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Beteendevetenskapliga 
mätningar  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Christina Wikström  
 
Examinator: 
Christina Wikström (bitr. Hanna Eklöf) 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2015-02-02 
 
Rekryteringssituation 
Inga nya doktorander antogs 2017.  
 
Genomströmning 
Genomströmningen är generellt god. Under hösten 2017 dispu-
terade två doktorander; Eva Knekta och Jonathan Wedman, ut-
över dessa är det endast två personer som har doktorandtjänst; 
Sofie Holmquist samt Marcus Strömbäck Hjärne. Bägge antogs 
2016, delfinansierade genom forskarskolan FU. Utöver dessa är 
två ytterligare personer aktiva i forskarutbildning; Anna Lind 
Pantzare, som har avslutad doktorandtjänst, men arbetar på att 
färdigställa sin doktorsavhandling parallellt med annan anställ-
ning, med planerad disputation i slutet av 2018, samt Susanne 
Alger, som arbetar med sin lic.avhandling på samma sätt med 
beräknad disputation 2019. Bägge är anställda vid provutveckl-
ingsprojekten vid institutionen.  
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten är fortsatt god. Samtliga doktorander har 
fått fortsatt anställning efter disputation vid den egna institut-
ionen eller vid annan institution/universitet. Av de som dispu-
terade 2017 har Jonathan Wedman ett vikarierande lektorat vid 
den egna institutionen, och Eva Knekta en postdoc-tjänst vid 
Florida International University, USA. 
 
Tillgången på utbildade handledare 
Tillgången till utbildade forskarhandledare har varit tillräcklig, 
med hänsyn till antalet forskarstuderande. Samtliga huvud-
handledare har genomgått handledarutbildning och är docent 
eller professor med inriktning beteendevetenskapliga mät-
ningar eller psykometri. 
 
Särskilda händelser 
Den årliga så kallade doktoranddagen genomfördes i februari 
2017. Under denna dag fick de forskarstuderande enligt tradit-
ionellt upplägg redovisa sina individuella studieplaner- vad de 
dittills gjort och hur de planerade fortsättningen, samt presen-
tera sitt pågående forskningsprojekt. Under eftermiddagen dis-
kuterades frågor som rör forskarutbildningen; kurser mm.  
Majoriteten publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller 
som refereegranskade bokkapitel. Tre av doktoranderna deltog 
i och presenterade sitt arbete vid internationella konferenser; 
AERA i USA, samt AEA-Europes konferens i Prag, Tjeckien. 
Anna Lind Pantzare deltog i internationellt samarbete kring 
standards, med träffar och presentationer i Oxford och Prag.  
 

Policy for doktoranders expenser och international-
isering 
Policy för doktoranders expenser och internationalisering: vid 
institutionen finns via de fastställda riktlinjer som hanterar 
detta, som uppmuntrar internationalisering och bland annat ga-
ranterar ett belopp per år som skall användas för deltagande i 
internationella konferenser mm.  
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen - - - 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 2 4 - 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand: 
2 2 - 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 1 - 
– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

1  - 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
1 2 - 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

1  - 

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska som institut-

ionen erbjuder 

- - 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
   

 

  



Ekonomisk historia  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Professor Lena Andersson-Skog 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-03-31 
 
Disputationer, genomströmning och rekrytering  
Under 2017 har en disputation genomförts. Genomströmningen 
är god; ingen doktorand har avbrutit studierna och i de flesta 
fall har tidsramarna hållits med mindre avvikelser. Anställ-
ningsbarheten har varit god; samtliga disputerade har antingen 
fortsatt inom akademin eller fått bra anställningar vid andra 
myndigheter.  Antalet doktorander har minskat planenligt se-
dan 2010 vilket är en anpassning till de ekonomiska ramarna. 
Inga doktorander har rekryterats under året. Anställningsstopp 
på anslagsmedel har införts och gäller till 2019.  
 
Handledarsituationen är god 
F.n. har institutionen nio personer som har genomgått forskar-
handledarutbildningen. Vi har därmed en rimligt stor grupp 
som kan fungera som huvudhandledare/biträdande handledare 
i olika konstellationer.  För när varande finns inget akut behov 
av fler forskarahandledare. 
 
Forskarutbildningen i ekonomisk historia – hög nat-
ionell kvalitet på internationell grund 
För ekonomisk historia som forskarutbildningsämne är det vik-
tigt att utvecklas i nära samarbete med den nationella och inter-
nationella forskningen i ämnet. Kvalitetsarbetet inom forskar-
utbildningen pågår genom översyn och revidering av rådande 
kursutbud och kursplaner. En ny allmän studieplan antogs 2014 
där kraven i kurser och avhandlingsskrivande samt utbildning-
ens uppläggning tydligt kopplades till nationella och internat-
ionella kravbilder på forskarutbildningen i ämnet. Ett nationellt 
forskarutbildningssamarbete mellan de fem stora universiteten 
initierades 2014 och nationella kurser och workshops där av-
handlingstexter presenteras ges en gång per termin enligt ett 
fastlagt schema. Att hålla en hög kvalitet på kurser och handled-
ning, samt att på ett planerat sätt integrera internationella kur-
ser och konferenser i utbildningen samt att träna doktoran-
derna att presentera sin forskning på olika externa arenor har 
varit en framgångsrik strategi som kommer att fortsätta utveck-
las.  Också formen för och kraven på avhandlingarna kommer 
att utvärderas i nationellt och internationellt perspektiv. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
För doktoranderna finns inga ekonomiska resurser avsatta in-
planerade i ISP. Minst ett konferensdeltagande under studieti-
den, samt att minst en kurs läses på engelska och minst en kurs 
utanför Umeå universitet i nationell eller internationell regi in-
går i ISP. Att söka resemedel för detta uppmuntras därför.  
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen - - - 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 2 2 2+2 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand: 
1 2 - 

Antal examina    
– Doktorsexamina  - 1 - 

– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

  2+2 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
1 2 3+1 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

 1 1+0 

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska som institut-

ionen erbjuder 

- - 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
- - - 

  



Företagsekonomi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Karl Johan Bonnedahl 
 
Examinator: 
Karl Johan Bonnedahl, Tomas Blomquist 
 
Allmän studieplan fastställd: 
 2014-12-10 
 
Rekrytering 
Under året rekryterades tre nya doktorander. Samtliga är män 
och knutna till sektionen entreprenörskap. Detta delämne inom 
företagsekonomi har därmed under ett fåtal år blivit det största 
inom vår forskarutbildning med, vid årsskiftet 2017/18, 7 dok-
torander. Inom redovisning och finansiering finns också sam-
mantaget 7 doktorander medan två hör till management och en 
till marknadsföring. 
 
Två av de nya tjänsterna finns inom företagsforskarskolan; den 
ena i samarbete med Umeå energi och den andra med Coompa-
nion Västerbotten. Redan sedan tidigare hade företagsekonomi 
en doktorand inom företagsforskarskolan i samarbete med AB 
Bostaden. 
 
Vad gäller intresset för forskarutbildningen är detta relativt 
stort från utländska studenter men svagare från svenskspråkiga 
studenter. Vi har dock under året haft kvalificerade sökande på 
alla utlysningar. 
 
Disputationer 
Rekordmånga sju disputationer i företagsekonomi under året. 
Avhandlingarna försvarades av tre kvinnor och fyra män: Maira 
Babri, The corporate code of ethics at home, far away, and in 
between; Amin Sofla, Lead auditors, their client portifolios and 
performances; Medhanie Gaim Asgedom, Paradox as the new 
normal; Oskar Stålnacke, What do you expect? Individual In-
vestors’ Subjective Expectations, Information Usage, and Social 
Interactions in Financial Decision-Making; Tatbeeq Raza Ullah, 
A theory of experienced paradoxical tension in co-opetitive alli-
ances; Zeinab Rezvani, Drivers to and barriers against sustaina-
ble consumption: exploring the role of consumer anticipated 
emotions in the context of consumer adoption of alternative fuel 
vehicles; Irina Alexeyeva, Essays on audit fees and the joint pro-
vision of audit and non-audit services.  
 
Handledare 
Den sista december 2017 fanns 17 aktiva handledare som var an-
ställda vid företagsekonomi, Handelshögskolan, 1 extern hand-
ledare (anställd vid institutionen när handledningen inleddes), 
samt 2 externa handledare som är en del av ett samverkanspro-
jekt där en doktorandtjänst delas mellan företagsekonomi och 
polishögskolan. Samtliga huvudhandledare, och alla vid in-
stitutionen anställda handledare utom en, hade handledarut-
bildning eller motsvarande kompetens.  
 
Internationalisering 
Av den företagsekonomiska enhetens 17 aktiva doktorander vid 
utgången av år 2017 har 11 ursprung från andra länder, samtliga 

1 Uppgifter har inte inkommit från alla doktorander 

utomnordiska. För dessa blir traditionella international-
iseringsmått (utgående från en svensk som åker utomlands) 
missvisande. Två tredjedelar av våra doktorander kan följaktli-
gen sägas göra sin huvudsakliga internationalisering i Umeå och 
Sverige. Att tillägna sig kunskaper i svenska, bl.a. för att lättare 
kunna genomföra studier i Sverige, är ett väl så viktigt perspek-
tiv som internationalisering. 
 
Vår forskarutbildning är internationell även i bemärkelsen att 
forskarutbildningskurser genomförs på engelska och alla dokto-
rander deltar minst någon gång under sin utbildning i internat-
ionella forskningskonferenser. Flera av doktoranderna spende-
rar därtill tid vid universitet utomlands och/eller ingår i forsk-
ningsgrupper och/eller forskningsprojekt med forskare från ut-
ländska universitet. Doktorander uppmuntras söka externa an-
slag för internationell konferensmedverkan men bereds även 
ekonomiskt stöd för internationell konferensmedverkan i enlig-
het med respektive sektions policy och budget (inom entrepre-
nörskap, management, marknadsföring eller redovisning och 
finansiering). Internationaliseringen av forskarutbildningen be-
tecknas som mycket hög. 
 
Seminarier och doktoranddagar 
Av de i forskarutbildningen obligatoriska seminarierna hölls un-
der året inget för avhandlingsplan men två mittseminarier och 
fem slutseminarier inför disputation genomfördes. Därutöver 
deltog doktorander i seminarier på sektionsnivå.  
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 3 - 2+1 

– Mål licentiatexamen    -  

– Senare del av utbildning   - 

Antal aktiva doktorander 12 9 11+10 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
8 6 8+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina  4 2 1+2 
– Licentiatexamina - -  

Internationalisering1    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

1 1 4+4 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
1 4 4+6 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

 1 1+3 

Antal ämnesspecifika  

doktorandkurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

  

Doktoranders undervisning    

– Antal doktorander som un-

dervisar 10 % eller mer 
2 4 4+8 



 Genusvetenskap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Professor Annelie Bränström Öhman 
 
Examinatorer: 
Professor Ann Öhman, docent Malin Rönnblom, professor An-
nelie Bränström Öhman 
 
Allmän studieplan fastställd: 
Reviderad studieplan 2017-06-07 
 
Allmänt 
Från och med 2014 erbjuds forskarutbildning i genusvetenskap 
vid Umeå universitet parallellt med den genusvetenskapliga 
skolning på forskarnivå som bedrivits inom Genusforskarskolan 
regi sedan 2002. Doktorander i genusvetenskap har full tillgång 
till Genusforskarskolans aktiviteter, dvs. seminariegrupper, in-
ternat, kurser, seminarier och workshops, och erbjuds också en 
specialiserad forskarutbildning i genusvetenskap med utgångs-
punkt i den allmänna studieplanen som fastställts i ämnet ge-
nusvetenskap. 
 
Rekryteringssituation 
Under vt 2017 utlystes två doktorandanställningar i genusveten-
skap vid Umeå universitet och den 1/9 2017 anställdes två kva-
lificerade sökanden i ämnet. Utlysningarna i ämnet genusveten-
skap sker endast vartannat år. 
 
Anställningsbarhet 
Genusvetenskaplig skolning efterfrågas både inom akademin 
och på övriga arbetsmarknaden. Studenter från grund och avan-
cerad nivå uppger att deras genusvetenskapliga skolning har 
haft betydelse för deras anställningsbarhet. Erfarenheter från 
Genusforskarskolans alumner pekar på att de allra flesta blir 
kvar inom akademin efter disputation och att de har god kon-
kurrenskraft om såväl meriteringstjänster som lektorat. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Vid Umeå centrum för genusstudier och bland genuskompe-
tenta forskare vid andra institutioner/fakulteter är tillgången på 
högt kvalificerade och utbildade forskarhandledare god. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Samtliga doktorander i genusvetenskap och vid Genusforskar-
skolan får 25 000 kr/år i max fyra år i expensmedel. Därutöver 
får varje doktorand ett engångsbelopp à 20 000 kr som är 
öronmärkt för internationalisering, vilka doktoranden upp-
muntras att använda under tidigare delar av forskarutbild-
ningen. Vartannat år förläggs också ett av Genusforskarskolans 
internat utomlands. Ett viktigt inslag vid dessa internat är de 
studiebesök som görs vid genusvetenskapliga institut-
ioner/centra i syftet att skapa internationella nätverk och kon-
taktytor. 
 
Genusforskarskolan under 2017 
Ht 2017 anställdes ytterligare 5 doktorander (utöver de 2 i genusve-
tenskap) i samarbete med juridik, sociologi, statsvetenskap, kostve-
tenskap och psykologi. 4 doktorander disputerade under året i äm-
nena historia, folkhälsovetenskap, naturvetenskapernas didaktik 

och fysioterapi. Genusforskarskolans utbildning på forskarnivå 
i tvärvetenskapligt samarbete erbjöd under året ett antal skräd-
darsydda kurser, workshops och kontinuerlig seminariegrupps-
verksamhet. De forskarkurser som gavs under året var: ”Arbete, 
organisation och genus”; ”Embodiment and gendered 
subjectivities”; ”Writing ethnography” och Statistical 
Methods and their applications in gender research (den sist-
nämnda avslutas i februari 2018). I november arrangerades en 
alumnträff, i samband med Genusforskarskolans och UCGS jubileum-
sår. Vidare genomfördes två internat, varav ett utlandsinter-
nat i Utrecht, med särskilt fokus på akademiskt skrivande och 
forskningsfinansiering. 

 
Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander - 2 - 

– Mål doktorsexamen - 2  - 

– Mål licentiatexamen  - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 0 6 4 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
0 6 4 

Antal examina    

– Doktorsexamina  - - - 
– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

- 2 0+2 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
 6 0+6 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

 1 1 

Antal ämnesspecifika  

doktorandkurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

 3 2 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10 % eller mer 
 2 0+2 

 

  



Informatik 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Rikard Harr, universitetslektor. 
 
Examinator: 
Rikard Harr 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-12-10 
 
Forskarutbildningen vid informatik: 
Vid Institutionen för Informatik fanns under 2017 13 aktiva doktoran-
der, 10 män och 3 kvinnor, som genomförde del av sin forskarutbild-
ning. Under 2017 utlystes även fyra doktorandtjänster (inkluderad i siff-
ran ovan) och till denna tjänst sökte ett stort antal intresserade. Rekry-
teringssituationen är således god och sökanden kommer dels från egna 
utbildningar, dels från andra lärosäten inom och utanför Sverige. Under 
2017 hade vi dessvärre två avhopp från forskarutbildningen. I båda fal-
len rörde det sig om kvinnliga doktorander som valde att anta andra job-
berbjudanden. Detta är en omständighet som oroar på två sätt. Dels har 
vi efter dessa avhopp en väldigt mansdominerad doktorandgrupp, dels 
är det väldigt ovanligt att någon överhuvudtaget avbryter sina forskar-
studier. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Vi har idag bra tillgång till kompetent doktorandhandledning – både in-
ternt och externt. Varje doktorand har en huvudhandledare och minst 
en bihandledare. Vissa doktorander har bihandledare från andra läro-
säten än UmU och vi har även bihandledare från andra enheter och fa-
kulteter inom UmU samt internationella bihandledare. Samtliga dokto-
rander har tillgång till minst en handledare som genomgått kursen Fors-
karhandledning i praktiken. Vi kan även se en god tillväxt avseende an-
ställda som är relativt nydisputerade och nu deltar i handledning. Det är 
mycket glädjande. 
 
Doktorandaktiviteter 
Doktorandgruppen vid institutionen får anses vara mycket aktiv. Grup-
pen träffas i samband med vad vi kallar Doktorandträffar och som äger 
rum ungefär tre gånger per termin (i anslutning till forskarutbildnings-
utskottet). Vid dessa möten närvarar såväl ansvarig för forskarutbild-
ningen, personalsamordnaren och doktoranderna. Dessa möten hand-
lar bland annat om informationsspridning och diskussion kring aktuella 
frågor som lyfts av någon av deltagarna. De ämnen som hanteras på 
dessa möten kan även lyftas vid de forskarutbildningsutskott som sker i 
en nära anslutning. Ett exempel på ett sådant ärende som diskuterats 
under 2017 är att samtliga möten vid institutionen bör ske på engelska, 
vi har flera doktorander som inte talar svenska, och att förtydliga kraven 
på de artiklar som inkluderas i sammanläggningsavhandlingar.  
 
Doktoranderna har vanligtvis två större träffar/minikonferenser per år. 
Höstens träff anordnar studenterna vanligtvis själva, 2017 arrangerades 
detta i Kalvträsk, medan vårens träff anordnas av institutionen i form av 
en doktorandkonferens där olika aktiviteter sker. De senaste åren har 
strukturen varit sådan att förmiddagen vikts åt doktorandpresentat-
ioner och eftermiddagen åt inbjudna föreläsare som talar kring valda te-
man. År 2017 ägde denna konferensrum i MIT-huset, för att öka delta-
gandet. Fokus för eftermiddagen låg på akademiskt skrivande (en per-
son bjöds in från UB). Under dagen deltog, förutom de inbjudna gäs-
terna, studierektorn för forskarutbildningen, samt ett flertal handle-
dare. Dagen var mycket uppskattad av de som deltog.  
 
Uppföljning och genomströmning 
En stor del av undervisningen på forskarutbildningen sköts av handle-
darna. Som stöd för detta arbete inbjuds dessa att delta vid forskarut-
bildningsutskotten och vid dessa möten diskuteras en mängd frågor 
som rör forskarutbildning och handledning. Handledarna förväntas 
även vara ordentligt närvarande i de ISP:s som samlas in i slutet av varje 

år. I samband med uppföljningen av dessa planer arrangeras även pro-
tokollförda referensgruppsmöten. Dessa protokoll bifogas även till de 
granskade och fastställda planerna. Genomströmningen på forskarut-
bildningen har varit god och anställningsbarheten efter avslutad fors-
karutbildning likaså. Det finns i dagsläget en viss oro angående de två 
avhopp som skedde under 2017 och vi tittar vidare på orsakerna till 
dessa. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering: 
Varje doktorand har möjlighet att efterfråga medel för att täcka kost-
nader relaterat till forskarstudierna (t.ex. konferensresor, litteratur, 
kurser på annan ort etc.). I stor utsträckning är varje doktorand delfi-
nansierad av externa forskningsprojekt som många gånger även kan ta 
dessa kostnader, men för de som saknar en sådan koppling finns medel 
att erhålla. Expensmedel får man genom att ansöka om dessa från pla-
neringsutskottet. 
 
Kommande treårsperiod 
Under den kommande treårsperioden förväntas sju disputationer ge-
nomföras vid institutionen, två under 2018, tre under 2019 samt två un-
der 2020.  Vi rekryterade fyra nya doktorander under 2017, men upple-
ver ett behov av ytterligare rekryteringar framöver för att undvika att 
doktorandgruppen på sikt blir för liten. Vi är särskilt angelägna att få in 
kvinnliga doktorander då fördelningen mellan könen idag är väldigt 
skev. Intresset för institutionens forskarutbildning är i samband med 
utlysning av tjänster stort och andelen utländska sökande har ökat de 
senaste åren.  

Särskilda händelser 
Internationalisering av doktorander i form av längre utlandsvistelser är 
ett av institutionens prioriterade strategiska mål, och en fortsatt sats-
ning på detta område kommer att ske även under de kommande åren. 
Institutionen har för närvarande en gästprofessor samt fyra internation-
ella forskarstuderande. Som ett led i internationaliseringsarbetet har 
även några doktorander internationella bihandledare. Ett annat priori-
terat strategiskt mål är att ansluta fler doktorander till olika forskarsko-
lor och i dagsläget är ett flertal av studenterna kopplade till forskarsko-
lor såsom nationella forskarskolan i Management och IT och Genusfors-
karskolan. 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

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

Antal aktiva doktorander 10 3 9+5 
Antal doktorander med försörjning 
som doktorand 9 3 7+4 

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

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

3 0 2+0 

Antal doktorander som deltagit i in-
ternationella konferenser 2 0 5+1 

Antal ämnesspecifika doktorand-
kurser på engelska 10+0 5+4 

Doktoranders undervisning    
– Antal doktorander som un-
dervisar 10% eller mer 5 0 3+2 

 
 
 
 

  



Kostvetenskap  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Jonas Burén 
 
Examinator: 
Jonas Burén 
 
Allmän studieplan fastställd: 
8 juni 2016 
 
Rekryteringssituation 
Institutionens möjligheter att finansiera doktorandtjänster med 
anslag är begränsade till delfinansiering vilket gör att vi är bero-
ende av externa anslag alternativt andra satsningar inom uni-
versitetet. 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. 
 
Genomströmning 
Generellt är genomströmningen god. Sedan institutionen blev 
ett forskarämne har 13 doktorander påbörjat forskarutbildning. 
Av dessa har tio disputerat och tagit ut en doktorsexamen, en 
har avbrutit sin utbildning och två är aktiva. För att främja ge-
nomströmning följs de individuella studieplanerna upp konti-
nuerligt, avvikelser utreds och vid behov görs anpassningar eller 
särskilda åtgärder. 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten inom akademin för nydisputerade har ti-
digare varit mycket god och de flesta som disputerat i ämnet har 
rekryterats som lektor på institutionen. I framtiden kommer det 
dock att vara avhängigt andelen externa forskningsanslag på in-
stitutionen. Anställningsbarheten utanför akademin har också 
varit god. 
 
Tillgång till utbildade forskarhandledare 
Av institutionens 13 disputerade med tillsvidareanställning har 
sex genomgått utbildning som forskarhandledare. 
 
Doktoranders expenser 
Doktorander har inte en särskilt avsatt pott för expenser. De 
jämställs med annan personal vilket innebär att de inbegrips i 
en institutionsgemensam policy kring inköp av t ex litteratur 
och bidrag till resor och konferenser. 
 
Doktoranders internationalisering 
Institutionens doktorander uppmuntras till både kortare och 
längre vistelser vid andra lärosäten utomlands (inget formellt 
krav dock). När det gäller konferenser ska varje doktorand delta 
aktivt (muntlig eller skriftlig presentation) i minst en större in-
ternationell konferens under sin forskarutbildning. 
 

 

 

 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 0 1 0 

– Mål licentiatexamen 0 0 0 

– Senare del av utbildning 0 0 0 

Antal aktiva doktorander 0 2 0+2 

Antal doktorander med  

följande försörjning: Doktorand-

tjänst 

0 2 0+2 

Antal examina    
– Doktorsexamina  0 0 2 
– Licentiatexamina 0 0 - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

0 1 0 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
0 2 1 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

0 0 0 

Antal ämnesspecifika  

doktorandkurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

0 0 0 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10 % eller mer 
0 2 0+2 

 

  



Kulturgeografi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Rikard Eriksson 
 
Examinator: 
Rikard Eriksson 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2013-06-05 
 
Rekryteringssituation och söktryck 
Rekryteringssituationen till forskarutbildningen i kulturgeo-
grafi är alltjämt god. Under året utannonserades en tjänst med 
gott söktryck. 
 
Genomströmning 
Genomströmningen är generellt god och doktoranderna håller 
sina planer. De förseningar som uppstår går i all huvudsak att 
hänföra till föräldraledigheter och sjukskrivningar. Under året 
har fyra stycken disputerat. 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten är god. Tre av fyra disputerade hade alla 
fått arbete utanför universitetet innan disputation. Vid institut-
ionen disputerade står sig mycket väl i konkurrens om utlysta 
lektorat (både internt och vid andra lärosäten).   
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Tillgången på handledare med rätt kompetens är god. Institut-
ionen klarar av att handleda ca 15 doktorander samtidigt. 
 
Särskilda händelser 
En doktorand belönades under året ”best paper award” i tid-
skriften Regional Studies, Regional Science.    
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Doktorander garanteras möjlighet att presentera minst ett ar-
bete vid internationell konferens och vi uppmuntrar deltagande 
vid fler konferenser. Dessa aktiviteter finansieras genom fakul-
tetsmedel eller genom ansökningar till för ändamålet lämpliga 
fonder. Inköp av litteratur och tillträde till kurser på annan ort 
(både nationellt inom det nationella kurssamarbetet och inter-
nationellt) medges så långt som möjligt.  
 
Övrigt  
Institutionsrepresentanter deltar regelbundet som föreläsare 
vid UPL:s forskarhandledningskurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen - 1 - 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 7 7 8+6 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
6 6 8+6 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 2 0+1 

– Licentiatexamina 1 0 - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

1 1 3+1 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
4 5 6+5 

Antal doktorander som under  

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

0 0 0+1 

Antal ämnesspecifika  

doktorandkurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

1 4 2 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
1 0 1+1 

 

  



Nationalekonomi och 
ekonometri 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Lars Persson 
 
Examinator: 
Gauthier Lanot 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-06-05 
 
Kortfattad text om forskarutbildningen 
Enheten för nationalekonomi har sedan många år två forskarut-
bildningsämnen, nationalekonomi och ekonometri. Dessa in-
riktningar delar en gemensam kursdel om 60 obligatoriska hög-
skolepoäng. De resterande 15 obligatoriska kurspoängerna in-
riktas mot det för doktoranden aktuella forskningsområdet. De 
senaste åren har vi haft en tydligt nedåtgående trend gällande 
antal doktorander i forskarutbildningen. Denna trend har dock 
stabiliserats för tillfället. Dock är vi oroliga för de närmsta åren 
då möjligheten att stipendiefinansiera doktorander i praktiken 
tas bort. 
 
Under 2017 antogs fyra doktorander till programmet. Tre av 
dessa är stipendiefinansierade den första tiden, medan den 
fjärde har extern projektfinansiering. Inriktningen på doktoran-
derna är utbildningsekonomi, mikroekonomi, offentlig eko-
nomi/arbetsmarknad. Vi är nöjd över att intresset är stort för 
forskarutbildningen och att de sökande i allmänhet håller 
mycket god kvalitet. Under 2018 kan vi tyvärr inte anta någon 
ny doktorand om det inte blir ett väldigt lyckat utfall av kom-
mande projektansökningar. Detta beror på svårighet med ”fa-
kultetsfinansiering” och nya regler som omöjliggör stipendiefi-
nansierade doktorander. 
 
Utbildningen på forskarnivå följer internationell standard och 
bredden på institutionens forskning är stor både med avseende 
på innehåll och på metod. Detta innebär stora möjligheter för 
doktorander att bedriva forskning inom i stort sett samtliga om-
råden inom nationalekonomi. I detta sammanhang är det dock 
viktigt att notera att den vanligaste finansieringsformen för när-
varande är via projekt, vilket i sin tur innebär att doktoranderna 
är relativt begränsade till att skriva sin avhandling inom pro-
jektområdet. Det vore således önskvärt med utökad finansiering 
via ”fakultetsmedel” för att bibehålla bredden i forskarutbild-
ningen och för att öka möjligheten till forskning inom områden 
som enheten inte nödvändigtvis erhåller externa medel för.  
 
Under våren 2018 väntas svar från UKÄ gällande den utvärde-
ring som påbörjades under 2016–2017. 
 
Enheten har god tillgång på handledare. I möjligaste mån försö-
ker vi involvera mindre erfarna handledare. Vi försöker även be-
akta könsaspekten när det gäller handledare och personal i all-
mänhet då vi har en alltför liten andel kvinnliga medarbetare. 
Under året har en doktors- och en licentiatavhandling lagts 
fram. I allmänhet får de forskarutbildade från enheten bra an-

ställningar i samband med examen. I många fall har doktoran-
derna arbete redan innan examen tagits ut. Prognosen för 2018 
är att det kommer att läggas fram minst två avhandlingar.  
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 2 2 1+0 

– Mål licentiatexamen - - 1+0 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 10 4 9+3 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
4 3 6+2 

Antal examina    
– Doktorsexamina  2 0 2+3 

– Licentiatexamina 1 - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

2 1 - 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
Not Not  

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

1  - 

Antal ämnesspecifika  

doktorandkurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

Not  

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
  4+0 

 
Not:  

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

- Enheten erbjuder kurser på masternivå som efter tillägg 
i innehållet kan tillgodoräknas på forskarnivå. Utöver 
detta erbjuds även specifika doktorandkurser beroende 
på efterfrågan. Alla dessa kurser ges på engelska. 

  



Pedagogik 
 
 
 
Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Docent Limin Gu 
 
Examinator: 
Professor Tor Söderström 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-06-05 
 
Rekryteringssituation 
Under 2017 antogs ingen doktorand till forskarutbildningen. 
Istället kommer en satsning att genomföras under 2018, då 
minst 9 doktorander kommer att rekryteras. Planen att anta 
många samtidigt gör också att en doktorandgrupp med tillräck-
lig kritisk massa skapas för genomförande av kurser och dokto-
randseminarier. Detta möjliggörs via utlysningar inom ramen 
för VR-forskarskolor, den utbildningsvetenskapliga forskarsko-
lan, företagsforskarskolan samt samarbeten med Centrum för 
skolledarutveckling och Högskolan i Gävle.  
 
Genomströmning  
Under 2017 har fyra doktorsexamina utfärdats, varav tre för 
kvinnor. En disputation är planerad till mars 2018, och en ytter-
ligare disputation har planerats mot slutet av 2018. 
 
Anställningsbarhet 
Två av de disputerade har sina grundtjänster på Pedagogiska in-
stitutionen vilket innebär att de efter disputationen har återgått 
till ordinarie tjänst och även blivit befordrade till universitets-
lektorer. De övriga två disputerade har återgått/fått anställning 
inom andra verksamheter utanför universitetet efter disputat-
ionen, som lärare på en gymnasieskola och som biblioteks-
chef/kulturansvarig i en inlandskommun i Västerbotten.  
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Alla interna handledare har minst docentkompetens och är ut-
bildade forskarhandledare. Externa handledare med motsva-
rande kompetens har vid enstaka fall rekryterats från andra lä-
rosäten eller från andra länder. De senaste årens tillskott av pro-
fessorer och docenter har ytterligare stärkt institutionens redan 
goda tillgång på kvalificerad och välutbildad handledarkompe-
tens. 
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Doktoranders expenser regleras i Pedagogiska institutionens 
policy för expenser (Dnr. 131/10 60). Av den framgår att in-
stitutionen årligen avsätter i budgetmedel motsvarande 10 000 
kr/doktorand. Dessa medel förväntas täcka litteraturinköp, 
språkgranskning, intervjuutskrifter och andra mindre kostna-
der. Doktoranden förväntas dock söka externa medel för exem-
pelvis hjälp med intervjuutskrift och konferensresor.  

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

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

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

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen - - 1+0 

– Mål licentiatexamen   - 

– Senare del av utbildning   - 

Antal aktiva doktorander 3 4 5+9 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
3 4 4+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 3 4+0 

– Licentiatexamina   0+1 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

  0+1 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
 2 1+4 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

   

Antal ämnesspecifika  

doktorandkurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

  

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
 3 4+1 

 

  



Pedagogiskt arbete  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Forskarutbildningsansvarig: Ulf Lundström 
 
Examinator: professor Karin Sporre 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2017-10-05 
 
Rekryteringssituation  
I september 2016 tillsattes två tjänster. Den ena är inriktad mot 
fritidshem och den andra mot Studie- och yrkesvägledning och 
ungas övergångar.  Båda ingår i Lärarhögskolans utbildningsve-
tenskapliga forskarskola och de har kommit igång bra. Två dok-
torander har slutat efter ett erbjudande om en anställning hos 
en annan arbetsgivare. Planering har påbörjats för anställning 
av flera doktorander till hösten 2018, vilket kan innebära en 
vändning av nedgången i antalet doktorander.  
 
Genomströmning 
Under året har fyra doktorander avlagt examen för doktorsexa-
men. Inga större avvikelser rapporteras i doktoranders indivi-
duella studieplaner. Genomströmningen är god.    
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Samtliga doktorander har minst en docent-/professorskompe-
tent handledare. Samtliga handledare har genomgått handle-
darutbildning.  
 
Särskilda händelser 
I februari hölls ett institutionsövergripande möte med dokto-
rander i pedagogiskt arbete. Syftet var att ge en historisk bak-
grund till forskarutbildningsämnets tillkomst, att visa på den 
forskning som gjorts, att diskutera forskares identitet samt att 
skapa hemhörighet. Träffen kan ses som en början på att ut-
veckla ett doktorandkollegium som träffas regelbundet. Några 
handledare och doktorander deltog i den nationella konferensen 
i pedagogiskt arbete, i Göteborg. Det var också startpunkten på 
ett arbete med att planera den nationella konferens vi ansvarar 
för 2019. 
 
Dokumentet ”information till forskarstuderande på TUV” samt 
den allmänna studieplanen i pedagogiskt arbete har reviderats 
under året.   
 
Implementeringen av digital ISP har tillfälligt avstannat bero-
ende på tekniska problem, enligt besked från Samfak. De två nya 
doktoranderna har ändå börjat och fortsätter med den medan 
de som startat tidigare behåller den äldre varianten av ISP.  
 
Webbsidan för institutionens forskarutbildning har uppgrade-
rats och det arbetet behöver göras kontinuerligt.  
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering  
En policy för doktoranders expenser och som till viss del be-
handlar frågor om internationalisering har utarbetats. TUV:s 
riktlinjer för doktorander uppmuntrar till internationellt sam-
arbete i form av konferenser, nätverksbyggande, samt fastställer 
att expenser i första hand skall sökas externt, i andra hand in-
ternt. Institutionen garanterar ett belopp om max 20 000 under 

studietiden för expenser som främjar doktorandernas forsk-
ning, exempelvis som delfinansiering av konferens.  
 
Beträffande tabellens uppgift om ”Antal ämnesspecifika dokto-
randkurser på engelska som institutionen erbjuder” så behöver 
två synpunkter läggas till. Här finns ingen könsuppdelning så 
siffran i kolumnen kvinna gäller för båda könen. Den andra syn-
punkten är att alla kurser körs på engelska om det finns minst 
en doktorand som inte talar svenska. De obligatoriska kurserna 
genomförs för övrigt oftast i samarbete med Lärarhögskolan. 
Det finns också ett antal valfria kurser som körs, men mindre 
regelbundet, även de på engelska om det behövs.  
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander 0 0  

– Mål doktorsexamen - - 1+1 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 8 7 10+6 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
8 7 7+4 

Antal examina    
– Doktorsexamina  3 3 4+1 

– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

2 1 5+2 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
2 1 6+3 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

1 0 0+0 

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska som institut-

ionen erbjuder 

 5 6 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
2 2 5+4 

 
  



Psykologi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Maria Nordin 
 
Examinator: 
Annika Nordlund 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2015 
 
Rekryteringssituationen 
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. 
 
Genomströmning och anställningsbarhet 
En doktorand har disputerat under året. Vi upplever ett ”gene-
rationsskifte” inom forskarutbildningen just nu då vi inte antog 
några doktorander mellan 2013 och 2016. Därför har inga 
mittseminarier hållits under året.  
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Institutionen har många professorer och docenter med handle-
darutbildning och har länge haft en god tillgång på handledare 
på forskarutbildningen. 
 
Särskilda händelser/utmärkelser 
Under 2017 utvärderades forskarutbildningen av UKÄ. Om-
döme har ännu inte förmedlats, men delgivningen tolkades som 
positiv. 
 
Doktoranders expenser och internationalisering 
Doktoranderna har möjlighet att söka bidrag för både kursdel-
tagande på annan ort samt för konferensresor från institution-
ens Resebidragskommittéer. Att åka på internationella konfe-
renser är något som starkt uppmuntras och görs av merparten 
av våra doktorander. Vi uppmanar också doktoranderna att 
söka pengar från Kempefonden och att utnyttja de fakultetsme-
del som erbjuds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 0 2 3+1 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 7 5 8+5 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
7 5 8+5 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 0 2+0 

– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

0 1 0+1 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
2 0 4+2 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

0 1 1+1 

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska som institut-

ionen erbjuder 

7*  

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
6 5 7+5 

  *Samläses med mastersnivån. 
 
 

  



Rättsvetenskap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Ansvarig för utbildningen på forskarnivå vid juridiska institut-
ionen är institutionens forskningsutskott. Utskottets ordfö-
rande Johan Lindholm är inom utskottet utsedd som särskild 
ansvarig. 
 
Examinator: 
Det finns två utsedda examinationer och det är professor Örjan 
Edström och professor Johan Lindholm. 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-09-10   
 
Forskarutbildning vid Juridiska institutionen 
Vid ingången av år 2017 fanns 11 aktiva doktorander, medan det 
vid utgången av år 2017 fanns 10 aktiva doktorander vid in-
stitutionen. Under året disputerade tre doktorander, en dokto-
rand avgick med licentiatexamen och två doktorander antogs till 
utbildningen. Dessutom övertog institutionen en doktorand 
från en annan enhet. 
 
Rekryteringssituation    
Under året har intresset för att bedriva forskarstudier vid in-
stitutionen varit fortsatt god, från såväl svenska och utländska 
studenter. Två doktorander antogs, varav en möjliggjordes ge-
nom delfinansiering från Umeå centrum för genusstudier 
(UCGS). 
 
Genomströmning och anställningsbarhet 
Genomströmningen på forskarutbildningen är god. Under år 
2017 disputerade tre doktorander och ett licentiatseminarium 
genomfördes. Under år 2018 är inga disputationer inplanerade. 
 
Det finns en god arbetsmarknad för jurister, vilket märks inte 
bara vid rekrytering utan även efter avslutad forskarutbildning. 
Flertalet av dem som disputerar stannar emellertid inom akade-
min.  
 
Forskarhandledare  
Tillgången på handledare vid institutionen förbättras ständigt 
och är över lag god, även om fortfarande finns begränsningar 
inom vissa ämnesområden. År 2017 deltog sammanlagt 22 
handledare i forskarutbildningen, varav 7 stycken kom från 
andra universitet eller myndigheter. Bland de 15 handledare 
som återfinns vid institutionen har 14 genomgått forskarhand-
ledarutbildning, och en håller just på att slutföra sin kurs.    
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Doktoranderna omfattas i huvudsak av samma villkor som 
andra anställda vid institutionen. Alla doktorander förväntas 
delta i minst en internationell konferens, för vilken institut-
ionen betalar kostnaden. I övrigt finansieras doktoranders del-
tagande i konferenser och seminarier om de bedöms bidra till 
forskarutbildningen. Utgångspunkten är dock att doktoranden i 
möjligaste mån söker externa medel för resor och uppehälle. Det 
finns således inte någon fixerad gräns för kostnader avseende 
resor eller konferensdeltagande. 
  

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

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1 1 0+1 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 4 10 3+9 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
1 6 2+6 

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

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

- - 1+2 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
1 2 1+4 

Antal doktorander som under  

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

- - - 

Antal ämnesspecifika  

doktorandkurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

- - 

Doktoranders undervisning    

– Antal doktorander som un-

dervisar 10% eller mer 
3 7 2+7 

 

  



Socialt arbete 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Petra Ahnlund, Institutioner för socialt arbete 
 
Examinator: 
Hildur Kalman, Institutionen för socialt arbete 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2016-02-03 
 
Rekryteringssituationen  
Under 2017 antogs 2 doktorander med doktorsexamen som mål. 
En doktorand antogs till ett externfinansierat projekt av medel 
erhållna av forskare vid institutionen och en doktorand antog i 
samarbete med Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.  
 
Genomströmning 
Under 2017 genomfördes 3 disputationer. För 2018 är 5 dispu-
tationer inplanerade. 
  
Anställningsbarhet 
Nydisputerades möjlighet att stanna vid institutionen villkoras 
av tillgången till externa forskningsmedel samt behovet av un-
dervisande lärare.  
 
Den nationella efterfrågan på disputerade i socialt arbete är 
fortsatt hög inom akademin. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Institutionen har tillgång till handledare med kompetens inom 
de flesta av det sociala arbetets ämnesområden. Samtliga dok-
torander har även tillgång till utbildade forskarhandledare.  
 
Särskilda händelser/utmärkelser 
Det genomfördes under 2017 en forskardag med doktorander, 
handledare och övriga forskare och personal på temat Forsk-
ningskommunikation, informationsspridning, impact och sam-
verkan. Olika interna och externa föreläsare behandlade dagens 
tema utifrån olika perspektiv. 
Det genomfördes under året även en forskarutbildningsdag till-
sammans med sociologiska institutionens doktorander på temat 
Work related collaboration. Halvdagen bjöd på inbjudna förelä-
sare och praktiska workshops.  
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering   
Institutionen har internt budgeterat medel för doktoranders 
konferensdeltagande och ger även full ersättning för kostnader 
som uppstår i samband med doktorandernas deltagande i kur-
ser anordnade av Nationella forskarskolan i socialt arbete. In-
stitutionen ger även full ersättning för språkgranskning av ar-
tiklar. 
 
Doktorander som antas efter 2016-10-31 tilldelas personliga ex-
pensmedel att använda till resor, konferensavgifter, inköp av lit-
teratur etc.  
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1 1 0+1 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 8 10 9+10 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
7 7 6+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina  2 1 2+1 

– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

   

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
1 2 2+3 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

  0 

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska 

som institutionen erbjuder 

  

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
5 5 5+6 

 

  



Sociologi och biblioteks- 
och informations-veten-
skap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Jonas Edlund 
 
Examinator: 
Jonas Edlund 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2017-01-03 
 
Om forskarutbildningen 
Under 2017 anställdes två doktorander. Ansökningstrycket är 
gott medan kvalitéten på ansökningarna har stor variation. En 
person disputerade under året och genomströmningen är gene-
rellt god. 
 
Förutom den löpande handledningen finns som tidigare flera 
kontrollstationer under forskarutbildningen. Dessa är  
PM-seminarium, mittseminarium, slutseminarium samt grön-
läsning. 
 
Två doktoranddagar genomfördes under året, en under våren 
och en under hösten. Frågor som tagits upp har i princip initie-
rats av doktoranderna själva. Särskilt fokus lades vid att skriva 
forskningsansökningar och ”livet precis efter disputation”, dvs. 
om vilka möjligheter till fortsatt finansiering som existerar. 
 
Under 2017 genomfördes årliga doktorandsamtal. Vid dessa 
träffar deltar doktorand, huvudhandledare (även bihandledare 
om denne/a så önskar) och forskarutbildningsansvarig. Här 
följs den individuella studieplanen upp men även frågor om triv-
sel, arbetsmiljö och lika villkor. Doktorandfrågor diskuteras 
också vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Varje dokto-
rand har en referensgrupp bestående av handledare samt fors-
karutbildningsansvarig.  
 
Forskningsansvarig är ordförande vid institutionens forskar- 
och forskarutbildningsutskott. Studierektor för forskarutbild-
ning föredrar ärenden såsom exempelvis fastställande av kurs-
planer, grönläsning, eller andra typer av strategiska beslut. Stu-
dierektor för forskarutbildningen är ordförande i handledarkol-
legiet där allmänna forskarutbildningsfrågor men även pedago-
giska frågor diskuteras. Kollegiet delger även varandra en över-
gripande bild av institutionens doktorander.  
 
Handledarkollegiet och handledargrupper 
Vid institutionen finns fem handledargrupper med fem handle-
dare i varje grupp. Även om samtliga huvudhandledare och mer-
parten av de biträdande handledarna har gått handledarkurs vill 
vi utveckla och förstärka det kollektiva lärande för institution-
ens handledare. Syftet är även att handledargrupperna funderar 
både stödjande och preventivt om problem uppstår. Vid hand-
ledarkollegiet kommer fortsatt generella handledarfrågor att 
diskuteras medan de specifika handledarfrågorna dryftas 
främst i handledargrupperna. Det är önskvärt att dessa ska träf-
fas två gånger per termin, men det är handledningsgrupperna 

som själva sköter detta. Ingen övergripande kontroll utförs av 
studierektor.  
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
I första hand betalar handledarna för sina doktorander via sina 
projektmedel. Om handledarna inte har resurser för detta till-
handahåller institutionen upp till 50 000kr under forskarut-
bildningen för resor, böcker etc. Förutom vid bokinköp ansöker 
doktoranden till forskarutbildnings-ansvarig för nyttjande av 
dessa medel per gång. Vissa krav finns, t ex att doktoranden 
skall presentera på en konferens för att få nyttja pengarna. 
 
Inför 2018 och framtiden 
Fortsättningsvis kommer vi ha doktoranddag och handledarkol-
legium en gång per termin och handledningsgrupperna kommer 
att utvärderas vid ett handledarkollegium. Vidare avser vi att 
dela upp det årliga doktorandsamtalet i två delar, en del där 
handledare är med och en del där enbart doktorand och studie-
rektor är med. 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander 1 1  

– Mål doktorsexamen 1 1 1+0 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 5 8 5+7 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand: 
5 8 4+7 

Antal examina    

– Doktorsexamina  0 1 1+1 
– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

1 2 - 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
3 5 3+4 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

1 1  

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska som institut-

ionen erbjuder 

Vid behov 
Vid 

behov 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
2 4 3+2 

  

  



Statistik 
 

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

 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 0 1 - 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 3 3 3+4 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand 
2 2 3+3 

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

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

- - - 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
2 1 2+2 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

0 1 - 

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska som institut-

ionen erbjuder 

2 3 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
3 2 3+4 

    

  

http://grapestat.se/


Statsvetenskap  
 

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

Rekryteringssituation och genomströmning 
Statsvetenskapliga institutionen ger forskarutbildning i ämnet 
statsvetenskap. Under 2017 antogs två nya doktorander.  Två 
personer har under året disputerat (två män). Ingen har avbrutit 
sina forskarstudier, däremot har finansieringen upphört för en 
doktorand. En obalans råder i och med att samtliga doktorander 
är kvinnor. 
 
Anställningsbarhet 
De som disputerat vid statsvetenskap har genomgående mycket 
goda arbetsmarknadsutsikter. Av de 32 som disputerade under 
perioden 2006–2017 (11 män, 21 kvinnor) var 25 verksamma 
vid universitet/högskolor medan 7 hade anställningar utanför 
universitetsvärlden vid årsskiftet 2017/18. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Handledarkollegiet består f.n. av 24 personer: 8 professorer 
(varav 1 på TUV och 2 emeriti), 12 docenter (varav 1 på TUV och 
1 på UCGS) och 4 universitetslektorer. Av dessa är hälften kvin-
nor (4 professorer, 6 docenter och 2 universitetslektorer). Flera 
yngre forskare medverkar kring forskarutbildningen.  
 
Handledarkollegiet har det övergripande ansvaret för all hand-
ledning, bl.a. genom en årlig uppföljning. Alla handledarna har 
genomgått forskarhandledarutbildningen eller motsvarande, 
vilket innebär att alla de sju aktiva doktoranderna har handle-
dare med sådan utbildning. Det allmänna intrycket är att hand-
ledningen fungerar bra vid institutionen.  
 
Institutionen kommer dock att under det kommande året be-
höva inleda en rekrytering med inriktning mot offentlig förvalt-
ning, en inriktning som annars kommer att drabbas av stora 
pensionsavgångar.   
 
Policy för doktoranders expenser och international-
isering 
Alla doktorander får expensmedel med 10 000 kronor per år 
som kan användas för inköp av litteratur, resor och konferens-
deltagande. Institutionen uppmuntrar aktivt doktoranders in-
ternationalisering och majoriteten av institutionens doktoran-
der läser kurser utomlands och/eller gör en längre forsknings-
vistelse på ett universitet i ett annat land under sin forskarut-
bildningstid. Doktoranderna deltar också regelbundet i inter-
nationella konferenser. Doktoranderna ska dock i första hand 
söka pengar för resor, konferensdeltagande osv. från projektme-
del, forskningsfonder och stiftelser. Institutionen bidrar om så 
bedöms angeläget med medel utöver de 10 000 kronor som alla 
doktorander får. 
 
 

Forskarutbildning     2017 2016 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 0 2 0+1 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander 3 8 3+7 

Antal doktorander med  

anställning som doktorand: 
0 7 2+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina  2 0 1+1 

– Licentiatexamina - - - 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt po-

änggivande del av utbildningen till 

annat land 

 1 0+1 

Antal doktorander som deltagit i in-

ternationella konferenser 
 5 1+4 

Antal doktorander som under   

utbildningen vistats utomlands en 

månad eller längre 

 1 0+1 

Antal ämnesspecifika doktorand-

kurser på engelska som institut-

ionen erbjuder 

2 - 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 

10% eller mer 
 2 1+5 
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