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Geografi och ekonomisk 
historia - 
Ekonomisk historia  
Vi arbetar med frågor som ligger nära universitetets Vision 
2020 med fokus på att stärka avancerad nivå och att utveckla 
forskarutbildningen både lokalt och i landet. Fördelningen 
mellan kvinnor och män på fasta anställningar är skev och 
att öka antalet kvinnor är därför prioriterat. Andelen 
disputerade är högt och alla som undervisar är disputerade. 
Andelen professorer och docenter som undervisar är idag 14 
%. En utbildningsdag, samt en värdegrundsdag har 
genomförts under året. Avdelningen har haft en 
gästprofessor från England under hösten. 
 
Grundutbildning  
Ansvarig Studierektor Thomas Pettersson 
Antalet studenter har avtagit  på grundutbildningens 
fristående kurser.  Fler studenter kommer dock till vår B-
kurs från Samhällsvetarprogrammen än tidigare. 
Programmet har lagt om basterminen, och ekonomisk 
historia har fler hp där än tidigare. Från VADM-programmet 
har ett tredje utbildningsår arbetats fram och kommer nu ett 
antal studenter till vår C-kurs. International economic 
history på magisternivå har lockat många fristående 
studenter från olika delar av världen. Samarbetet med andra 
ämnen fortsätter inom en rad olika program. Ämnet har 
kurser både vid samhälls- och historielärarutbildningen. 
Fokus på avancerad nivå är prioriterat. Avdelningen har 
erhållit LUF medel för att kompetensutveckla ett flertal 
lektorer i främst kvantitativa metoder och för att undervisa 
vid VADM. 
 
Forskarutbildning  
Ansvarig Professor Lena Andersson-Skog  
Allmän studieplan fastställd:  
Under året har en disputation genomförts. Ingen doktorand 
har avbrutit studierna och i de flesta fall har tidsramarna 
hållits med mindre avvikelser. Under 2018 väntas 2 
doktorander disputera. Avdelningen har då inga 
anslagsfinansierade doktorander.  Anställningsbarheten hos 
doktorander är fortsatt god; disputerade har antingen 
fortsatt inom akademin eller fått bra anställningar vid andra 
myndigheter. Ämnet har nio personer som genomgått 
forskarhandledarutbildning och därmed kan fungera som 
huvudhandledare/biträdande handledare. Kursutbud i det 
nationella samarbetet mellan Umeå, Uppsala, Stockholm, 
Lund och Göteborg fortsätter. Minst ett 
konferensdeltagande, minst en kurs läses på engelska och 
minst en kurs utanför UmU i nationell eller internationell 
regi ingår i ISP.  
 
Forskning 
Forskare deltar i olika forskningsmiljöer vid UmU bl.a. 
CERUM, CERE Handelshögskolan, UCGS samt FemTax. 
Utanför universitetet finns samarbete i Centrum för 
företagandets historia i Uppsala, Ekonomisk tillväxt och 
strukturell förändring i Lund, Miljöforskning i Luleå. Även 
samarbete med Harvard och företagshistorisk forskning är 
etablerat. En professor vid institutionen har deltagit i större 
utredningar på uppdrag av Tillväxtverket. Ett mindre antal 
forskningsprojekt har beviljats i samarbete med andra 
institutioner och Forum. Dessvärre har de flesta inneburit 
lönekonteringar och inte genererat forskningspengar till 

enheten. Men vi arbetar oförtrutet vidare på att söka extern 
finansiering.  

Samverkan 
Samverkan sker på alla nivåer. I utbildningen samverkar vi 
med alla fakulteter. I grundutbildningen skriver våra 
studenter uppsatser på uppdrag från flera myndigheter. Även 
utbildningsprogrammet VADM finns ett stort samarbete med 
Sveriges alla landsting och kommuner. På forskningssidan 
sker samverkan både mellan andra vetenskapliga ämnen och 
olika universitet samt andra myndigheter.  
 
Ekonomi 
Ekonomin är i någorlunda balans men vi arbetar bort ett 
tidigare underskott. Enheten har en obalans på 
doktorandsidan, för tillfället haft fler doktorander än vad 
som varit lämpligt ur ekonomiskt hänseende. Det innebär att 
det inte kommer att ske några nyrekryteringar förrän tidigast 
2019. Det myndighetskapital som funnits har investerats i 
både grundutbildning och på forskningssidan. Enheten går 
med ett stort ekonomiskt minus på forskningssidan, vilket 
innebär att det måste in externa pengar under både 2018 och 
2019 för att vända underskottet.  
 
Kompetensförsörjning 
Avdelningen för ekonomisk historia har 2 professorer och tre 
docenter. Det är egentligen en för liten kohort för att de ska 
kunna generera stora ekonomiska anslag. Professorer och 
docenter vid avdelningen försörjer ändå sig själva på 40-60 
% i forskningstid. En stor andel av de anslag som kommer in 
är i första hand stipendier, vilket leder till att forskarna tar 
tjänstledigt från sina ordinarie tjänster för att forska. Detta 
ökar avdelningens OH kostnader då basen för antalet 
anställda minskar. Det genererar inte heller tillräckliga 
spridningseffekter och forskningen omfattar ofta inte fler än 
enskild person. Det ligger därför ett fortsatt stort krav på alla 
tjänstekategorier att söka alla former av externa medel. 
Förhoppningen finns dock att den kompetensutveckling som 
nu sker via LUF-medel ska leda till att fler anställda kan 
finnas med i framtida ansökningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



Geografi & ekonomisk 
historia – Kulturgeografi 
(inkl TRUM) 
Utbildning 
Avdelningen har två program på grundläggande nivå, till 
vilka söktrycket är tillfredsställande. På 
Samhällsplanerarprogrammet är söktrycket drygt två 
sökande per plats, vilket är högre än det varit under tidigare 
år. På turismprogrammet är söktrycket något lägre. Även på 
avancerad nivå finns två program, vilka attraherat såväl 
internationella som nationella studenter. 
 
Forskarutbildning 
Under 2017 antogs en ny doktorand, tre doktorander 
disputerade och en avlade licentiatexamen. Vid årsskiftet 
2017/2018 var antalet aktiva doktorander 14. 
Genomströmningen är generellt god och doktoranderna 
håller sina planer. De förseningar som uppstår går i all 
huvudsak att hänföra till föräldraledigheter och 
sjukskrivningar. Den framtida rekryteringssituationen 
upplevs vara god liksom tillgången på utbildade handledare. 
Under 2017 deltog flera doktorander i internationellt utbyte 
och i internationella forskarkurser. 
 
Forskning 
Forskningen i kulturgeografi finansieras med fakultetsanslag 
och med externa forskningsmedel erhållna i konkurrens. 
Sedan en lång tid tillbaka är andelen externa 
forskningsmedel hög, så även detta år när avdelningen står 
värd för en lång rad projekt och program av olika storlek och 
inriktning finansierade av de stora forskningsråden. Under 
det senaste året var dock inflödet av nya projekt något lägre 
än normalt. Sedan en tid tillbaka garanterar fakulteten 
professorer forskningstid i tjänsten i mycket större 
utsträckning än som varit fallet tidigare. Med denna satsning 
skapas förutsättningar för att fler forskargrupper bildas 
något som på sikt är till gagn för avdelningens produktion av 
vetenskapliga rapporter och nya forskningsanslag. 
Publicering av vetenskapliga arbeten ökade avsevärt i 
jämförelse med förra året. Antalet författarfraktioner uppgick 
till 47,1 under 2017, vilket motsvarar en ökning om 38%. 
 
Samverkan 
Avdelningen samverkar inom grundutbildning med 
institutioner inom fakulteten och vid andra fakulteter, och 
detta sker inte minst i de program som avdelningen ansvarar 
för men också i andra institutioners program. 
Forskningssamverkan är mycket omfattande. Huvuddelen av 
de externa forskningsprojekten sker i samverkan med andra 
institutioner eller universitet, och detta sker ofta inom stora 
program. Kopplat till detta är också samverkan och 
interaktion med olika intressentgrupper utanför 
universitetet. 
 

Ekonomi 
Grundutbildningen svarar för 28% av avdelningens intäkter. 
Forskningsanslag (från fakulteten) motsvarar 25% medan 
resterande intäkter (47%) är externa bidrag. Avdelningen är 
därmed forskningstung.  
 
Kompetensförsörjning 
En forskarassistent tillsattes under året. Inga 
pensionsavgångar är aktuella under de närmaste åren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Handelshögskolan 
Verksamhetsberättelse med 
nyckeltal se bilaga 



Informatik 
Inom ämnet informatik studerar vi samspelet 
mellan människa, samhälle och informationsteknik 
(IT). Institutionen för informatik vid Umeå 
universitet bedriver utbildning, forskning och 
samverkan inom ett antal områden, framför allt 
inom områdena informationssystem (IS) och 
människa-datorinteraktion (MDI/HCI).  

 
Utbildning 
På grundnivå bedrivs institutionens undervisning i huvudsak 
på Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot 
design, interaktion och innovation, Digital medieproduktion 
och Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot 
IT-miljöer. Vi ger även kurser inom andra 
utbildningsprogram, samt campus- och nätbaserade 
fristående kurser. På avancerad nivå ansvarar vi för 
Mastersprogrammen i människa-datorinteraktion och 
sociala medier (HCISM),  IT management (ITM) samt Digital 
fabrikation och innovation (DFI) det senare med planerad 
start ht 2018. Framträdande händelser under året är 
färdigställande av samtliga programrevideringar (BIT, SVP, 
ITM, DFI) . Vi har fortsatt främja pedagogisk meritering och 
har ytterligare en lärare som meriterat sig till excellent lärare 
under året. Doktoranderna har engagerats i undervisningen 
vilket har stärkt kopplingen mellan undervisning och 
forskning. Under året har vi även arbetat för utvecklad 
studentsupport inklusive omorganiseringar och 
rekryteringar. 
 
Forskarutbildning 
Vid Institutionen för Informatik fanns under 2017 totalt 12 
aktiva doktorander, 10 män och 2 kvinnor, som genomförde 
del av sin forskarutbildning. Under 2017 utlystes fyra 
doktorandtjänster. Till dessa tjänster sökte ett stort antal 
intresserade och ansökanden kom dels från egna 
utbildningar, dels från andra lärosäten inom och utanför 
Sverige. Samtliga forskarstudenter har tillgång till 
handledare som genomgått FIP och doktorandgruppen kan 
beskrivas som mycket aktiv med återkommande möten och 
doktoranddagar (vår och höst). Under 2017 tog 2 
forskarstudenter ut sin doktorsexamen. 
 
Forskning 
Under 2017 arbetade institutionen vidare med utveckling av 
institutionens två huvudsakliga forskningsprogram. Detta 
utgör en fokusering av institutionens långsiktiga 
forskningsmål som samtidigt väl avspeglas i institutionens 
tre masterprogram. Det nya programmet DFI spänner över 
dessa båda forskningsinriktningar vilket stärker det interna 
forskningsarbetet.  
 
Under 2017 har både Swedish Center for Digital Innovation 
(SCDI) och DIGSUM fortsatt varit en del av institutionens 
forskningsverksamhet vilket också ger en stabil och 
långsiktig grund för forskningssamarbete.  
 
Institutionen har en professor på sabbatical vid GSU, USA.  
 
Institutionen är fortsatt framgångsrik med att erhålla externa 
forskningsmedel i samverkan med både externa parter och 
andra enheter inom UmU.   
 
Samverkan 

En viktig styrka inom både forskning och utbildning är 
institutionens öppenhet och attraktionskraft för samar-bete 
med internationella och nationella aktörer. Vi har ett väl 
utvecklat kontaktnät med partners inom och utanför 
akademin. Samverkan med omgivande sam-hälle knyts 
kontinuerligt nära institutionens utbild-ningar och pågående 
forskning. Vi både leder och deltar i ett antal projekt som alla 
bedrivs i samverkan med nationella och internationella 
partners. Våra utbildningar bedrivs med en hög grad av 
samverkan med framför allt externa aktörer från IT-
branschen, offentlig sektor, processindustrin och regionalt 
näringsliv.  
 
Ekonomi 
Institutionen har använt delar av sitt myndighetskapital till 
en 3-årig kompetensutvecklingssatsning (2016-2018). Under 
2017 har vi genererat ett positivt resultat på GU (v11) och ett 
negativt resultat på FO (v21). Bakgrunden för det negativa 
resultatet på v21 härrör till kompetensutvecklingssatsningen 
och doktorandsatsningar. Dessa satsningar är tidsbegränsade 
och vi arbetar för en verksamhet i balans 2018.  
 
Kompetensförsörjning 
Under 2017 har institutionen rekryterat ny vikarierande 
personaladministratör, ekonomisamordnare, två 
vikarierande studieadministratörer, två projektassistenter, 3 
doktorander, en professor, och två vikarierande 
universitetslektorer.  En lektor har gått i deltidspension, en 
lektor och en vikarierande lektor har avslutat sina 
anställningar. Under hösten 2017 meddelade en adjunkt att 
denna avslutar sin anställning. Mot bakgrund av dessa 
personalförändringar har vi ägnat mycket tid åt 
rekryteringsarbete och inskolningar av ny personal, samt 
arbetat aktivt med strategisk kompetensförsörjning.  Vi har 
fortfarande några långtidssjukskrivningar inom 
personalgruppen och vi har under 2017 aktivt arbetat med 
Företagshälsovården med rehabiliteringsåtgärder.  
 
  



 

  



Juridiska institutionen               
Utbildning 
Under år 2017 fortsatte arbetet med översynen av 
juristprogrammet. De nya kurserna på juristprogrammets 
termin 4 och 5 har genomförts under året. Arbetet med nya 
kurser genomförs i mindre arbetsgrupper och behandlas i 
utbildningsutskott och programråd. 
  
Det pilotprojekt med digital salstentamen som startade 
hösten 2015 har fortsatt även under 2017 med nyantagna 
studenter hösten 2017.  
 
Ett nytt magisterprogram på engelska med inriktning mot 
konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter har införts och 
kommer att starta hösten 2018.   
  
Under året utökades institutionens medverkan på 
lärarhögskolans utbildningar. 
 
 
Forskning och forskarutbildning 
Juridiska institutionen har en aktiv forskningsmiljö, med god 
publicering och relativt god extern finansiering.  
 
Ansökningar om externa forskningsmedel under år 2017 
motsvarade tidigare år till såväl antal, ca 18 stycken, som 
omfattning. Utfallet var dock lägre och under året erhölls 
externa forskningsmedel motsvarande drygt 1,5 miljoner 
kronor. Detta kan dock delvis förklaras med ett osedvanligt 
gott utfall föregående år. 
 
Antalet publikationer under året uppgick till 65 stycken. Det 
var en påtaglig ökning jämfört med föregående år.  
 
Under året avslutades forskarseminarieserien 
”Rättsvetenskaplig forskning i nutid och framtid” och 
institutionsgemensam antologi på temat publicerades i 
samband med institutionens 40-årsjubileum. Under året 
påbörjades forskarseminarieserien ”Rättens relationer”. 
 
Vid ingången av år 2017 fanns 11 aktiva doktorander i 
forskarutbildningen. Under året disputerade tre doktorander 
och en doktorand avgick med licentiatexamen. Under året 
antogs två doktorander och en doktorand övertogs från en 
annan enhet. Vid utgången av år 2017 fanns följaktligen 1o 
aktiva doktorander vid institutionen. 
 
Doktoranderna följer sina studieplaner och 
genomströmningen i forskarutbildningen är god. Under år 
2018 finns inga disputationer planerade. 
 
Intresset för forskarstudier är fortsatt stort, men den stora 
utmaningen är finansiering av doktorandanställningar. En av 
doktoranderna som antogs under året delfinansieras av 
Centrum för genusforskning vid Umeå universitet. Medel för 
intern finansiering av doktorandtjänster liksom 
möjligheterna till extern finansiering av 
doktorandanställningar inom rättsvetenskap är ytterst 
begränsade. 
 
 
Samverkan 
Vid institutionen sker en omfattande samverkan med såväl 
andra nationella och internationella universitet som 
praktiserande jurister och andra avnämare, något som bland 
annat sker inom ramen för vår seminarieverksamhet.  
 

Ekonomi 
Institutionen gjorde även år 2017 ett positivt resultat, 1,3 
Mkr. Intäkterna ökade inte i någon större omfattning, utan 
det positiva resultatet är en konsekvens av minskade 
kostnader. Myndighetskapitalet ligger relativt högt, och det 
kommer enligt våra beräkningar inte att minska nämnvärt 
under 2018. 
 
Kompetensförsörjning 
I februari 2017 anställdes en professor, och under året 
rekryterade två lektorer, en med inriktning mot medicinsk 
rätt, en med inriktning mot straffrätt. Kommande 
pensionsavgångar de närmaste åren, i kombination med 
utökat utbildningsuppdrag och ökad extern 
forskningsfinansiering, medför behov av fortsatt strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete. 
 
Internationalisering 
Vid institutionen arbetar vi målmedvetet för en ökad 
internationalisering inom såväl grundutbildning som 
forskning. Inom grundutbildningen sker 
internationaliseringen främst genom att ett mycket stort 
antal av juriststudenterna tillbringar en termin utomlands, 
men även genom inrättande av en internationell magister. 
Inom forskningen sker internationaliseringen både genom 
fokus på nätverksskapande med internationella 
forskarkollegor, genom inresande och utresande 
forskarutbyte och genom deltagande i internationella 
forskningsprojekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Kostvetenskap 
Utbildning 
Institutionens har en hög pedagogisk kompetens och det 
finns ett stort intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete 
som bidrar till kontinuerlig pedagogisk utveckling. 
 
På grund av medelsbrist genomfördes en 
verksamhetsförändring 2017 som innebar minskade 
timresurser i undervisningen. I anslutning till 
verksamhetsförändringen sökte och beviljades medel av 
Lokala utvecklingsfonden i syfte att förnya och konsolidera 
verksamheten så att den kan stå på en stabil ekonomisk 
grund och samtidigt nå verksamhetsmålen. Under 2017-2018 
genomförs tre projekt inom ramen för Lokala 
utvecklingsfonden: 1) Kompetensutveckling; 2) 
Studentrekrytering och 3) Programutveckling. Ett delprojekt 
inom kompetensutveckling involverar samtliga lärare och 
syftar till att öka studerandeaktiva undervisnings- och 
examinationsformer. 
 
Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare 
respektive docenter och professorer har ökat till 65 
respektive 15 %. Andelen externa examensarbeten har 
minskat under 2017, likaså andelen examensarbeten knutna 
till pågående forskning. Antal lärare med internationell 
erfarenhet i form av kortare vistelser har ökat de senaste 
åren, likaså antalet utresande studenter. 
Internationaliseringsinslag har införts på hemmaplan på 
Kostvetar- och Dietistprogrammet. 
 
Forskarutbildning 
Under 2017 antogs en doktorand i samarbete med 
Genusforskarskolan och beslut om en beviljad 
doktorandresurs inom ramen för Företagsforskarskolan gör 
att ytterligare en doktorand kommer att rekryteras under 
2018. Under 2017 har vi fortsatt att utveckla och effektivisera 
rutiner kring forskarutbildning. 

Forskning 
Forskningsaktiviteten har ökat på institutionen under de 
senaste åren och vi har idag fler lektorer som är aktiva inom 
forskning. I relation till antalet forskare har vi ett bra 
publiceringsresultat när det gäller antal publikationer. 
Institutionen har dock minskat antal författarfraktioner till 
följd av det nya kvalitetstilldelningssystemet som införts på 
fakulteten. Aktiviteter som förväntas bidra till att hämta igen 
minskningen kommer att genomföras under 2018. 
 
En stor utmaning som institutionen står inför är att öka 
andelen externfinansierad forskning. Antal forskare som 
söker externa medel har ökat men beviljandegraden på sökta 
externa anslag har varit låg. Aktiviteter för att öka andelen 
externfinansierad forskning har genomförts de senaste 3-4 
åren. Dessa kommer att fortsätta även under 2018. 
 
Samverkan 
Inom våra utbildningar finns det ett behov av att tillföra 
professionskompetens till studenterna. Detta tillförs genom 
att anlita yrkesverksamma föreläsare och att uppmuntra 
lärare att ha kontinuerlig kontakt med professionen genom t 
ex auskultation. 
 

Under 2017 har externa uppdrag ökat inom utbildning 
genom uppdrag åt Skolverket att ge Lärarlyftet i hem- och 
konsumentkunskap, Socialstyrelsen att ge kunskapsprov åt 
dietister med utländsk examen och Landstinget i Sörmland 
att ge utbildning för måltidsvärdar. 
 
Ekonomi 
Bokslutet för 2017 visar ett positivt resultat och ett 
myndighetskapital på 9 %. Det är en förändring efter att ha 
haft negativt resultat med minskat myndighetskapital under 
2014-2016. 
 
Kompetensförsörjning 
Institutionen prioriterar att behålla och rekrytera personal 
som bedriver verksamhet inom såväl grundutbildning och 
forskning. Strategiskt arbetar institutionen kontinuerligt 
med både kort- och långsiktiga utvecklings- och 
aktivitetsplaner där medarbetarens utvecklingsbehov möter 
verksamhetens behov. Vidare analyseras kontinuerligt behov 
när det gäller befordran, rekrytering och kompetensväxling. 
 
Det finns ett behov av att öka andelen disputerade lärare 
inom de områden där kopplingen mellan utbildning och 
forskning behöver förstärkas (mat till många, hem- och 
konsumentkunskap). Under 2017 antogs en doktorand med 
offentliga måltider som forskningsområde och rekrytering av 
en tvåårig postdoktor i hem- och konsumentkunskap 
genomfördes. Vidare utlystes en professur med inriktning 
mot kostsociologi och en doktorandresurs i 
Företagsforskarskolan beviljades. 
 
Nyrekrytering av en ekonomsamordnare gjordes hösten 2017 
vilket följdes av en påbörjad översyn av rutiner, processer 
och arbetsfördelning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  



Pedagogik 
Utbildning 
Inom det samhällsvetenskapliga fakultetsområdets 
utbildningsuppdrag har institutionen under 2017 sjösatt det 
nya Idrottsvetenskapliga programmet (IVP) och utvecklar 
kontinuerligt nya kurser inom ramen för detta. Vidare har vi 
utvecklat och fått nya rutiner på plats för att ta emot de stora 
och varierande studentgrupper som söker och läser våra 
fristående kurser på distans. Under höstterminen var ett 
glädjande resultat den markant ökade genomströmningen på 
den fristående kursen Pedagogik A. 

Under 2017 har institutionen haft en något ökad volym på 
den del av uppdraget som utförs mot Lärarhögskolan och 
närmar sig nu 400 HST. Skälet till ökningen har främst varit 
att fler studenter än tidigare blivit kvar i de olika 
programmen. Institutionen har under året medverkat i 
samtliga program och inriktningar som ges vid 
Lärarhögskolan. 

Forskarutbildning 
Under året har institutionen genomgått ett arbete med att 
skriva självvärdering och delta i möten/intervjuer med UKÄ 
och granskningsgruppen i samband med utvärderingen av 
huvudområdet Pedagogik på forskarutbildningen. Fyra 
doktorander, varav tre kvinnor, disputerade under året. Inga 
nya doktorander antogs under 2017, men för 2018 planeras 
för att anta ca nio doktorander till forskarutbildning i 
pedagogik. 

Forskning 
Under 2017 har institutionen arbetat målmedvetet för att öka 
publiceringsvolym och kvalitet vilket har gett goda utfall. 
Detsamma gäller för ambitionen att öka antalet ansökningar 
för externa forskningsmedel. Avseende det sistnämnda  
resulterade det i att Vetenskapsrådet beviljade medel (12 
miljoner kronor) till en nationell forskarskola i digitala 
teknologier för utbildning, för vilken en av institutionens 
medarbetare var huvudsökande, samt resurser (7,6 miljoner 
kronor) till en nationell forskarskola i idrottsdidaktik för 
lärarutbildare, för vilken en av institutionens medarbetare 
var medsökande.  
 
Institutionens medarbetare har också varit förhållandevis 
framgångsrika gällande publiceringsvolym under det gångna 
året. 
 
Samverkan 
Under 2017 medverkade institutionen i ett flertal projekt i 
samverkan med Skolverket, såsom ”Specialpedagogik för 
alla” i såväl modulutvecklingen som handledarutbildningen. 
Institutionen har också medverkat i två olika 
skolutvecklingsprojekt inom skolverksuppdraget ”Samverkan 
för bästa skola”. Vi har utöver detta medverkat i ett antal 
mindre Skolverksprojekt, dels av utvärderande karaktär, dels 
fortbildningsprojektet ”Rasism och främlingsfientlighet”. Två 
medarbetare vid institutionen har haft enskilda uppdrag för 
Skolverket, och vi har slutligen utfört handledningsuppdrag 
för Umeå kommun. 

Ekonomi 
Institutionen startade 2017 med ett negativt 
myndighetskapital motsvarande 2 900 000 kronor. 
Återhämtningen från detta resultat har varit över förväntan 
och 2017 blev ett ekonomiskt väldig positivt år för 
institutionen. Det sammanlagda resultatet för alla 
verksamheter blev 10 365 000 kronor fördelat på GU 
6 421 000 och FoU 3 943 000. De största anledningarna till 
det goda resultatet var dels retroaktiv ersättning för 
uteblivna lokalintäkter och ett antal nya och stora uppdrag 
från Skolverket, högre anslagsintäkter än på 5 år samt att 
institutionens lönekostnader blev lägre än budgeterat.  

Institutionens totala myndighetskapital är efter 2017 års 
bokslut 7 448 000 kronor (GU = 5 280 000 kronor och FoU 
= 2 168 000 kronor). Något som är extra glädjande är att 
verksamheterna 20-21 för första gången på många år 
uppvisar ett positivt myndighetskapital. 

Kompetensförsörjning 
Under 2017 avslutade en adjunkt sin anställning vid 
institutionen på egen begäran för annat arbete i 
Stockholmsregionen. En lektor med docentkompetens 
avslutade sin tjänst med anledning av en erhållen 
professorsanställning vid annan verksamhet inom Umeå 
universitet. Ytterligare en lektor avslutade sin anställning 
med anledning av pensionsavgång. 

Institutionen har under året tillsatt två 
postdoktorsanställningar (inriktade mot lärande och IKT 
samt samhällskunskapsdidaktik). Institutionen har även 
anställt en institutionsadministratör med arbetsuppgifter 
mot samtliga institutioner i beteendevetarhuset. I slutet av 
året tillsattes dessutom en lektorsanställning med inriktning 
mot specialpedagogik. Institutionen stärkte den pedagogiska 
kompetensen ytterligare i och med tre nya inplaceringar i 
universitetets pedagogiska meriteringssystem (två 
meriterade lärare och en excellent lärare.  

Arbetsmiljö 
Inom ramen för institutionens systematiska 
arbetsmiljöarbete visade uppföljningen för 2017 att antalet 
medarbetare som varit sjukskrivna mer än 28 dagar 
fortsätter att minska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Psykologi   
Allmänt 
2017 var ett bra år för institutionen för psykologi. 
Arbetet med att omorganisera stödfunktionen 
tillsammans med övriga institutioner i 
beteendevetarhuset fortgår och fördjupas. 
Institutionen expanderar också med avseende på såväl 
forskning som grundutbildning.  
 
Utbildning 
Söktrycket till framförallt psykologprogrammet , 
psykologprogrammet med inriktning mot idrott var 
fortsatt högt. Från och med 2015 sjösatte institutionen 
ett nytt utbud av fristående kurser på grund- och 
avancerad nivå. Genom detta utökades också antalet 
kurser som ges på engelska på institutionen, 
framförallt på grundnivå där vi nu erbjuder ca 6 kurser 
varje termin på engelska. 
Antalet studenter från utlandet som läser fristående 
kurser på grund och avancerad nivå har därmed ökat 
med drygt 70% sedan förändringen. 
Kandidatprogrammet i kognitionskunskap kunde dock 
ha ett högre söktryck än det nuvarande ca 2.0 per 
plats. På avancerad nivå har vi fortsatt bra söktryck på 
vårat avancerade mastersprogram i 
kognitionsvetenskap och vi fyller våra platser på övriga 
avancerade kurser. 
Psykoterapeutprogrammet har tagits över från 
medicinsk fakultet och startade våren 2018. 
Kompletteringsutbildning för utländska psykologer 
och specialistutbildningar för psykologer har också 
planerats under 2017 och startat våren 2018. 

 
Forskarutbildning 
Under 2017 antogs två doktorander. Båda 
doktoranderna är samfinansierade av institutionen. En 
är dessutom finansierad av externa finansiella 
medel,  medan den andra är finansierad av 
genusforskarskolan. En doktorand har disputerat 
under året. Vi upplever ett ”generationsskifte” inom 
forskarutbildningen just nu då vi inte antog några 
doktorander mellan 2013 och 2016. Därför har inga 
mittseminarier hållits under året. Under 2017 
utvärderades forskarutbildningen av UKÄ. Omdöme 
har ännu inte förmedlats, men delgivningen tolkades 
som positiv.   
 
Forskning 
År 2017 blev inflödet av externa forskningsmedel något 
mindre än det positiva resultatet för 2016, något som 
även förutspåddes. Diskussioner förs kring hur 
institutionen kan stödja forskare i 
ansökningsprocessen och öka andelen externa medel, 
bl.a. genom att forskarna erbjuds stöd i form av 

institutionsövergripande seminarium kring 
ansökningar. Institutionen har i dagsläget två 
Wallenberg Academy Fellows. Antalet 
författarfraktioner fortsätter att öka något jämfört med 
tidigare år men det är en siffra som kan variera över 
åren. 
 
Samverkan 
Institutionen har fortsatt sitt arbete med att utveckla 
samverkan och kommunikation, Under 
verksamhetsåret har Institutionen utlyst 
en specialistutbildning för yrkesverksamma psykologer 
inom psykologisk behandling/psykoterapi i samarbete 
med Sveriges Psykologförbund. Under året har även 
planering för motsvarande utbildning inom arbeta- 
och organisationspsykologi skett i samarbete med 
Sveriges Psykologförbund och ett Arbetsförmedlingen. 
Samarbetet med Västerbottens läns landsting har 
resulterat i att studenter vid psykologprogrammet 
under termin fem genomför färdighetsträning på 
hälsocentraler. 

Under 2017 belönades en av institutionens 
medarbetare med Baltics Samverkanspris 
med populärvetenskaplig inriktning för sitt arbete med 
att kommunicera vetenskap till allmänheten. 
 
 
Ekonomi 
Institutionen hade under 2017 intäkter på totalt 95,6 
mkr varav 63,5 mkr var intäkter för grundutbildning 
och resterande 32,1 mkr intäkter för forskning. 
Resultatmässigt slutade året med ett visst överskott 
och vi ser därför en positiv utveckling, framförallt med 
avseende på den anslagsfinansierade delen av 
forskningen som dragits med underskott de senaste 
åren. På såväl grundutbildnings- som forskningssidan 
har vi efter 2017 ett myndighetskapital på 
sammantaget 7,0 mkr. Ekonomiskt har vi således god 
kontroll även om framför allt forskarutbildningen, som 
tidigare påpekats, ansträngs av låga basanslag till 
forskning och forskarutbildning.  
 
Kompetensförsörjning 
Institutionen befinner sig fortfarande mitt i en relativt 
omfattande generationsväxling och vi har under de 
senaste åren rekryterat ett antal nya lärare, en process 
som ska fortsätta under de kommande åren. Under 
året har vi initierat rekryteringar av lektorer inom flera 
områden samt även påbörjat rekrytering av en 
professor inom området klinisk psykologi.  Vi har en 
utmaning inom området klinisk psykologi då vårt 
utbildningsuppdrag utökats ordentligt inom detta 
område vilket kräver tillförsel av lärare. Vi räknar med 
att samtliga aktuella rekryteringar ska kunna slutföras 
under första halvåret 2018.  
  



 

 

 



Socialt arbete  
Utbildning 
Institutionens utbildningsutbud har fortsatt varit attraktivt 
och medfört ett kontinuerligt högt söktryck. Verksamhetsåret 
har präglats av utvecklingsarbeten på flera områden. 
Höstterminen 2017 startades ett internationellt joint 
mastersprogram tillsammans med universiteten i Stavanger 
och Aalborg. 19 studenter påbörjade utbildningen. 
Samarbetet med UPL som inleddes 2015, med syfte att höja 
kvalitén och utveckla pedagogiken på institutionens 
utbildningar, har vidareutvecklats under året. 
Utvecklingsarbetet med ett nytt socionomprogram, samt ett 
socionomprogram på distans intensifierades. Vidare har 
arbetet med internationalisering av utbildningsutbudet och 
utvecklingen av nya kurser på avancerad nivå fortskridit, 
parallellt med arbetet att planera för den 
kompletteringsutbildning som ska ges för personer med 
utländsk examen i socialt arbete, med start höstterminen 
2018. 
 
Forskarutbildning 
För beskrivning av institutionens forskarutbildning under 
2017, se den separata Verksamhetsberättelse för 
forskarutbildning. 
 
Forskning 
Institutionen strävar efter att bedriva forskning på högsta 
nationella och internationella nivå. Sett utifrån detta 
perspektiv blev också 2017 ett bra år. Institutionens forskare 
stod sig bra i den nationella konkurrensen om 
forskningsmedel med två nya Forte-projekt och ett 
tidskriftsbidrag från VR. Antalet publikationer från 
institutionen ligger på en stadig nivå. Under våren 2017 stod 
institutionen som arrangör av den Nationella 
forskningskonferensen i socialt arbete. Konferensen lockade 
70-talet forskare från flertalet lärosäten i Sverige. Under 
2017 antogs en docent vid institutionen och en forskartjänst 
tillsattes. Mot bakgrund av den goda utvecklingen under 
2017 har institutionen anledning att se positivt på framtiden. 
Det finns dock en hotbild mot institutionens fortsatta 
möjlighet att bedriva forskning av hög nationella och 
internationell nivå. Under hösten 2017 har fem av 
institutionens docenter meddelat att de är på väg att lämna 
institutionen för tjänster vid andra lärosäten. Flertalet av 
dem anger som motiv avsaknaden av karriärmöjligheter vid 
Umeå universitet, dvs. att institutionen inte fått möjlighet att 
befordra eller lysa ut professorstjänster i en takt som följer 
våra docenters vetenskapliga meritering. 
 
Samverkan 
Institutionen har varit och är fortsatt framgångsrika när det 
gäller samverkan både när det gäller utbildning och 
forskning. Inom FoU-området bedriver institutionen 
samverkansprojekt med bland andra Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), Umeå Kommun, och Luleå kommun. 
 
Inom ramen för forskarutbildningen har vi utvecklat 
samarbeten kring ”Kommundoktorander” tillsammans med 
Skellefteå kommun, Åre kommun (två doktorander antas 1 
januari 2018) samt Västernorrlands läns landsting. 
Institutionens samarbete med Akademi Norr och Lapplands 
Kommunalförbund kring i första hand socionomprogrammet 
fortlöper alltjämt. Avsikten är att öka kontaktytorna mellan 
studenter och presumtiva arbetsgivare i kommunerna i de 

aktuella upptagningsområdena, där det generellt råder stor 
brist på socionomer. Institutionen har också ett välutvecklat 
samarbete med socialtjänsten, Skellefteå kommun när det 
gäller undervisning i socionomprogrammet. Vidare ger vi på 
uppdrag av Socialstyrelsen uppdragsutbildning på avancerad 
nivå för ledare inom IFO, om 7,5 hp vilken startade 
vårterminen 2016 och ges höstterminen 2017 för fjärde och 
sista gången.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2017 blev + 400 tkr (inkl Centrum för 
Funktionshinderforskning + 742 tkr). Utfallet av externa 
medel blev lägre eftersom ett projekts beräknade intäkt 
inkom i slutet av 2016. Dessutom har driftkostnaderna ökat i 
förhållande till budget och det beror på ökade kostnader av 
interna forskningstjänster. På förkommen anledning lämnar 
forskare från och med 2017 in årsbudget på sina projekt. 
 
Administration 
Administrationsgruppen har inom ramen för den särskilda 
kompetenssatsning som påbörjades 2016 utvecklat och 
fördjupat sitt arbete för en professionell administration. 
Administratörerna deltar kontinuerligt i 
Samhällsvetenskapliga fakultetens seminarieserie och därtill 
träffas administratörsgruppen för att planera för de delar 
som är gemensamma. Därtill har administratörsgruppen 
under 2017 också tagit initiativ till administratörsträffar med 
närliggande institutioner för erfarenhetsutbyte. 

Kompetensförsörjning 
Under 2017 avslutades projektet med särskild 
kompetensutveckling som påbörjades under 2016 och som 
omfattat hela administratörsgruppen. Utöver detta har vi på 
samma vis som under föregående år fokuserat 
kompetensutvecklingen på att generellt utveckla personalens 
IKT-kompetens genom ett samarbete med UPL. Inför 
utvecklingen av ett nytt socionomprogram ansökte och erhöll 
institutionen lokala utvecklingsmedel för tre år från Lokala 
utvecklingsfonden. Ett av syftena med ansökan var att säkra 
intern kompetens vid institutionen samt att i ett längre 
perspektiv erbjuda ett hållbart arbetsliv till våra 
medarbetare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Sociologi         
Utbildning 
Inom grundutbildningen har institutionen ett stabilt 
söktryck på program och fristående kurser. Vi har också 
fortsatt samarbete med en rad utbildningar och program på 
andra institutioner och fakulteter.  
 
Under 2017 satsade institutionen särskilt på IKT-området 
genom införande av Digiexam och standardiserade 
Cambrosidor. När det gäller sociologi pågår arbete med att 
omvandla nuvarande kurser på avancerad nivå till ett 
masterprogram. Inom Biblioteks och informationsvetenskap 
förbereds gymnasieintag till kandidatprogrammet. Utöver 
detta pågår kontinuerlig översyn av kurser och moment inom 
samtliga utbildningar. 
 
Forskarutbildning 
Under 2017 antogs två doktorander och en disputation 
genomfördes. Institutionen arrangerade två 
doktorandhalvdagar. 
 
Forskning 
Institutionen är en fortsatt mycket stark forskningsmiljö. 
Under året erhöll institutionen större externa anslag från 
Vetenskapsrådet, Wallenberg, FORTE och 
Försäkringskassan. Ett av Vetenskapsrådets 
infrastrukturanslag, för CORS, är också förlagt till 
institutionen. Utöver detta erhöll medarbetare mindre anslag 
samt var medsökande på anslag förlagda vid andra 
institutioner och lärosäten. Bland beviljade anslag finns stor 
spridning, både gällande forskningsområden och 
personalkategorier.  
 
Totalt har institutionen ett drygt 30-tal externa projekt med 
stöd från ett stort antal forskningsfinansiärer. Institutionen 
har hög nivå beträffande publikationer i refereebedömda 
tidskrifter samt citeringar.  
 
Samverkan 
Samverkan har, i forskningssammanhang, skett med 
både andra institutioner, fakulteter och lärosäten, nationellt 
och internationellt. Samverkan har också skett 
med en rad myndigheter och företag, både inom 
grundutbildning och forskning. Inom de flesta av våra 
utbildningar finns det möjlighet för studenterna att skriva 
uppsatser i samarbete med företag, myndigheter och 
frivilligorganisationer. Många medarbetare samverkar 
regelbundet med omgivande samhälle genom föreläsningar, 
debattartiklar, populärvetenskapliga böcker, 
intervjuer och pod-casts. 
 
Ekonomi 
Sammantaget har institutionen ett positivt resultat för 2017, 
med + 91 TKR. För grundutbildningen (VH10-13) är 
resultatet +169 TKR och för forskning (VH 20-22) är 
resultatet – 78 TKR. Institutionen har under de senaste åren 
genomfört en rad åtgärder för att förbättra ekonomin inom 
grundutbildningen, bland annat genom förändrad 
timtilldelning och översyn av kurser och moment. Inom 
forskning har institutionen fortsatt höga kostnader för 
forskarutbildningen finansierad med fakultetsmedel.  
 

Kompetensförsörjning 
Institutionen har fem professorer, 21 lektorer, 12 
doktorander samt ett drygt tiotal forskare, post-docs och 
föreste fo-ass. 13 av lektorerna och två av forskarna är 
docenter. Inom T/A-gruppen har fyra personer sin 
anställning, och sina huvudsakliga arbetsuppgifter, vid 
institutionen. Utöver detta utför fem personer administrativa 
uppgifter vid institutionen, inom ramen för T/A-samarbetet i 
Beteendevetarhuset.  
 
Under året har institutionen rekryterat en professor, två 
lektorer, en ekonomiadministratör och två doktorander. 
Utöver detta har flera forskare och förste 
forskningsassistenter anställts. Generellt är kompetensläget 
vid institutionen gott och utlysta tjänster har högt söktryck. 
Det finns dock en sårbarhet inom specifika kompetenser, 
både när det gäller undervisning, forskning och 
administration, vid olika typer av frånvaro och på grund av 
ändrade förutsättningar i verksamheten (exempelvis nya 
externfinansierade projekt). Under 2017 har det varit brist på 
specifika kompetenser både inom undervisning och 
administration.  
 
Inom kategorierna professorer (fem män) och T/A (fyra 
kvinnor) råder en icke gynnsam könsfördelning.  
 
Internationalisering 
Institutionen har förhållandevis hög grad av 
internationalisering inom grundutbildningen. Under 2017 
hade 
vi 99 inresande studenter och 14 utresande, vilket innebär en 
viss ökning i jämförelse med de senaste åren. För närvarande 
har institutionen 25 egna utbytesavtal. 
 
Även när det gäller forskning så är internationaliseringen 
god. Under året har ett antal internationella forskare 
besökt institutionen under kortare eller längre tid. En 
stor andel av institutionens doktorander och forskare 
deltog i internationella utbyten, kurser och konferenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Statsvetenskap  
Utbildning 
Institutionens utbildningsuppdrag uppgick 2017 till totalt 
396 HST. Uppdraget omfattar egna program och kurser inom 
statsvetenskap och freds- och konfliktstudier, samt kurser 
inom en rad andra program. Våra utbildningar har överlag 
ett bra söktryck. Under året har vi dessutom startat ett nytt 
program inom statsvetenskap på avancerad nivå. 
Institutionen för en återkommande och god dialog med 
studenterna, bl.a. via kursråd.  
 
Vid institutionen finns Centrum för skolledarutveckling som 
främst arbetar med uppdragsutbildning. Det ansvarar för det 
nationella rektorsprogrammet i Norrland, Skåne och 
Småland. Det är universitetets näst största 
externfinansierade verksamhet. Ett nytt uppdrag består i att 
Skolverket i samverkan med lärosäten erbjuder utbildning 
till skolor som underpresterar. Centrums verksamhet har 
utökats under senaste år och förväntas fortsätta att växa. 
Centrum har också under året omstartat magisterkurser i 
utbildningsledarskap. 
  
Forskarutbildning 
Vid årsskiftet 2017/18 hade institutionen 7 anställda 
doktorander. Två doktorander disputerade under 2017, och 
en försvarade sin licentiatavhandling. För en doktorand 
upphörde finansieringen under året. De flesta doktorander 
finansieras av externa medel eller inom ramen för en 
forskarskola. Andelen egenfinansierade doktorander 
fortsätter att minska. Vi har en påfallande skev 
könsfördelning inom forskarutbildningen, samtliga aktiva 
doktorander är kvinnor.  
 
Forskning 
Institutionens forskning bedrivs i fem forskargrupper. 
Institutionen har varit framgångsrik vid vissa forskningsråd. 
Från 2016 kan nämnas det mångåriga programmet Varieties 
of Peace och under 2017 var institutionens forskare även 
framgångsrika i ett par större projekt vid FORMAS. En god 
forskningsverksamhet innebär att nästan alla lärare har haft 
möjlighet att kombinera undervisning med forskning. 
 
Samverkan 
Institutionen ser som sin uppgift att vara ett framträdande 
kunskapscentrum också i externa sammanhang. 
Institutionens medarbetare anlitas ofta av media och som 
föreläsare. Institutionen har också goda kontakter med 
myndigheter i närområdet, i Norrland och på nationell nivå. 

Inom grundutbildningen, på programmet för internationell 
kris- och konflikthantering, samverkar institutionen med 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Centrum för 
skolledarutveckling bygger på uppdragsutbildning, 
utvecklingsinsatser och uppdragsforskning i samverkan med 
skolmyndigheter, kommuner och fristående skolor samt i 
lokala förskole och skolenheter. Det innebär att vi 
återkommande har utbildningar av politiker och tjänstemän i 
hela Sverige.  

Vi för löpande en diskussion om hur vi på ett bättre sätt kan 
använda webben för att kommunicera och informera om vår 
verksamhet. 

Ekonomi 
Institutionens ekonomi är i balans och stabil. 2017 innebar 
ett knappt negativt resultat och ett något minskat 
myndighetskapital. Däremot har de oförbrukade 
periodiserade medlen ökat under året. Under 2017 har vi 
arbetat aktivt med att öka marginalen på den 
anslagsfinansierade forskningen. En rad åtgärder har 
vidtagits vilket gett goda resultat. På utbildningssidan har vi 
god balans mellan intäkter och utgifter. Visserligen är 
resultatet negativt, men det ligger inom ramen för vad det 
balanserade kapitalet tillåter. Under året har verksamheten 
på Centrum för skolledarutveckling växt anmärkningsvärt, 
vilket har föranlett att vi i under året periodiserat intäkter 
som ska användas senare år.  
 
Institutionen har haft en väl fungerande planeringscykel, 
vilket innefattar bokslut och analys under januari och 
februari, medarbetarsamtal och bemanningsplanering under 
september. Under oktober-december behandlas 
verksamhetsplan och budget, samt revidering av 
arbetsmiljöplan, kompetensutvecklingsplan och plan för lika 
villkor.  
 
Kompetensförsörjning 
Antalet anställda vid slutet av 2016 uppgick till 55 personer, 
vilket är en minskning med tre personer. Under perioden 
2018-21 förväntas 9 medarbetare avsluta sina anställningar. 
Under 2017 ökade inte antalet docenter men en majoritet av 
våra lektorer är docenter. Vi har idag två meriterade lärare 
(ökning under 2017) och en excellent. Under året har vi 
förstärkt den administrativa kapaciteten på ekonomiområdet 
med en ekonomisamordnare. Ett fortsatt problem för 
institutionen är det minskade antalet doktorander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



Tillämpad 
utbildningsvetenskap 
Utbildning 
Institutionens utbildningsuppdrag uppgick till 597  HST, 
varav 465 HST inom ramen för Lärarhögskolans takbelopp. 
Antalet studenter som sökt förskollärarprogrammet har 
minskat. Utvecklings- och revideringsarbete av kursplaner 
har genomförts. En lärare och en administratör har besökt 
ett internationellt lärosäte för att underlätta fortsatt 
studentutbyte och tio studenter har studerat utomlands 
(Nordirland, Australien, USA, Dubai och Finland). Några 
lärare har deltagit i pedagogiska utvecklingsprojekt bl.a. 
”Rum för lärarutbildning”. I UKÄs pilotomgång vad gäller 
examensrättsprövning påvisades brister i 
grundlärarprogrammet mot fritidshem varför programmet 
blir föremål för granskning i den ordinarie prövningen under 
vårterminen 2018. Flera nya kurser på avancerad nivå inom 
pedagogisk yrkesverksamhet har utformats, varav en  vänder 
sig till internationella studenter. 
  
Forskarutbildning 
Institutionen har två forskarutbildningsämnen; 
Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete. 
Antalet aktiva doktorander under året har sammanlagt 
uppgått till 15, 6 i Beteendevetenskapliga mätningar och 9 i 
Pedagogiskt arbete, varav en doktorand har avbrutit sina 
studier. Under året har 6 doktorander disputerat; 2 i 
Beteendevetenskapliga mätningar och 4 i Pedagogiskt arbete.   
    
 
Forskning 
Institutionens forskningsvolym uppgick sammanlagt till 10,8 
mkr i externa medel, varav 6 mkr från Vetenskapsrådet och 1 
mkr från Forte. Resterande bidrag är fördelade på ett flertal 
olika bidragsgivare, däribland Wallenbergstiftelserna och 
Kampradstiftelsen. Tre medarbetare har, i egenskap av 
huvudsökande, erhållit medel från Vetenskapsrådet (UVK) 
för följande projekt: Att internationalisera högre utbildning: 
Utmaningar och möjligheter för universitetet och 
akademiker i Sverige; Motivation, uthållighet och prestation 
bland svenska elever i Pisa: Samband mellan subjektiva 
skattningar, objektiva svarsdata och prestation; Att komma 
vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att 
finna framtidsvägar i olika lokala kontext.          
 
Samverkan 
Institutionen har en omfattande samverkan med skolor 
landet, dels genom verksamhetsförlagd utbildning, dels 
genom de samarbeten som medarbetare har med personal på 
skolor. Under året har bl.a. två nya samarbetsprojekt inletts 
med två norrlandskommuner där fokus ligger på praktiknära 
forskning i nära samarbete med lärare på grund- och 
gymnasieskolor samt även förskolor.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2017 visar ett sammantaget underskott på 10 
miljoner. Det enskilt största underskottet, 6,5 miljoner 
redovisas på uppdragsforskning (Vh 23). Orsaken till detta 
underskott beror på användning av tidigare års överskott 
samt återbetalning av tidigare års överskott till 
uppdragsgivare. Anslagsforskning (Vh 21) uppvisar ett 
underskott på 2,2 miljoner vilket beror på anslag som 
utbetalts och resultatförts föregående år men belastats 
efterföljande år. Grundutbildning (Vh 11) redovisar ett 

underskott på 2,1 miljoner. Huvudorsaken till detta 
underskott är minskat antal studerande vid antagning ht-
2017, en trend vi sett under de senaste åren och som behöver 
bevakas ytterligare.   
 
Kompetensförsörjning 
Under 2017 inleddes totalt 25 rekryteringsprocesser i syfte 
att tillfälligt eller permanent ersätta den personal som har 
eller kommer att avgå med pension men också för att bemöta 
de personalbehov som krävs för pågående uppdrag och för 
att stärka, framförallt de undervisningsområden som varit 
underbemannade under en längre tid. Ungefär 20 % av 
initierade rekryteringsprocesser avsåg teknisk-administrativ 
personal och 80 % avsåg lärare/forskande personal. Av de 
anställningar som nådde tillsättning under året fick en 
läraranställning avbrytas och två tekniska anställningar 
(provutvecklare) begränsas p.g.a. brist på behöriga sökande.  
 
 
Provutveckling 
Provutvecklingsverksamheten utgör ca 35 % av 
institutionens omsättning. De största finansiärerna är 
Skolverket (projekt: Nationella prov och bedömningsstöd, 
NP) och Universitets- och högskolerådet, UHR (projekt: 
Högskoleprovet, HP), som även finansierat uppdrag gällande 
forskning, utveckling och infrastruktur. Under 2017 var 
digitalisering en viktig fråga, särskilt för NP som hade 
specifika uppdrag att förbereda en digitalisering av proven.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Centrum för  
regionalvetenskap  
(Cerum)   
 
Uppdrag 
CERUM är en arbetsenhet inom Umeå universitet. 
Uppdraget är att som centrumbildning bedriva och utveckla 
den rumsliga forskningen vid universitetet. Målet är en 
internationellt konkurrenskraftig forskning som ger Umeå 
universitet möjlighet att förstärka den reda goda positionen 
som regionalt, nationellt och internationellt erkänd 
forskningsmiljö inom rumslig vetenskap. Sedan bildandet 
1983 har CERUM omsatt 225 miljoner kronor, varav 176 
miljoner kronor varit externt finansierade forskningsprojekt. 
För varje fakultetskrona genererar CERUM således 3,7 
externt finansierade kronor i forskningsmedel. 
 
CERUM har ett forskningsuppdrag. Under året publicerades 
5 artiklar i internationella refereegranskade tidskrifter, 2 
internationella böcker, 3 kapitel i internationella böcker, 4 
rapporter, 1 Working paper samt populärvetenskapliga 
texter. Ett arbete pågår för att åtgärda en diskrepans som en 
längre tid verkar ha förelegat mellan publicering vid CERUM 
och rapporteringen inom Diva systemet. Ungefär 30 
seminarie-, workshop och konferenspresentationer gjordes 
under året. 
 
CERUM har även ett samverkansuppdrag och bedriver 
tillsammans med andra institutioner och enheter en 
omfattande samverkan i form av gemensamma projekt och 
föreläsningar med aktörer utanför Umeå universitet. 
 
CERUM bedriver ingen egen grundutbildning. Personalen 
undervisar istället t.ex. inom statsvetenskap, geografi, 
ekonomisk historia, juridik, matematisk statistik, arkitektur 
och enheten för professionskurser.  
 
Forskning 
Vid CERUM bedrivs både grund- och tillämpad forskning 
inom regionalvetenskap i samarbete med forskare från olika 
vetenskapsområden och externa företrädare. Under 2017 
startades det internationella forskningssamarbetet inom 
Botnia Atlanticaprojektet BA3NET. I projektet studerades 
godsflöden och modeller för simulering av transporter i ett 
gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Andra projekt 
under året är till exempel: 
• ”Bio4Energy” 
• Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore 

Browalds Stiftelse: ”Forest enterprise behavior in the 
emerging Russian market economy”.  

• Energimyndigheten: ”Energi- och miljöpolitikens 
inverkan på hållbar utveckling och konkurrenskraft i 
svensk industri” 

• Umeå kommun: ”Umeå Kommuns historia” 
• Umeå universitet: ”Kulturhuvudstadsåret” 
• Flera uppdrag och kortare projekt med exempelvis 

Luleå kommun, Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, 
VTI, KTH samt Kyoto University. 

 
Forskningen vid CERUM har under det senaste året 
resulterat i att Trafikverket fortsatt att se över sin 
godstransportmodell SAMGODS samt sin övergripande 
nordiska, nationella och regionala analysverksamhet. 

CERUMs forskning har även resulterat i ny kunskap om 
utvecklingen i det norrländska stadssystemet. CERUM har 
varit ansvarigt för universitetets satsning på forskning om 
Europeiska Kulturhuvudstäder, vilket nu slutredovisats. 
CERUM har fortsatt att försöka kanalisera medel samt skapa 
arenor för universitetets fakultetsövergripande 
kulturpolitiska forskning.  
 
Samverkan 
CERUM bedriver en aktiv dialog med externa finansiärer, 
med samhället i vid bemärkelse och med andra vetenskapliga 
miljöer i Sverige och internationellt. Det ger CERUM 
möjlighet att utveckla forskningen i nya riktningar med höjd 
kvalité. Under året har CERUM utvecklat sitt varumärke i 
förhållande till externa aktörer i Sverige och Norrland och 
Sydostasien. CERUM deltar i föreningen Regional Science 
Association of Sweden (RSAS), vilken under året genomfört 
en seminarieserie på Umeå universitet för att skapa ett forum 
för ämnes- och fakultetsöverskridande samarbete och utbyte 
inom regionalvetenskap. CERUM deltar aktivt i föreningen 
för samhällsplanering (FFS) i Umeå/Norrland och nationellt. 
 
Organisation och personal 
CERUM har under året haft 7 personer anställda, 
motsvarade 6,0 heltidstjänster.  
 
CERUM har haft ordförandeskapet samt sekretariatet för 
Nordic Regional Science Association (NRSA) samt 
representation i styrelsen för European Regional Science 
Association (ERSA). CERUMs styrelseledamot Johan 
Lundberg vid Nationalekonomiska institutionen är 
ordförande för Regional Science Association of Sweden 
(RSAS).  
 
Ledning och ekonomi 
Genom fortsatt aktiv dialog med fakulteten och med andra 
institutioner har administrationen kunnat anpassas till 
variationerna i CERUMs verksamhet. Under 2017 
rekryterades en ny ekonomiadministratör genom samverkan 
med den Statsvetenskapliga institutionen. Dessutom 
anställdes två studenter som amanuenser.  
   
Under 2017 uppvisade CERUM åter ett positivt finansiellt 
resultat. Detta utifrån ett intensivt arbete med att anpassa 
verksamheten till följd av det negativa utfallet för år 2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

År År År År År
2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi, mnkr
Intäkter totalt 5,3 11,7 6,4 5,9 7,0
 - andel anslag (%) 44,8% 14,8% 22,7% 33,6% 29,0%
Kostnader totalt 9,1 10,0 7,8 7,8 6,3
 - andel personal (%) 63,1% 55,4% 67,8% 58,4% 61,0%
 - andel lokaler (%) 8,8% 8,4% 11,0% 11,1% 14,3%
Balansomslutning 0,3 -0,3 1,2 -1,6 -1,3
 - varav ej förbrukade projektmedel -0,8 -3,1 -0,2 -1,0 -1,5
 - varav årets kapitalförändring -3,8 1,7 -1,5 -1,9 0,7
 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 1,1 2,8 1,4 -0,6 0,2
 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 12% 28% 17% -7% 3%

Personal 
Antal anställda 10 9 10 7 7
Antal årsarbetare 7 7 7 6 6
 - varav professorer 1 1 1 1 1
 - varav lektorer 0 0 0 0 0
              - varav antal docenter 0 0 0 0 0
 - varav forskarassistent 0 0 0 0 0
 - varav adjunkter 0 0 0 0 0
 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0
 - varav adm personal 1 1 1 1 1
 - varav annan fo/undervisande personal 2 1 1 1 1
 - varav postdoktor 0 0 0 0 0
 - varav forskare 1 3 2 2 2
 - varav teknisk personal 3 1 2 1 1
 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 60% 89% 60% 86% 86%
Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Forskning
Bibliometri: Antal författarfraktioner 1,3 1,7 3,4 2,4 1,0

Institution/enhet: Cerum



CEDAR 
Enheten för demografi och åldrandeforskning 

Forskning 
Forskningen vid CEDAR är tvärvetenskaplig med forskare 
från tre fakulteter och tio ämnesdiscipliner. I fokus står 
några av tidens stora samhällsutmaningar: de långsiktiga 
demografiska trenderna, en åldrande befolkning och sociala 
skillnader i hälsa. Med medel från VR bedrivs den svenska 
delen av europeiska Survey of Health Ageing and Retirement 
in Europe (SHARE-Sverige) i samarbete med 27 europeiska 
länder. Det FORTE-finansierade forskningsprogrammet 
Vägar till ett hälsosamt åldrande studerar sambandet 
mellan komplexitet i arbetet och kognition, förutsättningar 
för ett längre arbetsliv, synen på ett aktivt åldrande och 
socioekonomiska förklaringsfaktorer till ett friskt åldrande. 
Övrig forskning har rört familjenätverk, deras betydelse för 
livsstil, hälsa och arbetsmarknadskarriärer, samt effekter av 
ojämlikhet på hälsa, samt olika aspekter på kognitivt 
åldrande. Centrala teman för den befolkningshistoriska 
forskningen har varit drivkrafter i den demografiska 
transitionen samt trender och socio-ekonomiska skillnader i 
mortalitet. Forskare knutna till CEDAR driver och medverkar 
i ett stort ERC-finansierat projekt om funktionshinder i ett 
långt historiskt perspektiv. Totalt har 30 forskare varit 
verksamma i forskningsmiljön, varav 7 har haft sin 
anställning på CEDAR. Under året har ett flertal inter-
nationella gästforskare vistats i miljön. Forskare vid CEDAR 
har medverkat i internationella nätverk, inter-nationella 
konferenser och workshops och 50 vetenskapliga artiklar har 
publicerats, bl.a. i högt rankade internationella tidskrifter.  

Infrastruktur 
Vid CEDAR finns fyra stora forskningsdatabaser: POPUM, 
POPLINK, TABVERK och LINNÉDB. De byggs upp, förvaltas 
och tillgängliggörs för att generera en stark och inter-
nationellt konkurrenskraftig befolkningsforskning och ett 
brett vetenskapligt samarbete inom Umeå universitet. 
Databaserna är viktiga resurser för de forskningsprojekt som 
bedrivs vid enheten och är en av de faktorer som har gett 
lärosätet en uttalad styrkeposition på registerdataområdet. 
Under 2017 har ett viktigt fokus för arbetet varit att ta fram 
nya förbättrade databaser för att effektivisera tillgänglig-
görandet av data. Av den anledningen har antalet levererade 
forskaruttag varit lägre än vanligt: 5 forskaruttag har utförts 
och levererats till 10 forskare. Uppbyggnaden av befolknings-
databasen POPLINK med fokus på Västerbotten, har fortsatt 
med länkning av Sorsele och Tärna församlingar, inregi-
strering och länkning av Lövånger församling samt inregi-
strering av Burträsk församling. Under året har VR beviljat 
medel till två nationella infrastrukturer kopplade till CEDAR: 
SwedPop med samordnade svenska befolkningsdata och 
SWEEP där SHARE-Sverige ingår. SwedPop är en ny 
nationell infrastruktur för tillgängliggörande av 
befolkningsdata, stödd av ett nationellt konsortium där 
universiteten i Lund, Göteborg, Riksarkivet och Stockholms 
stadsarkiv ingår, med CEDAR som koordinator. Medarbetare 

vid CEDAR har under året medverkat i flera internationella 
infrastruktursamarbeten.   
 
Utbildning 
Förberedelser för starten av ett magisterprogram i 
Population studies VT 2018 har fortsatt under året. 
 
Forskarutbildning 
Egen forskarutbildning bedrivs ej.  
 
Ekonomi 
Verksamhetens totala intäkter, exkl. periodiseringar, har 
uppgått till drygt 46,8 mkr varav drygt 49,8 % utgörs av 
externa forskningsbidrag eller strategiska medel sökta i 
konkurrens. De totala kostnaderna har uppgått till 50,3 mkr.  
 
Kompetensförsörjning 
Under året har 3 bitr. lektorer befordrats varav 2 har övergått 
till annan institution. 1 professor har rekryterats med 
tillsättning under vt 2018. En 1:e forskningsassistent har 
förordnats. Enheten i Karesuando avvecklades i november 
och 1 områdeschef samt 5 excerpisters anställningar har 
därmed avslutats. 3 postdoktorsanställningar har upphört 
varav 1 övergått till anställning som 1:e forskningsassistent, 1 
till annan enhet inom universitetet samt 1 till annan 
arbetsgivare.  
 
Samverkan 
Ett pågående samarbete finns med Historiska institutionen i 
Uppsala kring databasen Genus och Arbete. Under året har 
en kravspecifikation tagits fram för nya applikationer för 
inregistrering och uttag. Ett samarbete finns också med 
Riksarkivet dels rörande digitalisering av 1940-års folk-
räkningar, dels inom samordningsprojektet för SwedPop.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

År År År År År
2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi, mnkr
Intäkter totala 62,9 55,1 64,5 53,8 49,3
 - andel anslag (%) 46,6% 50,8% 51,5% 51,8% 62,0%
Kostnader totala 63,8 57,7 60,6 56,2 50,3
 - andel personal (%) 61,1% 62,2% 57,6% 61,0% 62,0%
 - andel lokaler (%) 8,9% 9,9% 9,7% 10,2% 8,8%
Balansomslutning 16,4 18,2 23,5 18,9 16,4
 - varav ej förbrukade projektmedel 10,9 15,3 16,6 14,5 12,9
 - varav årets kapitalförändring -0,9 -2,6 3,9 -2,4 -1,0
 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 5,5 2,9 6,9 4,5 3,5
 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 9% 5% 11% 8% 7%

Personal 
Antal anställda 68 65 63 57 54
Antal årsarbetare 61 56 54 52 48
 - varav professorer 1 1 1 1 0,5
 - varav lektorer 3 4 3 2 1
              - varav antal docenter 0 0 0 1 0
 - varav forskarassistent 0 0 0 0 0
 - varav adjunkter 0 0 0 0 0
 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0
 - varav adm personal 37 34 34 33 31
 - varav annan fo/undervisande personal 1 0 1 0 2
 - varav postdoktor 5 3 4 4 2
 - varav forskare 1 1 1 1 1
 - varav teknisk personal 13 13 11 10 10
 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 98% 95% 95% 96% 96%
Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Forskning
Bibliometri: Antal författarfraktioner 10,9 9,6 10,6 5,9 0,2

Institution/enhet: CEDAR



Enheten för 
polisutbildningen  
Enhetens huvuduppdrag är att grundutbilda poliser. 
Polisutbildningen är fyra terminer syftande till en 
polisexamen enligt förordningen om utbildning till polisman. 
Den ges på uppdrag av polisen sedan år 2000 och har ett 
intag per termin både som campus- och distansutbildning. 
Ett 80-tal lärare är engagerade, av dessa är 25-30 
polisanställda, övriga är lärare från enheten och institutioner 
vid universitetet.  
 
Förutom grundutbildning bedrivs vid enheten också 
vidareutbildning och forskning. 
 
Grundutbildning 
Polismyndighetens ambition att bli 10 000 fler polisanställda 
präglade verksamhetsåret. Den totala beställningen i landet 
under året var 800 studenter per termin varav 225 till Umeå 
från vt 2017 och framåt. Av de 225 skulle 50 gå på den 
nystartade distansutbildningen. 
 
Vid terminsstart kom bara ca hälften av den beställda 
volymen studenter, ca 120 studenter. Det mönstret 
upprepades för höstterminen då ännu något färre kom till 
terminsstart.  
 
För distansutbildningen fylldes nästan platserna helt under 
både vår- och höstterminerna. Utvärderingar visar på mycket 
positiva resultat för de två terminer av distansutbildningen 
som hunnit starta under året. 
 
2016 föreslogs i SOU 2016:9 att polisutbildningen nationellt 
ska akademiseras. Tyvärr finns det inte en majoritet för 
förslaget i riksdagen och ett beslut kommer troligen inte 
under denna mandatperiod. Lokalt fortsätter enheten att 
arbeta med högskolemässighet.  
 
Till exempel har under året en ansökan om att ge fristående 
kurs i polisiärt arbete (Polisiärt arbete i praktiken, 30 hp) 
som en fortsättning av polisprogrammet accepterats av 
fakulteten. Kursen kommer att ges med 25 platser under 
hösten 2018. En ambition är att under vt 2019 ge ytterligare 
fristående kurser (30 hp) som kan leda till en 
kandidatexamen i polisiärt arbete.  
 
2017 har också präglats av förberedelsearbete inför den flytt 
till nya lokaler på campus som kommer att äga rum under 
2018. Nästan hela verksamheten kommer därefter att samlas 
i samma hus.  
 
Vidareutbildning 
Förutom grundutbildning har polisutbildningen också en 
omfattande vidareutbildning för poliser och andra 
yrkesgrupper. Under verksamhetsåret har vi tillsammans 
med samverkansinstitutioner gett 20 kurser, varav 13 till 
polisen och 7 till andra intressenter. Förundersöknings-
ledarutbildning, utbildning för civila brottsutredare samt 
aspiranthandledarutbildning kan nämnas.  
 
 

Forskning 
Under året har mer än ett tjugotal forskare vid universitetet 
varit involverade i polisforskning i ett antal extern-
finansierade projekt inom områden som lärande, socialt 
kapital i prioriterade områden, användning av elchockvapen, 
radikalism och våldsbejakande extremism samt vittnesmål i 
komplexa ärenden.  
 
Dessutom drivs ett par utvärderingsprojekt som beställts av 
polismyndigheten. Idag har enheten en framträdande roll i 
att bedriva polisvetenskap forskning i landet. 
 
Samverkan 
Den tydligt integrerade och tvärvetenskapliga utbildningen 
samlar personal från polisen och flera universitets-
institutioner. Samverkan med polismyndigheten 
manifesteras förutom i utbyte på personalsidan också t.ex. 
med gemensamma utvecklingsprojekt och de nämnda 
utvärderingsuppdragen. De andra polisutbildningarna i 
landet är nära samverkansparter och genom ömsesidigt 
erfarenhetsutbyte hjälper vi varandra att utveckla 
polisutbildningarna. 
 
Ekonomi 
Ekonomin var mycket svår att överblicka under året då 
antalet studenter inte gick att planera innan kursstart. Den 
kompensation för kostnader m.a.a. den minskade 
expansionen som begärdes av polismyndigheten kom mycket 
sent på året. Det är främsta skälet till ett stort positivt 
resultat.  
 
Kompetensförsörjning 
Personalen har varierande bakgrunder. Bland de 
polisanställda finns många med mycket liten akademisk 
erfarenhet. Därför har det under året getts en vetenskaplig 
metodkurs för polisanställda lärare. Vid universitetet finns 
två doktorander med poliserfarenhet. Ett lektorat har utlysts 
och besatts under året.  
 
Under året har fyra polisanställda lärare rekryterats. 
 
Utmaningar 
Enhetens verksamhet var under året mycket svårförutsägbar. 
Förutom en ny distansutbildning och en studentvolym som 
är svårberäknelig väntar vi på att flytta hela verksamheten till 
campus (2018) och på ett nytt avtal om grundutbildningen 
med polisen. Allt detta har präglat verksamhetsåret 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

År År År År År
2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi, mnkr
Intäkter totalt 47,2 45,8 47,1 47,9 67,5
varav utb på grundnivå och avancerad nivå 44,7 44,2 44,6 41,1 63,4
varav forskning och utbildning på forskarnivå 2,5 1,5 2,6 6,8 4,1
Kostnader totalt 42,9 44,0 48,0 52,1 63,4
 - andel personal (%) 24,7% 25,8% 26,3% 30,3% 30,0%
 - andel lokaler (%) 8,1% 6,0% 6,1% 6,5% 6,3%
Balansomslutning 16,0 11,3 9,2 7,3 12,2
 - varav ej förbrukade projektmedel 2,4 -0,9 -2,1 0,2 1,0
 - varav årets kapitalförändring 4,3 1,8 -0,9 -4,2 4,1
 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 13,6 12,2 11,3 7,1 11,2
 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 32% 28% 24% 14% 18%

Personal 
Antal anställda 10 14 15 16 18
Antal årsarbetare 13 15 16 17 19
 - varav professorer 0 0 0 1 1
 - varav lektorer 3 4 3 3 5
              - varav antal docenter 0 0 0 0 0
 - varav forskarassistent 0 0 0 0 0
 - varav adjunkter 2 5 6 6 6
 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0
 - varav adm personal 4 4 5 5 5
 - varav annan fo/undervisande personal 1 0 0 0 0
 - varav postdoktor 0 0 0 0 0
 - varav forskare 0 0 0 0 0
 - varav teknisk personal 0 0 0 0 0
 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 90% 93% 87% 94% 94%
Andel disputerade lärare (%) 80% 40% 30% 36% 46%

Utbildning på grund- och avancerad nivå
Antal HST - Totalt 342 304 292 288 384
 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 0 0 0 0 0
 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 0 0 0 0
 - varav antal HST - uppdragsutbildning 342 304 292 288 384
Antal avgiftsstudenter 0 0 0 0
Antal utbytesstudenter - INresande 0 0 0 0
Antal utbytesstudenter - UTresande 0 0 0 0
Antal HST - Avancerad nivå 0 0 0 0
Andel HST - Avancerad nivå (%) 0% 0% 0% 0%
Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 0% 0% 0% 0%
Antal externa examensarbeten 0 0 0 0
Andel disputerade lärare i undervisning (%) 0% 0% 0% 0%
Andel professorer i undervisning (%) 0% 0% 0% 0%
Antal meriterade lärare 0 0 0 0
Antal excellenta lärare 0 0 0 0

Forskning
Bibliometri: Antal författarfraktioner 2,0 0,3 1,5 3,5 5,2

Institution/enhet: Polisutbildningen



Idrottshögskolan (IH) 

 
Idrottshögskolan som centrumbildning 
Idrottshögskolan inlämnade i maj-17 in en självvärdering till 
universitetsledningen för den idrottssatsning som pågått 
inom UmU 2013-2017. Målsättningen var att få besked om 
IHs framtida uppdragsbeskrivning samt ekonomi. P.g.a. den 
organisationsöversyn som universitetsledningen tillsatt 
gällande arbetsenheter, centrumbildningar och högskolor 
fick IH ekonomiskt stöd för ett år (2018). IHs föreståndare 
och styrelse fick fortsatt mandat ytterligare ett år i väntan på 
organisationsutredningen.  
 
Riksidrottsuniversitet 
Samverkan med Riksidrottsförbundet (RF) gällande 
Riksidrottsuniversitet fortgår. Under våren 2017  inlämnade 
IH en rapport/utvärdering till riksidrottsförbundet (RF) 
gällande andra året som Riksidrottsuniversitet och i augusti 
inlämnade UmU en ansökan om att få fortsätta vara RIU för 
nya avtalsperioden 2018-08-01- - 2022-08-01. 
Riksidrottsstyrelsen beslutade i nov-17 att erbjuda Umu att 
fortsätta vara ett RIU. Modellen för  RIU är justerad inför 
den nya avtalsperioden och ett nytt avtal kommer att 
formuleras under våren- 18.  
 
Centrala arbetsgrupper RIU 
Arbetsgruppen gällande dubbla karriärer  har arbetat för att 
utforma nationella riktlinjerna för dubbla karriärer och 
dokumentet fastställdes av Riksidrottsstyrelsen i nov-17. En 
central utbildning har skapats och den första utbildningen 
genomfördes i okt-17 för DK-koordinatorer vid RIU och EVL. 
Arbetsgruppen lärarutbildning- specialidrott har 
tillsammans med skolverket arbetat för att skapa en ny 
lärarutbildning i specialidrott och UmU kommer from hösten 
-18 erbjuda KPU- specialidrott. Arbetsgruppen forskning har 
fokuserat på att skapa mötesplatser mellan idrotten och 
akademin  i syfte att skapa praktiknära/idrottsnära 
forskningsprojekt och en stor hearing mellan SF och 
lärosäten genomfördes sep-17 på Bosön.  
 
Utbildning 
Dialog gällande förändringar i Tränarprogrammet med 
inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och 
idrottspsykologi har inletts. Dock är det fortsatt svårt att få 
institutioner och fakulteterna att se utbildningsrådet som ett 
naturligt forum att diskutera dessa frågor eftersom 
programspecifika frågor diskuteras i linjeorganisationen.  
 
Under året har IH startat upp pilotprojektet ”Hälsa på 
campus” som ett led i att väcka liv i den tidigare bortglömda 
Studentsportardagen.  Hälsa på campusdagen genomfördes 
den 13 september och ambitionen är att denna dag ska 
genomföras två ggr/år. En referensgrupp och en projektplan 
är skapad. Inom fokusområdet utbildningssamverkan har 
möjligheternas möte genomfört. Vidare har IH arbetat med 
att marknadsföra idrottsutbildningarna gemensamt och har 
haft ett eget välkomstarrangemang för nya 
elitidrottsstudenter samt deltagit på universitetets 
informationsdag för presumtiva studenter. Umeå idrottsgala 
genomfördes 21 februari. IH utdelade två utmärkelser till 
Årets elitidrottsstudent, Frida Sandberg och årets 
idrottsalumn, Samuel Lund. Antalet studenter med 
elitidrottsavtal ökade igen under hösten 2017.  

Forskarutbildning 
Under året har 12 idrottsdoktorander tillhört IHs 
forskningsnätverk. Underlaget för att starta en 
idrottsforskarskola är begränsat så fokus har istället varit att 
arbeta med att finna lämpliga mötesplatser för 
idrottsdoktorander.  
  
Forskning 
IHs forskningsnätverk är etablerat och det tillkommer fler 
forskare som vill tillhöra nätverket.   Vi har genomfört 6 
idrottsluncher samt ett antal forskningsseminarier. Medel för 
olika forskningsaktiviteter (planeringsbidrag, vetenskaplig 
publicering etc.) har utlysts under året. Arbete för att 
möjliggöra för longitudinell forskning på elitidrottstudenter 
har genomförts.  
Idrottshögskolans dag genomfördes den 5 maj med 20 
populärvetenskapliga föreläsningar och 172 deltagare. 
 
Samverkan 
I stort sätt samtliga aktiviteter som kansliet ansvarar för görs 
via samverkan av olika slag. Under året har IH bl.a. fortsatt  
arbetet gällande Elitidrottsmiljö i samverkan med VB 
idrottsförbund, Umeå kommun, VLL, Dragonskolans 
elitidrottsgymnasium, Elitidrottscentrum Norr. IH är en del 
av B/A projektet Nord InC  tillsammans med VLL, RISE, 
Folkhälsan Finland och Kuortane träningscentrum i 
Finland.. IH har haft samverkansavtal med 10 
idrottsföreningar i Umeå som har elitidrottsverksamhet. IH 
har även i år varit medarrangör av projektet Change the 
game Umeå, 15-16 sept. 
 
Ekonomi  
Årets resultat 2017 är totalt -790 vilket främst beror på att vi 
inte förbrukat alla forskningsmedel samt en viss förskjutning 
av resurser från RF för RIU som förbrukas under 2018. 
 
Kompetensförsörjning 
Under 2017 har personal från institutioner hjälpt till med 
särskilda uppdrag inom ramen för idrottssatsningen. 
Idrottshögskolan har under året anställt en 
projektadministratör på 75%.  
 
Kompetens- och utvecklingscentrum 
Arbetet inom IHs kompetens- och utvecklingscentrum 
Elitskidcentrum (ESC), Friidrottens prestationscentrum 
(FPC), Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) samt 
Innebandyns kompetenscentrum (IKC) fungerar bra och vi 
lever väl upp till avtalen. Under året har vi utvärderat 
verksamheterna och nya treparts avtal har formulerats för 
perioden 2018-2020. Vi har också under 2017 arbetat för att 
tillskapa ett nytt, Badmintons kompetenscentrum (BKC), 
som planeras starta under 2018. Arbete med att finna bra 
lösningar för Idrottshögskolans elitidrottsstudenter då 
Idrottslabbet minskar i yta samt att labbet under våren 2020 
planeras flytta har upptagit  tid från kanslipersonalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

År År År År År
2013 2014 2015 2016 2017

Ekonomi, mnkr
Intäkter totalt 9,4 7,7 7,8 8,5 9,3
 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 35,0%
varav utb på grundnivå och avancerad nivå 4,9 4,1 4,0 4,5 5,3
 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0%
varav forskning och utbildning på forskarnivå 4,5 3,6 3,7 4,0 4,0
 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,0%
Kostnader totalt 5,9 7,8 11,4 8,8 10,1
 - andel personal (%) 58,9% 41,7% 44,7% 48,3% 42,0%
 - andel lokaler (%) 4,6% 5,2% 4,0% 4,7% 6,5%
Balansomslutning 4,2 3,9 3,3 3,0 1,9
 - varav ej förbrukade projektmedel 0,0 -0,4 0,2 0,1 -0,1
 - varav årets kapitalförändring 3,5 0,0 -1,1 -0,3 -0,8
 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 4,2 4,2 3,1 2,8 2,0
 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 71% 54% 27% 32% 20%

Personal 
Antal anställda 7 7 7 7 8
Antal årsarbetare 5 5 5 5 5
 - varav professorer 0 0 0 0 0
 - varav lektorer 0 0 0 0 0
              - varav antal docenter 0 0 0 0 0
 - varav adjunkter 0 0 0 0 0
 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0
 - varav adm personal 3 3 3 3 3
 - varav annan fo/undervisande personal 0 0 0 0 0
 - varav postdoktor 0 0 0 0 0
 - varav forskare 0 0 0 0 0
 - varav teknisk personal 2 2 2 2 2
 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 71% 86% 100% 100% 88%
Andel disputerade lärare (%) 0% 0% 0% 0% 0%

Institution/enhet: Idrottshögskolan



Juridiskt forum  
Enheten upphör 180131. 

 

 

 

 

  



  



Restauranghögskolan 
Restauranghögskolan bedriver utbildning på kandidat och 
avancerad nivå inom det mångdisciplinära ämnet Måltids- 
och restaurangvetenskap. Utvecklingsarbetet vad gäller 
forskarutbildningsnivå och utveckling av forskning har 
fortsatt under 2017, då en professor anställdes i september 
2017 och ytterligare externa forskningsmedel beviljades. Nya 
utbildnings- och forskningslokaler har invigts i början av 
2017.  
 
Utbildning 
Under 2017 har andra kullen i det nya 
Gastronomiprogrammet examinerats. Av 47 antagna och 36 
registrerade i årskurs 1 (2014) har 15 utexaminerats våren 
2017.  
Söktrycket till Gastronomiprogrammet har ökat något 2017 
jämfört med året innan, och följer den nationella trenden för 
söktryck till universitet och högskolor, men bedöms vara för 
låg. Söktrycket skiljer sig markant mellan programmets 
inriktningar. Det antogs 38 studenter hösten 2017, vid första 
kursen vårterminen 2018 har 31 registrerats. Bortfallet 
mellan årskurs 1 och 3 bedöms för stor. En analys av 
situationen har genomförts och ett marknadsföringsmaterial 
baserad på film och bild har utvecklats som med framgång 
kommunicerats till potentiella studenter via sociala medier 
under höstterminen 2017. Kampanjen fortsätter även under 
ansökningsperioden våren 2018. Detta sker med hjälp av 
beviljade medel från lokala utvecklingsfonden och i 
samarbete med kommunikationsenheten.  
Ett kurspaket motsvarande 60 hp på avancerad nivå har 
utvecklats under 2016/2017 och alla kurserna har 
genomförts under 2017 för första gången. Utbildning på 
avancerad nivå har inrättats i december 2017. 
Kvalitetssäkring av grundutbildningen enligt nya 
kvalitetssystem pågår kontinuerligt.  
 
Forskarutbildning och forskning 
Restauranghögskolan har idag två anställda doktorander 
som båda är externt finansierade. Doktoranderna är 
inskrivna vid Örebro universitet, Restaurang- och 
Hotellhögskolan/Grythyttan, där det finns forskarutbildning 
inom ämnet Måltidskunskap. Satsningar pågår för att 
förbereda inrättande av forskarutbildningsämne i 
Måltidskunskap vid Umeå universitet under 2018.  
Forskningen vid Restauranghögskolan håller på att etableras. 
Under 2017 har en professor och tre lektorer utgjort 
verksamhetens forskningskompetens. De anställda forskarna 
lägger idag största delen av sin tid på grundutbildningen i 
metodkurser, praktiska hantverkskurser, kurser i 
måltidskultur/-historia och uppsatskurser. Beviljade 
forskningsmedel bidrar till att forskningskompetens under 
en begränsad tidsperiod kan behållas och en del av forskarna 
kan satsa på forskning istället för grundutbildning. 
Satsningar på att få in ytterligare externa medel görs 
kontinuerligt med målet att skapa en stabil bas för 
forskargruppen att kunna växa. 
 
Samverkan 
Samverkan är ett naturligt inslag i all verksamhet på 
Restauranghögskolan. Samverkan sker lokalt med företag i 

Umeå, i regionen och nationellt genom grundutbildningen 
och genom företagskontakter i verksamhetsförlagd 
utbildning och internationellt där det går att koppla till 
grundutbildningen, som exempelvis lärarutbyten. Samverkan 
med universitet i Turku och Seinäjoki samt måltidsföretag i 
Region Västerbotten sker inom ramen för projektet Food 
Bait. I grundutbildningen sker samverkan med andra 
institutioner vid UmU såsom Kostvetenskap, 
Designhögskolan, Handelshögskolan, Psykologi. En del av 
undervisningen har förlagts till Sliperiet. En kurs inom 
Gastronomiprogrammet ges i samverkan med extern 
branschrepresentant som håller i kursen som huvudlärare. 
Dialog med externa intressenter har stor betydelse då 
Restauranghögskolan är helt avhängig extern finansiering för 
uppbyggnad av forskning och forskarutbildning, men även 
för att utveckla området uppdragsutbildning.  
 
Kompetensförsörjning 
Sedan våren 2016 har uppdraget som studierektor inte 
bemannats, pga ledigheter, nyanställningar och 
sjukskrivningar. Studievägledning har lösts sedan våren 2017 
motsvarande 10% genom en medarbetare som inte är 
involverad i utbildningen som lärare. En akademisk och 
pedagogisk meriteringsprocess pågår kontinuerligt för alla 
anställda lärare inom ramen för kompetensutvecklingstiden 
och även i samband med projektuppdrag. 
Den framtida strategiska kompetensförsörjningen berör 
främst disputerade lärare och hantverksadjunkter. Vad gäller 
tillgång på lektorer bedöms utvecklingen vara avhängigt 
externt beviljade resurser, detsamma gäller doktorander. En 
kompetensväxling av en adjunkt-tjänst håller på att 
förberedas inför pensionsavgång i början av 2019. Planerad 
rekrytering under hösten 2018. Restauranghögskolans 
administrativa funktioner inom ekonomi och 
studieadministration har förändrats under hösten 2017. Ny 
ekonom har tillträtt sin tjänst i slutet av december 2017 och 
ny arbetsfördelning mellan administratörer kommer att 
läggas upp under 2018.  
 
Ekonomi 
Året inleddes med 16 tkr för hela verksamheten. Årets 
resultat har utfallit något mer negativt jämfört med budget 
och prognos. Orsaken till det är främst att fler oplanerade 
rekryteringar behövde genomföras pga ledigheter och 
sjukskrivningar samt högre drifts och lokalkostnader har 
uppstått jämfört med budget. Avskrivningsplanen för de nya 
lokalerna har under 2017 belastat budget med en 
avskrivningstid på 5 år istället för 10 år. Avskrivningstiden 
kommer läggas om till 10 år för resterande belopp.   
 
Lokaler 
Nya lokaler har invigts i februari 2017 - en kombinerad vin- 
och kemisal och en ny utbildnings- och forskningsrestaurang. 
Lokalerna tillgodoser de behoven som 
utbildningsverksamheten vid Restauranghögskolan kräver. 
Nu kan praktisk undervisning i kök/matsal ges i den 
utsträckning som Gastronomiprogrammet kräver. Vidare kan 
när externa medel beviljats, forskningsprojekt startas för att 
studera olika aspekter i restaurangkontext. Utrustningen i 
forskningsrestaurangen har under 2017 testats för 
användning i forskning om praktiskt matlagningshantverk.   



  



Umeå Centrum för 
Genusstudier (UCGS) 

 
 

Utbildning 
Utbildning på grundnivå har en liten men stabil volym 
som håller hög kvalitet och får goda omdömen. På 
avancerad nivå har vi ett brett utbud av fristående 
kurser och vi har under 2016 startat två masterprogam; 
mastersprogram i genusvetenskap och 
mastersprogrammet i Rätt, genus och samhälle, 
Gender, Law and Society, tillsammans med Juridiskt 
Forum. 
Detta program ges på engelska och är helt nätbaserad. 
Programmet väckte stort intresse, och var med 116 
förstahandssökande till de 30 utbildningsplatserna ett 
av de populäraste mastersprogrammen vid 
universitetet. Andelen disputerade lärare är hög 89 %. 

 
Forskarutbildning 
Två doktorander anställdes i samarbete med etnologi 
och folkhälsovetenskap. Därutöver disputerade 4 
doktorander i ämnena statsvetenskap, informatik, 
psykologi och litteraturvetenskap. Genusforskarskolans 
utbildning på forskarnivå i tvärvetenskapligt samarbete 
erbjöd under året ett antal skräddarsydda kurser, 
workshops och kontinuerlig seminariegrupps-
verksamhet. Vidare genomfördes två internat varav ett 
med fokus på doktoranders arbetsmiljö och 
förebyggande organisatorisk och social hälsa. Under 
året gavs följande forskarutbildnings-kurser: Doing 
Etnhography, Genus i forsknings-processen och 
Feministisk etik. Kurserna Feministisk teori samt 
Emotioner, vetenskap och genus, som påbörjades ht 
2015 avslutades i början av ht 2016. 

 
Forskning 
UCGS har årligen mellan 3-4 forskningsprojekt i 
tvärvetenskapliga samarbeten med forskare vid andra 
ämnen och fakulteter vid Umeå universitet, nationellt 
och internationellt. Pågående forskning under 2016 
behandlade bland annat flyktig mottagande i 
glesbygdskommuner,    sjukförsäkringssystemets 
utbyggnad under början av 1900-talet, våld mot kvinnor 
som folkhälsoproblem, arbetsmarknadspolitik, kön och 
glesbygd samt tolerans som politisk praktik i 
senmoderna Sverige. Forskningsresultat har under året 
publicerats i böcker, tidskrifter och presenterats på en 
rad vetenskapliga konferenser nationellt och 
internationellt. Våra forskare har också under året varit 
inbjudna som huvudtalare och moderatorer vid ett 
flertal tillfällen. 

 
Samverkan 
UCGS bedriver samverkan med en rad olika 
samhällsaktörer och deltar också kontinuerligt i lokala 
och nationella samhällsdialoger. Bildmuseet, Bokcafé 
Pilgatan, Kvinnohistoriskt museum, Västerbottens läns 
landsting, Umeå kommun, Länsstyrelsen i 
Västerbotten, Sveriges genusforskarförbund och 
Nationella sekretariatet för genusforskning är några av 
våra långsiktiga samarbetspartner. 2016 fortsatte UCGS 
att utveckla samverkan med universitetet i Tromsø 

(UiT). Under hösten 2016 besökte Kvinnforsk på nytt 
UCGS och en delegation från UCGS besökte även 
Kvinnforsk i Tromsø under 2016. Under året förlade 
Länsdelegationen i Västerbotten höstens möte i UCGS 
lokaler med fokus på fortsatt samverkan den 
kommande treårsperioden. 

 
Ekonomi 
UCGS ekonomi är stabil med ett överskjutande 
myndighetskapital på 27 %. Utfallet blev 0,5 mnkr bättre 
än i budget. Vilket grundar sig på något ökat anslag som 
beror på beviljade medel från Lärarhögskolan. 
Lönekostnaderna för 2017 blev lägre pga 
sjukskrivningar samt att man anställde en doktorand 
mindre än beräknat. En ökning av drift då UCGS bland 
annat fått köpa undervisning. UCGS har under 2017 
beviljats 3 miljoner interna medel från Lärarhögskolan 
samt 4,5 miljoner externa medel.  

 
Kompetensförsörjning 
Under året fortsatte verksamhetens administrativa 
översyn som resulterade i att verksamheten tillsatte en 
tjänst som utbildningssamordnare 100 %. Inom den 
närmaste 3-års perioden infaller en pensionsavgång 
och vi har för avsikt att rekrytera ytterligare en 
professor och ytterligare lektorer för att kvalitetssäkra  
disputerade lärare och forskare i verksamheten. Vi har 
också för avsikt att rekrytera ny föreståndare och 
administrativ samordnare då båda dessa funktioner 
kommer att vara vakanta under 2017. 

 
Samhällsrelevant forskning 
Med UCGS tvärvetenskapliga angreppssätt finns det 
goda möjligheter att bedriva nydanande forskning för 
att lösa svåra samhällsproblem. Den tvärvetenskapliga 
ansatsen som genusforskningen kännetecknas av 
medger stora möjligheter att bidra till 
kunskapsproduktion av relevans för att möta 
samhälleliga utmaningar och komplexa problem 
(medicin, juridik, historia, litteratur, konst, teknik 
etc.). En pågående och bred dialog med lärosätets 
genusforskare är således fortsatt strategiskt viktig. 
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Verksamhetsberättelse 

Inledning 

Handelshögskolan vid Umeå universitet har som vision att vara tydligt förankrade i regionen, 

nationellt betydelsefulla och internationellt respekterade. Vår mission anger att vi skapar 

kunskap tillsammans med andra och utbildar ansvarsfulla och hållbarhetsorienterade ledare 

som kan verka på såväl lokal som global nivå. Detta gör vi genom att: 

(1) Erbjuda en högkvalitativ lärandemiljö som stimulerar till professionellt och 

självständigt tänkande för att lösa framtida utmaningar. 

(2) Erbjuda en dynamisk forskningsmiljö som bidrar till forskning av hög internationell 

standard inom våra forskningsområden 

(3) Agera katalysator och partner för att skapa och dela kunskap och erfarenheter med det 

omgivande samhället.  

Handelshögskolans verksamhet utgörs av utbildning på samtliga nivåer, forskning och 

samverkan och har ett kansli som stödjer den verksamheten. 

Med utgångspunkt i Handelshögskolans övergripande strategi (se separat dokument) och 

hållbarhetspolicy finns en strävan att nå vision och mission. Handelshögskolans övergripande 

kvalitetssystem (baserat på de 15 standarder som anges av AACSB) inkluderar 

ledningssystemet för ISO14001 och stödjer detta arbete. Handelshögskolans styrelse beslutade 

med hänvisning till övergången till ackrediteringsprocessens slutfas att förlänga gällande 

strategi, inklusive vision och mission att gälla 2018 ut. 

I början av 2017 lämnade AACSB besked om att vi godkänts för att gå in i 

ackrediteringsprocessens slutfas. Den 4/7 lämnades en självvärderingsrapport in. Den 

summerade verksamheten med avseende på de 15 standarder som kvalitetssystemet anger (se 

nedan). Rapporten var ett omfattande dokument som beskrev verksamheten och dess 

utveckling för åren 2012 till 2016. Rapporten godkändes av AACSB Initial Accreditation 

Committee. Ordföranden för Peer Review Team var här på ett förbesök i juni och den 3:e 

december anlände hela Peer Review Team till Handelshögskolan för att under tre dagar träffa 

Handelshögskolan, och olika intressenter till oss, för att ställa frågor kring verksamheten och 

dess förutsättningar. 

Teamet leddes av professor Ingmar Björkman, Aalto University, School of Business. 

Tillsammans med professor Steven Murphy, Ryerson University, Ted Rogers School of 

Management och professor Rudy Martens, Universiteit Antwerpen, Faculty of Applied 

Economics träffade han representanter för universitetsledning, fakultetsledning, 

Handelshögskolans ledning, studierektorer, programansvariga, vetenskapligt meriterade 

lärare, studenter från alla nivåer och externa intressenter. Besked om 

ackrediteringsprövningens utfall väntas under februari månad 2018. Om ackreditering beviljas 

sker prövning för fortsatt sådan efter 5 år. Om ackreditering inte beviljas återstår två försök. 
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AACSB beskriver ackrediteringsprocessen så här. ”Achieving accreditation is a process of 

rigorous internal focus, engagement with an AACSB assigned mentor, and peer-reviewed 

evaluation. During this multi-year path, schools focus on developing and implementing a plan 

to align with AACSB’s accreditation standards. These standards require excellence in areas 

relating to strategic management and innovation; student, faculty, and staff as active 

participants; learning and teaching; and academic and professional engagement.” 

Under 2017 har verksamheten haft ett starkt fokus på förberedelser inför 

ackrediteringsprövningen och besöket från PRT. Processen från beslutet att införa 

kvalitetssystemet och sikta på en ackreditering fram till idag har varit omvälvande och lett till 

förändringar och förbättringar inom en rad områden. Själva värdet i detta ligger i processen, 

att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete för utbildning, forskning och samverkan med 

förutsättningar för uppföljning och systematiskt strategiskt utvecklingsarbete. En 

ackreditering har i tillägg, förmodligen strategisk betydelse i ett internationellt perspektiv med 

positiv inverkan på vår status som Handelshögskola och attraktivitet som partner i 

internationella samarbeten.  

Kvalitetssystemet är missionsdrivet och organiserat efter 15 standarder och för ackreditering 

finns i tillägg till att vi måste uppfylla standarderna ett par generella kriterier. Standarderna 

grupperas efter fyra huvudgrupper och är:  

Strategic Management and Innovation  
Standard 1: Mission, Impact, Innovation  
Standard 2: Intellectual Contributions, Impact, and Alignment with Mission  
Standard 3: Financial Strategies and Allocation of Resources  

Participants – Students, Faculty, and Professional Staff 
Standard 4: Student Admissions, Progression, and Career Development 
Standard 5: Faculty Sufficiency and Deployment  
Standard 6: Faculty Management and Support 
Standard 7: Professional Staff Sufficiency and Deployment 

Learning and Teaching 
Standard 8: Curricula Management and Assurance of Learning  
Standard 9: Curriculum Content 
Standard 10: Student-Faculty Interactions  
Standard 11: Degree Program Educational Level, Structure, and Equivalence 
Standard 12: Teaching Effectiveness 

Academic and Professional Engagement  
Standard 13: Student Academic and Professional Engagement  
Standard 14: Executive Education  
Standard 15: Faculty Qualifications and Engagement 

Hållbar utveckling  

Under 2017 har arbetet med hållbar utveckling fortsatt. Handelshögskolans modell för arbetet 

med hållbar utveckling innebär att detta integreras i arbetet med utbildning, forskning och 

samverkan. Under 2017 initierades en ny form för hållbarhetsrådet. Rådet består nu av 

ledningsgruppen, studierektorer, kommunikatör, alumni- och karriärcenteransvarig och en 

studeranderepresentant. Rådet kan beskrivas om en utökad ledningsgrupp. Rådet träffas 3 – 

4 gånger per termin och mötet ersätter ledningsgruppsmötet aktuell vecka.  Den nya 

organisationen följer av att hållbarhetsarbetet mognat och är en del av vår ordinarie 

verksamhet. Den nya organisationsformen kortar också vägarna för initiativ, genomförande 

och beslutsfattande inom arbetet med hållbar utveckling.  
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Under hösten 2017 genomfördes en extern uppföljningsrevision samt en intern revision av 

hållbarhetsarbetet. Den externa revisionen var den tredje i ordningen sedan 

Handelshögskolan ISO14001 certifierades och genomfördes av RISE. Revisionen lämnade inga 

åtgärder, dvs. vi uppfyller alla 4 detaljerade målen för hållbarhetsarbetet. Den interna 

revisionen utfördes i år av Lisa Redin och Åsa Bäckström, som arbetar med 

hållbarhetsfrågorna centralt vid universitet.  

Det övergripande hållbarhetsmålet är att hållbar utveckling ska synliggöras och stärkas inom 

utbildning, forskning och samverkan (indirekt påverkan). Den direkta miljöpåverkan ska ligga 

på en hållbar nivå. Våra detaljerade mål anger att vi ska (1) bredda omfattningen och tydliggöra 

progressionen av hållbar utveckling inom utbildningen, (2) stärka och tydliggöra forskning och 

forskarutbildning inom hållbar utveckling, (3) stärka samverkan med det omgivande 

samhället genom att öka antalet samverkansaktiviteter inom hållbar utveckling och till sist (4) 

den direkta påverkan från stödverksamhet ska ligga på en hållbar nivå. 

Styrelsen 

Styrelsen för Handelshögskolan har träffats fyra gånger och haft två strategidagar. I februari 

arrangerade styrelsens externa ledamöter en dag om digitalisering. Externa föreläsare från 

Skellefteå kommun, PwC och Axfood talade kring hur digitaliseringen påverkar deras 

branscher och utbildningsbehov kopplat till detta. Under höstens arrangerades en gemensam 

strategidag kring hållbar utveckling tillsammans med styrelse, Business Advisory Board och  

International Advisory Board. Dt blev en intressant dag med erfarenhetsutbyte från akademi, 

företag och offentliga organisationer. Under dagen diskuterades också skillnader och likheter 

mellan den nya och den gamla ISO14001 standarden.  

Nedan följer en summering av 2017 utifrån Umeå universitets Vision 2020, dvs utbildning, 

forskning och det goda universitetet där de aktiviteter och insatser som presenteras är ett urval 

av det som skett inom verksamhetsområdena under året. Samverkan är integrerat i detta. De 

nyckeltal som presenteras följer i stora delar av kvalitetssystemet och det som vi rapporterar 

inom ramen för AACSB och ISO14001. 

Utbildning - Utbildning för gränslös kunskap (Vision 2020) 

Handelshögskolans kvalitetssäkringssystem för utbildning omfattar fem centrala teman; 

studentcentrerat lärande, organisering och ledning av program och pedagogiskt arbete, lärares 

kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling, resurser och stöd i lärandemiljöer samt 

utvärdering av studenternas lärande och programmens design. De olika temana utgår från 

Umeå universitets kvalitetssäkringssystem och från internationella kvalitetsstandarder för 

handelshögskolor. 

Handelshögskolans utbildningsportfölj består av fyra civilekonomprogram, 

kandidatprogrammet i statistik, magisterprogrammet i statistik och sex mastersprogram varav 

det i nationalekonomi också kan läsas med inriktning mot hälso- eller miljö- och 

resursekonomi. Handelshögskolan har forskarutbildning i ekonometri, företagsekonomi, 

nationalekonomi och statistik. Årets berättelse om forskarutbildningarna återfinns under 

avsnittet om forskning.  

Handelshögskolan hade under 2017 totalt 3 171 studenter, vilket motsvarade 1 444 

helårsstudenter (HST) och sammanlagt hölls inom ramen för våra program 159 kurser.  I 

tabellerna nedan används följande förkortningar: 
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 HLP: Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och Logistik (240hp) 

 CEP: Civilekonomprogrammet (240hp) 

 SMP: Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management (240hp) 

 IBP: Civilekonomprogrammet med internationell inriktning (240hp) 

 STA: Statistikerprogrammet (240hp) 
 
Antalet sökande till våra program är över tid relativt stabilt och antalet förstahandssökande 
per plats överstiger 1 för samtliga civilekonomprogram och statistikerprogrammet (tabell 1.1). 
Antalet förstahandssökande ökar mellan 2016 och 2017 för Civilekonomprogrammet med 
inriktning mot handel och logistik, Civilekonomprogrammet med internationell inriktning och 
statistikerprogrammet. Inför hösten 2017 äskades om extra platser och statistikerprogrammet, 
vilket också beviljades av Samhällsvetenskaplig fakultet. Detta förklarar delvis det positiva 
ekonomiska utfallet för grundutbildningen (se avsnittet om det goda universitetet). 
 
De studenter som välkomnades till våra program hösten 2017 mötte en ny form av 
hållbarhetsintroduktion där denna integrerades med andra välkomstaktiviteter och hölls av 
karriärcenter.  

Tabell 1.1. Totalt antal sökande (förstahand), civilekonomprogram och kandidatprogrammet i 
statistik 

 2013 2014 2015 2016 2017 

HLP (30 platser) 785 (58) 813 (56) 780 (56) 654 (55) 663 (61) 

CEO (100 platser) 2133 (33) 2085 (270) 2006 
(287) 

1808 (292) 1782 (276) 

SMP (40 platser) 778 (112)) 751 (103) 676 (72 712 (100) 637 (94) 

IBP (60 platser) 1125 (183) 1151 (144) 1200 (151) 1080 (139) 954 (158) 

STA (7 platser) 73 (10) 112 (19) 142 (14) 110 (20) 119 (26) 

Antagningspoängen för den sist antagne studenten är för civilekonomprogrammen och 

statistikerprogrammet relativt stabil över tid. Notera dock att jämförelser över tid måste göras 

med viss försiktighet och med beaktande av de förändringar som gjorts i gymnasieskolans 

bedömningsgrunder för olika betygssteg. 

Tabell 1.2. Antagningspoäng, sist antagen. Urvalsgrupp BI. civilekonomprogram och 
kandidatprogrammet i statistik 

 2013 2014 2015 2016 2017 

HLP 17,9 18,1 17,7 17,9 17,1 

CEO 18,5 18,8 18,5 18,2 17,7 

SMP 18,7 19 18,3 17,9 17,6 

IBP 18,1 18,6 18,6 19,5 17,9 

STA 11,5 15,9 17,1 13,4 12,4 

Antalet utfärdade examina under 2017 (tabell 1.3) är betydligt lägre än tidigare år, jämfört med 

2016 har de minskad med  21. Detta kan bland annat förklaras av den goda arbetsmarknaden 

men också att studenterna av olika anledning avvaktar med att söka examen.  
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Vid årets diplomeringsceremoni var det nästan 250 studenter från civilekonomprogrammen 

och mastersprogrammen som mottog vårt symboliska diplom. För första gången diplomerades 

också studenter från statistikerprogrammet.  

Tabell 1.3. Antal utfärdade examina, ekonomprogram och kandidatprogrammet i statistik 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Civilekonomexamen 
(240hp) 

179 169 162 157 136 

Ekonomie 
kandidatexamen 
(180hp) 

125 154 177 190 125 

Filosofie 
kandidatexamen 
STA 

    9 

Programmen på avancerad nivå har två ansökningsperioder. Den första perioden riktar sig till 
de studenter som behöver visum för att studera i Sverige och som därför måste ha sitt besked 
i god tid för att kunna ordna sitt uppehållstillstånd. Den andra perioden riktar sig främst till 
svenska studenter men kan även nyttjas av andra som inte behöver söka om 
uppehållstillstånd.  

Tabell 1.4. Totalt antal sökande (första hand), ansökningsomgång 1, masterprogram 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Marketing 121 (24) 172 (65) 157 (61) 288 (84) 311 (104) 

Management 126 (53) 225 (114) 226 (120) 463 (138) 447 (156) 

Business 
Development 

158 (67) 253 (115) 270 (117) 479 (166) 349 (100) 

Finance 197 (53) 282 (96) 275 (102) 516 (186) 489 (185) 

Accounting 142 (62) 172 (73) 186 (90) 323 (124) 311 (118) 

Economics 140 (55) 181 (98) 161 (85) 211 (76) 210 (67) 

Antalet sökande från omgång 1 (tabell 1.4) har minskat för samtliga program på avancerad 

nivå (marginellt för Economics), men när det gäller antalet förstahandssökande varierar 

bilden för de olika programmen. För Marketing och Management syns en betydande ökning i 

antalet förstahandssökande mellan 2016 och 2017.  

Tabell 1.5. Totalt antal sökande (första hand), ansökningsomgång 2, masterprogram 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Marketing 98 (16) 105 (16) 111 (14) 124 (28) 106 (23) 

Management 112 (22) 112 (21) 122 (18) 147 (32) 114 (20) 

Business 
Development 

108 (34) 112 (29) 132 (23) 138 (29) 93 (22) 

Finance 96 (25) 104 (19) 125 (19) 131 (32) 120 (17) 

Accounting 74 (21) 79 (17) 82 (17) 102 (18) 71 (14) 

Economics 61 (22) 52 (12) 84 (19) 79 (26) 108 (30) 

Av tabell 1.5 utläses att totalt antal sökande andra omgången minskar för samtliga program 

på avancerad nivå med ett undantag, Economics. Samma mönster gäller även för antalet 
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förstahandssökande. För programmen på avancerad är diskrepansen mellan antalet 

sökanden och antalet studenter som faktiskt börjar på programmen betydligt större än för 

civilekonomprogrammen.  

Tabell 1.6. Antal utfärdade examina, avancerad nivå 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekonomie 
magisterexamen (60hp) 

96 146 167 150 132 

Ekonomie 
masterexamen (120hp) 

38 48 50 50 40 

Antalet examina på avancerad nivå 2017 är 132 ekonomie magister- och 40 för mastersnivå. 

Att antalet magisterexamina är högre än antalet studenter som antas förklaras av att 

civilekonomprogramstudenter som tar en civilekonomexamen samläser det sista året med 

första årets mastersstudenter och därför även kan söka om ekonomie magsiterexamen. 

Utvecklingsarbete och uppföljning 

För varje program skrivs verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Innehållet i dessa 

återges inte i sin helhet här. Som en del av kvalitetssystemet sker regelbundet översyn av 

kursplaner och beslut om ändringar fattas vid rektors beslutsmöte. I en särskild rapport 

(Assurance of Learning report, bifogas) analyseras och redovisas uppföljning av programmål 

för civilekonomprogrammen och mastersprogrammen.  

Programmålen för Civilekonomprogrammen kan delas in i följande kategorier: 

 Sustainability and ethics 

 Critical thinking 

 Communication 

 Information literacy 

Programmålen för mastersprogrammen kan delas in i följande kategorier: 

 Critical independent thinking  

 Decision making and problem solving  

 Effective communication 

 Knowledge integration  

 Responsibility and thougths in action 

 

Årets genomgång av i vilken mån programmålen nås visar på tydlig progression från 2015 och 

målet om 80 procent av alla examensarbeten uppfylls på så gott som samtliga program. Målet 

nås inte riktigt för Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och logistik  

Som en del av vårt kvalitetsarbete i utbildning har vi initierat två halvdagar om ”Assurance of 

Learning” med särskilt fokus bedömning (assessment). Dagarna arrangeras tillsammans med 

Universitets centra för pedagogik och lärande (UPL). Målet är att så många lärare som möjligt 

vid Handelshögskolan ska ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom området. Den 26/4 

arrangerades ett seminarium i den pedagogiska seminarieserien för handelshögskolans lärare. 

Håkan Gulliksson (TFE) berättade om sina erfarenheter från att undervisa studenter om och 

för hållbar utveckling. Han är tillsammans med Ulf Holmgren författare till boken Hållbarhet 

och teknik (Studentlitteratur). Totalt deltog cirka 10 lärare från Handelshögskolan. 
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Internationella avtal 

Handelshögskolan tecknade 2016 ett nytt Ersamus+ avtal med Lisbon School of Economics 

and Management (ISEG). Avtalet ger studenter inom nationalekonomi och företagsekonomi 

möjlighet att byta studier i Umeå mot studier i Lissabon och vice versa. Första utbytestermin 

är hösten 2017. Avtalet kompletterar det avtal vi redan har i Lissabon med Nova School of 

Business and Economics. Handelshögskolan har också tecknat nytt Erasmus+ avtal med 

University of Tartu. Avtalet gäller lärarmobilitet inom statistik. Vidare har ett avtal med Indian 

Institute of Management Indore, IIM Indore upprättats. Det ömsesidiga utbytesavtalet 

omfattar 4 studenter per läsår i företagsekonomi eller nationalekonomi och är 3-årigt. 

I tabell 1.7 redovisas antalet inresande och utresande studenter för 2017. Antalet studenter har 

jämfört med 2016 ökat. Antalet freemovers, har i termer av helårsstudenter (HST) också ökar 

jämfört med föregående år.  

Inkommande och utresande studenter från respektive till franska miljöer har möjlighet att 

söka stipendium från Per och Eivor Wikströms stiftelse. Utresande studenter kan söka 12 000 

kronor per termin och inresande studenter kan söka 10 000 kronor per termin. Under 2017 

fick totalt 23 studenter stipendium från stiftelsen. 

Tabell 1.7 Internationalisering, studenter 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal utbytesstudenter      

Inresande 250 211 204 196 203 

Utresande 135 140 151 125 129 

Antal ”freemovers” (HST) 245 (125,5) 244 (126,9) 239 (123,9) 256 (126,2) 262(122,2) 

Antal avgiftsstudenter 
(HST) 

32 (17) 49 (26,7) 59 (34,6) 56 (26,2) 72 (30) 

Utmärkelser till lärare: 

FD Annika Andersson, Företagsekonomi fick Handelshögskolans pedagogiska pris 2017. 
Maria Karlsson, Statistik, blev 2017 års mottagare av det pedagogiska priset vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. 

Från Handelshögskolan har under 2017 en lärare bedömts som excellent och två som 

meriterade enligt Umeå universitets system för pedagogisk meritering. Samtliga kommer från 

enheten för företagsekonomi.  

Uppmärksammade studenter: 

För första gången gick priset till bästa uppsats i företagsekonomi och hållbarhet och etik till 

studenter vid Handelshögskolan: Marie Åström och Alexander Adolfsson Grimsen har 

tilldelats RiseB’s uppsatsprisstipendium i hållbarhet och företagsetik för sin uppsats 

”Development Finance Institutions’ Effect on The Fund Manager’s Investment Decisions: 

Balancing Financial Performance Goals and Development Impact Objectives”! 

Bland Handelshögskolans studenter finns en vinnare av Student Superstart + en plats på No 

Plan B:s tillväxtskola - Bara Bättre: Sara Eriksson (Handelshögskolan), Linnea Elfving, Claes 

Lundgren. Örnsköldsvik. Bara Bättre är ett ledarskapskoncept som primärt hjälper 

frisörföretagare att coacha och leda sin personal för högre lönsamhet.  
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Samverkan  

Under året har en rad samverkansaktiviteter inom ramen för utbildning skett. Studenterna har 

skrivit externa examensarbeten, arbetat med case, gjort praktik (tabell 1.8) och deltagit i 

samverkansevent som till exempel Entreprenom. Antalet studenter som gör praktik har mellan 

2016 och 2017 ökat med 19,5 procent och ökningen kan till en övervägande del tillskrivas 

praktik bland studenter på avancerad nivå. Notera att ökat antal studenter som gör praktik har 

en dämpande effekt på antalet utresande studenter på internationella avtal. 

Tabell 1.8. Antal studenter registrerade på praktik 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Handelshögskolan - 71 73 87 104 

Avancerad nivå - 15 6 12 27 

Grundläggande nivå - 56 67 75 77 

Under året har gästföreläsare förekommit på kurser inom ramen för företagsekonomi, 

nationalekonomi och statistik. Karriärcenter har arrangerat flertalet alumnföreläsningar 

utanför den ordinarie kursverksamheten (se appendix). Under 2017 initierades ett samarbete 

med McGregor Group i Örnsklödsvik där studenterna under vårterminen 2018 inom ramen 

för en av entreprenörskurserna, tillsammans med företaget arbetar med en innovation Camp. 

Även Umeå Energi AB kommer att delta på campen.  

Handelshögskolans Hållbarhetsdag riktar sig till både näringsliv, offentlig sektor och 

studenter. År 2017 hade dagen temat Affärsmodeller och hållbarhet och den hölls den 12:e 

oktober. Herman Stål, docent i företagsekonomi pratade om Affärsmodeller för ökad 

hållbarhet följt av Anders Torell, affärsutvecklingschef NCC. Anders talade om NCC:s Loop 

Rocks –projekt och innan den avslutande paneldiskussion talade Erik Pettersson, 

hållbarhetschef Inrego. 

Handelshögskolan och A-kursstudenter i nationalekonomi stod som värd för ett seminarium 
med Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice-ordförande och ansvarig för EU:s energiunion, 
31/3 2017. Temat var Energising Europe" med fokus på hur EU ska hantera några av de stora 
framtidsfrågorna: klimatpolitik, förnybar energi, grön omställning och bioekonomi. 

Handelshögskolans kommunikation om verksamheten och våra färdiga studenters väg ut på 

arbetsmarknaden hade inför 2017 års SACO-mässa kompletterats med en ny folder om våra 

utbildningar. SACO-mässan är Sveriges största utbildningsmässor riktad mot gymnasieelever 

och den hålls i december i Stockholm varje år. Materialet kommer även att användas i 

kommunikation med utbildningsmässor i t.ex. Umeå. 

Handelsgalan arrangeras av Umeå Handel, Umeå kommun genom Näringslivsservice, Visit 

Umeå AB och Umeå Folkets hus. Handelsgalan 2017, den femte i ordningen, ägde rum lördag 

den 28 januari på Umeå Folkets Hus. Handelshögskolan var, liksom tidigare år partner till 

Handelsgalan i Umeå och delade ut priset till Årets hållbara lösning. 

Studenter (fyra stycken) och karriärcenter och studievägledare var med på Ekonomdagen i 

norr med 150 controllers/ekonomichefer m.fl. som gäster. Rektor Sofia Lundberg modererade 

dagen där programmet spände från ekonomisk omvärldsanalys via nya hållbarhetslagen till 

digitalisering och framtidsspaning.  
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För fjärde året i rad ordnade Handelshögskolan en träff för alumni club Stockholm i samband 

med Västerbottensdagarna på Grand (25/1). Under temat digitalisering fick de dryga 60 

deltagarna lyssna till Emanuel Dohi från Dohi, Johan Nihlman från Amplify och professor 

Tomas Blomquist från Handelshögskolan. Tomas berättade om IoT Guiden. Alumnträffen på 

Grand har blivit en populär händelse och antalet tillgängliga platser tog snabbt slut. I år fick vi 

upprätt väntelista. Bland deltagarna fanns alumner från många olika branscher och 

spridningen i examensår gick från 1973 till 2016. 

Inom ramen för Statistikerprogrammen genomfördes liksom de senaste åren en studieresa till 

Stockholm, där studenter och lärare på kursen Statistiska tillämpningar besökte fyra 

arbetsgivare för statistiker (Ipsos, SCB, Folksam, och BRÅ). I kursen, som behandlar 

statistikerns yrkesroll, ingick även gästföreläsningar samt studiebesök på lokala företag och 

organisationer, däribland Sweco, Riksstroke, och SLU. 

Forskning - Forskning som spränger gränser (Vision 2020) 

Handelshögskolans forskning visar på fortsatt positiv kvalitetsmässig utveckling och i tabell 

2.1 och 2.2 (se Appendix) publikationerna för de senaste fem åren (2013 till 2017). 

Företagsekonomi har under året 26 artiklar i peer review tidskrift, nationalekonomi 28 och 

statistik har 44. Totalt noterar vi 98 peer review artiklar för hela Handelshögskolan 

publicerade i 90 olika internationella tidskrifter. Tidskrifternas och artiklarnas innehåll 

stämmer väl överens med Handelshögskolans vision och mission samt inriktning mot hållbar 

utveckling. Av tabell 2.3 framgår att antalet artiklar, jämfört med 2016, har minskat för 

Handelshögskolan som helhet och för två av tre enheter. Med beaktande av perioden 2013 till 

2017 är utvecklings positivt för Handelshögskolan som helhet. Antal artiklar är på ett sätt 

intressant nyckeltal, men på ett annat sätt inte, då huvudsakligt fokus istället bör ligga på 

kvalitet och påverkansgrad (impact). 

Tabell 2.3 Antal artiklar i vetenskapliga artiklar (PRJ) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Handelshögskolan 88 93 85 114 98 

Företagsekonomi 34 32 27 33 26 

Nationalekonomi 27 24 27 43 28 

Statistik 27 37 31 38 44 

Andelen artiklar som håller god internationell standard (tabell 2.4) ligger relativt stabilt över 

tid, medan andelen som håller hög internationell standard har minskat med 3 procentenheter 

jämfört med 2016. Över perioden 2013 – 2017 är utvecklingen positiv. Fluktuationer över 

enstaka år förklaras av exempelvis variation i forskningstid (medel) och att publicering i PRJ 

av hög internationell standard tar mer tid och ofta är förenat med fler försök jämfört med PRJ 

av lägre standard. En annan bidragande orsak kan vara förändringar i sammansättningen av 

forskare till följd av pensionsavgångar bland seniora forskare och professorer. 

Tabell 2.4 Andel (%) artiklar i vetenskapliga artiklar som håller god (hög) internationell 
standard. Totalt och per enhet. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Handelshögskolan 80 (50) 81 (49) 87 (55) 83 (59) 83 (56) 
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Företagsekonomi 69 (26) 81 (41) 87 (43) 83 (38) 85 (50) 

Nationalekonomi 93 (52) 88 (58) 86 (50) 86 (68) 86 (50) 

Statistik 85 (78) 78 (51) 88 (72) 79 (69) 80 (64) 

I tabell 2.5 presenteras genomsnittligt H-index, baserat på Scopus, för universitetslektorer (U), 
docenter (D) och professorer (P). H-index är en indikator som oftast används på individnivå. 
Måttet anger på författarnivå (som i det här fallet redovisas på genomsnittet i varje 
personalkategori) det antal publikationer (H) från författaren som citerats minst H gånger. Om 
forskare/lärare till exempel skrivit 5 artiklar som citerats minst 5 gånger är H-indexet 5.  

Tabell 2.5 Genomsnittligt H-index 
 Januari 2016 Januari 2017 Januari 2018 

 U D P U D P U D P 

Handelshögskolan 1,8 4,7 7,7 2,2 5,5 8,2 3,4 5,3 9 

Företagsekonomi 1,1 3,2 6 1,3 3,9 7,3 2,5 4,1 7,9 

Nationalekonomi 1,6 5,3 9,3 2,3 5,5 9,9 4,4 6,8 8,9 

Statistik 2,9 10,7 6,5 3,4 12,3 7,5 4,5 11 7,5 

 

Det H-index som Scopus rapporterar är rensat för självciteringar, men tar bara hänsyn till 

citeringar i tidskrifter som är listade i Scopus. Indexet beaktar inte heller författarfraktioner 

(medförfattarskap). Fördelarna med just detta index brukar tillskrivas att det tar hänsyn till 

produktivitet och genomslag, samt är okänsligt för genomslaget en enstaka högciterad 

publikation. I enlighet med förväntan har professorer i genomsnitt högre H-index än övriga 

kategorier och över tid ser vi en tydlig progression för alla tre kategorierna och de tre 

enheterna.  

I tabell 2.6 presenteras det genomsnittliga antalet citeringar och antalet citerade dokument för 

Handelshögskolan och respektive enhet. I tabellen återfinns även det högsta antalet citeringar 

som en enskild forskare vid Handelshögskolan noterat fram till och med 2017.  

Personalkategorierna är desamma som i tabell 2.5. Även här och i enlighet med förväntan är 

det professorer som visar på högst antal citeringar i genomsnitt, högst antal artiklar i 

genomsnitt och i denna kategori återfinns också den forskare som vid respektive enhet har 

högst antal citeringar. Notera att måtten inte beaktar författarfraktioner. 

Tabell 2.6 Antal citeringar och antal citerade dokument 2017 
 Antal citeringar / antal dokument  

(i genomsnitt) 
Högsta antal citeringar 

 U D P U D P 

Handelshögskolan 60,4/6,1 132,2/15,3 409,4/27,3 284 460 1677 

Företagsekonomi 41,3/4  94,4/10,2 393,8/17,7 79 387 1258 

Nationalekonomi 79,3/9,6 161,5/20,8 308/31,7 284 391 714 

Statistik 91,2/5,8 244,5/28,8 687,7/49 236 460 1677 

Två nya professorer installerades 2017, Jim Andersén, professor i företagsekonomi med 

inriktning mot entreprenörskap och Giovanni Forchini, professor i ekonometri.  
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Docent Tommy Lundgren, CERE; Nationalekonomi mottog Nordeas Vetenskapliga pris och 

docent Herman Ståhl, företagsekonomi mottog Umeå kommuns vetenskapliga pris. Professor 

Stewart R Clegg, professor i  organisationsvetenskap vid University of Technology Sydney i 

Australien installerades som hedersdoktor vid Umeå universitet i samband med årets högtid. 

Av de 9 doktorander som disputerade under 2017 har två, en i företagsekonomi och en i 

nationalekonomi, erhållit de prestigefyllda Wallanderstipendierna för bästa avhandling. Vid 

årets årshögtid för Umeå universitet promoverades 8 doktorer från Handelshögskolan. 

Tabell 3.2 Antal doktorsexamina (licentiat) 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Handelshögskolan 2 (1) 10 (1) 6 (2) 10 (0) 9 (1) 

Företagsekonomi 0 (1) 4 (1) 4 (2) 3 (0) 6 (0) 

Nationalekonomi, 
inkl. ekonometri 
 

2 (0) 5 (0) 2 (0) 5 (0) 1 (1) 

Statistik 0 (0) 1 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) 

I september 2016 ansökte och beviljades Handelshögskolan medel från Forskarskolan i 

befolkningsdynamik och offentlig politik för genomförande av den 

Handelshögskolegemensamma doktorandkursen ”Forskningsansökningar – från idé till 

anslag/avslag (The art of research application writing – from ideas to peer review)”. Kursen 

gavs under 2017 och 14 doktorander deltog i kursen.  

Universitetskanslersämbetet har under 2017 utvärderat forskarutbildningarna i 

nationalekonomi och ekonometri. Besked om utfall väntas i början av 2018. 

Under 2017 instiftades Handelshögskolans vetenskapliga pris av USBE Research Institute. 

Pristagarna ärades med diplom och blommor i samband med vår diplomeringsceremoni i juni 

och i samband med julfirandet presenterade pristagarna sin forskning för Handelshögskolans 

personal. Pristagarna var Andrius Kazukauskas (Nationalekonomi), som talade om 

“Behavioural economics and energy consumption”, Galina Biedenbach (Företagsekonomi), 

som talade om ”Brand management and branding: Reflective insights and future research 

directions” och Jenny Häggström (Statistik), vars föredrag hade titeln “Collaborative-

controlled LASSO for constructing propensity scorebased estimators in high-dimensional 

data”. 

Handelshögskolans forskare och lärare har under 2017 engagerats som exporter i råd, styrelser 

och kommittéer, varav två i Kungliga vetenskapsakademien. Deras forskning har också 

uppmärksammats i media (exempelvis P4, SVT och VK) och några har förekommit i debatten.  

Forskare vid Handelshögskolans enheter deltar vid internationella och nationella konferenser 

och arrangerar även konferenser. Den årligt återkommande vinterkonferensen i statistik hölls 

den 12 – 16 mars i Åre med huvudtalarna Jane-Ling Wang, University of California, Davis och 

Simon Wood, University of Bristol. Traditionsenligt hölls Ulvön konferensen i CERE:s regi. I 

år gick den av stapeln 20-22 juni med huvudtalarna Olivier Deschenes, University of 

California. Ing-Marie Gren, Swedish University of Agricultural Sciences, och Jason Shogren, 

University of Wyoming. 
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Organisation och arbetsplatsen Handelshögskolan - Det goda och 

effektiva universitetet (Vision 2020) 

Resurser 

Handelshögskolans administrativa chef, Mikael Lindbäck kom tillbaka på heltid från och med 

halvårsskiftet 2017. Under 1,5 år kommer han att leda kansliet från New York där hans fru gör 

en post doc. Kansliets medarbetare har tillsammans med tillförordnad administrativ chef och 

rektor format en plan för hur arbetet ska organiseras för personalens och verksamhetens bästa. 

Handelshögskolan grundsyn är att arbete ska ske på arbetsplatsen. Detta är en lösning under 

speciella omständigheter med syftet att aktivera administrativ chef som koordinator av vårt 

kvalitetssystem och särskilt de delar som omfattar ackreditering och miljöcertifiering. Digitala 

lösningar kommer att användas för att överbygga det geografiska avståndet. 

Från och med 2017 organiseras studieadministrationen inom ramen för Handelshögskolans  

kansli och det gör att antalet anställda ser ut att ha ökat. Kansliet har i realiteten minskat både 

inom den administrativa delen och studieadministrativa delen.  

Tabell 3.1 Antal anställda, helårsekvivalenter, docenter och professorer för åren 2016 och 
2017. Antal kvinnor i parantes. 
      

Antal anställda Helårsekv. Antal docenter Antal professorer 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Handels- 
högskolan 

152 
(65) 

146 
(68) 

127 119 35 (10) 38 (13) 16 (3) 17 (3) 

Företags- 
ekonomi 

73 59 (23) 64 49 20 (6) 21 (7) 8 (2) 8 (2) 

National- 
ekonomi 

38 35 (9) 28 27 10 (1) 10 (1) 6 (0) 7 (0) 

Statistik 29 30 (19) 27 25 5 (3) 7 (5) 2 (1) 2 (1) 

Kansli 10 21 (16) 8 17 - - - - 

Handelshögskolan har i antal anställda och antal helårsekvivalenter minskat över tid och så 

även mellan 2016 och 2017, se tabell 3.1 Det finns obalanser när det gäller fördelningen mellan 

män och kvinnor och detta är särskilt tydligt bland professorerna. För hela Handelshögskolan 

är andelen kvinnor 46,6 procent.   

Under 2017 ökade antalet docenter med 3, varav två på enheten för statistik och en på enheten 

för företagsekonomi. Enheten för nationalekonomi har jämfört med 2016 oförändrat antal 

docenter, 10. Av de 17 professorerna är 3 kvinnor.  

På årsbasis och som en del av kvalitetssystemet och specifikt som underlag för 

kompetensutvecklingssamtal följer vi det som i systemet benämns ” Faculty Sufficiency and 

Qualifications”. De uppgifter som presenteras i tabell 3.2 är en summering av tabell 15.1 enligt 

standard 15 (AACSB). Kriterierna för de olika kategorierna återfinns på Handelshögskolans 

webb för anställda och för definitioner se Appendix. I appendix återfinns också tabell 15.2, dvs. 

uppgifter om relationen mellan bemanning och kvalifikationer enligt AACSB, 

kvalitetssystemet. 

Tabell 3.2 Andel Faculty Sufficiency and Qualifications för helåret 2017, summering av 
tabell 15.1, enligt standard 15 i AACSB. 
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Scholarly 
Academic 

(SA) 

Practice 
Academic 

(PA) 

Scholarly 
Practitioner 

(SP) 

Instructiona
l 

Practitioner 
(IP) Other (O) 

Accounting & Finance 0,6 0,1 0 0,1 0,1 

Entrepreneurship 1,0 0 0 0 0,1 

Management 0,8 0,2 0 0 0 

Marketing 0,6 0,3 0 0 0,1 
Business 
Administration 0,7 0,2 0 0 0,1 

Economics 1,0 0 0 0 0 

Statistics 0,9 0 0 0 0,1 

USBE 0,8 0,1 0 0 0 

Arbetsmiljö 

Den lokala samverkansgruppen har under sina regelbundna möten inte uppmärksammat 

ledningen på några individuella arbetsmiljörelaterade ärenden. Det finns behov av förbättrad 

fysisk arbetsmiljö i vissa lärosalar i samhällsvetarhuset, det hanteras via andra kanaler och vår 

representant i Husrådet. Den fysiska arbetsmiljön på studentexpeditionen har under våren 

förbättrats. Arbetsplatsmiljöombuden har uppmärksammat ledningen på 

försäkringsbestämmelser i förhållande till arbetsresor under semester.  

Under de enhetsvisa planeringsdagarna 8/6, valde kansliet att förlägga planeringsdagen till en 

eftermiddag och fokusera på arbetsmiljö, värdegrund och en föreläsning med Mattias 

Lundberg, psykologiska institutionen. Under humoristiska former fick vi en tankeväckande 

föreläsning som låg till grund för intressant reflektioner och diskussioner. Rektor deltog på 

kansliets planeringsdag.  

Kansliet beslutade att tillsammans med rektor och administrativ chef, i tillägg till att kansliets 

medarbetare roterar på enheternas APT ha egna arbetsplatsträffar. Detta föranleddes av bland 

annat att vi har en administrativ chef på distans.  

Handelshögskolans gemensamma kick-off den 16/8, 2017, fokuserade helt på kommunikation 

och samarbete med syftet att skapa ökad insikt om människors olikheter, under ledning av 

Annika R Malmberg (hon har arbetat med personprofiler och verktyg för kommunikation och 

samarbete i över tjugo år. Hon är ackrediterad på verktyget Insights Discovery). Under dagen 

fick vi en introduktion i hur olika personprofiler fungerar och hur de samspelar med varandra. 

Hur fungerar vi en bra kontra en dålig dag? Hur ska jag göra för att nå fram till en person med 

tonvikt på andra egenskaper (logik kontra känslor, introvert kontra extrovert) än mig själv? 

Vad bör andra tänka på i kommunikationen med mig? Vi gjorde övningar där det framgick var 

vi har våra preferenser när det gäller kommunikation och samarbete. Budskapet var att ingen 

ska behöva göra om sig själv, alla är precis lika bra och har självklart rätt att vara precis den de 

är men att vi ibland behöver tänka på hur vi uttrycker oss för att undvika onödiga missförstånd 

och underlätta kommunikation. Vi fick lära oss mer om hur vi skiljer oss åt, för att öka insikten 

om hur vi ännu bättre kan utnyttja varandras styrkor.  

Chef och ledare har det yttersta ansvaret för verksamheten men alla har ett gemensamt ansvar 

för kommunikation och samarbete med direkt påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Vi 

har fått material som passar för vidare arbete på enheter, sektioner, i arbetsgrupper och 

projektteam eller lärarlag. Det finns tillgängligt på Handelshögskolans intranät.  
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Under första delen av 2017 besökte rektor och enhetschef (biträdande prefekt) för 

företagsekonomi, Lars Silver, de olika sektionerna på enheten. Detta föranlett av dialoger i 

enhetens ledningsgrupp där sektionsansvariga uppmärksammat enhetschefen om att det finns 

en vilja att förbättra arbetsmiljön och samtidigt bidra till konstruktiva lösningar på den 

ekonomiska situation som råder på enheten. Efter de sektionsvisa besöken konstaterar rektor 

och enhetschef skillnader i behov av stöd mellan enheterna. Enhetschef vände därefter tillbaka 

till varje sektions ansvarig med budskapet att vi gärna ser att externt stöd kopplas in om 

sektionen tycker att det behövs. Initiativet har nu, via arbetsplatsmiljöombudet, gått tillbaka 

till enhetschefen som tillsammans med arbetsplatsmiljöombudet vid företagsekonomi bjöd in 

Feelgood som stöttning den fortsatta utvecklingen och för att hålla i enskilda intervjuer med 

personalen på företagsekonomi. Utfallet presenteras under 2018. Kansliet och övriga enheter 

bjöds in att delta och kansliet valde att göra så. 

Rektor för Umeå universitet, Hans Adolfsson, initierade ett arbete med den statliga 

värdegrunden för genomförande hösten 2017. Handelshögskolan använde 

arbetsplatsträffarna, APT, som forum för arbetet. Under hösten skickas den statliga 

värdegrunden ut till våra medarbetare och personalsamordnaren förberedde tillsammans med 

arbetsplatsmiljöombuden diskussionsfrågor kring det huvudsakliga temat: Lever vi som vi lär? 

– Utmaningar och möjligheter. 

Ekonomi 

Handelshögskolans finansiella strategier och fördelning av resurser har under året haft ett 

särskilt fokus på vikande intäkter för grundutbildning och möjligheter att finansiera forskning. 

När det gäller utbildning har särskilda satsningar gjorts på webbaserade kurser och 

kommunikation till studenterna gällande värdet av det fjärde året. Detta gäller inte minst 

enheten för företagsekonomi. Bemanningsmässigt har en mer återhållsam policy tillämpats 

gällande arvoderade, tillfälliga lärare. Detta har gett resultat och vi noterar att utfallet för hela 

Handelshögskolan är positivt (se tabell 3.3), men att det för enheter återstår en del arbete 

gällande forskning (i första hand företagsekonomi) och utbildning (i första hand 

nationalekonomi och statistik).  Budgeten för 2018 är inte justerad i enlighet med de åtgärder 

som kommer att vidtas gällande negativt myndighetskapital för forskningsanslagssidan. 

Totalt har Handelshögskolans lärare och forskare lämnat in 66 ansökningar till olika 

forskningsråd (exempelvis Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, 

Energimyndigheten, Formas, Konkurrensverket). I tabell 3.4 redovisas att 14 av dessa 

beviljats.  

Ett särskilt fokus har legat på att söka medel för finansiering av doktorander och det har 

genererat externfinansierade doktorander vid alla tre enheterna. Under 2017 antogs 3 

doktorander i företagsekonomi, varav 2 med finansiering från företagsforskarskolan 

(Coompanion respektive Umeå Energi AB), 3 doktorander i nationalekonomi och 1 doktorand 

i statistik. 

Tabell 3.4 Forskningsmedel erhållna i konkurrens samt annan extern finansiering. Totalt och 
per enhet. 

                                                           2016                          2017 

 Forskningsrå
d (inkl. 

stipendier) 

Forskningsrå
d – annan 

huvudsökand
e eller 

konsortsium 

Övrig extern 
finansiering 

> 1MSEK 

Forskningsrå
d inkl. 

stipendier 

Forskningsrå
d – annan 

huvudsökand
e eller 

konsortsium 

Övrig extern 
finansiering 

> 1MSEK 
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Handelshögskolan 11 (5) 5 3 2 3 9 

Företagsekonomi 3 (2) 1 3 2 1 1 

Nationalekonomi 4 (3) 1 0 0 0 7 

Statistik 4 3 0 0 2 1 

Stipendiefinansiering har erhållits av forskare vid företagsekonomi, nationalekonomi och 

CERE, vilket kommer att leda till rekrytering av internationella post docs, finansiering av 

seminarieserien och Ulvökonferensen.  

Även under 2017 har forskare vid Handelshögskolan haft stöd från Per och Eivor Wikströms 

stiftelse och Handelshögskolefonden. I det senare fallet fanns 3 miljoner inklusive OH att 

disponera. Under 2017 stöttade fonden enheten för företagsekonomi med forskningsmedel till 

professorer och RiseB samt alla tre enheterna med medel till forskarutbildningen. Viss del av 

fondens medel har allokerats till samverkansaktiviteter såsom kommunikation, karriärcenter, 

styrelse och rådgivande organ (BAB, IAB). 



 

 

Tabell 3.3 Kostnader och intäkter, årets utfall och myndighetskapital enligt formen för rapporter till AACSB. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 

(budget 1) 
OPERATIONAL 
REVENUES 

     

Income from appropriations1 97,698 103,842 103,223 103,259 100,907 104,222 102,784 

Income from grants2 38,336 23,368 28,620 23,912 22,702 22,597 19,267 

Income from fees and charges3 3,699 4,106 7,173 951 1,046 3,254 2,053 

Accruals (external funding) 4 -4,449 4,658 340 4,854 330 2,552 6,534 

Sales (internal) 5 6,030 10,524 8,570 10,198 7,946 12,116 5,828 

Financial income 142 123 105 10 0 7 0 

TOTAL OPERATIONAL 
REVENUES 

141,457 146,621 148,030 143,185 132,930 144,747 136,466 

% of which is for education 54.8% 55.2% 56.1% 55.1% 58.5% 56,3% 58.7% 

OPERATIONAL EXPENSES      

Payroll expenses6 85,868 90,436 94,640 97,156 92,829 88,911 89,866 

Expenses for premises7 14,038 14,382 12,947 13,317 13,411 13,945 9,290 

Other operating expenses8 37,734 35,257 37,890 38,503 38,244 37,732 39,958 

Financial expenses 48 47 35 4 6 6 0 

Depreciation 394 413 327 161 136 168 176 

TOTAL OPERATIONAL 
EXPENSES 

138,100 140,532 145,840 149,142 144,626 140,762 139,291 

% of which is for education 55.3% 56.2% 56.2% 54.3% 55.6% 56,4% 57.3% 

        

OUTCOME (PROFIT) 3,358 6,089 2,191 -5,957 -11,696 3,985 -2,825 

% of which is for education 35.4% 30.6% 50.8% 35.8% 22.7% 54% 0% 

ADMINISTRATIVE 
CAPITAL** 

20,500 22,500 24,700 19,200 7,552 
11,507 8,682 



 

Appendix.  

Aktiviteter genom Karriärcenter vid Handelshögskolan 2017 

12-Dec-2017  Att arbeta med kapitalrådgivning -lyssna till tidigare Handelshögskole-

studenten Joakim Öhrner’s resa från studietiden till sin nuvarande roll på Coeli Wealth 

Management i Stockholm inom kapitalrådgivning.   

11-Dec-2017  Supply Chain-dagen 2017  Per Bondemark, Vice VD och 

inköpsdirektör på SSAB samt ordförande i Näringslivets Transportråd och Arne Andersson 

E-handelsspecialist från Postnord föreläser på årets tema "Supply chain-utveckling och 

digitalisering - Hur hanterar företaget den digitala utvecklingen"  

11-Dec-2017  Crossing Borders – Expanding markets. A guest lecture focusing in on 
how to go about an international expansion for a company and how the actors below can 
support the process. The layout is a 45 minute case focused on financing of International 
Business followed by insights from each actor how they support the process.  
Speakers: 
Yvonne Brycker, Business Sweden (Stockholm) 
Torbjörn Edvall, Almi (Umeå) 
Susanne With och Jens Barkestam, EKN (Stockholm and an USBE Alumni) 
Jens Breaum, Svensk Exportkredit (Stockholm) 
 
7-Dec-2017  Dina villkor för första anställningen.  Civilekonomerna gästar oss för 

diskussion kring lön och avtal, ett bra tillfälle för dig på år 3-4 att förbereda dig på vilka 

förutsättningar som väntar (även du på år 1-2 är välkommen) 

1-Dec-2017 Svenska bolag: Go East. Finska bolag: Go West. 10 studentplatser på ett 
halvdagsseminarium med fokus på exportfrågor ur ett svensk-finskt perspektiv.  

14-Nov-17 Konsten att få fram ditt budskap - retorikföreläsning med Anna Ricknell 

2-Nov-17 Kommunikationsarbete i ett av Europas största företag och varför 

hållbarhet är en viktig del av detta. Annelie Barkelund -corporate communication manager 

på Nestlé 

12-Oct-17 Handelshögskolans Hållbarhetsdag på temat Affärsmodeller med 

hållbarhetsperspektiv.  

Anders Torell, affärsutvecklingschef NCC om deras Loop Rocks –projekt (prisbelönt för 

digitalisering och hållbarhet) 

- Erik Pettersson, hållbarhetschef Inrego (Inrego är marknadsledande inom återanvändning 

och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer 

över hela Europa att stärka sitt hållbarhetsarbete. (Oms. 250mkr) 

-Herman Stål, forskare och lektor vid Handelshögskolan  

-Markus Danell från Sustainergies och Laura Vidje, Esam ansluter till paneldiskussionen. 

4-Oct-17 What is long term brand building and how to get raving fan 

customers?Ulf Mazur - konsult, Matpriskollen, fd Falcon, Unilever 

3-okt-17 Nordeas Chefsekonom Annika Winsth föreläser på temat ”Det 

ekonomiska läget i Sverige och globalt samt vart vi kan vara på väg i framtiden”. 

Föreläsningen anordnas av Unga Aktiesparare Umeå, i samarbete med HHUS och 

Handelshögskolan 
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29-Sep-17 Att arbeta med service/tjänste-design. Camilla Eckerdal, Creative 

Director - Customer Experience Design på Telia (Stockholm) och alumn. Camilla kommer att 

berätta om sin resa från studierna till hennes arbetsroller inom Telia med fokus på Tjänste- 

och Service design  

18-Sep-17 Gästföreläsning Amazon.com. Alumnträff Umeå med föreläsning Emma 

Zetterdahl på Amazon 

25-Apr-17 CEP - Kompetensbehov och Workshop Karriär workshop med 

alumn som gäst 

06-Apr-17 IBP - Competence needs and workshop Karriär workshop med 

alumn som gäst 

31-Mar-17 Energising Europe. Maroš Šefčovič, EU Commission Vice-President 

responsible for EU´s Energy Union. Take the opportunity to listen in on how the questions of 

climate policy, renewable energy, green transformation and the bio-economy are being 

managed at the highest level in the EU. 

24-Feb-17 Managementkonsult som yrke - Alumnföreläsning. Lyssna på Anna 

Levin från Karlöf Consulting som berättar om sin resa från studierna till hennes arbetsroll 

som managementkonsult 

3-Feb-17 Om cirkulär ekonomi och att arbeta som nationalekonom på KI. 

Lyssna till Eva Samakovlis, forskningschef på Konjunkturinstitutet och en  av författarna 

bakom den årliga miljöekonomiska rapporten som i samråd med Naturvårdsverket och på 

uppdrag av regeringen. Årets rapport fokuserade på den cirkulära ekonomin och har följts av 

debatt i bland annat Dagens Nyheter. Eva ska också ge en bild av hur det är att arbeta som 

nationalekonom på Konjunkturinstitutet. 

25-Jan-17 Handelshögskolans alumnträff på Grand i Stockholm. Tema 

Digitalisering. Föreläsningar av Emanuel Dohi, Dohi Digital Innovation Group, Johan 

Nihlman på innovationsbyrån Amplify och Thomas Blomqvist, professor Handelshögskolan  
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Table 2.1 In progress  

Table 2.2 Five-Year Summary of Peer Reviewed. Journals and Number of Publications in Each 

        

  Year  
Department Journal name 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Business 
Administration 

  33 31 27 33 26 150 

Accounting and 
Finance 

 
6 5 6 8 7 32 

 
Accounting in Europe 

   
1 

 
1 

 
Accounting, Auditing & Accountability 
Journal 

  
1 

  
1 

 
Asian Journal of Finance & Accounting 1 

    
1 

 
Atlantic Economic Journal 1 

    
1 

 
Auditing 

    
1 1 

 
Competitiveness Review:  an international 
business journal 

   
1 

 
1 

 
Contemporary Accounting Research 

 
1 

   
1 

 
Energy Procedia 

    
2 2 

 
European Journal of Political Economy 1 

    
1 

 
Financial Accountability and Management 1 

    
1 

 
Friends of Accounting 

 
1 

   
1 

 
International Journal of Auditing 1 

 
1 2 

 
4 

 
Journal of Alternative Investments 

 
1 

   
1 

 
Journal of Applied Accounting Research 

   
1 

 
1 

 
Journal of Business Ethics 

 
1 

   
1 

 
Journal of Business Finance & Accounting 

    
1 1 

 
Journal of Cleaner Production 

  
1 

  
1 

 
Journal of Institutional Economics 

  
1 1 

 
2 

 
Managerial Auditing Journal 

  
1 

  
1 

 
Modern Accounting and Auditing 1 

    
1 

 
Property Management 

  
1 1 

 
2 

 
Review of Behavioral Finance 

    
1 1 

 
Statsvetenskaplig Tidskrift 

   
1 1 2 

 
Sustainable Development 

 
1 

   
1 

 
The European Accounting Review 

    
1 1 

Entrepreneurship 
 

8 9 6 11 4 38 
 

African Journal of Economic and 
Management Studies 

  
1 

  
1 

 
Business Process Management Journal 

   
1 

 
1 

 
Education + Training 1 

   
1 2 

 
Entrepreneurship and Regional 
Development 

1 
    

1 

 
Environmental Policy and Governance 

 
1 

   
1 

 
European Journal of Training and 
Development 

    
1 1 

 
European Management Journal 1 

    
1 

 
Industrial Marketing Management 

 
1 2 5 

 
8 

 
International Journal of Bank Marketing 

 
1 

   
1 
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International Journal of Business and 
Management" 

 
1 

   
1 

 
International Journal of Corporate 
Governance 

1 
    

1 

 
International Journal of Human 
Resources Development and Management 

  
1 

  
1 

 
International Journal of Management and 
Enterprise Development 

1 
    

1 

 
Investment Management and Financial 
Innovations 

   
1 

 
1 

 
Journal of Applied Social Psychology 1 

    
1 

 
Journal of Business Models 

 
1 

   
1 

 
Journal of Cleaner Production 1 1 1 

 
1 4 

 
Journal of Education and Learning 1 

    
1 

 
Journal of Education and Training 

   
1 

 
1 

 
Journal of International Entrepreneurship 

  
1 

  
1 

 
Journal of Organizational Change 
Management 

 
1 

   
1 

 
Journal of Small Business and Enterprise 
Development 

 
1 

   
1 

 
Personnel review 

 
1 

   
1 

 
Problems & Perspectives in Management 

   
1 

 
1 

 
Small Enterprise Research:  The Journal of 
SEAANZ 

   
2 

 
2 

 
Sustainable Development 

    
1 1 

Management 
 

11 8 10 6 7 42 
 

Business Horizons 
    

2 2 
 

Competitiveness Review:  an international 
business journal 

1 
 

1 
  

2 

 
Construction Management and Economics 

 
1 

  
1 2 

 
Energy Policy 1 

    
1 

 
Engineering Construction and 
Architectural Management 

 
1 

   
1 

 
European Management Journal 

    
1 1 

 
IEEE Engineering Management Review 1 

    
1 

 
International Journal of Business 
Environment 

1 
    

1 

 
International Journal of Managing 
Projects in Business/Emerald 

4 2 3 2 2 13 

 
International Journal of Project 
Management 

 
1 

 
2 

 
3 

 
International Journal of Project 
Organisation and Management 

1 
    

1 

 
Journal of Cleaner Production 

 
1 

   
1 

 
Journal of Engineering and Technology 
Research 

  
1 

  
1 

 
Journal of Global Mobility: The Home of 
Expatriate Management Research 

 
1 

   
1 

 
Journal of Promotion Management 

  
1 

  
1 

 
Management Decision 

 
1 

   
1 

 
Management Research Review 

  
1 

  
1 

 
Offentlig Förvaltning. Scandinavian 
Journal of Public Administration 

1 
    

1 

 
Project Management Journal 

  
2 1 

 
3 

 
Scandinavian Journal of Management 

  
1 1 1 3 

 
Systems research and behavioral science 1 

    
1 

Marketing 
 

8 9 5 8 8 38 
 

Banks and Bank Systems 
  

1 
  

1 
 

Business Strategy and the Environment 
  

1 
 

1 2 
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Environment and Planning. C, 
Government and Policy 

2 
    

2 

 
Ergonomics 

 
1 

 
1 1 3 

 
European Journal of International 
Management 

    
1 1 

 
Idrott, historia & samhälle 

  
1 

  
1 

 
International Journal of Bank Marketing 

 
1 

   
1 

 
International journal of Behavioral 
Research and Psychology 

 
1 

   
1 

 
International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business 

1 
    

1 

 
International Journal of Psychology and 
Behavioral Sciences 

 
1 

   
1 

 
International Journal of Retail & 
Distribution Management 

 
1 

   
1 

 
International Journal of Sales, Retailing 
and Marketing 

1 
    

1 

 
International Journal of Technology 
Management 

   
1 

 
1 

 
International Review of Retail 
Distribution & Consumer Research 

 
1 

   
1 

 
Journal of Cleaner Production 

    
1 1 

 
Journal of Consumer Marketing 1 

    
1 

 
Journal of Financial Services Marketing 

 
1 

   
1 

 
Journal of Product & Brand Management 

   
1 

 
1 

 
Journal of Promotion Management 

   
1 1 2 

 
Journal of Services Marketing 1 

  
1 1 3 

 
Journal of small business management 
(Print) 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Marketing Intelligence & Planning 

  
1 

  
1 

 
Qualitative Market Research 1 

  
1 

 
2 

 
Review of Managerial Science 

    
1 1 

 
Services Marketing Quarterly 1 

    
1 

 
Sustainable Development 

  
1 

  
1 

 
Transportation Research Part D 

 
1 

   
1 

 
Transportation Research Part D: 
Transport and Environment 

    
1 1 

 
Transportation Research Procedia 

   
1 

 
1 

Economics   27 24 27 43 28 149 
 

Agricultural Economics 1 
    

1 
 

Alzheimer's & Dementia 1 
    

1 
 

American Journal of Agricultural 
Economics 

1 
    

1 

 
BMJ Open 

  
1 2 

 
3 

 
Canadian Journal of Agricultural 
Economics-Revue Canadienne 
D'Agroeconomie 

1 
    

1 

 
Climate Change Economics 1 

 
1 

  
2 

 
Climate Policy 

    
1 1 

 
Communications in Statistics 

    
1 1 

 
Communications in Statistics - Theory and 
Methods 

    
1 1 

 
Ecological Economics 

 
1 

   
1 

 
Econometric Reviews 

    
1 1 

 
Economica 1 

    
1 

 
Economics Letters 1 

    
1 
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Empirical Economics 

   
1 

 
1 

 
Energy Economics 1 

 
1 5 1 8 

 
Energy Journal 

  
2 2 1 5 

 
Energy Policy 1 2 1 

  
4 

 
Environment and planning A 1 

    
1 

 
Environmental and Resource Economics 1 1 

 
3 1 6 

 
Environmental Economics 1 

 
1 

  
2 

 
Environmental Economics and Policy 
Studies 

  
1 1 1 3 

 
European Journal of Law and Economics 1 

    
1 

 
European Planning Studies 

  
1 

  
1 

 
Finance Research Letters 

    
1 1 

 
Finanzarchiv 

 
1 

   
1 

 
Fishery Bulletin 

    
1 1 

 
Food Security 

  
1 1 

 
2 

 
Forest Policy and Economics 

 
1 

   
1 

 
Forum for Health Economics & Policy 1 

  
1 

 
2 

 
Frontiers in Education 

    
1 1 

 
Indian Growth and Development Review 

 
1 

   
1 

 
International Economic Review 

   
1 1 2 

 
International Journal of Climatology 

  
1 

  
1 

 
International Journal of Health 
Economics and Management 

  
1 1 

 
2 

 
International Journal of Public Sector 
Management 

    
1 1 

 
International Journal of Sustainable 
Development and World Ecology 

    
1 1 

 
International psychogeriatrics 

 
1 

   
1 

 
International Tax and Public Finance 

   
1 1 2 

 
IZA Journal of European Labor Studies 1 

 
1 2 

 
4 

 
IZA World of Labor 

   
1 1 2 

 
Journal of applied econometrics 
(Chichester, England) 

1 
    

1 

 
Journal of Applied Economics 

    
1 1 

 
Journal of Banking & Finance 1 

    
1 

 
Journal of Behavioral and Experimental 
Economics 

  
1 

  
1 

 
Journal of Chinese Economics and 
Business Studies 

 
1 

   
1 

 
Journal of Development Studies 

   
1 

 
1 

 
Journal of Economic Behavior and 
Organization 

 
2 1 

  
3 

 
Journal of Economic Research 1 

    
1 

 
Journal of Environmental Economics and 
Management 

 
1 

   
1 

 
Journal of Environmental Economics and 
Policy 

 
1 1 1 1 4 

 
Journal of Environmental Management 

  
1 

 
1 2 

 
Journal of Forest Economics 1 1 

 
1 

 
3 

 
Journal of Health Economics 

   
1 

 
1 

 
Journal of Population Research 

    
1 1 

 
Journal of Productivity Analysis 

 
1 

   
1 

 
Journal of Public Economic Theory 

   
1 1 2 
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Journal of Public Economics 

  
1 

  
1 

 
Journal of Purchasing and Supply 
Management 

1 
    

1 

 
Journal of Urban Economics 

 
1 

   
1 

 
Labour 

 
1 

   
1 

 
Land Economics 

 
1 

   
1 

 
Letters in spatial and resource sciences 

 
1 

 
1 1 3 

 
Local Government Studies 1 

    
1 

 
Manchester School 

   
1 1 2 

 
Mathematical Social Sciences 

   
1 

 
1 

 
Nordic Journal of Health Economics 

 
1 

   
1 

 
Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics 

    
1 1 

 
Oxford Economic Papers 

  
1 

  
1 

 
Papers in regional science (Print) 1 

    
1 

 
Public Finance Review 1 

 
1 1 

 
3 

 
Quantitative finance (Print) 

   
1 

 
1 

 
Real estate economics (Print) 

  
1 1 

 
2 

 
Regional studies 

 
1 1 2 2 6 

 
Resources and Energy Economics 

 
1 

   
1 

 
Resources policy 

   
1 

 
1 

 
Review of Development Finance 

  
1 

  
1 

 
Review of World Economics 

   
1 

 
1 

 
Scandinavian Journal of Economics 1 

    
1 

 
Scandinavian Journal of Forest Research 

  
1 1 

 
2 

 
Small Business Economics 

    
1 1 

 
Social Choice and Welfare 1 

    
1 

 
The annals of regional science 1 2 1 1 

 
5 

 
The B.E. Journal of Economic Analysis 
and Policy 

  
1 

  
1 

 
The B.E. Journals in Economic Analysis & 
Policy 

  
1 

  
1 

 
The Journal of Alternative Investments 

   
1 

 
1 

 
The Journal of the Economics of Ageing 

   
1 

 
1 

 
The Lancet 

   
1 

 
1 

 
The Social science journal (Fort Collins) 1 

    
1 

 
World Development 

   
1 

 
1 

Statistics   28 38 31 38 44 179 
 

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1 
    

1 
 

Acta Neurologica Scandinavica 
   

1 1 2 
 

Activities, Adaptation & Aging 
    

1 1 
 

American Journal of Clinical Dermatology 
    

1 1 
 

American Journal of Clinical Nutrition 
    

1 1 
 

Annals of Epidemiology 
    

1 1 
 

Applied Pscychological Measurement 
  

2 
  

2 
 

Applied psychological measurement 
   

2 
 

2 
 

Arthritis Research & Therapy 
  

1 1 
 

2 
 

BioMed Research International 1 
    

1 
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Biometrics 

    
1 1 

 
Biostatistics 

 
1 

   
1 

 
BMC Geriatrics 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BMC Health Services Research 1 2 1 

  
4 

 
BMC Infectious Diseases 

   
1 

 
1 

 
BMC Nursing 

    
1 1 

 
BMC Pregnancy and Childbirth 

 
1 

 
1 

 
2 

 
BMC Public Health 1 

 
2 

  
3 

 
BMJ Open 2 

  
1 1 4 

 
Brain and Behavior 

    
1 1 

 
Brain Structure and Function 

   
1 

 
1 

 
Canadian Journal of Forest Research 

   
1 

 
1 

 
Canadian Journal of Statistics 

  
1 

  
1 

 
Cerebrovascular Diseases 1 

 
1 

  
2 

 
Clinical Nursing Studies 

   
1 

 
1 

 
Communications in Statistics - Theory and 
Methods 

    
1 1 

 
Communications in statistics. Simulation 
and computation 

   
1 1 2 

 
Computational statistics (Zeitschrift) 

 
1 

   
1 

 
Computational Statistics & Data Analysis 2 

   
1 3 

 
Critical Care Medicine 

    
1 1 

 
Dementia and geriatric cognitive disorders 
extra 

  
1 

  
1 

 
Demographic Research 

   
1 

 
1 

 
Development Southern Africa 1 

    
1 

 
Diabetes Care 

  
1 

  
1 

 
Diabetic Medicine 1 

    
1 

 
Diabetologia 1 

    
1 

 
Disability and rehabilitation 

 
1 

   
1 

 
Disability Studies Quarterly (DSQ) 

    
1 1 

 
Drug And Alcohol Dependence 

  
1 

  
1 

 
Economics Letters 

   
1 1 2 

 
Epidemiology 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Essays in Economic & Business History 

    
1 1 

 
European Heart Journal 

   
1 

 
1 

 
European Journal of Ageing 

    
1 1 

 
European Journal of Clinical Nutrition 

 
1 1 1 

 
3 

 
European Journal of Epidemiology 

  
1 1 

 
2 

 
European Journal of Preventive 
Cardiology 

    
1 1 

 
European Stroke Journal 

   
1 

 
1 

 
Forest Ecology and Management 

   
1 

 
1 

 
Frontiers in Aging Neuroscience 

    
1 1 

 
Frontiers in Neuroscience 

 
1 

   
1 

 
Health and Quality of Life Outcomes 1 

  
1 

 
2 

 
Hernia 

   
1 

 
1 

 
Historical Life Course Studies 

    
1 1 
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Injury Epidemiology 

 
1 1 1 

 
3 

 
International Journal of Environmental 
Research and Public Health 

  
1 

  
1 

 
International Journal of Epidemiology 

   
1 

 
1 

 
International Journal of Geriatric 
Psychiatry 

    
1 1 

 
International Journal of Stroke 1 

 
1 

  
2 

 
International Journal of Testing 

    
1 1 

 
JAMA internal medicine 1 

    
1 

 
Journal of Advanced Nursing 

    
2 2 

 
Journal of Applied Statistics 

 
2 

   
2 

 
Journal of Causal Inference 

 
1 

   
1 

 
Journal of Clinical Nursing 

 
1 1 1 

 
3 

 
Journal of cognitive neuroscience 

 
1 

   
1 

 
Journal of educational and behavioral 
statistics 

    
1 1 

 
Journal of educational measurement 

 
2 1 1 

 
4 

 
Journal of Integrative Psychology and 
Therapeutics 

 
1 

   
1 

 
Journal of Internal Medicine 

 
1 

   
1 

 
Journal of Mathematics Research 

  
1 

  
1 

 
Journal of Neuroscience 1 

    
1 

 
Journal of Nursing Management 

   
1 

 
1 

 
Journal of Rehabilitation Medicine 

 
1 

   
1 

 
Journal of Statistical and Econometric 
Methods 

 
1 

   
1 

 
Journal of Statistical Software 1 1 1 

  
3 

 
Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology 

 
1 

   
1 

 
Journal of the Royal Statistic Society, 
Series C: Applied Statistics 

  
1 1 

 
2 

 
Läkartidningen 

  
1 

  
1 

 
Methods in Ecology and Evolution 

    
1 1 

 
Metrika (Heidelberg) 

 
1 

  
1 2 

 
Neurobiology of Aging 

   
1 1 2 

 
Neuroepidemiology 

    
1 1 

 
Neurology 

  
1 

  
1 

 
Neuropsychologia 1 

    
1 

 
Nordic journal of nursing research 

   
1 

 
1 

 
Observational Studies 

    
1 1 

 
Pharmacology Research & Perspectives 

    
1 1 

 
PLoS ONE 3 2 

 
1 1 7 

 
Population, Space and Place 

  
1 

  
1 

 
Prostaglandins, Leukotrienes and 
Essential Fatty Acids 

    
1 1 

 
Psychometrika 

   
1 1 2 

 
Qualitative Health Research 1 

    
1 

 
Ratio Mathematica 

   
1 

 
1 

 
Renal failure 1 

    
1 

 
Scandinavian Journal of History 

   
1 

 
1 

 
Scandinavian Journal of Public Health 

 
1 1 

 
1 3 
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Scandinavian Journal of Statistics 1 

    
1 

 
Scientific Reports 

    
1 1 

 
Sexual & Reproductive HealthCare 

   
1 2 3 

 
Sociological Methods & Research 

    
1 1 

 
Spatial Statistics 

  
1 

  
1 

 
Statistica & Applicazioni 

 
1 

   
1 

 
Statistical Methods & Applications 

 
1 

   
1 

 
Statistical Methods in Medical Research 

    
1 1 

 
Statistical papers 1 1 

   
2 

 
Statistics (Berlin) 

 
1 

   
1 

 
Statistics and Probability Letters 

 
1 

   
1 

 
Statistics in Medicine 1 

 
2 1 1 5 

 
Stroke 

 
3 2 1 2 8 

 
The Laryngoscope 

 
1 

   
1 

 
The Prostate 

 
1 

   
1 

 
Theoretical mathematics and applications 1 

    
1 

 
Topics in Stroke Rehabilitation 

   
1 

 
1 

 
Translational Psychiatry 

    
1 1 

 
Transplantation 

  
1 

  
1 

 
Utbildning och Demokrati 1 

    
1 

Total   88 93 85 114 98 478 



Tabell X. Internationella avtal per 2017-01-01 

University Country 
Lang. of 
Instruction Agreement 

Level of 
Studies 

Study 
Places 

Full Time 
Workload 

Anglia Ruskin University United Kingdom English Erasmus B 3 
60 UK credits = 30 
ECTS 

Athens University of Economics and Business Greece English Erasmus B 3 30 ECTS 

BI Norwegian Business School Norway English (Norwegian) 
Nordplus/Erasmus 
(B.Ad.+Econ.) B/M 2 30 ECTS 

Burgundy School of Business France English/French Erasmus B/M 6 30 ECTS 

Charles University Czech Republic English 
Erasmus, 
Economics B/M 4 30 ECTS 

Comenius University in Bratislava Slovakia English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 3 30 ECTS 

Cracow University of Economics Poland English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 4 30 ECTS 

Dublin Institute of Technology Ireland English Erasmus B 5 30 ECTS 

ESC Rennes School of Business France English/French Erasmus B/M 8 30 ECTS 

Estonian Business School Estonia English Erasmus B/M 2 30 ECTS 

Grenoble Ecole de Management France English/French Erasmus B/M 8 30 ECTS 

Hanken - Svenska Handelshögskolan Finland English (Swedish) Nordplus/Erasmus B/M 2 30 ECTS 

Heriot-Watt University United Kingdom Erasmus T/S 0  

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Netherlands English Erasmus B 4 30 ECTS 

Hubei University of Economics China English Bilateral B/M 0 
20 credits = 30 ECTS 
(prel.) 

ICN Business School France English/French Erasmus B/M 5 30 ECTS 

INCAE Business School Costa Rica English Bilateral M (MBA) 0 18 credit hours 

Indian Institute of Management Indore India English Bilateral M (MBA) 4 35 

IPADE Business School Mexico English Bilateral M 2 30 ECTS 

Julius-Maximilians Universität Würzburg Germany German 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 3 30 ECTS 

KEDGE Business School France English/French Erasmus B/M 8 30 ECTS 

KU Leuven, FEB Brussels Belgium English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/(M) 4 30 ECTS 
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KU Leuven, FEB Leuven Belgium English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 3 30 ECTS 

Lingnan University Hong Kong English Bilateral B 4 15 credits = 30hp 

Lisbon School of Economics & Management Portugal English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 2 30 ECTS 

Ludwig Maximilian University Munich Germany English/German Erasmus B/M 4 30 ECTS 

Moscow State Industrial University Russia Russian Bilateral B/M 4 To be announced 

NEOMA Business School - Reims campus France English/French Erasmus B (M) 2 30 ECTS 

NHH Norwegian School of Economics Norway English (Norwegian) 
Nordplus/Erasmus 
(B.Ad.+Econ.) B/M 2 30 ECTS 

Northumbria University, Newcastle Business 
School United Kingdom English Erasmus B 8 60 credits = 30 ECTS 

Novancia Business School France English/French Erasmus B (M) 4 30 ECTS 

Oulu Business School Finland English (Finnish) 
Nordplus/Erasmus 
(Bus.+Econ.) B/M 2 30 ECTS 

Plekhanov Russian University of Economics Russia English (Russian) Bilateral B/M 2 30 ECTS 

Politecnico di Milano Italy Italian Erasmus B 2 30 ECTS 

Reykjavík University Iceland English Nordplus B/M 2 30 ECTS 

Sabanci University Turkey English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 3 30 ECTS 

School of Business, Renmin University of 
China, Beijing China English Bilateral B/(M) 6 

15 cr (min) = 30 
ECTS 

School of Management, Fudan University, 
Shanghai China English Bilateral M (MBA) 2 

Min 10 credits = 30 
ECTS 

Tilburg University Netherlands English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 2 30 ECTS 

Transbaikal State University Russia English/Russian IAV M 2 30 ECTS 

Turku School of Economics Finland English (Finnish) Nordplus B/M 2 30 ECTS 

Universidad Autonoma de Madrid Spain Spanish 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/(M) 4 30 ECTS 

Universidad de Deusto Spain English/Spanish Erasmus B 4 30 ECTS 

Universidad de Sevilla Spain Spanish (English) Erasmus B 2 30 ECTS 

Universidad de Zaragoza  Spain English/Spanish Erasmus B 4 30 ECTS 

Universidad Loyola Andalucia - ETEA Spain Spanish (English) 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B 3 30 ECTS 
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Universidade de São Paulo Brazil Portugese (English) Bilateral B/(M) 6 12 credits = 30 ECTS 

Universidade Nova de Lisboa Portugal English (Portugese) 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B 5 30 ECTS 

Universitá degli Studi di Perugia Italy  

Erasmus 
(Statistics) D 0  

Università degli studi di Siena Italy Italian Erasmus B/M 2 30 ECTS 

Universitá degli Studi di Torino Italy English/Italian Erasmus B/M 5 30 ECTS 

Universitá di Trento Italy Italian (English) Erasmus M 3 30 ECTS 

University of Aberdeen United Kingdom English Erasmus B 4 60 credits = 30 ECTS 

University of Bradford United Kingdom English Erasmus B 3 60 credits = 30 ECTS 

University of Dar Es Salaam Tanzania  Bilateral D 0  

University of Economics Czech Republic English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 6 30 ECTS 

University of Essex United Kingdom Erasmus T/S 0  
University of Groningen, Faculty of Economics 
and Business Netherlands English 

Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 4 30 ECTS 

University of Iceland Iceland English Nordplus B 2 30 ECTS 

University of Ljubljana Slovenia English 
Erasmus 
(Bus.Adm.+Econ.) B/M 2 30 ECTS 

University of Southern Denmark Denmark English (Danish) Nordplus/Erasmus B/M 4 30 ECTS 

University of Stellenbosch Business School South Africa English Bilateral M (MBA) 1 

Approx. 45 SAQA 
credits=30 ECTS 
credits 

University of Tampere Finland English (Finnish) 
Nordplus/Erasmus 
(Bus.+Econ) B/M 2 30 ECTS 

University of Tartu Estonia English 
Erasmus 
(Statistics) T/S 0  

University of Vaasa Finland English (Swedish) Nordplus/Erasmus B/M 2 30 ECTS 

Universität Mannheim Germany English/(German) Erasmus B/M 4 30 ECTS 

Universität Zürich Switzerland English/German Bilateral B/(M) 5 30 ECTS 

Warsaw School of Economics Poland English 
Erasmus 
(Bus.Adm+Econ) B/M 2 30 ECTS 

Zagreb School of Economics and Management Croatia English Erasmus B/MBA 2 30 ECTS 

Åbo Akademi Finland English (Swedish) Nordplus B/M 2 30 ECTS 



Definitions Faculty Sufficiency and Qualifications 

Scholarly Academics (SA) sustain currency and relevance through scholarship and related 

activities. Normally, SA status is granted to newly hired faculty members who earned their 

research doctorates within the last five years prior to the review dates. Subsequent to hiring, 

SA status is sustained as outlined below.  

Practice Academics (PA) sustain currency and relevance through professional engagement, 

interaction, and relevant activities. Normally, PA status applies to faculty members who 

augment their initial preparation as academic scholars with development and engagement 

activities that involve substantive linkages to practice, consulting, other forms of professional 

engagement, etc., based on the faculty members’ earlier work as an SA faculty member. PA 

status is sustained as outlined below.  

Scholarly Practitioners (SP) sustain currency and relevance through continued 

professional experience, engagement, or interaction and scholarship related to their 

professional backgrounds and experience. Normally, SP status applies to practitioner faculty 

members who augment their experience with development and engagement activities 

involving substantive scholarly activities in their fields of teaching. SP status is sustained as 

outlined below.  

Instructional Practitioners (IP) sustain currency and relevance through continued 

professional experience and engagement related to their professional backgrounds and 

experience. Normally, IP status is granted to newly hired faculty members who join the faculty 

with significant and substantive professional experience as outlined below. IP status is 

sustained as outlined below. 

Faculty Sufficiency Indicators: 

Overall: P/(P+S) > 75%  

By discipline, location, or program: P/(P+S) > 60% 

Faculty Qualifications Indicators:  

Minimum SA: (SA)/(SA + PA + SP + IP + O) > 40%   

Minimum SA + PA + SP: (SA + PA + SP)/( SA + PA + SP + IP + O) >60%   

Minimum SA + PA + SP + IP: (SA + PA + SP + IP)/( SA + PA + SP + IP + O) >90% 
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