under senare delen av 2011 processats för att beslut
skulle kunna tas efter årsskiftet 2011/ 2012. Ambitionen
med revideringen har varit att främja kvalitet genom
transparens och tydligare ansvarsfördelning.
Utbildning
TUV har under året ansvarat för kurser inom delar av
Studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV); Specialpedagogprogrammet (Sp); Lärarprogrammet och i
begränsad omfattning kurser för vidareutbildning av
lärare (VAL). TUV har samordningsansvar tillika ”rådsansvar” för SYV och Förskollärarutbildning. Därutöver
ansvarar TUV för samordning av utbildning av Fritidspedagoger. Den stora skillnaden för år 2011 är att centrala delar av Utbildningsvetenskaplig kärna och Specialpedagogprogrammet inte längre finns vid TUV som en
följd av USE:s upphandlingssystem. Uppdrag för att
inrätta master / magisterutbildning för att ge studenter
med kortare utbildning tillträde till forskarutbildning
har initierats under året. Under året har nedskärning av
fristående kurser med svagt söktryck och svag genomströmning liksom nätkurser genomförts motsvarande
ca 30 procent.

Ekonomi
Institutionen har ett mindre underskott i grundutbildning och ett större överskott inom forskning. Det kraftiga överskottet hänger främst samman med fördröjningar av tillsättning av tjänster. Exempelvis har USE:s s.k
professorspaket inte kunnat förbrukas i den takt som
planerats. Institutionen arbetar för att återställa ekonomisk balans.
Arbetsmiljö
Institutionen är ännu inte samlokaliserad då avdelningen BVM finns kvar inom Samhällsvetarhuset och de två
övriga i Naturvetarhuset. Ett steg mot samlokalisering
togs dock i samband med att avdelningen IML under
hösten 2011 flyttade upp ett våningsplan och finns nu
under BUSV. Flera medarbetare från BUSV sitter numera också i samma lokaler som IML. För övrigt har
frågan om psykosocial arbetsmiljö aktualiserats som en
uppföljning av medarbetarenkäten som visar på hög
arbetsbelastning inom undervisningsbaserade miljöer.
Insatser har initierats.
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2011

2010

346

356

40

35

530

393

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning
Nyantagna
Antal aktiva forskarstuderande
Antal doktorsexamina

3

4

25

22

4

-

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

110,6

109,1

4,8

3,8

Forskning, utvecklingsarbete och utvärdering
Vid institutionen bedrivs forskning företrädesvis inom
området utbildningssystem, mätning, utvärdering, IKT,
utbildningspolitik och ungas karriärvägar. Positionen
som den enskilt största utbildningsvetenskapliga miljön
vid Umeå universitet stärktes under 2011 då 14 miljoner
i anslag från vetenskapsrådet föll ut. Därutöver var
interna ansökningar främst utifrån USE:s utlysningar
framgångsrika då sju forskare i konkurrens erhöll
forskningsmedel motsvarande ca 3,5 miljoner under
året. Framgångarna är positiva men de stora anslagen
har bidragit till problem att bemanna vissa forskare i
undervisning vilket är en given ambition.

Antal lärare (heltid)

57,1

52,4

Antal anställda som doktorand (heltid)

Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamheten motsvarar ungefär 30% av
institutionens omsättning. De största uppdragsfinansiärerna är Skolverket och Högskoleverket. Institutionen
bedriver forskning och utveckling av Nationella prov på
uppdrag av Skolverket som också köper utbildning och
beställer forskning kring mobbing och kränkande behandling. På uppdrag av Högskoleverket bedrivs också
forskning och utveckling av Högskoleprovet.

13,5

12,9

Andel disputerade lärare (%)

48

47

Andel kvinnor (av lärare) (%)

65

62

15,3

14,3

105,4

104,3

98,9

92,3

6,5

12,0

41,6

36,9

– Varav myndighetskapital

29,2

22,7

– Varav periodiserade medel

12,5

14,2

Andel lönekostnader (%)

61

63

Andel lokalkostnader (%)

8

8

Andel extern finansiering (%)

39

41

Andel (statliga) anslag (%)

61

59

38

25

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi
Intäkter, mnkr
Kostnader, mnkr
Årets resultat, mnkr
Balanserade medel, mnkr

– Varav forskningsanslag (%)

Centrum för
regionalvetenskap
(Cerum)
CERUM är en centrumbildning. Uppdraget är att bedriva och utveckla den rumsliga forskningen vid Umeå
Universitet. Målet är en internationellt konkurrenskraftig forskning och att Umeå universitet ska stärka sin
starka ställning och utvecklas till en regionalt, nationellt
och internationellt erkänd forskningsmiljö inom rumslig vetenskap. Sedan bildandet 1983 har CERUM omsatt
184 miljoner kronor. Varav de externfinansierade
forskningsprojekten står för 147 miljoner kronor. Under
året har 2 artiklar i internationella referee granskade
tidskrifter, 2 internationella böcker samt ett större antal
rapporter publicerats. Drygt 50 seminarie-, workshopoch konferenspresentationer har gjorts under året.
CERUM har en omfattande samverkan inom och utom
Umeå universitet men bedriver ingen egen grundutbildning. Personalen undervisar istället t.ex. inom
statsvetenskap, kulturgeografi, ekonomisk historia och
arkitektur.
Forskning
Vid CERUM bedrivs både grund- och tillämpad forskning inom regionalvetenskap i samarbete med forskare
från olika vetenskapsområden och externa företrädare.
Under år 2011 avslutades det huvudsakligen externt
finansierade projektet ACANALYS. Projektet har under
tre år omsatt ca 28 miljoner kronor. Projektet har fått
mycket goda vitsord och uppfyllt samtliga mål; databaser, seminarier, publicering, s.k. KEP (Kunskap, Erfarenhet, Praktik) kurser samt en ny analysenhet vid
Region Västerbotten. ACANALYS framhålls som ett
exempel på hur externfinansierade verksamhet kan
bedrivas framgångsrikt. Andra projekt under året är till
exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinnova Excellence Centre: ”Centre for Interorganisational Innovation Research (CIIR)”
Vetenskapsrådet: ”The unfinished urban democracy? The social costs and democratic consequences
of women’s insecurity in the urban environment”
Vetenskapsrådet: ”Grön offentlig upphandling: Ett
effektivt miljöpolitiskt styrmedel?”
ESPON, EU: ”Identifying and Exchanging Best
Practices in Developing Regional Integrated Strategies in Europé (RISE)”
InterReg IVA Nord, EU: ”Encyklopedi för Barentsregionen”
Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt
Tore Browalds Stiftelse: ”Forest enterprise behavior in the emerging Russian market economy”.
Umeå universitet: ”Karriärbidrag Marklund”
Umeå kommun: ”Umeå Kommuns historia”

Organisation och personal
CERUM har under året haft 24 personer anställda,
motsvarade 9,7 heltidstjänster. Minskningen har framförallt skett genom att icke-disputerade slutat.

CERUM har ordförandeskapet samt sekretariatet för
Nordic Regional Science Association (NRSA) samt representation i styrelsen för European R Regional Science Association (ERSA). Johan Lundberg vid Nationalekonomiska institutionen har samtidigt suttit i styrelsen för Regional Science Association International
(RSAI).
Samverkan
CERUM bedriver en aktiv dialog med externa finansiärer, med samhället i vid bemärkelse och med andra
vetenskapliga miljöer i Sverige och övriga världen. Det
ger CERUM möjlighet att utveckla forskningen i nya
riktningar och höja kvalitén. Under året har CERUM
kraftfullt stärkt sitt varumärke i förhållande till externa
aktörer i Sverige och Norrland.
Ledning och ekonomi
Fredrik Olsson Spjut har utsetts till ställföreträdande
samt biträdande föreståndare. Därmed reduceras risker
kopplade till CERUMs ledningsfunktion. Dessutom
ökar CERUMs resurser för ansökningar samt kvalitetskontroll. Under året förnyades även ekonomiadministrationen. Genom samverkan med fakulteten och andra
institutioner kan administrationen anpassas till variationer i CERUMs omsättning.
CERUM hade under 2011 fortsatt hög extern finansiering. Av kostnaderna på 17 miljoner finansierades 14
miljoner via externa bidrag och uppdrag. Varje krona
CERUM erhöll från fakulteten attraherade 6,4 kronor
från andra finansiärer. Årets vinst på 6 miljoner är till
större del en effekt av periodisering. Budgeten för 2012
visar ett motsvarande underskott.
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2011

2010

Antal anställda (heltid)

9,7

17,2

Antal professorer (heltid)

1,4

1,9

Antal lärare (heltid)

1,4

1,9

Personal

Antal anställda som doktorand (heltid)

-

-

Andel disputerade lärare (%)

100

100

Andel kvinnor (av lärare) (%)

0

0

Antal helårsstudenter per lärare

-

-

Intäkter, mnkr

23,0

14,1

Kostnader, mnkr

17,0

Ekonomi

Årets resultat, mnkr
Balanserade medel, mnkr
– Varav myndighetskapital

6,0
-3,6

14,6
-0,5
1,4

7,6

1,5

-11,1

-0,1

Andel lönekostnader (%)

48

55

Andel lokalkostnader (%)

5

6

87

86

– Varav periodiserade medel

Andel extern finansiering (%)
Andel (statliga) anslag (%)
– Varav forskningsanslag (%)

13

14

100

100

Demografiska
Databasen (DDB)

Bilaga 11:1
Fastställd av Demografiska
databasens styrelse 2012-02-27

Allmänt om DDB och Centrum för befolkningsstudier (CBS)
DDB:s verksamhet är inriktad på tre huvudområden;
dataproduktion, forskning och långsiktig förvaltning av
forskningsdatabaser. Historisktdemografiskt källmaterial registreras och sammanställs till longitudinella
relationsdatabaser, för forskning inom många vetenskapsområden. I forskningsdelen ingår också metodutveckling, forskarservice, seminarier, gästforskarverksamhet och konferenser. Utvecklingen av det tredje
området ingår i en central satsning på att höja kvalitén
på hantering och förvaltning av forskningsdatabaser vid
UMU (DORUM – Databaser och Register vid UMU).
Vid DDB finns också det tvärvetenskapliga Centrum för
befolkningsstudier (CBS), en av de mest framgångsrika
forskningsmiljöerna vid Umeå universitet och i Sverige.
Vid CBS bedriver svenska och internationella forskare
från många olika discipliner befolkningsstudier med två
huvudinriktningar: historisk demografisk forskning och
åldrandeforskning. Här finns också forskarskolan i
Befolkningsdynamik och offentlig politik, som liksom
centrets åldrandeforskningsprogram (ALC) har byggts
upp med Linnéstöd från Vetenskapsrådet(VR).
Verksamheten 2011
Under året har den fortsatta uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen POPLINK utgjort huvudfokus för
DDB:s kärnverksamhet. POPLINK, med individdata
c.1700-1950, är en viktig framtidssatsning för DDB och
Umeå universitet, som gör det möjligt att fullt ut ta
tillvara de svenska registrens stora potential för longitudinella studier. Projektet delfinansieras av medel från
Umeå universitets satsning på registerdataforskning
och Riksbankens Jubileumsfond och beräknas vara
avslutat vid 2013 års utgång.
Under 2011 har konkreta planer utarbetats för en ny
infrastrukturell satsning i samarbete med Umeå medicinska biobank, NORTHPOP, en vidareutveckling av
POPLINK. Flergenerationsdata för ett utvalt geografiskt
område koordineras med befintliga och nya biobankskohorter, enkäter och registerdata för samma befolkning. Detta skapar världsunika möjligheter att studera
hur samspel mellan gener, livsmiljö och livsstil påverkar
hälsa och risk för sjukdom i stora befolkningsgrupper
och över generationer. I september 2011 inlämnades en
ansökan om infrastrukturmedel för uppbyggnad av den
nya resursen till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Initiativet har också fått starkt stöd av ledningen för
Umeå universitet som ser NORTHPOP som en viktig
framtidssatsning för att ytterligare stärka universitetets
framgångsrika registerdataforskning.

Tillgängliggörande
Web-applikationerna Swedish Historical Population
Statistics (SHIPS) och INDIKO (kyrkböcker på nätet)
har gjorts fritt tillgängliga via www.ddb.umu.se. Under
året har 22 forskaruttag levererats till 53 forskare.
Forskning
CBS excellensstöd Starka forskningsmiljöer, finansierat
av VR, avslutades i juni 2011. Den historisk demografiska forskningen har därefter fortsatt inom forskningsprogrammet ALC, men även inom olika enskilda forskningsprojekt. Under 2011 hölls totalt 45 seminarier
varav 13 inom ALC och 10 inom forskarskolan.
Forskningen inom ALC har under 2011 resulterat i drygt
100 publikationer, vilket är något fler än under 2010.
Forskningssamarbeten har inletts med Heidelberg universitet kring Klimatförändring och åldrande. Sex
forskningsprojekt inom ALC-programmet har erhållit
drygt 9,54 mkr i externa medel.
Forskningsdatabasen LINNÉdb har uppdaterats under
hösten 2011. Uppdateringen omfattade data från Statistiska centralbyrån (SCB) för åren 2007 – 2009.
Samverkan innovation
Ett mångårigt samarbete finns etablerat med SCB. Under året har fokus varit att utarbeta rutiner för att koordinera forskaruttag från POPLINK med registerdata
från SCB.
Samarbetet med Uppsala universitet (Historia) kring
forskningsdatabasen Genus och Arbete, inlett 2008, har
fortsatt under 2011.
DDB är part i projektet European Historical Population
Sample-Net, finansierat av European Science Foundation, 2011-2016. Projektet syftar till att samordna och
samla olika databaser och göra dem tillgängliga via
Internet.
Under året initierades SWECENS, Svenska historiska
folkräkningar, ett samarbetsprojekt med Riksarkivet,
Göteborgs universitet och CeSam (Centrum för Samisk
forskning).
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2011

2010

Personal
Administratörer

3

2

Arbetsledare

4

4

Databasansvariga

1

1

Datatekniker

2

2

Ekonomiadministratörer

1

1

30,25

32

Excerpister
Forskare

1

Föreståndare

1

Förste forskningsass

1,75

Informatör

0,50

Lokalvårdare
Platschefer

4

Postdoktor

2

Projektadministratörer
Systemutvecklare

4
1

10

10

Redigerare

1

1

Utredare

5

5

Utvecklingsledare

1

1

Universitetslektorer

1

Systemchefer

-

Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)

67,5

67

1

1

Antal disputerade

7

Ekonomi
Intäkter, mnkr

57,9

34,47

Kostnader, mnkr

54,8

33,9

3,2

0,57

12,0

4,55

– Varav myndighetskapital

5,9

4,11

– Varav periodiserade medel

6,1

0,44

Andel lönekostnader (%)

67

78

Andel lokalkostnader (%)

10

11

Andel extern finansiering (%)

41

14

59
100

86
100

Årets resultat, mnkr
Balanserade medel, mnkr

Andel (statliga) anslag (%)
– Varav forskningsanslag (%)
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Enheten för
polisutbildning
Polisprogrammet är en grundutbildning på fyra terminer syftande till en polisexamen. Den ges på uppdrag av
Rikspolisstyrelsen, RPS sedan år 2000. Normalt görs
ett intag per termin, men under 2011 har en termin gått
tom för att det hösten 2010 inte antogs någon student.
Den tomma terminen har inneburit att antalet anställda
och engagerade i utbildningen varit lågt.
Högskolemässighet
I avtalet om utbildningen, mellan Rikspolisstyrelsen
och Umeå universitet, anges en ambition att utveckla
utbildningens högskolemässighet. Det arbetar enheten
vidare med genom en ständig intern dialog och utveckling. Ett utvecklingsarbete som löpt genom hela verksamhetsåret har som mål att öka studenters möjlighet
att ta ansvar för sitt eget lärande. Det har lett till att
antalet schemalagda timmar och examinationer har
minskat och till att IKT utvecklats som pedagogiska
verktyg.
Enheten följer också det nationella arbete för en akademisering av polisutbildningen som tog viss fart under
hösten 2011 då en grupp vid justitiedepartementet upptog det avsomnade arbetet med att bereda frågan. Därför har enheten också satt en arbetsgrupp i beredskap
att påbörja arbetet med att definiera polisiärt arbete
som akademiskt huvudområde.
Arbetet med att utveckla forsknings- och kunskapsutvecklingsverksamhet inom polisiärt arbete fortsätter.
En antologi från den tredje nordiska polisforskningskonferensen som arrangerades i Umeå 2010 publicerades under året, ett projekt med simulering av lokalsöksträning har pågått och fortsätter, ett antal studier från
forskningsprojektet Nordic Safety and Security har
fortsatt i olika former även efter projektets avslutning.
Under verksamhetsåret har flera polislärare tagit eller
närmat sig kandidat/magister examina.
Samlokalisering
Polisutbildningen verkar inom två lokalkomplex, dels i
Rikspolisstyrelsens lokaler på Umestan och dels på
Campus/IKSU. Det leder till flera pedagogiska, och
logistiska problem. Därför har ett arbete initierats med
att bereda frågan om samlokalisering av verksamheten
till campus för att studenter och lärare i vardagen hela
tiden ska kunna dra nytta av Campus alla faciliteter och
för att så långt som möjligt integrera polisutbildningen
med övriga universitetet. Målet är att 2015 kunna samlokalisera verksamheten till Campus.
Vidareutbildning
Enheten bedriver vidareutbildning och extern utbild-

ning. Med det förra menas att utbilda färdiga poliser,
med det senare att genomföra utbildningar för andra
organisationer som har behov av tjänster som kan erbjudas av enheten. Båda de verksamheterna har haft
betydligt ökande efterfrågan under året.
Internationellt
Internationellt samarbetar utbildningen med de nordiska ländernas polisutbildningar genom studerandeutbyte i Nordcop, och ett Europeiskt kompetensutvecklingsutbyte inom CEPOL. Det finns ett samverkansavtal med
Polisutbildningen i Ukraina och ett forskningssamarbete sedan tre år tillbaka med University of Pretoria i
Sydafrika.
Utbildningens kvalitet
Utbildningen får genomgående goda utvärderingar från
studenter vid grundutbildningen och deltagare vid vidareutbildningar/externa utbildningar. NMIundersökningen i höstas visar att polisutbildningen på
många sätt är en attraktiv arbetsplats. Polismyndigheterna är generellt nöjda med våra studenter.

Nyckeltal

2011

2010

Antal helårsstudenter

204

276

– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

100

100

Grundutbildning

-

Forskarutbildning
Nyantagna

-

Antal aktiva forskarstuderande

-

Antal doktorsexamina

-

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)

6,0

7,0

Antal professorer (heltid)

-

-

Antal lärare (heltid)

3

3

Antal anställda som doktorand (heltid)

-

-

Andel disputerade lärare (%)

33

33

Andel kvinnor (av lärare) (%)

33

33

-

-

Intäkter, mnkr

35,0

43,9

Kostnader, mnkr

34,6

43,3

Årets resultat, mnkr

0,4

0,6

Balanserade medel, mnkr

8,3

4,6

– Varav myndighetskapital

1,5

1,1

– Varav periodiserade medel

6,8

3,5

Andel lönekostnader (%)

17

14

Andel lokalkostnader (%)

11

10

Andel extern finansiering (%)

82

100

Andel (statliga) anslag (%)

18

0

0

0

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Restauranghögskolan
Under 2011 har verksamheten vid Rh bedrivits under
ledning av en styrelse samt på verkställande nivå en t f
föreståndare på 25-40 %. Enhetens programkommitté
har under året haft regelbundna träffar där det huvudsakliga arbetet bestått i revideringar av utbildningsrespektive kursplaner.
Förutom föreståndare har under året en tillsvidareanställd utbildningssamordnare med ansvar för bl a studievägledning och studierektorsuppdrag samt två tillsvidareanställda universitetsadjunkter (med inriktning
på vin respektive kök) varit anställda. Med anledning av
arbetssituationen vid enheten (med längre sjukskrivning av föreståndaren samt fakultetsuppdrag som omfattat översyn och omarbetning av enhetens programutbud) fick under hösten utbildningssamordnaren uppdraget som biträdande föreståndare. Förutom dessa har
under våren, en visstidsanställd adjunkt och en amanuens varit anställda. Enhetens administrativa personal
har bestått av en ekonomiadministratör på 30 % och
från och med oktober en studieadministratör på 25 %.
Båda dessa anställningar har resterande tid upp till
heltid vid institutionen för Kostvetenskap. För att klara
undervisningsuppdragen har vidare ett antal gästlärare
köpts in samtidigt som två externt finansierade gästprofessorer (25 %) funnits att tillgå. (En dock endast under
våren.)
Allmänt om verksamheten
I likhet med föregående år har enhetens verksamhet
varit föremål för diskussioner såväl inom som utanför
universitetet. Med anledning av bland annat detta och
rapporter rörande restauranghögskolans framtid har en
översyn av Restauranghögskolans grundutbildningsverksamhet (dnr 502-2299-11) påbörjats.
Med utgångspunkt i de problembilder och förslag till
åtgärder som lyfts fram i 2010 års VP kring förändrad
organisation, en enhetsbenämning som bättre speglar
verksamheten, bristande forskningsanknytning och
lokalsituationen har två frågor upptagit en stor del av
enhetens verksamhet vid sidan av utbildning, programstruktur/innehåll och rekrytering av ny föreståndare
som tillika kan fungera som vetenskaplig ledare. Det
sistnämnda skulle inte bara innebära början på en organisationsförändring utan också helt nya möjligheter
till ett framgångsrikt arbete gällande FoU vid enheten.
Grundutbildning
Under året har fyra campusbaserade program erbjudits,
två program med inriktning mot högskoleexamen (120
hp), Restaurangmanagement och Gastronomi med
inriktning mot kreativ matlagning samt två kandidatprogram (180 hp), Hotellmanagement och Gastronomi
med inriktning mot kök. För samtliga program förutom
Restaurangmanagement har antalet sökande kraftigt

ökat till ca 5 per plats. Genomströmningen för dessa är
likaså tillfredsställande. De problem som gäller Restaurangmanagement är en av de faktorer som ingår i pågående översyn av programmens innehåll och struktur.
(Översyn och förslag på omarbetade program förväntas
föreligga under vt 2012).
Under året beslutades om sk nollintag på det nätbaserade programmet Turism, gastronomi och hospitalitymanagement 120 hp. Den utbildning som bedrivits
inom programmet gäller därför avslutande studier för
studenter antagna 2010 och tidigare.
En kvalitativt viktig aspekt beträffande grundutbildning
gäller ambitionen att i högre grad forskningsbasera
innehållet. Under året har därför förstärkta åtgärder
inom ramen för metodkurser och examensarbete genomförts.
Forskning
Mot bakgrund av tidigare redovisade förhållanden finns
idag ingen forskningsverksamhet att redovisa.
Samverkan
Enheten är liten och en betydande del av verksamheten
är därför beroende av samverkan både inom lärosätet
och externt. Under året har detta kommit till uttryck
såväl genom andelen adjungerade lärare som genom
praktik.
Nyckeltal

2011

2010

103

103

90

57

Grundutbildning
Antal helårsstudenter
– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Forskarutbildning
Nyantagna

-

Antal aktiva forskarstuderande

-

Antal doktorsexamina

-

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)
Antal professorer (heltid)
Antal lärare (heltid)

3,0

4,0

-

-

2,0

3

Antal anställda som doktorand (heltid)

-

-

Andel disputerade lärare (%)

0

0

Andel kvinnor (av lärare) (%)

0

33

48,5

34,3

Intäkter, mnkr

8,4

9,8

Kostnader, mnkr

7,9

8,2

Årets resultat, mnkr

0,4

+1,7

Balanserade medel, mnkr

3,1

2,2

Antal helårsstudenter per lärare
Ekonomi

– Varav myndighetskapital

2,9

2,5

– Varav periodiserade medel

0,2

-0,3

Andel lönekostnader (%)

34

31

Andel lokalkostnader (%)

16

15

9

10

91

90

0

0

Andel extern finansiering (%)
Andel (statliga) anslag (%)
– Varav forskningsanslag (%)

Umeå centrum
för genusstudier
(UCGS) 2011
UCGS fortsatte under 2011 sin utveckling som
ett nationellt och internationellt ledande cent‐
rum för genusforskning. Under 2011 beviljades
22,5 miljoner kr i externa forskningsanslag från
FAS, VR och EU till enheten.

Forskning
Under 2011 har en professur i genusvetenskap
utlysts för tillsättning under 2012 och en gästpro‐
fessor tillsattes. Tre nya post‐docs anställdes.
Utvecklingsprogrammet för yngre forskare fort‐
satte med seminarier och workshops och det
strategiska arbetet fortsatte för att öka andelen
män. Publiceringsgraden var god och förutom
den referee‐granskade tidskriftspubliceringen har
flera forskare också haft framgångsrik publicering
av antologier och böcker på utländska förlag.
UCGS är också aktivt inblandad i redaktioner för
flera internationella tidskrifter för genusforsk‐
ning.

Utbildning
Utbildning på grundläggande nivå har liten volym
men håller hög kvalitet och får goda omdömen av
studenterna. En glädjande ökning har dock skett
på avancerad nivå, framför allt avseende utländs‐
ka studenter. Genusforskarskolans utbildning på
forskarnivå i tvärvetenskapligt samarbete be‐
drevs under sedvanliga former med skräddarsyd‐
da kurser, workshops, seminariegruppsverksam‐
het samt internat. Därtill arrangerades också
handledarkollegier för handledare knutna till
Genusforskarskolan. 2011 års målsättning att
anställa doktorander på forskarnivå inom huvud‐
ämnet genusvetenskap realiserades inte, men
kvarstår som en målsättning för 2012‐2013.

Samverkan och utåtriktade aktiviteter
Den utåtriktade verksamheten var som vanligt
stor med många seminarier, workshops och kur‐
ser. Flera forskare deltog i ett välbesökt så kallat
*Genusfokus* i Stockholm, där aktuell genus‐
forskning presenterades för allmänhet, media
och politiker. Vi genomförde också en mycket
uppskattad uppdragsutbildning om genus, makt
och jämställdhet för kommunernas jämställd‐
hetshandläggare. Två medarbetare sitter med i
referensgruppen till Umeåregionens projekt
Normstorm samt i Umeå kommuns projekt Led‐
ningskraft. En medarbetare är universitetets re‐
presentant för styrgruppen för Centrum mot våld
i Västerbottens län och en medarbetare sitter i
expertpanelen för Genderbased Violence i Euro‐
pean Institute for Gender Equality (EIGE) i Vilnius.
Nyckeltal

2011

2010

Grundutbildning
Antal helårsstudenter

37,5

29, 25

– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning
Samfinansierad forskarutbildning
via Genusforskarskolan
Nyantagna

75

80

7

3

Antal aktiva forskarstuderande

27

32

Antal doktorsexamina

3

5

Antal licentiatexamina

-

-

12,5
1
4
4,0

18,5
1
3
3,0

Personal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal

anställda (heltid)
professorer (heltid)
professorer (deltid)
gästprofessorer (deltid)
lärare (heltid)

Antal gästlärare (deltid)

-

1

Antal post-doktorer

7

11

Andel disputerade lärare (%)

100

100

Andel kvinnor (av lärare) (%)

100

100

Antal helårsstudenter per lärare

9,5

9,7

Antal administratörer (heltid)

2

2

Antal administratörer (deltid)
Sammanlagda antalet medarbetare
med arbetsplats på UCGS

2

1

21

31

Intäkter, mnkr

30,7

27,3

Kostnader, mnkr

33,8

33,1

Årets resultat, mnkr

-3,1

-5,8

Balanserade medel, mnkr

11,6

15,6

– Varav myndighetskapital

7,8

11,0

– Varav periodiserade medel

3,8

4,6

Andel lönekostnader (%)

36

40

Andel lokalkostnader (%)

5

5

Andel extern finansiering (%)

21

20

Andel (statliga) anslag (%)

79

80

93

94

Ekonomi

– Varav forskningsanslag (%)

Umeå centrum
för idrottsvetenskap
(UCIV)
Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV) har enligt
gällande direktiv till uppgift att samordna, utveckla och
marknadsföra idrottsrelaterad utbildning och forskning
vid Umeå universitet. Föreståndare (25% av heltid) har
Peter Hassmén varit, biträdande föreståndare (25%)
har Pernilla Eriksson varit sedan 1 juni. Vid kansliet
fanns under inledningen av 2011 en utvecklingsledare
(80%) och en studievägledare/samordnare (40%). När
utvecklingsledaren slutade till sommaren 2011 valde vi
att istället tillsätta en biträdande föreståndare och from
september anställdes en administratör på 50%. Till
detta kan läggas de tre projektledare som kommunen
finansierar och som driver träningsverksamheten inom
Elitskidcentrum (ESC, och avtalet med Svenska Skidförbundet), Friidrottens prestationscentrum (FPC,
Svenska Friidrottsförbundet) och Orienteringens utvecklingscentrum (OUC, Svenska Orienteringsförbundet). Utöver detta är en person med specialistkompetens som styrketränare ett träningsstöd för samtliga
elitidrottande studenter inom ESC, FPC och OUC. Antalet studenter som söker till dessa prestationscentrumbildningar ökade under 2011 och uppgår i slutet av året
till 42 st. Totalt fanns det under 2011 ca 800 studenter
vid Umeå universitet som är elitidrottsstudenter eller
läser kurser/program med idrottsinriktning – en siffra
som är högre än vid något annat lärosäte i Sverige.
UCIV:s verksamhet har under 2011 präglats av osäkerhet på grund av den utvärderingsprocess som inleddes i
slutet på 2010. Den av universitetet anlitade externa
utvärderargruppen levererade först i slutet på juni sin
rapport. Som beslutsunderlag gav den inte rektor nödvändig information utan en intern arbetsgrupp fick
istället uppdraget att presentera en helhetslösning, både
för UCIV:s verksamhet och för idrotten i stort på Umeå
universitet. Innan sommaren 2012 förväntas denna
rapport. Det rektorsbeslut som inväntades inför verksamhetsåret 2012 kommer därför inte förrän inför
2013. Något som av naturliga skäl påverkat kansliets
verksamhet och bemanning samt begränsat möjligheten
till långsiktighet i planeringen.
Trots detta har 2011 varit framgångsrikt och samtliga
mål enligt UCIV:s verksamhetsplan har uppnåtts. Detta
inkluderar diskussioner med ytterligare ett specialidrottsförbund, vilka resulterat i att ett nytt samarbetsavtal undertecknas den 19/2 2012 mellan universitetet,
kommunen och Svenska Innebandyförbundet. Till
skillnad mot övriga avtalsförbund ligger fokus i detta
avtal på forskning och utveckling, och istället för en
tränare kommer en forskningskoordinator anställas.
Antalet studenter med elitidrottsavtal ökar med ungefär

50 st. per läsår, och är i slutet på 2011 drygt 200. (Elitidrottsavtalsstudenterna representerar drygt 20 specialförbund och fler än 40 idrotter.) Umeå universitet har
genom det av rektor fattade beslutet om en universitetsövergripande policy för kombinationen elitidrott
och studier ett försprång framför andra lärosäten. Något som bidrog till att Umeå universitet av tidningen
Idrott & Kunskap i början på 2011 blev rankat som det
bästa lärosätet i Sverige när det gäller att erbjuda elitidrottande studenter möjlighet att kombinera sin idrottskarriär med studier. I maj 2011 tog också Riksidrottsförbundet (RF) beslutet att prioritera arbetet med att
utveckla Riksidrottsuniversitet, som ett komplement till
de sedan 1970-talet existerande Riksidrottsgymnasierna. UCIV arbetar nära RF i denna fråga.
Tidningen Svensk idrottsforskning, nr 1, 2011 hade ett
temanr. UMEÅ, där 37 idrottsforskare från Umeå universitet medverkade med artiklar.
UCIV bedömer att expansionsmöjligheterna är stora för
Umeå universitet inom idrottsområdet. Största hotet
mot en fortsatt expansion är ekonomin. Av den totala
budgeten för 2010 och 2011 som redovisas nedan kommer mer än hälften från särskilda projektmedel, mindre
än en tredjedel utgörs av basanslaget. För att driva den
nuvarande verksamheten vidare bör därmed basanslaget permanentas på en betydligt högre nivå.
Nyckeltal

2011

2010

Grundutbildning
Antal helårsstudenter inom samfak

-

– Prestationsgrad (%)
Antal helårsstudenter
inom lärarutbildning

-

Forskarutbildning
Nyantagna

-

Antal aktiva forskarstuderande

-

Antal doktorsexamina

-

Antal licentiatexamina

-

Personal
Antal anställda (heltid)

1,9
-

2,8
-

Antal lärare (heltid)

-

-

Antal anställda som doktorand (heltid)

-

-

Andel disputerade lärare (%)

-

-

Andel kvinnor (av lärare) (%)

-

-

Antal helårsstudenter per lärare

-

-

Intäkter, mnkr

4,0

3,0

Kostnader, mnkr

3,6

3,4

Årets resultat, mnkr

0,4

-0,4

Balanserade medel, mnkr

Antal professorer (heltid)

Ekonomi

1,6

1,5

– Varav myndighetskapital

1,3

0,9

– Varav periodiserade medel

0,2

0,6

Andel lönekostnader (%)

60

57

Andel lokalkostnader (%)

6

5

Andel extern finansiering (%)

37

27

Andel (statliga) anslag (%)

63

73

0

0

– Varav forskningsanslag (%)
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