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Enheten för  ekonomisk 
historia  
 
Vi arbetar med frågor som ligger i fas med universi-tetets 
visionsarbete och då 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 hög och alla som undervisar är dis-
puterade. Professorer och docenter undervisar i genomsnitt 
20%. En utbildningsdag, samt en värde-grundsdag har 
genomförts under året.  
 
Grundutbildning  
 
Ansvarig Studierektor Thomas Pettersson 
Antalet studenter har ökat på grundutbildningens fristående 
kurser, förutom på avancerad nivå där antalet minskat något. 
Fler studenter kommer från Samhällsvetarprogrammet till 
vår B-kurs än tidi-gare. Programmet har lagt om bas-
terminen, och ekonomisk historia har därför fler hp där än 
tidi-gare, vilket underlättar för fortsatta studier i ekonomisk 
historia. Från VADM-programmet kommer ett allt större 
antal studenter till vår C-kurs. International economic 
history som ges på webben 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 på samhälls-och historielärarut-
bildningarna. Stora revideringar har genomförts under året 
på vår A, C och magisterkurser. Enheten har erhållit LUF-
medel för att kompetensutveckla ett flertal lektorer i främst 
kvantitativa metoder och för att undervisa på VADMs kurser. 
 
Forskarutbildning  
 
Ansvarig Professor Lena Andersson-Skog  
Allmän studieplan fastställd: 2014 
Under året har en disputation genomförts. Ingen doktorand 
har avbrutit studierna och i de flesta fall har tidsramarna 
hållits med mindre avvikelser. Under 2019 väntas 2 
doktorander disputera. Avdelningen har en anslagsfinansie-
rad doktorand.  Anställningsbarheten hos doktorander är 
fortsatt god; disputerade har antingen fortsatt inom 
akademin eller fått bra anställningar vid andra myndig-heter. 
Ämnet har nio personer som genomgått forskarhandledar-
utbildning och därmed kan fungera som huvudhand-
ledare/biträdande handledare. Kursutbud i det nationella 
samarbetet mellan Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och 
Göteborg fortsätter. Minst ett konferensdeltag-ande, 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 och UCGS. Utanför 
universitetet finns samarbete i Centrum för företagandets 
historia i Uppsala, Handelshögskolan i Göteborg, Ekonomisk 
tillväxt och strukturell förändring i Lund, Miljöforskning i 
Luleå. Även samarbete med Harvard och företagshistorisk 

forskning är etablerat av en docent. Sex stipendiefinansier-
ade projekt löper enligt tabell på under året 

Stipendium    Inst int. 
1 204 000    60 000 
1 338 000   100 000 
1 000 000   80 000 
800 000   120 000 
933 000   75 000 
1 700 000   165 000 
6 975 000   600 000 

Även två anslagsfinansierade projekt med andra universitet 
har beviljats. Dessvärre har de stipendie-finansierade 
projekten inneburit tjänstledigheter och med det ekonomi-
system som finns har det också lett till ökade OH kostnader 
för enheten. Enheten har kraftigt ökat antalet inskickade 
ansökningar.  

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 
i utbildningsprogrammet VADM finns ett omfattande 
samarbete med Sveriges landsting och kommuner. På 
forsknings-sidan sker samverkan både mellan andra 
vetenskapliga ämnen och olika universitet samt andra 
myndigheter. Forskare från avdelningen har medverkat i 
fakultetens Aim-Day som detta år hade temat demokrati. 
Ekonomi  
 
Ekonomin är i någorlunda balans men vi arbetar bort ett 
tidigare underskott. Enheten har en obalans på doktorand-
sidan, enheten har haft fler doktorander än vad som varit 
lämpligt ur ekonomiskt hän-seende. Det innebär att det inte 
kommer att ske några nyrekryteringar förrän tidigast 2020. 
Det myndighetskapital som funnits har investerats i både 
grundutbildning och på forskningssidan. Enheten går med 
ett stort ekonomiskt plus på forskningssidan, men detta går 
till att täcka 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. Men det är en stor 
kohort sett till antalet anställda. Professorer och docenter vid 
avdelningen försörjer ändå sig själva på mellan 25–60 % 
forskningstid. En stor andel av de anslag som kommer in är i 
första hand stipendier, vilket leder till att lektorer nu är 
tjänstlediga 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 kompetens-utveckling 
som nu sker via LUF-medel ska leda till att fler anställda kan 
finnas med i framtida ansökningar och att det genererar 
befordringar på lärarsidan.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

År År År År År
EKONOMISK HISTORIA 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomi, mnkr
Intäkter totalt 11,7 10,7 11,0 13,7 13,7
 - andel anslag (%) 63,6% 82,6% 82,0% 96,0% 96,0%
varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 4,8 6,3 6,5 7,1 6,7
 - andel anslag (%) 95,8% 98,4% 96,7% 96,8% 98,1%
varav forskning och utbildning på forskarnivå 6,9 4,4 4,5 6,6 7,0
 - andel anslag (%) 40,7% 61,4% 60,7% 47,7% 45,0%
Kostnader totalt 13,4 13,9 15,3 13,8 12,4
 - andel personal (%) 69,0% 70,6% 74,6% 68,8% 71,8%
 - andel lokaler (%) 7,1% 8,6% 7,3% 9,4% 7,6%
Balansomslutning 3,5 -0,1 -4,1 -5,2 -2,9
 - varav ej förbrukade projektmedel 0,5 0,0 0,3 0,2 0,4
 - varav årets kapitalförändring -1,8 -3,2 -4,4 -0,1 1,3
 - varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 3,0 -0,1 -4,5 -5,4 -3,3
 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 23% -1% -29% -39% -26%

Personal 
Antal anställda (huvuden) 19 19 18 15 14
Antal årsarbetskrafter 19,0 18,0 16,0 13,0 13,0
 - varav professorer 2 2 2 2 2
 - varav lektorer 7 8 8 8 8
              - varav antal docenter  2 (1) 2 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1)
 - varav forskarassistent 0 0 0 0 1
 - varav adjunkter 0 0 0 0 0
 - varav forskarstuderande 5 5 5 3 3
 - varav adm personal 1 1 1 1 1
 - varav annan fo/undervisande personal 1 0 0 0 0
 - varav postdoktor 0 1 1 1 0
 - varav forskare 3 2 1 0 0
 - varav teknisk personal 0 0 0 0 0
 - varav andel tillsvidareanst (exkl Fo-stud, Podo, Forass) 100% 100% 100% 100% 100%
Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Utbildning på grund- och avancerad nivå
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 114 118 111 103 111
Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 3 5 6 5 5
Antal HST - avgiftsstudenter  -  -  -  - 1
Andel HST - Avancerad nivå (%) 5% 6% 7% 8% 5%
Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 84% 80% 76% 81% 76%
Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (LH) (%)  -  -  -  - 80%
Andel examensarbeten med externt samarbete 75% 69% 74% 61% 50%
Andel disputerade lärare i undervisning (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Forskning
Bibliometri: Antal författarfraktioner 3,3 3,0 3,7 8,3 4,0



Institutionen för 
geografi (inkl. TRUM) 
 
 
Utbildning 
 
Avdelningen har två program på grundläggande nivå, till 
vilka söktrycket är tillfredsställande. På Samhällsplanerar-
programmet är söktrycket drygt två sökande per plats, på 
turismprogrammet är söktrycket något lägre. På avancerad 
nivå finns tre program, vilka attraherat såväl internationella 
som nationella studenter. Det nyinrättade magister-
programmet i Geografiska Informationssystem har mot-
svarat förväntningarna vad gäller studenttillströmning, 
medan övriga två programmen har haft en svagare 
studenttillströmning. 
 
Forskarutbildning 
 
Under 2018 antogs en ny doktorand, tre doktorander 
disputerade. Vid årsskiftet 2018/2019 var antalet aktiva 
doktorander 8. Genomströmningen är generellt god och 
doktoranderna följer sina individuella studieplaner. De 
förseningar som uppstår går i all huvudsak att hänföra till 
föräldraledigheter och sjukskrivningar.  Den framtida 
rekryteringsbasen upplevs vara god liksom tillgången på 
utbildade handledare. Under 2018 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 forsknings-
medel 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 inflödet av nya projekt mer omfattande än före-
varande år. Den resurs som garanteras till professorer och 
docenter från fakulteten skapar förutsättningar för att fler 
forskargrupper bildas något som på sikt är till gagn för 
avdelningens produktion av vetenskapliga rapporter och nya 
forskningsanslag. Författarfraktionen har minskat jämfört 
med toppåret 2017 men publiceringen är ändå stabil sett över 
en längre tidsperiod. Antalet publikationer rapporterade i 
DiVA var under 2018 högre än någonsin. Antalet seniora 
forskare har minskat något i antal liksom antal doktorander 
vilket också påverkar produktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 i många fall 
inom ramen för stora program. Kopplat till detta är också 
samverkan och interaktion med olika intressentgrupper 
utanför universitetet. 
 
Ekonomi 
 
Grundutbildningen svarar för 27% av avdelningens intäkter. 
Forskningsanslag (från fakulteten) motsvarar 26% medan 
resterande intäkter (53%) är externa bidrag. Avdelningen är 
därmed forskningstung.  
 
Kompetensförsörjning 
 
Inga pensionsavgångar är aktuella under de närmaste åren.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

År År År År År
KULTURGEOGRAFI 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomi, mnkr
Intäkter totalt 46,5 42,9 42,1 43,7 39,7
 - andel anslag (%) 51,1% 49,3% 52,4% 47,1% 51,8%
varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 11,7 10,6 12,0 11,7 10,8
 - andel anslag (%) 97,4% 95,9% 94,3% 95,7% 98,1%
varav forskning och utbildning på forskarnivå 34,8 32,3 32,2 34,1 29,0
 - andel anslag (%) 34,9% 32,3% 34,5% 27,5% 32,5%
Kostnader totalt 42,4 44,6 44,9 45,0 39,1
 - andel personal (%) 65,6% 64,5% 67,4% 62,2% 60,3%
 - andel lokaler (%) 9,1% 8,8% 8,9% 9,1% 9,1%
Balansomslutning 30,8 29,2 30,2 23,2 25,8
 - varav ej förbrukade projektmedel 17,3 20,5 24,3 18,7 20,6
 - varav årets kapitalförändring 4,0 -1,7 -2,8 -1,3 0,7
 - varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 13,5 8,7 5,9 4,5 5,2
 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 32% 20% 13% 10% 13%

Personal 
Antal anställda 50 50 51 45 42
Antal årsarbetskrafter 64,0 46,0 46,0 41,0 35,2
 - varav professorer 8 6 8 8 6
 - varav lektorer 12 14,0 14,0 13,0 11,0
              - varav antal docenter  5 (3) 5 (3) 6 (4) 6 (4) 5 (4)
 - varav forskarassistent 0 0 2 1 2
 - varav adjunkter 1 1 0 2 1
 - varav forskarstuderande 15 14 14 12 8
 - varav adm personal 3 2 2 1 2
 - varav annan fo/undervisande personal 3 0 0 1 1
 - varav postdoktor 3 7 5 2 3
 - varav forskare 3 0 3 4 2
 - varav teknisk personal 2 3 3 2 1
 - varav andel tillsvidareanst. (exkl Fo-stud, Podo, Forass) 72% 83% 73% 77%
Andel disputerade lärare (%) 96% 96% 100% 100% 89%

Utbildning på grund- och avancerad nivå
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 166 177 168 162 153
Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 3 5 8 3 5
Antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0
Antal HST - avgiftsstudenter  -  -  - - 6
Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 75% 89% 97% 88% 80%
Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (LH) (%)  -  -  -  - 80%
Andel examensarbeten med externt samarbete 15% 33% 11% 17% 21%
Andel disputerade lärare i undervisning (%) 75% 84% 88% 100% 100%

Forskning
Bibliometri: Antal författarfraktioner 30,6 25,8 34,1 47,1 43,0

Forskarutbildning
Antal nyantagna 4 3 0 1 1
Antal aktiva forskarstuderande 17 17 14 14 9
Antal doktorsexamina 2 1 0 5
Antal licentiatexamina



Handelshögskolan
  
Se bilaga samt nedanstående nyckeltal 

 

  

HANDELSHÖGSKOLAN 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 148 030 143 185 132 930 144 747 138 922

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 83 026 78 896 77 799 81 544 81 566

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 94% 99% 99% 99% 99%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 6% 1% 1% 1% 1%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 65 005 64 288 55 131 63 203 57 356

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 47% 49% 52% 46% 46%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 53% 51% 48% 54% 54%

Kostnader totalt (tkr) -145 840 -149 142 -144 626 -140 762 -134 317

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 65% 65% 64% 63% 66%

       - varav andel lokalkostnader (%) 9% 9% 9% 10% 7%

       - varav andel driftskostnader (%) 10% 10% 9% 9% 7%

       - varav andel övriga kostnader (%) 16% 16% 17% 18% 20%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 48 639 38 328 26 302 27 735 28 699

       Myndighetskapital (tkr) 24 675 19 218 7 522 11 507 16 112

       - Varav årets kapitalförändring 2 191 -5 957 -11 696 3 985 4 605

       - Varav balanserat kapital 22 484 25 175 19 218 7 522 11 507

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  17% 13% 5% 8% 12%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 23 963 19 110 18 780 16 228 12 587

Andel extern finansiering (%) 30% 28% 24% 28% 24%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 1 463 1 414 1 405 1 491

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 7 18 19 21

Antal HST - avgiftsstudenter 27 35 26 30 40

Prestationsgrad (LH) (%) 183%

Prestationsgrad (Sam) (%) 83% 82% 84% 80%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 8 6 6 8 2

         - varav andel kvinnor (%) 75% 17% 17% 38% 50%

         - varav andel män (%) 25% 83% 83% 63% 50%

Antal aktiva doktorander 59 48 43 41 36

         - varav andel kvinnor (%) 47% 42% 44% 39% 42%

         - varav andel män (%) 53% 58% 56% 61%

Antal doktorsexamina 7 6 10 10

         - varav andel kvinnor (%) 57% 33% 70% 30%

         - varav andel män (%) 43% 67% 30% 70%

Antal licentiatexamina 1 1

         - varav andel kvinnor (%) 100%

         - varav andel män (%) 100%

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 61 62 49 55 57

Personal 
Antal anställda (individer) 169 157 151 146 139

Antal anställda (årsarbetskrafter) 144 133 129 121 116

         - varav andel kvinnor (%) 43% 44% 43% 42% 42%

         - varav andel män (%) 57% 56% 57% 58% 58%

       Varav andel lärare/forskare 56% 58% 60% 61% 61%

         - varav andel kvinnor (%) 38% 39% 37% 36% 35%

         - varav andel män (%) 62% 61% 63% 64% 65%

       Varav andel professorer 13% 13% 13% 13% 15%

         - varav andel kvinnor (%) 17% 18% 19% 19% 18%

         - varav andel män (%) 83% 82% 81% 81% 82%

       Varav andel disputerade lärare 88% 84% 89% 93% 95%

         - varav andel kvinnor (%) 36% 38% 39% 36% 36%

         - varav andel män (%) 64% 62% 61% 64% 64%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 6

         - varav andel anställda postdoktorer 83%

         - varav andel anknutna postdoktorer 17%



Informatik  
 
Vid Informatik bedriver vi forskning och utbildning 
med fokus på samhällets digitalisering. Som en 
konsekvens av att många sammanhang numera 
genomsyras av digital teknik spänner vårt ämne 
över en mängd olika områden. Till exempel studerar 
vi digitaliseringens betydelse i offentlig sektor, vid 
organisering av arbete, samt för media, 
entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri, 
handel och sjukvård. 
 
Utbildning 
 
På grundnivå bedrivs institutionens undervisning i huvudsak 
på programmen Digital medieproduktion, 
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot 
design, interaktion och innovation och 
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-
miljöer. På avancerad nivå ansvarar vi för 
masterprogrammen i Människa-datorinteraktion och sociala 
medier och IT management. Under året har vi fortsatt främja 
pedagogisk meritering. 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. Institutionens HST har preliminärt ökat från 
249 till 257, detta eftersom vi har antagit fler studenter till 
våra kandidatprogram, t ex har vi ökat programplatser på 
BIT-programmet. Under hösten 2018 har institutionen haft 
ett tapp gällande registrerade studenter på de båda 
masterprogrammen. Institutionen har kompenserat för detta 
tapp genom att anta fler studenter till fristående kurser.  
 
Forskarutbildning 
 
Vid institutionen för Informatik fanns under 2018 totalt 13 
aktiva doktorander, 12 män och 1 kvinna. Under 2018 
utlystes 1 doktorandtjänst och vi hade 3 sökanden till den 
tjänsten, endast män. Vi antog även en doktorand med full 
extern finansiering. Samtliga forskarstudenter har tillgång 
till handledare som genomgått FIP och doktorandgruppen 
kan beskrivas som mycket aktiv med återkommande möten 
och doktoranddagar. Under kommande år kommer 3 eller 4, 
forskarstudenter ta ut sin doktorsexamen. 
 
Forskning 
 
Institutionen har under 2018 påbörjat ett arbete med att 
identifiera profilområden som tydliggör pågående forskning 
och dess förankring i aktuella samhällsfenomen. Dessa kan 
användas i marknadsförings- och rekryteringsammanhang. 
Under 2018 har även institutionens författarfraktioner ökat 
från 3 till 13 vilket är glädjande. Under året 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 forsknings-
samarbete. Institutionen är fortsatt framgångsrik med att 
erhålla externa forskningsmedel i samverkan med både 
externa parter och andra enheter inom UmU. Externt 
finansierad forskning har ökat med 500 tkr från 2017 till 
2018 .  
 
 
 
 
 
 

Samverkan 
 
En viktig styrka inom både forskning och utbildning är 
institutionens öppenhet och attraktionskraft för samarbete 
med internationella och nationella aktörer. Vi har ett väl 
utvecklat kontaktnät med partners inom och utanför 
akademin. Samverkan med omgivande samhälle knyts 
kontinuerligt nära institutionens utbildningar 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. I samband med att universitetet lanserade den 
nya externa webben så har institutionen sett över och tagit 
fram nytt material som ska synliggöra kontaktvägar in mot 
institutionen. Under året har institutionen inlett ett 
samarbete med Datavetenskap och TFE i syfte att synliggöra 
IT-forskning och IT-utbildning vid Umeå universitet. 
Tillsammans med ITS har vi även inrättat Ada Akademi som 
syftar till att locka fler kvinnor till våra utbildningar och vår 
verksamhet.  
 
Ekonomi 
 
Institutionen har använt delar av sitt myndighetskapital till 
en 3-årig kompetensutvecklingssatsning (2016-2018), men 
inför 2019 har nya riktlinjer upprättats. Under 2018 har vi 
genererat ett positivt resultat på GU (v11) och ett negativt 
resultat på FO (v21). Myndighetskapitalet inom forskning är 
nu förbrukat och institutionen har sett över hur kostnaderna 
ska minska. Bakgrunden för det negativa resultatet på v21 
härrör till kompetensutvecklingssatsningen och 
doktorandsatsningar, dessa kostnader har minskat under 
2018 och kommer fortsätta att minska under 2019. Inom GU 
har vi ett positivt resultat vilket i huvudsak beror på fler 
tjänstledigheter än budgeterat, där har institutionen inlett ett 
flertal rekryteringar. 
 
Kompetensförsörjning 
 
Under 2018 rekryterades 1 professor, 1 tillsvidare lektor, 1 
adjunkt, 1 tillsvidare samt 1 vikarierande 
studieadministratör, 1 doktorand, 1 projektassistent och 2 
amanuenser. Under 2018 har 1 professor och 1 lektor gått i 
delpension (85% och 50%) samt 1 adjunkt och 1 doktorand 
avslutat sin tjänst. 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 2018 aktivt arbetat med 
rehabiliteringsåtgärder tillsammans med 
företagshälsovården. Vi fortsätter arbeta med 
studentsupporten för att säkra långsiktig och hållbar 
kompetens inom det området. Medarbetarenkäten visade på 
att de viktigaste frågorna att arbeta vidare med rör 
arbetsbelastning, stress, delaktighet och grupprocesser. Inom 
institutionen har vi under 2018 arbetat med området hållbart 
arbetsliv som bland annat har genomsyrat våra APT och 
verksamhetsdagar. Detta med syfte att förebygga 
sjukskrivningar till följd av stress. 
 

 

  



INFORMATIK 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 40 810 42 293 45 351 46 274 48 224

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 20 873 21 127 21 903 23 355 23 509

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 99% 100% 100% 100% 100%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 1% 0%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 19 937 21 166 23 448 22 919 24 715

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 45% 38% 20% 7% 11%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 55% 62% 80% 93% 89%

Kostnader totalt (tkr) -43 755 -45 253 -46 953 -48 966 -47 117

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 59% 59% 62% 61% 62%

       - varav andel lokalkostnader (%) 11% 10% 10% 10% 9%

       - varav andel driftskostnader (%) 16% 14% 13% 14% 12%

       - varav andel övriga kostnader (%) 15% 16% 16% 15% 17%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 8 802 6 783 5 811 3 070 5 315

       Myndighetskapital (tkr) 12 340 9 380 7 777 5 086 6 193

       - Varav årets kapitalförändring -2 946 -2 961 -1 602 -2 692 1 107

       - Varav balanserat kapital 15 286 12 340 9 380 7 777 5 086

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  28% 21% 17% 10% 13%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) -3 539 -2 596 -1 967 -2 016 -878

Andel extern finansiering (%) 30% 32% 35% 33% 34%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 301 296 302 298 311

Antal HST - avgiftsstudenter 8 11 10 12 13

Prestationsgrad (%) 81% 84% 83% 83% 79%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 4 1 1 4 2

         - varav andel kvinnor (%) 50%

         - varav andel män (%) 50% 100% 100% 100% 100%

Antal aktiva doktorander 16 16 14 14 14

         - varav andel kvinnor (%) 31% 31% 36% 21% 7%

         - varav andel män (%) 69% 69% 64% 79%

Antal doktorsexamina 1 1 4 2

         - varav andel kvinnor (%) 25% 50%

         - varav andel män (%) 100% 100% 75% 50%

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 14 11 8 3 13

Personal 
Antal anställda (individer) 45 47 45 50 45

Antal anställda (årsarbetskrafter) 42 39 41 46 40

         - varav andel kvinnor (%) 34% 33% 33% 37% 32%

         - varav andel män (%) 66% 67% 67% 63% 68%

       Varav andel lärare/forskare 63% 67% 63% 57% 59%

         - varav andel kvinnor (%) 25% 21% 22% 27% 31%

         - varav andel män (%) 75% 79% 78% 73% 69%

       Varav andel professorer 15% 14% 10% 11% 8%

         - varav andel kvinnor (%) 16% 18% 20% 9%

         - varav andel män (%) 84% 82% 100% 80% 91%

       Varav andel disputerade lärare 83% 81% 79% 83% 85%

         - varav andel kvinnor (%) 31% 27% 28% 33% 32%

         - varav andel män (%) 69% 73% 72% 67% 68%



Juridik                  
 

Utbildning 

Under år 2018 fortsatte arbetet med översynen av 
juristprogrammet. De nya kurserna på juristprogrammets 
termin 6 har genomförts under året. 

Höstterminen 2018 startade vårt nya magisterprogram på 
engelska med inriktning mot konstitutionell rätt och 
mänskliga rättigheter.   
 
I början av 2018 fick vi ta över det utbildningsuppdrag som 
juridiskt forum hade. Trots en del initiala komplicerande 
faktorer har vi, tack vare en flexibel lärarkår, på ett 
tillfredsställande sätt kunnat möta de utmaningar som 
övertagandet innebar.  

Forskning och forskarutbildning 

Juridiska institutionen har en aktiv forskningsmiljö, med god 
publicering och god extern finansiering.  

 
Vad gäller erhållna externa medel står sig institutionen väl i 
jämförelse med fakultetens övriga institutioner och mycket 
väl i jämförelse med landets övriga juridiska institutioner. 
Under år 2018 erhöll institutionen externa forskningsmedel 
motsvarande drygt 14,7 miljoner kronor. 
 
Den vetenskapliga produktionen vid institutionen ökade 
något jämfört med föregående år. 
 
Under året avslutades forskarseminarieserien ”Rättens 
relationer” och forskarseminarieserien ”Tolkning” 
påbörjades. 
 
Vid ingången av år 2018 fanns 11 aktiva doktorander, medan 
det vid utgången av år 2018 fanns 12 aktiva doktorander vid 
institutionen. Två doktorander antogs till utbildningen.  
 
Doktoranderna följer överlag sina studieplaner och 
genomströmningen i forskarutbildningen är fortsatt god. 
Under år 2018 disputerade inga doktorander, men under år 
2019 planeras för 5 disputationer. 
 
Intresset för forskarstudier är stort och söktrycket till 
doktorandtjänster år 2018 var ovanligt stort, i synnerhet från 
sökanden med grundutbildning från andra svenska och 
utländska lärosäten. Förutsättningarna för att finansiera 
doktorandanställningar på längre sikt är alltjämt en 
utmaning. Under 2018 har dock extern finansiering av två 
doktorandtjänster erhållits. 

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 2018 ett positivt resultat, 4,4 
Mkr. En viktig anledning till det stora överskottet är det 
utökade utbildningsuppdraget till följd av juridiskt forums 
nedläggning samt övertagande av enhetens uppdrags-
utbildning för Socialstyrelsen. Myndighetskapitalet ligger 
relativt högt, och det kommer enligt våra beräkningar inte att 
minska nämnvärt under 2019. 
 

Kompetensförsörjning 
 
Under 2018 rekryterades en lektor i internationell straffrätt. 
Kommande pensionsavgångar i kombination med utökat 
utbildningsuppdrag och ökad extern forskningsfinansiering, 
medför behov av fortsatt strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete. Detta strategiska arbete 
underlättas av vårt myndighetskapital som ger möjlighet till 
fortsatta satsningar på doktorandutlysningar samt en 
satsning på biträdande lektorat under kommande år. 
 
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 vårt nya magisterprogram. Inom 
forskningen sker internationaliseringen både genom fokus på 
nätverksskapande med internationella forskarkollegor, 
genom inresande och utresande forskarutbyte och genom 
deltagande i internationella forskningsprojekt. 

  



 

 

  

JURIDIK 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 46 018 49 974 51 512 54 893 61 662

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 35 642 38 360 39 332 42 110 49 830

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 89% 88% 87% 84% 79%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 11% 12% 13% 16% 21%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 10 376 11 614 12 180 12 782 11 832

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 51% 46% 43% 49% 54%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 49% 54% 57% 51% 46%

Kostnader totalt (tkr) -45 203 -47 310 -49 045 -53 599 -57 189

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 67% 64% 67% 68% 71%

       - varav andel lokalkostnader (%) 8% 9% 8% 8% 5%

       - varav andel driftskostnader (%) 8% 7% 7% 7% 7%

       - varav andel övriga kostnader (%) 18% 20% 18% 17% 17%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 5 978 8 074 9 350 12 631 17 850

       Myndighetskapital (tkr) 2 699 5 363 7 829 9 123 13 596

       - Varav årets kapitalförändring 815 2 664 2 466 1 294 4 473

       - Varav balanserat kapital 1 884 2 699 5 363 7 829 9 123

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  6% 11% 16% 17% 24%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 3 279 2 711 1 521 3 508 4 254

Andel extern finansiering (%) 22% 25% 25% 26% 27%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 748 727 737 752 904

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 6 9 16 16

Antal HST - avgiftsstudenter 1 1 0 0 4

Prestationsgrad (LH) (%) 94%

Prestationsgrad (Sam) (%) 85% 90% 87% 87% 87%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 2 1 2 1

         - varav andel kvinnor (%) 50% 100% 50% 100%

         - varav andel män (%) 50% 50%

Antal aktiva doktorander 20 16 14 14 12

         - varav andel kvinnor (%) 70% 75% 79% 71% 75%

         - varav andel män (%) 30% 25% 21% 29%

Antal doktorsexamina 2 3 1 3

         - varav andel kvinnor (%) 50% 33% 100% 100%

         - varav andel män (%) 50% 67%

Antal licentiatexamina 1

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 100%

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 21 20 29 41 21

Personal 
Antal anställda (individer) 47 46 48 51 56

Antal anställda (årsarbetskrafter) 42 42 46 48 55

         - varav andel kvinnor (%) 66% 65% 64% 68% 70%

         - varav andel män (%) 34% 35% 36% 32% 30%

       Varav andel lärare/forskare 64% 67% 67% 73% 67%

         - varav andel kvinnor (%) 58% 58% 59% 63% 64%

         - varav andel män (%) 42% 42% 41% 37% 36%

       Varav andel professorer 5% 6% 8% 10% 8%

         - varav andel kvinnor (%) 49% 39% 29% 19% 22%

         - varav andel män (%) 51% 61% 71% 81% 78%

       Varav andel disputerade lärare 59% 56% 55% 53% 62%

         - varav andel kvinnor (%) 46% 50% 47% 50% 58%

         - varav andel män (%) 54% 50% 53% 50% 42%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 1

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Kostvetenskap  

 
Utbildning 

Institutionens har en hög pedagogisk kompetens, och under 
året har ytterligare tre lärare befordrats till meriterade lärare 
vid Umeå universitet. Det finns ett stort intresse för 
utvecklings- och kvalitetsarbete som bidrar till kontinuerlig 
pedagogisk utveckling. Under 2017-2018 har institutionen 
genomfört tre projekt inom ramen för Lokala 
utvecklingsfonden inom områdena kompetensutveckling, 
studentrekrytering och programutveckling, med syfte att 
förnya och konsolidera verksamheten så att den kan stå på en 
stabil ekonomisk grund och samtidigt nå verksamhetsmålen. 
Ett delprojekt inom kompetensutveckling har involverat 
samtliga lärare och lett till en ökning av studerandeaktiva 
undervisnings- och examinationsformer inom samtliga 
kurser och program. Gällande studentrekrytering har 
institutionen bland annat startat kanaler inom sociala medier 
vilket lett till ett ökat intresse för våra utbildningar, mätt som 
besök på programhemsidor. Satsningen har dock inte lett till 
ökat söktryck ännu. 

Andelen undervisning som utförs av disputerade lä-rare 
respektive docenter och professorer har ökat till 65 
respektive 16 %. Andelen externa examensarbeten har ökat 
under 2018, likaså andelen examensarbeten knutna till 
pågående forskning. Antal lärare med internationell er-
farenhet i form av kortare vistelser har ökat de senaste åren, 
likaså antalet utresande studenter. Internationaliserings-
inslag har införts på hemmaplan på Dietistprogrammet. 

Forskarutbildning 

Under 2018 antogs en doktorand i samarbete med 
Företagsforskarskolan. Under 2018 har vi utvecklat och 
effektiviserat rutiner kring forskarutbildning ytterligare ex. i 
samband med antagning av nya doktorander. 

Forskning 

Forskningsaktiviteten har ökat på institutionen under de 
senaste åren och fler av våra lektorer är aktiva inom 
forskning inom ramen för ordinarie kompetensutvecklings-
tid. I relation till antalet forskare har vi ett bra publicerings-
resultat när det gäller antal publikationer. Aktiviteter har 
genomförts för att främja en ökning av författarfraktioner 
eftersom att det nya kvalitetstilldelningssystemet som införts 
har gjort att antal författarfraktioner minskat. 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 2019. En ny 
professor rekryterades inom kostsociologi med syftet att 
stärka forskningen inom det området samt institutionens 
forskningsmiljö.  
 

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 2018 har externa uppdrag minskat något inom 
utbildning. De som genomförts är att på uppdrag av 
Skolverket ge Lärarlyftet i hem- och konsumentkunskap, och 
av Socialstyrelsen att ge kunskapsprov åt dietister med 
utländsk examen. 
 
Ekonomi 

Bokslutet för 2018 visar ett positivt resultat och ett 
myndighetskapital på 13,8 %. Det var endast en liten 
avvikelse mellan budget och utfall totalt sett (49 tkr) 
 
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. 
 
Under 2018 antogs en doktorand med fokus på 
dietistbehandling på distans samt en professor som kommer 
att bedriva forskning inom området kostsociologi, båda 
områden där institutionen behöver stärka sin forskning. 
  



 
 
 
 
 
 
 

  

KOSTVETENSKAP 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 25 931 26 168 25 170 28 785 27 364

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 21 189 22 227 21 491 25 459 23 543

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 100% 95% 100% 88% 89%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 0% 5% 0% 12% 11%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 4 743 3 941 3 679 3 326 3 821

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 71% 82% 88% 99% 92%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 29% 18% 12% 1% 8%

Kostnader totalt (tkr) -27 207 -27 913 -27 744 -26 736 -26 166

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 57% 58% 60% 57% 56%

       - varav andel lokalkostnader (%) 15% 16% 16% 17% 15%

       - varav andel driftskostnader (%) 10% 9% 8% 8% 9%

       - varav andel övriga kostnader (%) 17% 17% 16% 18% 19%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 6 496 3 366 2 099 2 672 4 138

       Myndighetskapital (tkr) 4 701 2 955 381 2 430 3 628

       - Varav årets kapitalförändring -1 275 -1 745 -2 574 2 049 1 198

       - Varav balanserat kapital 5 976 4 701 2 955 381 2 430

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  17% 11% 1% 9% 14%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 1 796 410 1 718 241 510

Andel extern finansiering (%) 7% 9% 5% 13% 13%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 217 196 207 215 201

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 45 39 42 41 53

Antal HST - avgiftsstudenter 0 0 0 0 0

Prestationsgrad (LH) (%) 70%

Prestationsgrad (Sam) (%) 76% 83% 77% 66% 73%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 1 1

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Antal aktiva doktorander 6 4 3 2 2

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Antal doktorsexamina 1 1 1

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 5 7 9 3 5

Personal 
Antal anställda (individer) 32 31 27 26 25

Antal anställda (årsarbetskrafter) 24 25 24 23 23

         - varav andel kvinnor (%) 95% 92% 93% 93% 86%

         - varav andel män (%) 5% 8% 7% 7% 14%

       Varav andel lärare/forskare 76% 75% 78% 84% 79%

         - varav andel kvinnor (%) 93% 89% 92% 92% 84%

         - varav andel män (%) 7% 11% 8% 8% 16%

       Varav andel professorer 5% 4% 4% 4% 3%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

       Varav andel disputerade lärare 59% 57% 67% 68% 60%

         - varav andel kvinnor (%) 97% 96% 94% 93% 91%

         - varav andel män (%) 3% 4% 6% 7% 9%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 1

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Pedagogik 
 

Utbildning 

Pedagogiska institutionen har stabila utbildningsuppdrag 
mot både Lärarhögskolan och Samhällsvetenskaplig fakultet. 
Uppdragen mot Lärarhögskolan innefattar kurser i samtliga 
program inom lärarutbildningen, inom studie- och 
yrkesvägledarutbildningen, specialpedagogutbildningen 
samt speciallärarutbildningen. 

Uppdragen mot samhällsvetenskaplig fakultet innefattar, 
förutom ett stort antal fristående kurser i pedagogik, även 
stora inslag i personalvetarprogrammet, 
beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-
miljöer och Masterprogrammet i ledarskap och organisation. 
Institutionen har även programansvar för det 
idrottsvetenskapliga programmet.  

Utöver dessa grundutbildningsuppdrag medverkar 
institutionen i flera externa uppdragsutbildningar där 
polisutbildningen vid Umeå universitet är det största 
uppdraget. Institutionen har under 2018 även bedrivit 
externa utbildningsprojekt för exempelvis Skolverket. 

Forskarutbildning 

2018 var ett intensivt år för forskarutbildningen. En 
doktorand disputerade och nio doktorander antogs. Av de 
nio doktoranderna ingår sju i Umeå universitets 
Utbildningsvetenskapliga forskarskola (FU) och en i 
Företagsforskarskolan (FFS).  

Utöver detta ingår också flertalet av doktoranderna i 
nationella forskarskolor. Under året har den allmänna 
studieplanen och många regel-, rutin och policydokument 
uppdaterats. 

Forskning 

Under 2018 har institutionen även fortsättningsvis haft en 
stabil och hög publikationsnivå. En målsättning har dock 
varit att försöka öka andelen publikationer rankade enligt 
den Norska listan.  

När det gäller externa medel har institutionens medarbetare 
varit väldigt produktiva när det gäller ansökningar till 
forskningsråden. Det har varit väldigt tydligt att den ökade 
volymen av ansökningar från institutionen också resulterat i 
en högre andel beviljade forskningsbidrag. 

Samverkan 

Samverkansuppdrag är en viktig del i institutionens 
verksamhet. En stor och viktig samverkanspartner är 
Skolverket. Institutionen bedriver sedan ett antal år tillbaka 
många samverkansprojekt, exempelvis med fokus på  
handledning, specialpedagogik och samverkan för bästa 
skolan. Dessutom pågår ett antal samverkansprojekt med 
kommuner runt om i Västerbotten. 

Ekonomi 

Institutionens ekonomi är mycket god. Resultatet för 2018 
blev 10 505 tkr (fördelat, GU: 3 653  och FoU: 6 852) Vid 
2018 års slut fanns myndighets kapital på 17 953  tkr. Detta 
utfall förklaras främst av ökade intäkter på verksamheterna 
13 och 22. 

 

Kompetensförsörjning  

Institutionen är inne i en expansiv period och 
kompetensförsörjning har varit och kommer fortsatt att vara 
en viktig fråga. Efter många års försök att rekrytera en 
professor med inriktning mot specialpedagogik så har 
äntligen en professor anställts med denna inriktning. 
Institutionen har under 2018 även anställt tre lektorer och en 
postdoktor. 

Institutionen har även påbörjat ett antal 
rekryteringsprocesser gällande lektorsanställningar och 
ytterligare en professur under 2018. Målet är att dessa skall 
vara tillsatta innan början av höstterminen 2019. 

Administration 

Under 2018 har arbetet med att utveckla administrativa 
rutiner och arbetssätt fortsatt. Inom studieadministrationen 
har ett kollegialt arbetssätt införts för att minska sårbarhet 
men även förenkla arbetsfördelning inom gruppen. En 
gemensam administrationsadress har upprättats vilket visat 
sig vara en förenkling för institutionens lärare vid 
studieadministrativa ärenden. 

Arbetsmiljö och lika villkor 

Vid uppföljning av korttids- och långtidssjukskrivningar var 
slutet av 2018 mycket positivt. Institutionen uppvisar väldigt 
låg andel korttidssjukskrivningar och 
långtidssjukskrivningarna minskade drastisk under året. 

Arbetet med att upprätta rutiner och stödstrukturer för ett 
processinriktat arbete med aktiva åtgärder har fortsatt, 
exempelvis har rutiner för granskning av 
anställningsannonser ur lika-villkorsperspektiv införts. 
Vidare har stödinsatser för lärare att hantera lika-
villkorsdilemman i undervisningen genomförts.   



  PEDAGOGIK 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 76 123 75 896 74 467 86 870 87 361

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 58 703 55 793 50 386 62 555 59 410

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 84% 83% 92% 79% 78%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 16% 17% 8% 21% 22%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 17 419 20 104 24 082 24 316 27 951

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 72% 65% 65% 70% 65%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 28% 35% 35% 30% 35%

Kostnader totalt (tkr) -75 918 -78 085 -77 716 -76 505 -76 857

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 64% 65% 67% 64% 65%

       - varav andel lokalkostnader (%) 9% 9% 10% 11% 8%

       - varav andel driftskostnader (%) 8% 8% 7% 8% 8%

       - varav andel övriga kostnader (%) 19% 17% 17% 18% 18%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 3 517 2 106 -1 156 9 449 22 296

       Myndighetskapital (tkr) 1 292 332 -2 916 7 448 17 953

       - Varav årets kapitalförändring 204 -2 188 -3 248 10 365 10 505

       - Varav balanserat kapital 1 087 2 520 332 -2 916 7 448

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  2% 0% -4% 10% 23%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 2 226 1 774 1 760 2 001 4 343

Andel extern finansiering (%) 27% 29% 23% 30% 32%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 476 503 487 489 445

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 261 256 289 316 293

Antal HST - avgiftsstudenter 0 0 0 0 0

Prestationsgrad (LH) (%) 97%

Prestationsgrad (Sam) (%) 71% 65% 62% 65% 71%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 3 1 1 9

         - varav andel kvinnor (%) 67% 100% 78%

         - varav andel män (%) 33% 100% 22%

Antal aktiva doktorander 20 18 14 7 16

         - varav andel kvinnor (%) 60% 72% 64% 57% 69%

         - varav andel män (%) 40% 28% 36% 43%

Antal doktorsexamina 6 4 5

         - varav andel kvinnor (%) 67% 80%

         - varav andel män (%) 33% 100% 20%

Antal licentiatexamina 1 1

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 31 39 33 37 37

Personal 
Antal anställda (individer) 95 92 87 79 83

Antal anställda (årsarbetskrafter) 87 80 79 74 78

         - varav andel kvinnor (%) 53% 54% 53% 58% 60%

         - varav andel män (%) 47% 46% 47% 42% 40%

       Varav andel lärare/forskare 60% 63% 69% 72% 65%

         - varav andel kvinnor (%) 49% 46% 46% 53% 54%

         - varav andel män (%) 51% 54% 54% 47% 46%

       Varav andel professorer 3% 2% 4% 4% 4%

         - varav andel kvinnor (%) 57% 47% 42% 36% 36%

         - varav andel män (%) 43% 53% 58% 64% 64%

       Varav andel disputerade lärare 61% 67% 71% 72% 75%

         - varav andel kvinnor (%) 52% 45% 46% 55% 54%

         - varav andel män (%) 48% 55% 54% 45% 46%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 3

         - varav andel anställda postdoktorer 67%

         - varav andel anknutna postdoktorer 33%



Psykologi   
 

Allmänt 

2018 var ett bra år för institutionen för psykologi. 
Institutionens expansion fortsätter och vi breddar oss 
med avseende på såväl forskning som grundutbildning. 

Utbildning 

Söktrycket till framförallt psykologprogrammet och 
psykologprogrammet med inriktning mot idrott var 
fortsatt mycket 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. Detta har lett till att vi har en större 
andel utländska än svenska studenter på dessa 
fristående kurser på grundnivå idag. Både vårt 
kandidatprogram och mastersprogram i kognitions-
vetenskap har ett stabilt och något ökande söktryck. 
Psykoterapeutprogrammet har tagits över från 
medicinsk fakultet och startade våren 2018 med en 
allmän inriktning och en specialistinriktning för 
psykologer. Kompletteringsutbildning för utländska 
psykologer har också getts 2018. 

Forskarutbildning 

Forskarutbildningen fick omdömet Hög kvalitet i 
UKÄs utvärdering. 2018 års verksamhetsplan har följts 
upp med enkät bland doktoranderna och denna visar 
att de flesta doktoranderna överlag är nöjda samt att 
de uppskattade det medarbetarsamtal som erbjöds 
utanför uppföljningen av ISP:n. Ett par av dem har 
också gjort en samverkaninsats under året. Under 
2018 antogs en doktorand som är samfinansierad av 
Företagsforskarskolan vid UmU, med SAAB som 
extern partner. Tre doktorander har disputerat, två 
handledarbyten har gjorts (för att låta mer juniora 
handledare meritera sig), och inga mittseminarier har 
genomförts. 
 
Forskning 

År 2018 blev inflödet av externa forskningsmedel mer 
positivt än resultatet för 2017. Arbete har genomfört i 
syfte att stärka institutionen forskningsmiljö, bl.a. 
genom att arrangera en forskningsdag där samtliga 
profilgrupper fick utrymme för en beskrivning av deras 
aktuella och framtida forskning/forskningsplaner. 
Institutionen har i dagsläget två Wallenberg Academy 
Fellows och en av institutionens forskare tilldelades 
Nationalkommitténs pris till yngre forskare i psykolog. 
Arbetet med att utvärdera nuvarande profilgrupper 
påbörjades under året. Andelen kvinnliga professorer 
minskade under året och institutionen följer 
fakultetens diskussioner kring denna 
fakultetsövergripande trend. 

Samverkan 

Institutionen har fortsatt sitt arbete med att utveckla 
samverkan och kommunikation, Under 
verksamhetsåret har Institutionen fördjupat 
kontakterna med Västerbottens läns landsting bland 
annat genom säkerställande av VFU-platser, ett VFU-
program på Hälsocentraler samt utvidgning av 
färdighetsträning för studenter på hälsocentraler. 
Institutionen har även formaliserat samarbetet med 
Arbetsförmedlingen avseende uppdragsutbildning till 
specialistpsykolog,. Ett samarbete med Riksidrotts-
förbundet har inletts i samband med planering av det 
nya Tränarprogrammet. Institutionens anställda har 
under året varit frekvent omnämnd i media i olika 
sammanhang. 

Ekonomi 

Institutionen hade under 2018 intäkter på totalt 96,4 
mkr varav 64,3 mkr var intäkter för grundutbildning 
och resterande 32,1 mkr intäkter för forskning. 
Resultatmässigt slutade året med ett överskott på 3,5 
mkr 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 2018 ett myndighetskapital på 
sammantaget 10,5 mkr. Ekonomiskt har vi således god 
kontroll över verksamheten.  

 

Kompetensförsörjning 

Institutionen befinner sig fortfarande mitt i en relativt 
omfattande generationsväxling samtidigt som vi har 
expanderat kraftigt på utbildningssidan. Vi har därför 
under de senaste åren rekryterat ett antal nya lärare, 
en process som ska fortsätta under de kommande åren. 
Under året inleddes rekrytering av professorer inom 
klinisk psykologi samt arbets- och 
organisationspsykologi och vi hoppas kunna slutföra 
dessa så snart som möjligt under 2019.  

  



  PSYKOLOGI 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 85 210 87 594 90 588 95 601 96 416

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 57 220 57 709 58 484 63 544 64 323

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 99% 99% 99% 98% 98%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 1% 1% 1% 2% 2%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 27 990 29 886 32 103 32 057 32 093

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 45% 43% 43% 51% 48%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 55% 57% 57% 49% 52%

Kostnader totalt (tkr) -85 211 -84 199 -89 532 -95 391 -92 919

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 58% 58% 58% 59% 61%

       - varav andel lokalkostnader (%) 12% 13% 12% 13% 10%

       - varav andel driftskostnader (%) 13% 11% 12% 13% 11%

       - varav andel övriga kostnader (%) 17% 18% 17% 16% 18%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 15 730 13 431 14 578 15 152 19 743

       Myndighetskapital (tkr) 2 353 5 749 6 804 7 014 10 511

       - Varav årets kapitalförändring -1 3 396 1 055 210 3 498

       - Varav balanserat kapital 2 354 2 353 5 749 6 804 7 014

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  3% 7% 8% 7% 11%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 13 377 7 682 7 775 8 138 9 232

Andel extern finansiering (%) 20% 23% 21% 19% 19%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 520 517 579 585 584

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 24 31 28 39 42

Antal HST - avgiftsstudenter 8 5 6 4 3

Prestationsgrad (LH) (%) 95%

Prestationsgrad (Sam) (%) 90% 91% 88% 96% 94%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 4 2 1

         - varav andel kvinnor (%) 25% 100%

         - varav andel män (%) 75% 100%

Antal aktiva doktorander 17 9 16 17 12

         - varav andel kvinnor (%) 53% 33% 44% 53% 50%

         - varav andel män (%) 47% 67% 56% 47%

Antal doktorsexamina 2 6 1 3

         - varav andel kvinnor (%) 67% 67%

         - varav andel män (%) 100% 33% 100% 33%

Antal licentiatexamina 
         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 45 29 40 43 39

Personal 
Antal anställda (individer) 82 82 87 87 83

Antal anställda (årsarbetskrafter) 74 69 77 75 73

         - varav andel kvinnor (%) 53% 52% 58% 59% 60%

         - varav andel män (%) 47% 48% 42% 41% 40%

       Varav andel lärare/forskare 52% 54% 54% 53% 59%

         - varav andel kvinnor (%) 45% 51% 51% 52% 54%

         - varav andel män (%) 55% 49% 49% 48% 46%

       Varav andel professorer 8% 8% 8% 8% 7%

         - varav andel kvinnor (%) 45% 52% 50% 48% 41%

         - varav andel män (%) 55% 48% 50% 52% 59%

       Varav andel disputerade lärare 95% 96% 96% 89% 86%

         - varav andel kvinnor (%) 47% 50% 50% 48% 51%

         - varav andel män (%) 53% 50% 50% 52% 49%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 2

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Socialt arbete  

 
Utbildning 
 
Som tidigare år har institutionens utbildningsutbud fortsatt 
varit attraktivt och medfört ett kontinuerligt högt söktryck. 
Verksamhetsåret har präglats av utvecklingsarbeten på flera 
områden inom utbildningsområdet. Under året har främst 
arbetet med att utveckla det nya socionomprogram samt det 
nya socionomprogrammet på distans som vi startar 
vårterminen 2019, varit i fokus. Till det utvecklingsarbetet 
skall även läggas de förberedelser för ansökan av 
examensrätt på avancerad nivå för programmet för kuratorer 
inom hälso- och sjukvård som gjorts. Vidare fortskred 
arbetet med internationalisering av utbildningsutbudet och 
utvecklingen av nya kurser på avancerad nivå. Den 
kompletteringsutbildning som ska ges för personer med 
utländsk examen i socialt arbete på uppdrag av 
utbildningsdepartementet som hade sin första antagning i 
Umeå höstterminen 2018, fick tyvärr inte några registrerade 
studenter. Ett arbete med att utveckla 
master/magisterprogrammet påbörjades under året.  
 
Forskarutbildning 
 
För beskrivning av institutionens forskarutbildning under 
2018, se den separata Verksamhetsberättelse för 
forskarutbildning. 
 
Forskning 
 
Institutionen strävar efter att bedriva forskning på högsta 
nationella och internationella nivå. Sett utifrån detta 
perspektiv blev 2018 ett mycket bra år. Institutionens 
forskare stod sig bra i den nationella konkurrensen om 
forskningsmedel. Totalt erhöll institutionen medel för sju 
större forskningsprojekt: med ett projekt från Kamprad, tre 
från Formas, två från Forte och ett från VR. Utöver dessa 
erhöll institutionen medel från RJ för ett kommunikations-
projekt samt ett följeforskningsprojekt från Länsstyrelsen i 
Östergötland. Antalet publikationer från institutionen ligger 
på en stadig nivå. Under 2018 tillsattes en forskartjänst samt 
två Post dok tjänster tillsattes inom ramen för STANCE-
programmet (medel från FORTE). Mot bakgrund av den 
goda utvecklingen på forskningsområdet under 2017 och 
2018 har institutionen anledning att se positivt på framtiden. 
Under året etablerades ett forskningsnätverk mellan forskare 
vid institutionen, Shandong University i Jinan, Kina och 
Fudan University Shanghai, Kina. 
 
Institutionen har också inlett ett forskningssamarbete med 
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap kring 
forskningsgränssnittet skola och socialt arbete. Vidare har 
institutionen inlett ett fördjupat forskningssamarbete med 
FoUI Norrbotten och FOU Västernorrland kring tillämpad 
välfärdsforskning.  
 
Ekonomi 
 
Resultatet för 2018 blev + 816 tkr (inkl Centrum för 
Funktionshinderforskning + 824 tkr). Bidragsintäkter ökade 

med 5mkr och uppdragsintäkter ökade med 2mkr. 
Lönekostnaderna minskade pga tjänstledighet och 
pensionsavgångar och driftkostnaderna minskade med 
3,4mkr.  
 
Samverkan 
 
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”. Under 2018 antogs en person 
som har sin anställning vid Åre kommun. Institutionens 
samarbete med Akademi Norr och Lapplands 
Kommunalförbund kring i första hand socionomprogrammet 
fortlöper alltjämt. Under 2018 avslutas projektet Regional 
Samverkan som varit basen för samverkan och istället startas 
nätverket NFSS (Nätverket för samverkan kring 
socionomutbildningen). Avsikten med projektet som 
avslutats och med det nya nätverket 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. 
Ett fördjupat samarbete med Välfärdsförvaltning, 
Örnsköldsviks kommun har inletts samt ett samarbete kring 
utbildningsfrågor har initierats med FoUI Norrbotten. Vidare 
ger vi på uppdrag av Skolverket en uppdragsutbildning i 
praktisk samverkan kring tidiga samordnade insatser för 
barn och unga. 
 
Administration 
 
Administrationen vid socialt arbete bestod även 2018 av 6 
personer som stöd för ledningen i frågor från it, studier, 
ekonomi, personal, forskning och arkiv. Administratörerna 
deltog kontinuerligt i Samhällsvetenskapliga fakultetens 
seminarieserie och därtill träffades administratörsgruppen 
för att planera för de delar som är gemensamma. Därtill har 
administratörsgruppen under 2018 också tagit initiativ till 
administratörsträffar med närliggande institutioner för 
erfarenhetsutbyte. De träffarna har varit mycket lyckade med 
stor uppslutning från statsvetenskap, juridik och CERUM. 
Ellinor Gustafsson och William Vestman Malmi beviljades 
370.000 kr för projektet Forskningskommunikation riktad 
till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg 
samt deras chefer från Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är 
att de från projektet ska kunna dra slutsatser och 
erfarenheter som sedan kan hjälpa oss utveckla vår 
forskningskommunikation generellt. 

Kompetensförsörjning 
 
Därtill har vi under 2018 haft ute två lektorat varav ett var ett 
lektorat med inriktning mot socialt arbetet inom hälso- och 
sjukvård. Vi fick en stor andel behöriga sökanden vilket 
resulterade 8 nya lektorer som anställts under 2018 och 
några under början av 2019. Därtill har institutionen tagit 
initiativ till ett Docentmeriteringsprogram för att stödja 
lektorers karriärplanering mot docentmeritering. 
  



 SOCIALT ARBETE 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 76 234 65 864 71 469 72 485 68 610

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 51 629 46 877 45 202 47 259 45 372

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 86% 92% 96% 96% 96%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 14% 8% 4% 4% 4%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 24 605 18 986 26 267 25 226 23 239

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 35% 51% 37% 45% 43%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 65% 49% 63% 55% 57%

Kostnader totalt (tkr) -70 638 -71 220 -72 611 -71 743 -67 786

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 63% 62% 64% 61% 63%

       - varav andel lokalkostnader (%) 7% 8% 9% 9% 6%

       - varav andel driftskostnader (%) 12% 12% 10% 12% 11%

       - varav andel övriga kostnader (%) 17% 17% 17% 18% 20%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 18 157 15 222 14 546 13 817 21 741

       Myndighetskapital (tkr) 10 387 5 030 3 888 4 630 5 455

       - Varav årets kapitalförändring 5 596 -5 357 -1 142 742 824

       - Varav balanserat kapital 4 791 10 387 5 030 3 888 4 630

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  15% 7% 5% 6% 8%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 7 770 10 191 10 657 9 186 16 286

Andel extern finansiering (%) 31% 21% 27% 23% 22%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 707 685 654 699 683

Prestationsgrad (Sam) (%) 87% 92% 91% 88% 93%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 3 1 2 2

         - varav andel kvinnor (%) 33% 100% 50% 50%

         - varav andel män (%) 67% 50% 50%

Antal aktiva doktorander 14 17 18 16 13

         - varav andel kvinnor (%) 57% 53% 56% 56% 54%

         - varav andel män (%) 43% 47% 44% 44%

Antal doktorsexamina 1 3

         - varav andel kvinnor (%) 100% 33%

         - varav andel män (%) 67%

Antal licentiatexamina 1

         - varav andel kvinnor (%) 100%

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 28 32 34 47 35

Personal 
Antal anställda (individer) 71 74 70 70 66

Antal anställda (årsarbetskrafter) 69 67 65 63 56

         - varav andel kvinnor (%) 57% 56% 58% 57% 52%

         - varav andel män (%) 43% 44% 42% 43% 48%

       Varav andel lärare/forskare 75% 73% 69% 69% 74%

         - varav andel kvinnor (%) 55% 55% 58% 57% 51%

         - varav andel män (%) 45% 45% 42% 43% 49%

       Varav andel professorer 7% 10% 10% 10% 11%

         - varav andel kvinnor (%) 20% 30% 32% 32% 32%

         - varav andel män (%) 80% 70% 68% 68% 68%

       Varav andel disputerade lärare 67% 71% 71% 75% 73%

         - varav andel kvinnor (%) 43% 45% 48% 49% 41%

         - varav andel män (%) 57% 55% 52% 51% 59%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 2

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Sociologi         
 

Utbildning 

Institutionen har generellt stabilt söktryck och god 
genomströmning på fristående kurser och program. 
Genomströmningen har ökat något under senare år och är i 
genomsnitt 82 procent. Det finns dock betydande variation 
mellan olika utbildningar. 
 
Under 2018 satsade institutionen särskilt på digitalisering av 
studieadministrativa rutiner, pedagogiska seminarier och att 
uppmuntra lärare att söka pedagogisk meritering. Inom 
biblioteks och informationsvetenskap införs gymnasieintag 
till kandidatprogrammet från ht 2019. Utöver detta pågår 
kontinuerlig översyn av kurser och moment inom samtliga 
utbildningar. 
 
Forskarutbildning 

Under 2018 antogs tre doktorander. Institutionen 
arrangerade två doktorandhalvdagar. 
 
Forskning 

Institutionen har en mycket stark forskningsmiljö. Under 
året erhöll institutionen större externa anslag från EU, 
Vetenskapsrådet och FORTE. Ett av Vetenskapsrådets 
infrastrukturanslag, CORS, är  
förlagt till institutionen. Utöver detta erhöll medarbetare 
mindre anslag samt var medsökande på anslag förlagda vid 
andra institutioner och lärosäten.  
 
Totalt har institutionen ett drygt 30-tal externa projekt med 
stöd från ett stort antal forskningsfinansiärer. Bland 
beviljade anslag finns stor spridning, både gällande 
forskningsområden och personalkategorier. 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 2018, 
med +4 308 TKR. För grundutbildningen (VH10-13) är 

resultatet +722 TKR och för forskning (VH 20-22) är 
resultatet +3 586 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 samt 
medfinansiering av externfinansierade projekt.  
 
Kompetensförsörjning 

Institutionen har 55 anställda, varav fem professorer, 20 
lektorer, 12 doktorander och ett tiotal forskare, post-docs och 
förste fo-ass. 13 av lektorerna och en av forskarna är 
docenter. Två lärare är meriterade. Inom T/A-gruppen har 
fyra personer sin anställning, och sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter, vid institutionen. Utöver detta utför c:a fem 
personer administrativa uppgifter vid institutionen, inom 
ramen för T/A-samarbetet i Beteendevetarhuset.  
 
Under 2018 har institutionen rekryterat två lektorer och tre 
doktorander. Utöver detta har flera forskare 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 det 
senaste året har det varit brist på specifika kompetenser både 
inom undervisning och administration.  
 
Könsfördelningen är ojämn inom flera 
anställningskategorier. Samtliga professorer är män och 
samtliga inom T/A-gruppen är kvinnor. Även bland 
lektorerna råder en överrepresentation av kvinnor (13 av 20).  
  



  SOCIOLOGI 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 52 518 51 433 49 768 52 756 65 827

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 19 874 19 315 19 288 19 168 19 843

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 96% 98% 99% 100% 99%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 4% 2% 1% 0% 1%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 32 644 32 119 30 479 33 588 45 984

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 46% 47% 29% 31% 28%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 54% 53% 71% 69% 72%

Kostnader totalt (tkr) -53 927 -54 147 -54 421 -52 665 -61 519

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 62% 62% 61% 63% 56%

       - varav andel lokalkostnader (%) 7% 8% 8% 9% 6%

       - varav andel driftskostnader (%) 14% 13% 16% 12% 23%

       - varav andel övriga kostnader (%) 16% 16% 16% 17% 15%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 23 058 21 847 21 710 27 278 43 551

       Myndighetskapital (tkr) 10 926 8 212 3 559 3 650 7 958

       - Varav årets kapitalförändring -1 409 -2 714 -4 653 91 4 308

       - Varav balanserat kapital 12 335 10 926 8 212 3 559 3 650

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  20% 15% 7% 7% 13%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 12 132 13 635 18 151 23 628 35 593

Andel extern finansiering (%) 34% 33% 40% 42% 49%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 452 432 406 384 396

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 3 3 3 2 2

Antal HST - avgiftsstudenter 0 1 0 1 2

Prestationsgrad (LH) (%) 100%

Prestationsgrad (Sam) (%) 75% 77% 77% 92% 79%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 4 1 1 2 3

         - varav andel kvinnor (%) 75% 100% 50% 33%

         - varav andel män (%) 25% 100% 50% 67%

Antal aktiva doktorander 17 13 13 12 12

         - varav andel kvinnor (%) 59% 62% 62% 58% 50%

         - varav andel män (%) 41% 38% 38% 42%

Antal doktorsexamina 4 1 1

         - varav andel kvinnor (%) 50% 100%

         - varav andel män (%) 50% 100%

Antal licentiatexamina 
         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 41 34 34 27 44

Personal 
Antal anställda (individer) 55 56 53 58 55

Antal anställda (årsarbetskrafter) 49 48 47 50 49

         - varav andel kvinnor (%) 52% 58% 58% 59% 58%

         - varav andel män (%) 48% 42% 42% 41% 42%

       Varav andel lärare/forskare 66% 58% 49% 52% 57%

         - varav andel kvinnor (%) 48% 44% 45% 54% 56%

         - varav andel män (%) 52% 56% 55% 46% 44%

       Varav andel professorer 14% 13% 9% 11% 10%

         - varav andel kvinnor (%) 30% 16% 5% 6%

         - varav andel män (%) 70% 84% 100% 95% 94%

       Varav andel disputerade lärare 95% 97% 96% 97% 97%

         - varav andel kvinnor (%) 50% 44% 47% 56% 58%

         - varav andel män (%) 50% 56% 53% 44% 42%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 1

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Statsvetenskap  
 

Utbildning 

Institutionens utbildningsuppdrag uppgick 2018 till totalt 
403 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 startade det reviderade 
IKK-programmet med gott söktryck. Institutionen för en 
återkommande och god dialog med studenterna, bl.a. via 
kursråd och utbildningsutskott.  

Vid institutionen finns Centrum för skolledarutveckling som 
främst arbetar med uppdragsutbildning. Det ansvarar för det 
nationella rektorsprogrammet i Norrland, Skåne och 
Småland. Förutom rektorsprogrammet ges annan 
uppdragsutbildning som t.ex. samverkan för bästa skola. Vi 
har idag ca 800 studenter där så gott som alla är 
yrkespraktiserande skolledare. Verksamheten förväntas växa 
ytterligare de närmaste åren.  

Forskarutbildning 

Under 2018 disputerade ingen doktorand och vid årsskiftet 
2018/19 hade institutionen 7 anställda doktorander. Under 
en längre tid har antalet doktorander minskat och de flesta 
finansieras av externa medel eller inom ramen för en 
forskarskola. Institutionen tar krafttag inför 2019 med nya 
utlysningar och en eller flera disputationer. Institutionen 
allokerar egna medel för årets antagning. Vi har dock en skev 
könsfördelning inom forskarutbildningen då samtliga aktiva 
doktorander är kvinnor.  

Under 2018 antogs en doktorand på pedagogik som 
delfinansieras av centrum för skolledarutveckling. 
Doktoranden bidrar till institutionens doktorandmiljö och 
centrum ansvarar för handledningen.  

Forskning 

Institutionen har en forskningstung verksamhet och det sker 
huvudsakligen i fem profiler och forskargrupper. 
Institutionen har fortsatt varit framgångsrik i att erhålla 
externa medel och under 2018 fick forskare anslag från bland 
Energimyndigheten, Formas, Forte och MSB. En god 
forskningsverksamhet innebär att nästan alla lärare har haft 
möjlighet att kombinera undervisning med forskning. 

Samverkan 

Institutionen har en viktig uppgift att vara ett framträdande 
kunskapscentrum i externa sammanhang. Institutionens 
medarbetare anlitas ofta av media och som föreläsare. 2018 
var ett valår och institutionen genomförde två lyckade och 
välbesökta seminarier för massmedia kring valet och kring 
institutionens forskning. Flera av institutionens medarbetare 
har också utgjort ett frekvent inslag i valrapporteringen på 
både regional och nationell nivå.  

Inom grundutbildningen har vi en utvecklad samverkan. På 
programmet för internationell kris- och konflikthantering, 
arbetar institutionen tillsammans med MSB. Inom ramen för 
ämnet statsvetenskap påbörjades under 2018 ett externt 
samarbete inom förvaltningsrevision. Centrum för 
skolledarutveckling bygger stora delar av sin verksamhet på 
samverkan med skolmyndigheter, kommuner och 
skolorenheter. Det innebär återkommande utbildningar av 
politiker och tjänstemän i hela Sverige.  

Under 2018 har vi också lyft ambitionen kring vår egen 
kommunikation och webb. Vi kan nu på ett bättre sätt 
kommunicera våra utbildningar, forskningsresultat och 
samverkansprojekt.  

Ekonomi 

Institutionens ekonomi är stabil och i balans. 2018 innebar 
ett positivt resultat och ett något höjt myndighetskapital. Vi 
fortsatt ett flerårigt arbetat med att öka marginalen på den 
anslagsfinansierade forskningen, vilket har gett goda 
resultat. Nästkommande år kommer vi därför kunna öka 
aktiviteten inom forskarutbildningen. På utbildningssidan 
har vi god balans mellan intäkter och utgifter och 2018 
landar på ett mindre positivt resultat. Under året har 
verksamheten på Centrum för skolledarutveckling växt och 
verksamheten har en gynnsam ekonomisk situation.  
 
Institutionen har en väl fungerande planeringscykel, vilket 
innefattar bokslut och analys under januari och februari, 
medarbetarsamtal och bemanningsplanering under maj. 
Under oktober-december behandlas verksamhetsplan och 
budget, samt revidering av diverse verksamhetsplaner.  

Kompetensförsörjning 

Antalet anställda vid slutet av 2016 uppgick till 60 personer, 
vilket utgör en ökning med fem personer. Under perioden 
2019-22 förväntas 6 medarbetare avsluta sina anställningar. 
Under 2018 ökade inte antalet docenter men en majoritet av 
våra lektorer är idag docenter. Vi har idag fyra meriterade 
lärare vilket är en ökning med två under 2018. Under året 
har vi förstärkt den administrativa kapaciteten på 
kommunikationsområdet.  
  



 STATSVETENSKAP 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 54 186 58 571 59 298 58 103 62 534

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 33 038 35 928 36 450 35 166 38 403

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 47% 44% 45% 46% 40%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 53% 56% 55% 54% 60%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 21 148 22 643 22 848 22 937 24 131

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 39% 48% 40% 40% 44%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 61% 52% 60% 60% 56%

Kostnader totalt (tkr) -60 094 -56 548 -59 373 -59 189 -58 775

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 58% 59% 62% 63% 66%

       - varav andel lokalkostnader (%) 6% 7% 6% 7% 5%

       - varav andel driftskostnader (%) 22% 19% 18% 16% 14%

       - varav andel övriga kostnader (%) 13% 15% 15% 14% 15%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 16 345 18 802 16 891 26 586 34 660

       Myndighetskapital (tkr) 6 360 8 383 8 308 7 222 10 981

       - Varav årets kapitalförändring -5 908 2 022 -75 -1 086 3 759

       - Varav balanserat kapital 12 268 6 360 8 383 8 308 7 222

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  11% 15% 14% 12% 19%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 9 985 10 419 8 583 19 364 23 679

Andel extern finansiering (%) 59% 59% 59% 58% 61%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 270 264 247 244 235

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 37 38 43 46 40

Antal HST - uppdragsutbildning 84 82 98 110 129

Antal HST - avgiftsstudenter 0 0 1 1 2

Prestationsgrad (LH) (%) 95%

Prestationsgrad (Sam) (%) 81% 84% 81% 81% 84%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 2 1 1 2

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Antal aktiva doktorander 14 12 11 11 8

         - varav andel kvinnor (%) 71% 75% 64% 73% 100%

         - varav andel män (%) 29% 25% 36% 27%

Antal doktorsexamina 2 3 2 2

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 50%

         - varav andel män (%) 50% 100%

Antal licentiatexamina 
         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 46 34 42 31 30

Personal 
Antal anställda (individer) 52 54 57 54 60

Antal anställda (årsarbetskrafter) 45 46 50 49 51

         - varav andel kvinnor (%) 65% 67% 64% 64% 63%

         - varav andel män (%) 35% 33% 36% 36% 37%

       Varav andel lärare/forskare 57% 60% 60% 66% 64%

         - varav andel kvinnor (%) 52% 55% 51% 48% 45%

         - varav andel män (%) 48% 45% 49% 52% 55%

       Varav andel professorer 8% 9% 13% 12% 10%

         - varav andel kvinnor (%) 41% 45% 47% 50% 41%

         - varav andel män (%) 59% 55% 53% 50% 59%

       Varav andel disputerade lärare 90% 88% 86% 89% 85%

         - varav andel kvinnor (%) 49% 51% 45% 45% 41%

         - varav andel män (%) 51% 49% 55% 55% 59%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 3

         - varav andel anställda postdoktorer 67%

         - varav andel anknutna postdoktorer 33%



Tillämpad 
utbildningsvetenskap 
 

Utbildning 

Flera medarbetare har under höstterminen varit involverade 
i UKÄ:s examensrättsprövning vad gäller förskollärar- och 
grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 
Resultatet kommer under vårterminen 2019. Flera 
utvecklingsprojekt inom grundutbildningen har initierats 
bl.a. inom områden som kursplaner, alternativa 
examinations- och undervisningsformer, samverkan för att 
bibehålla och utveckla professionskunskap, professionella 
samtal, specialpedagogik och VFU. Flera nya fristående 
kurser på avancerad nivå inom pedagogisk yrkesverksamhet 
har utformats exempelvis tre kurser som behandlar 
undervisning och utvecklingsarbete i förskola och fritidshem, 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar respektive 
bedömning. Tre lärare har undervisat i/besökt internationellt 
lärosäte och tio studenter har studerat utomlands. Fem 
utbytesstudenter och två internationella gästlärare har 
deltagit i undervisning på institutionen. 

Forskarutbildning 

Institutionen har två forskarutbildningsämnen; 
Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete. 
Hösten 2018 antogs 6 forskarstuderande, varav 2 i 
Beteendevetenskapliga mätningar och 4 i Pedagogiskt arbete. 
Antalet aktiva doktorander har under året sammanlagt 
uppgått till 14, varav 6 i Beteendevetenskapliga mätningar 
och 8 i Pedagogiskt arbete. Under året har 1 doktorand 
disputerat i Beteendevetenskapliga mätningar.  Vidare 
medverkar institutionen i två nationella forskarskolor; 
Quantitative Research Methods in Education (QRM) och 
Digitala teknologier i utbildning (GRADE).  
 
Forskning 
 
Institutionens forskningsvolym uppgick sammanlagt till 9,7 
mkr i externa medel, varav 8,7  mkr från Vetenskapsrådet. 
Resterande bidrag är fördelade på ett flertal olika bidrags-
givare, däribland Forte och VINNOVA. Två medarbetare har, 
i egenskap av huvudsökande, erhållit medel från Vetenskaps-
rådet (UVK): Linda Rönnberg fick 4,5 mkr för det 3-åriga 
projektet: "Svenska friskoleföretag på den globala skol-
marknaden".  Karin Sporre fick 6 mkr för det 4-åriga 
projektet "Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans 
svar."  
 
 

 

 

 

 

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 och utveckling. Under 2018 har digitalisering av 
proven samt fusk och spridning av material varit aktuella. 

Samverkan 

Institutionen har en omfattande samverkan med skolor i 
landet, genom verksamhetsförlagd utbildning och 
medverkan vid personalutbildning. Under året har också ett 
antal utvecklingsprojekt, med framförallt 
norrlandskommuner, bedrivits där praktiknära forskning i 
nära samarbete med lärare på grund- och gymnasieskolor 
samt förskolor legat i fokus. Vidare har institutionen 
omfattande samverkan med andra myndigheter t ex 
Skolverket, Universitets- och högskolerådet samt 
Trafikverket. 
 
Ekonomi 

Resultatet för 2018 visar ett sammantaget överskott på 569 
tkr. Grundutbildning uppvisar dock ett underskott på 2,8 
miljoner på anslagsfinansierad utbildning (VH 10+11). 
Orsaken till detta underskott beror i huvudsak på minskade 
anslag samt ett planerat nyttjande av myndighetskapital 
genom att visstidsanställa personal och ge tid till personal för 
möjlighet att utveckla grundutbildning.  Övriga 
verksamhetsområden uppvisar balans eller svagt överskott. 
 
Kompetensförsörjning 

Under de senaste åren har institutionen rekryterat mycket ny 
personal; delvis p.g.a. ett stort antal pensionsavgångar inom 
främst lärargruppen och delvis för att man fått utökade 
uppdrag. Under 2018 dämpades dock behoven av ytterligare 
tillsvidareanställd personal vilket främst påvisas av att 
endast fem av de totalt 21 rekryteringsprocesser som 
avslutades under året, gällde varaktigt anställd personal. 
Övriga rekryteringsprocesser åsyftade anställning av 
visstidsanställd personal eller doktorander. Ungefär 75 % av 
de initierade rekryteringsprocesserna gällde lärare/forskande 
personal och övriga avsåg teknisk-administrativ personal. 
Samtliga utlysta anställningar under 2018 kunde tillsättas 
med behöriga sökande.  
  



  TILLÄMPAD UTBILDNINGSVETENSKAP 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 111 383 99 790 110 641 101 079 111 925

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 38 833 38 844 43 655 42 158 40 737

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 95% 96% 93% 92% 93%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 5% 4% 7% 8% 7%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 72 550 60 947 66 985 58 921 71 188

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 33% 30% 28% 29% 31%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 67% 70% 72% 71% 69%

Kostnader totalt (tkr) -102 770 -104 542 -104 986 -111 091 -111 356

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 66% 65% 65% 66% 68%

       - varav andel lokalkostnader (%) 9% 10% 10% 9% 8%

       - varav andel driftskostnader (%) 11% 11% 11% 10% 9%

       - varav andel övriga kostnader (%) 14% 15% 15% 15% 15%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 51 372 46 441 51 681 43 741 45 655

       Myndighetskapital (tkr) 42 809 38 058 43 713 33 701 34 246

       - Varav årets kapitalförändring 8 613 -4 751 5 655 -10 011 569

       - Varav balanserat kapital 34 196 42 809 38 058 43 713 33 676

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  42% 36% 42% 30% 31%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 8 563 8 383 7 968 10 039 11 409

Andel extern finansiering (%) 47% 49% 49% 46% 49%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 199 225 191 131 123

Antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 361 401 432 466 436

Antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 2

Prestationsgrad (LH) (%) 89%

Prestationsgrad (Sam) (%) 41% 40% 44% 47% 47%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 1 3 6

         - varav andel kvinnor (%) 67% 83%

         - varav andel män (%) 100% 33% 17%

Antal aktiva doktorander 26 21 21 15 14

         - varav andel kvinnor (%) 54% 48% 48% 60% 64%

         - varav andel män (%) 46% 52% 52% 40%

Antal doktorsexamina 1 2 4 6

         - varav andel kvinnor (%) 100% 50% 25% 33%

         - varav andel män (%) 50% 75% 67%

Antal licentiatexamina 4

         - varav andel kvinnor (%) 100%

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 22 32 34 35 29

Personal 
Antal anställda (individer) 111 107 109 110 118

Antal anställda (årsarbetskrafter) 108 99 107 108 116

         - varav andel kvinnor (%) 61% 61% 62% 66% 66%

         - varav andel män (%) 39% 39% 38% 34% 34%

       Varav andel lärare/forskare 46% 47% 49% 50% 50%

         - varav andel kvinnor (%) 68% 67% 69% 70% 72%

         - varav andel män (%) 32% 33% 31% 30% 28%

       Varav andel professorer 6% 4% 4% 4% 4%

         - varav andel kvinnor (%) 83% 77% 76% 76% 57%

         - varav andel män (%) 17% 23% 24% 24% 43%

       Varav andel disputerade lärare 65% 68% 68% 72% 70%

         - varav andel kvinnor (%) 69% 65% 66% 65% 67%

         - varav andel män (%) 31% 35% 34% 35% 33%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 1

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Centrum för  
regionalvetenskap  
(Cerum)   
Uppdrag 
 
CERUM är en forskningsenhet och centrumbildning inom 
Umeå universitet. Uppdraget är att bedriva och utveckla den 
regionalvetenskapliga och 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 ämnesövergripande forskningsmiljö 
inom dessa områden. Sedan bildandet 1983 har CERUM 
omsatt 232 miljoner kronor, varav 184 miljoner kronor varit 
externfinansierade forskningsprojekt.  
 
CERUM har ett forskningsuppdrag. Under året publicerades 
1 artikel i internationellt refereegranskade tidskrifter, 1 
internationell bok, 1 rapport, samt 1 debattartikel. Under året 
medverkade CERUM vid politikerveckan i Almedalen. Under 
året gjordes ungefär 30 seminarie-, workshop och 
konferenspresentationer i Sverige och internationellt. 
 
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 dock på olika program och kurser i 
statsvetenskap, geografi, ekonomisk historia, statistik, 
arkitektur, enheten för professionskurser och teknisk-fysik.  
 
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. Projektet har fortgått 
under 2018. I projektet studeras godsflöden och modeller för 
simulering av transporter i ett gränsöverskridande nordiskt 
perspektiv. Andra projekt som drivits under året är 
exempelvis: 
 
• Bio4Energy 
• Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore 

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

• Trafikverket, regionerna Norr och Mitt: Regionala 
modeller och verktyg 

• Trafikverket, Borlänge: Tillgänglighet och 
hastighetsanpassning i vägnätet 

• Arvidsjaur kommun: ”Arvidsjaur, flyget och tillväxten”   
• Länsstyrelsen Västernorrland: Skogsprogram 

Västernorrland 

• Flera uppdrag och kortare projekt med exempelvis 
Tillväxtverket, Myndigheten för Kulturanalys, 
Trafikanalys, VTI, KTH, Kyoto University 

 
Forskningen vid CERUM har under året resulterat i att 
Trafikverket fortsätter sin översyn godstransportmodell 
SAMGODS för regionala analyser. CERUMs forskning har 
även resulterat i ny kunskap om utvecklingen i det 
norrländska stadssystemet, städernas betydelse och 
relationen mellan städer och landsbygder. CERUM har även 
tagit en allt mer aktiv roll som representant för Umeå 
universitet på Business Arena, den nationella konferensen 
för fastighetsmarknaden i Umeå. Inom Nordiska rådet har 
CERUMs forskning initierat en diskussion om att stärka 
arbetet för ett gränsöverskridande nordisk transportsystem.  
 
Samverkan 
 
CERUM bedriver en aktiv dialog med externa finansiärer, 
med samhället i vid bemärkelse samt 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 Europa, Sverige 
och Norrland. CERUM har deltagit 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. 
 
Organisation och personal 
 
CERUM har under året haft 5 personer anställda, 
motsvarade 4,0 heltidstjänster.  
 
CERUM deltar i Nordic Regional Science Association (NRSA) 
samt representerar Norden i styrelsen för European Regional 
Science Association (ERSA). CERUMs styrelseledamot Johan 
Lundberg vid Nationalekonomiska institutionen är 
ordförande för Regional Science Association of Sweden 
(RSAS). 
 
CERUM är sedan 1983 ansvarigt för marknadsföring och 
nominering av mottagare av medel från stiftelsen ”Gösta 
Skoglunds internationella fond”. CERUM ansvarar för 
Stiftelsens fondkommitté. Stiftelsen förvaltas av Umeå 
universitet, som utser representanter i fondkommittén. 
Stiftelsens ändamål är att främja internationellt 
forskningsutbyte inom rumslig och regionalvetenskaplig 
forskning. 
 
Ledning och ekonomi 
Genom en fortsatt samverkan med fakulteten och andra 
institutioner har administrationen kunnat anpassas till 
variationer i CERUMs verksamhet. Den under året av Rektor 
initierade översynen av institutioner och centrumbildningar 
har krävt resurser för att formulera e ny instruktion och 
presentera verksamheten. En rekrytering av en ny 
föreståndare och ny biträdande föreståndare har slutförts. 
Det finansiella resultatet blev under 2018 negativt medan det 
balanserade kapitalet är positivt.   
  



 
  CERUM 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 11 696 6 357 5 906 7 013 4 889

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 11 696 6 357 5 906 7 013 4 889

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 39% 46% 37% 34% 61%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 61% 54% 63% 66% 39%

Kostnader totalt (tkr) -9 971 -7 834 -7 837 -6 269 -5 281

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 55% 68% 58% 61% 59%

       - varav andel lokalkostnader (%) 8% 11% 11% 14% 14%

       - varav andel driftskostnader (%) 23% 10% 17% 9% 8%

       - varav andel övriga kostnader (%) 14% 11% 13% 16% 19%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) -245 1 179 -1 580 -1 325 -1 788

       Myndighetskapital (tkr) 2 842 1 364 -567 177 -215

       - Varav årets kapitalförändring 1 725 -1 477 -1 931 744 -391

       - Varav balanserat kapital 1 117 2 842 1 364 -567 177

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  28% 17% -7% 3% -4%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) -3 087 -185 -1 013 -1 501 -1 574

Andel extern finansiering (%) 84% 69% 65% 70% 57%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 2 3 2 2 1

Personal 
Antal anställda (individer) 9 10 7 7 5

Antal anställda (årsarbetskrafter) 7 7 6 6 4

         - varav andel kvinnor (%) 28% 32% 33% 17% 0%

         - varav andel män (%) 72% 68% 67% 83% 100%

       Varav andel lärare/forskare 15% 14% 17% 17% 25%

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 100% 100% 100% 100% 100%

       Varav andel professorer 15% 14% 17% 17% 25%

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 100% 100% 100% 100% 100%

       Varav andel disputerade lärare 100% 100% 100% 100% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 100% 100% 100% 100% 100%



 

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 SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in 
Europe) i samarbete med 27 europeiska länder. 
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, effekter av ojämlikhet på hälsa, 
samt 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 ERC-finansierat projekt 
om funktionshinder i ett långt historiskt perspektiv. Totalt 
har 30 forskare varit verksamma i forskningsmiljön, varav 9 
med anställning på CEDAR. Under året har flera 
internationella gästforskare vistats i miljön. CEDARs 
forskare har medverkat i internationella nätverk, konferenser 
och workshops och 36 vetenskapliga artiklar har publicerats, 
bl.a. i högt rankade internationella tidskrifter.  

Infrastruktur 
 
Vid CEDAR finns forskningsdatabaserna POPUM, POPLINK, 
TABVERK och LINNÉDB som byggs upp, förvaltas och 
tillgängliggörs för att generera en stark och internationellt 
konkurrenskraftig befolkningsforskning och ett brett 
vetenskapligt samarbete inom Umeå universitet. 
Databaserna är viktiga resurser för de forskningsprojekt som 
bedrivs vid enheten och har gett lärosätet en uttalad 
styrkeposition på registerdataområdet. Under 2018 har 
arbetet med att ta fram nya förbättrade databaser för att 
effektivisera tillgängliggörandet av data fortsatt och 14 
forskaruttag levererats till 25 forskare. Uppbyggnaden av 
befolkningsdatabasen POPLINK med fokus på Västerbotten, 
har gått vidare med regionlänkning av Sorsele och Tärna 
församlingar, länkning av Lövånger församling samt 
inregistrering av Burträsk, Nysätra och Fällfors församling. 
Under 2018 har arbetet inom det VR-stödda konsortiet 
SwedPop fortsatt, med framtagande av en gemensam 
kodning för yrken och dödsorsaker samt arbete med en 
gemensam databasmodell. Medarbetare vid CEDAR har 
under året medverkat i flera internationella 
infrastruktursamarbeten, bland annat för att ta fram en 
europeisk standard för kodning av historiska dödsorsaker.  
 

 
 
Utbildning 
 
Förberedelser för starten av ett magisterprogram i 
Population studies HT 2019 har fortsatt under året. 
 
Forskarutbildning 
 
Ingen egen forskarutbildning.  
 
Ekonomi 
 
Verksamhetens totala intäkter, exkl. periodiseringar, har 
uppgått till drygt 56,8 mkr varav drygt 45,8 % utgörs av 
externa forskningsbidrag eller strategiska medel. De totala 
kostnaderna har uppgått till 53,1 mkr.  
 
Kompetensförsörjning 
 
1 professor har tillsatts under 2018. En forskare och 4 
postdoktorer har anställts och ytterligare 4 postdoktorer har  
knutits till miljön. 1 postdoktorsanställning har upphört och 
övergått till anställning vid annat universitet.  
 
Samverkan 
 
CEDAR har en lång rad pågående samarbeten av skilda slag 
med universitet i Europa, Nordamerika och Asien. Inom 
ramen för infrastrukturkonsortiet SHARE finns samverkan 
med Max Planck institutet i München och med ytterligare 27 
forskningscentra i Europa. Via infrastrukturkonsortierna 
CORS och NEAR samverkar CEDAR med forskare vid åtta 
svenska universitet. Sedan flera år finns ett pågående 
samarbete med Historiska institutionen i Uppsala kring 
databasen Genus och Arbete. Under 2018 har arbete 
påbörjats med att ta fram nya applikationer för inregistrering 
och uttag. Inom SwedPop finns ett nära samarbete med 
Lunds och Göteborgs universitet samt med Riksarkivet och 
Stockholms stadsarkiv.  Samarbete finns också med 
Riksarkivet rörande digitalisering av 1940-års folkräkningar. 
Under året har också infrastruktursamarbeten initierats med 
universiteten i Tampere, Tromsö och Köpenhamn samt med 
danska Rigsarkivet.  
 

  



 

 

 

  

CEDAR 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 55 058 64 513 53 812 49 340 50 477

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 0

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 55 058 64 513 53 812 49 340 50 477

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 57% 55% 61% 67% 69%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 43% 45% 39% 33% 31%

Kostnader totalt (tkr) -57 674 -60 566 -56 193 -50 305 -47 677

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 62% 58% 61% 62% 63%

       - varav andel lokalkostnader (%) 10% 10% 10% 11% 12%

       - varav andel driftskostnader (%) 16% 20% 15% 12% 9%

       - varav andel övriga kostnader (%) 12% 12% 14% 15% 16%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 18 159 23 483 18 924 16 379 16 504

       Myndighetskapital (tkr) 2 904 6 850 4 469 3 504 6 304

       - Varav årets kapitalförändring -2 616 3 947 -2 381 -966 2 800

       - Varav balanserat kapital 5 520 2 904 6 850 4 469 3 504

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  5% 11% 8% 7% 13%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 15 255 16 632 14 454 12 875 10 200

Andel extern finansiering (%) 44% 45% 41% 30% 28%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 Antal helårsstudenter inom samhällsvetenskap 1

Prestationsgrad (%) 50%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 10 11 6

Personal 
Antal anställda (individer) 65 63 57 54 48

Antal anställda (årsarbetskrafter) 56 54 52 48 44

         - varav andel kvinnor (%) 68% 69% 66% 66% 67%

         - varav andel män (%) 32% 31% 34% 34% 33%

       Varav andel lärare/forskare 7% 9% 11% 7% 15%

         - varav andel kvinnor (%) 73% 78% 66% 69% 69%

         - varav andel män (%) 27% 22% 34% 31% 31%

       Varav andel professorer 2% 2% 2% 1% 2%

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 100% 100% 100% 100% 100%

       Varav andel disputerade lärare 100% 100% 100% 100% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 73% 78% 66% 69% 69%

         - varav andel män (%) 27% 22% 34% 31% 31%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 6

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Enheten för 
polisutbildningen  
 
Enhetens huvuduppdrag är att grundutbilda poliser. 
Grundutbildningen 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 ett trettiotal 
polisanställda, övriga är lärare från enheten och institutioner 
vid universitetet. Med start från ht 2018 ges också fristående 
kurser (totalt 60 hp) som leder fram till en kandidatexamen i 
Polisiärt arbete. 
 
Vid enheten bedrivs också vidareutbildning och forskning. 

Grundutbildning  

Grundutbildningen får regelmässigt mycket goda omdömen 
från våra studenter. I höstens studentbarometer nådde 
utbildningen resultatet 5,11 (Campus) och 4,91 (distans) i 
studentnöjdhetsindex (skala 1-6). Ändå fylldes inte heller 
under 2018 de 225 platser per termin som Polismyndigheten 
beställt. Under året har ca 75 på campus och 50 studenter på 
distans per termin börjat i Umeå. Polismyndighetens 
ambition är fortsättningsvis att bli 10 000 fler polisanställda 
till år 2024 och av den anledningen har ytterligare två 
lärosäten givits i uppdrag att ge polisutbildning. 
 
I juni 2019 examineras de första studenterna på 
distansutbildningen. En programutvärdering kommer att 
genomföras i samband med detta. Den modell som enheten 
utvecklat förordas av polisen som modell även för andra 
lärosäten som ska bedriva polisutbildning på distans. 
 
Till enhetens första fristående kurs ”Polisiärt arbete i 
praktiken 30 hp” med 25 utbildningsplatser sökte 544. 27 
studenter examinerades och kursen gavs fina omdömen. 
Under 2019 ges två 7,5 hp kurser samt examensarbete 15 hp. 
Även dessa kurser har ett starkt söktryck. Kurserna möjliggör 
för yrkesverksamma poliser att få en kandidatexamen i 
polisiärt arbete. 
 
Enheten fick under året ett uppdrag av polisen att utveckla 
och genomföra en funktionsinriktad polisutbildning. Den 
ettåriga utbildningen har utvecklats och startar i mars 2019.  
 
Året har präglats av flytten till det nya polisutbildningshuset 
på campus. Invigningen genomfördes i mars och under 
hösten var det full undervisningsaktivitet i huset. Flytten till 
campus och det nya huset upplevs mycket positivt. 
 
Vidareutbildning 

Enheten ger också vidareutbildning för poliser och andra 
yrkesgrupper. Under verksamhetsåret har vi tillsammans 
med våra samverkansinstitutioner gett 22 kurser av 

varierande innehåll och volym. 9 av dem till polisen och 13 
till andra intressenter.  
 
Forskning 

Umeå universitet har en framträdande position i forskning 
inom polisiärt arbete. Under året har mer än ett tjugotal 
forskare vid universitetet varit involverade i polisforskning i 
ett antal externt-finansierade projekt inom områden som 
lärande/undervisning, socialt kapital i prioriterade områden, 
användning av elchockvapen, radikalism och våldsbejakande 
extremism samt vittnesmål i komplexa ärenden.  
 
Samverkan 

Den tydligt integrerade och tvärvetenskapliga utbildningen 
samlar personal från polisen och flera 
universitetsinstitutioner. Samverkan med polismyndigheten 
manifesteras förutom i utbyte på personalsidan också t.ex. 
med gemensamma utvecklingsprojekt och de nämnda 
utvärderingsuppdragen. Under hösten arrangerades en 
temadag om sexuella trakasserier tillsammans med 
polismyndighetens Region nord. De andra 
polisutbildningarna i landet är nära samverkansparter och 
genom ömsesidigt erfarenhetsutbyte hjälper vi varandra att 
utveckla polisutbildningarna. 
Exempel på internationell samverkan är Studentutbyte inom 
Nordcop, deltagande i nordiska och europeiska 
forskningsnätverk liksom deltagande i internationella 
forskningsprojekt.  
 
Ekonomi 

Ekonomiska resultatet landade enligt prognos på -2,6 Mkr. 
Huvudsakliga skäl till underskottet var planerade särskilda 
satsningar, tex. investeringar i det nya polisutbildningshuset 
och kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med de fem 
stora samverkansinstitutionerna.  

Kompetensförsörjning 

Personalen har varierande bakgrunder. Bland de 
polisanställda finns många med mycket liten akademisk 
erfarenhet. Några av dem har gått en eller flera av de 
fristående kurserna för att öka sin akademiska kompetens.  
 
För tillfället är två doktorander med polisiär bakgrund 
antagna vid två olika fakulteter på universitetet.  
 
För att öka tillgången på önskad kompetens har en satsning 
på kompetensutveckling av lärare verksamma vid 
polisutbildningen genomförts under året.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLISUTBILDNINGEN 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 45 756 47 130 47 891 67 471 89 973

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 44 243 44 572 45 837 63 362 84 659

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 0% 1% 0% 0% 1%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 100% 99% 100% 100% 99%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 1 512 2 557 2 054 4 109 5 314

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 1% 1% 1% 16% 25%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 99% 99% 99% 84% 75%

Kostnader totalt (tkr) -43 964 -48 020 -52 061 -63 426 -92 579

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 26% 26% 30% 30% 22%

       - varav andel lokalkostnader (%) 6% 6% 6% 6% 18%

       - varav andel driftskostnader (%) 61% 60% 55% 56% 54%

       - varav andel övriga kostnader (%) 7% 8% 8% 8% 6%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 11 254 9 160 7 307 12 203 10 480

       Myndighetskapital (tkr) 12 189 11 299 7 129 11 173 8 567

       - Varav årets kapitalförändring 1 792 -890 -4 170 4 045 -2 606

       - Varav balanserat kapital 10 398 12 189 11 299 7 129 11 173

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  28% 24% 14% 18% 9%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) -935 -2 139 178 1 029 1 913

Andel extern finansiering (%) 100% 100% 100% 99% 98%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 0 0 0 0 15

Antal HST - uppdragsutbildning 378 279 279 331 435

Prestationsgrad (Sam) (%) 76%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 0 1 3 4 4

Personal 
Antal anställda (individer) 14 15 16 18 19

Antal anställda (årsarbetskrafter) 15 16 17 20 21

         - varav andel kvinnor (%) 45% 52% 50% 38% 47%

         - varav andel män (%) 55% 48% 50% 62% 53%

       Varav andel lärare/forskare 56% 55% 58% 62% 62%

         - varav andel kvinnor (%) 24% 33% 30% 16% 31%

         - varav andel män (%) 76% 67% 70% 84% 69%

       Varav andel professorer 6% 5% 10%

         - varav andel kvinnor (%) 50%

         - varav andel män (%) 100% 100% 50%

       Varav andel disputerade lärare 40% 30% 36% 46% 57%

         - varav andel kvinnor (%) 25%

         - varav andel män (%) 100% 100% 100% 100% 75%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 1

         - varav andel anställda postdoktorer 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 



Idrottshögskolan 
(IH)   

Idrottshögskolan som centrumbildning 
Idrottshögskolan har under året arbetat med den orga-
nisationsöversyn som universitetsledningen tillsatt 
gällande arbetsenheter, centrumbildningar och hög-
skolor med ambition att inför jan-2020 ha en ny orga-
nisation på plats.  IHs föreståndare och styrelse fick 
fortsatt mandat under 2018 i väntan på organisations-
utredningen.  
 
Riksidrottsuniversitet 
Samverkan med Riksidrottsförbundet (RF) gällande 
Riksidrottsuniversitet fortgår.  Ett nytt samverkansavtal 
med RF är undertecknat för perioden 2018-08-01—
2022-08-01. Modellen för RIU justerades inför nya 
avtalsperioden. Projektledargruppen har på olika sätt 
arbetat för att påverka RF och regeringen att tillsätta 
mer resurser till projektet.  
 
Centrala arbetsgrupper RIU 
Arbetsgruppen gällande dubbla karriärer har fortsatt att 
arbeta för att implementera dokumentet nationella 
riktlinjer för dubbla karriärer och skapat en samsyn 
mellan lärosätena hur vi arbetar med kombination 
elitidrott och studier. IH har varit med i ett EU-projekt, 
ECO-DK (Ecology of Dual Career-Exploring Dual 
Career, Development Environments across Europe i 
syfte att få fler verktyg för att fortsätta utveckla vår 
elitidrottsmiljö. Arbetsgruppen lärarutbildning- 
specialidrott har under året fortsatt utveckla 
utbildningarna och UmU har  beslutat att from hösten 
2020 starta ett nytt tränarprogram med utgångspunkt 
från International Council for Coaching Excellence’s 
(ICCE) ramverk för sport coaching bachelor degrees. En 
lokal arbetsgrupp är bildad. Arbetsgruppen forskning 
har fokuserat på att skapa mötesplatser mellan idrotten 
och akademin  i syfte att skapa praktiknära/idrottsnära 
forskningsprojekt och IH har i samarbete med Sv. 
skidförbundet längd och Sv. badmintonförbundet tagit 
fram forskningsöversikter för dessa två idrotter.  
 
Utbildning 
Projektet  ”Hälsa på campus” har  kommit för att 
stanna och vi arbetar för att det ska bli en ordinarie 
verksamhet inom UmU på liknande sätt som ”Kultur på 
campus”.  Vi har genomfört Hälsa på Campus den 13/2 
samt den 12/9.  Utbildningsrådet har genomfört ”Möj-
ligheternas möte” i syfte att skapa bra samverkans-
aktiviteter mellan idrottsutbildningarna och idrottens 
organisationer i Umeå. IH marknadsför idrottsutbild-
ningarna gemensamt och har haft ett eget välkomst-
arrangemang för nya elitidrottsstudenter samt deltagit 
på UmUs informationsdag för presumtiva studenter. 
Umeå idrottsgala genomfördes 22/2. IH utdelade två 
utmärkelser till Årets elitidrottsstudent, Frida Norström 
och årets idrottsalumn, Linda Andersson. Ca 240 
studenter har under året haft elitidrottsavtal. 
 

Forskarutbildning och Forskning 
IHs forskningsnätverk är etablerat och det tillkommer 
forskare som vill tillhöra nätverket. Under året har 9 
idrottsdoktorander samt 50 forskare tillhört IHs forsk-
ningsnätverk. Vi har genomfört 6 idrottsluncher samt 
ett antal forskningsseminarier. Forskningsrådet har 
fördelat medel för olika forskningsaktiviteter (planer-
ingsbidrag, vetenskaplig publicering etc.) som har ut-
lysts under året. Arbete för att möjliggöra longitudinell 
forskning på elitidrottstudenter har fortsatt och proj-
ektet Elite Sport North startade sept-18. Idrottshög-
skolan genomförde den 18/4 en dag för all personal 
inom idrottsområdet ”Tillsammans lyfter vi Idrottverk-
samheten vid UmU”. Ett 50-tal medarbetare deltog.  
 
Samverkan 
I stort sett samtliga aktiviteter som kansliet ansvarar för 
görs via samverkan av olika slag. Under året har IH bl.a. 
fortsatt  arbetet gällande Elitidrottsmiljö Västerbotten, 
varit del av B/A projektet Nord InC samt medarrangör 
av konferensen Fysisk aktivitet och hälsa den 7-8/11. 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, 
som genomfördes under september. 
 
Ekonomi  
De totala intäkterna för 2018 var 438 tkr lägre än 
budgeterat. Detta beror främst på en budgeterad intäkt 
under verksamhet 22 (NordInc) som bokförts först i 
januari 2019. De totala kostnaderna blev 284 tkr högre 
än budgeterat vilket bland annat beror på något högre 
driftkostnader. Resultatet för verksamheten totalt var     
-936 tkr mot budgeterat -722 tkr.  
 
Kompetensförsörjning 
Under 2018 har personal från institutioner hjälpt till 
med särskilda uppdrag inom ramen för RIU. Idrotts-
högskolans projektadministratörstjänst är utökad från 
75%-100%. En projektledare för Badmintons 
kompetenscentrum är anställd from april på 50%. 
 
Kompetens- och utvecklingscentrum 
Arbetet inom IHs kompetens- och utvecklingscentrum 
Elitskidcentrum (ESC), Friidrottens prestationscentrum 
(FPC), Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) samt 
Innebandyns kompetenscentrum (IKC) fungerar väl och 
lever väl upp till avtalen. Vi har startat ett nytt 
kompetenscentrum, Badmintons kompetenscentrum 
(BKC). IHs prestationsteam (samverkan mellan IHs 
kanslipersonal, Inst. för samhällsmed och rehab, Inst 
för kostvetenskap samt Inst för psykologi) har fortsatt 
utveckla sitt samarbete. IH har under året även arbetat 
för att utveckla ett nytt Prestationsutvecklingslabb då 
nuvarande Idrottslabbet läggs ner 30/6-19.  
 
Sveriges bästa idrottsstad! Umeå blev under våren 
utsedd till Sveriges främsta idrottskommun, en 
utnämning där även kommunens samarbete med Umeå 
universitet och Idrottshögskolan i synnerhet har haft 
stor betydelse.

  



   IDROTTSHÖGSKOLAN 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 7 748 7 786 8 543 9 327 9 176

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 4 125 4 048 4 508 5 361 5 879

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 51% 67% 55% 47% 44%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 49% 33% 45% 53% 56%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 3 623 3 737 4 036 3 967 3 297

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 97% 96% 86% 82% 83%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 3% 4% 14% 18% 17%

Kostnader totalt (tkr) -7 771 -8 873 -8 847 -10 117 -10 113

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 42% 45% 48% 42% 53%

       - varav andel lokalkostnader (%) 5% 4% 5% 6% 8%

       - varav andel driftskostnader (%) 44% 40% 46% 45% 33%

       - varav andel övriga kostnader (%) 10% 11% 1% 7% 6%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 3 843 3 273 2 950 1 907 177

       Myndighetskapital (tkr) 4 194 3 106 2 802 2 012 1 076

       - Varav årets kapitalförändring -23 -1 088 -304 -790 -936

       - Varav balanserat kapital 4 217 4 194 3 106 2 802 2 012

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  54% 35% 32% 20% 11%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) -351 167 148 -105 -899

Andel extern finansiering (%) 100% 99% 100% 65% 67%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 0 1 1

Personal 
Antal anställda (individer) 7 7 7 8 9

Antal anställda (årsarbetskrafter) 5 5 5 5 7

         - varav andel kvinnor (%) 63% 61% 60% 55% 59%

         - varav andel män (%) 37% 39% 40% 45% 41%



 

Restauranghögskolan 
 
Restauranghögskolan bedriver utbildning på kandidat och 
avancerad nivå inom det mångdisciplinära ämnet Måltids- 
och restaurangvetenskap. Enheten har under året tappat 
personal vilket inneburit en stor kompetensförlust både inom 
utbildning och forskning. Under hösten 2018 påbörjade 
enheten en process tillsammans med Kostvetenskap mot att 
skapa en ny gemensam organisation från och med 1 januari 
2020, vilken även inkluderar en gemensam 
forskarutbildning. 
  
Utbildning 

Under 2017-2018 har ett arbete med fokus på strategisk 
kommunikation och profilering av Restauranghögskolan 
genomförts med medel från Lokala utvecklingsfonden (LUF). 
Detta arbete har bl.a. innefattat studentrekryteringsinsatser 
inför antagningen ht 2018 där fokus legat på att möta 
potentiella studenter på befintliga och nya kontaktytor som 
hemsidor, facebook etc. Kommunikationssatsningen gav 
positiva effekter på det initiala söktrycket, ökad geografisk 
spridning bland studenterna och fler med tidigare 
studiebakgrund. Under 2018 fyllde dock inte enheten sina 
utbildningsplatser, bland annat p.g.a. söktrycket fortsatt 
bedöms för lågt, tidiga avhopp och trösklar. Fördelningen 
mellan programmets olika inriktningar är också fortsatt skev. 
Genomströmningen i programmet låg på 50 % för kullen som 
tog examen vt18, vilket visar att antal avhopp under 
programmets gång är stort. En översyn av programmet 
planeras och kommunikationssatsningen fortsätter under 
2019 med fokus på kvarhållandeåtgärder från 
ansökningsperioden till att studenterna är på plats.  

Ett kurspaket motsvarande 60 hp på avancerad nivå har 
utvecklats under 2016/2017, och den första studenten med 
en magisterexamen vid restauranghögskolan blev klar under 
2018. Kvalitetssäkring av grundutbildningen enligt nya 
kvalitetssystem pågår kontinuerligt.  
 

Forskarutbildning och forskning 

Restauranghögskolan har två externt finansierade 
doktorander som båda är inskrivna vid Örebro universitet, 
Restaurang- och Hotellhögskolan /Grythyttan, där det finns 
forskarutbildning inom ämnet Måltidskunskap. Arbete pågår 
för att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne tillsammans 
med Kostvetenskap. På forskningssidan har enheten under 
2018 haft en relativt nyanställd professor och tre 
universitetslektorer som alla framgångsrikt bedrivit 
forskning vid enheten. En av lektorerna erhöll även  
forskningsmedel från FORMAS under året. Vid årsskiftet 
örlorade dock enheten professorn samt två av lektorerna, 
vilket innebär ett stort kompetenstapp som i hög 
utsträckning påverkar forskningsmiljön, möjligheterna att 
söka externa medel samt andelen publiceringar.  Arbetet mot 
en gemensam organisation med Kostvetenskap kommer dock 
att bidra till att stärka och utveckla en framgångsrik och mer 
stabil forskningsmiljö. 
 

 

Samverkan 

Dialog och samverkan med externa intressenter är av stor 
betydelse för Restauranghögskolan i relation till både 
undervisning och forskning. Samverkan är ett naturligt 
inslag i all verksamhet på Restauranghögskolan. I 
grundutbildningen sker samverkan med företag både lokalt i 
Umeå och i regionen, såväl som nationellt. Samverkan sker 
också både nationellt och internationellt genom den 
verksamhetsförlagd utbildning och via fältstudier. Där det 
går att koppla till grundutbildningen sker samverkan även i 
aktuella projekt. Inom ramen för projektet Food Bait sker 
samverkan med universitetet i Turku och yrkeshögskolan 
Seinäjoki samt livsmedelsproducerande företag i Region 
Västerbotten. I grundutbildningen samverkar vi internt med 
andra institutioner vid UmU, däribland Kostvetenskap, 
Designhögskolan, Handelshög-skolan, Statistik och 
Psykologi. Andra aktörer med relevans för ämnesområdet 
har också bidragit med professionskompetens till 
studenterna t.ex. Sliperiet, Smakfestivalen, Blå Huset AB, 
liksom restauranggäster som besöker forsknings- och 
utbildningsrestaurangerna. 

Ekonomi 

Årets resultat är lägre än budgeterat främst p.g.a. ökade 
lönekostnader samt att en del av kostnader som hörde till 
föregående år belastade året. Driftskostnaderna är lägre än 
budgeterat p.g.a. påbörjad översyn av kostnader i samband 
med undervisning. För att få en ekonomi i balans arbetar vi 
med utveckling och översyn av kursutbudet och med att öka 
genomströmningen. 

Kompetensförsörjning 

För att möta de personalförluster som uppstått under 2018 
och de som p.g.a. pensionering, väntas uppstå under 2019 
har en fördjupad analys av verksamhetens behov och 
inriktning påbörjats. En samordning av 
kompetensförsörjningen med Kostvetenskap kommer också 
att starta 2019. För att utveckla såväl undervisnings-, 
forsknings- som forskarutbildningsmiljön är en 
nyrekrytering av en professor samt en stärkt rekrytering av 
lektorer av största vikt. En akademisk och pedagogisk 
meriteringsprocess pågår kontinuerligt för alla anställda 
lärare inom ramen för kompetens-utvecklingstiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 RESTAURANGHÖSKOLAN 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 8 097 9 090 11 041 13 949 15 315

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 7 492 8 430 9 570 10 821 10 903

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 99% 100% 100% 100% 100%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 1% 0% 0%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 605 660 1 470 3 128 4 412

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 44% 44% 20% 19% 22%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 56% 56% 80% 81% 78%

Kostnader totalt (tkr) -8 583 -9 716 -10 238 -14 854 -15 625

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 43% 39% 44% 41% 48%

       - varav andel lokalkostnader (%) 17% 16% 16% 19% 18%

       - varav andel driftskostnader (%) 23% 28% 25% 24% 19%

       - varav andel övriga kostnader (%) 17% 16% 15% 16% 15%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 16 -468 701 38 -1 531

       Myndighetskapital (tkr) -161 -787 16 -889 -1 200

       - Varav årets kapitalförändring -486 -626 803 -906 -310

       - Varav balanserat kapital 325 -161 -787 16 -889

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  -2% -8% 0% -6% -8%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 177 319 685 927 -331

Andel extern finansiering (%) 9% 7% 14% 21% 26%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 Antal helårsstudenter 65 71 94 99 93

Prestationsgrad (%) 95% 84% 77% 76% 75%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 2 0 2 0

Personal 
Antal anställda (individer) 6 7 8 11 12

Antal anställda (årsarbetskrafter) 5 5 6 10 11

         - varav andel kvinnor (%) 33% 33% 49% 52% 63%

         - varav andel män (%) 67% 67% 51% 48% 37%

       Varav andel lärare/forskare 94% 80% 66% 63% 58%

         - varav andel kvinnor (%) 35% 41% 49% 42% 60%

         - varav andel män (%) 65% 59% 51% 58% 40%

       Varav andel professorer 10% 9%

         - varav andel kvinnor (%) 

         - varav andel män (%) 100% 100%

       Varav andel disputerade lärare 33% 33% 33% 50% 50%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 61% 69%

         - varav andel män (%) 39% 31%



Umeå Centrum för 
Genusvetenskap 
(UCGS) 

 
 

 

Utbildning 

Vår grundutbildning är förhållandevis liten, men håller hög 
kvalitet – vilket märks på de goda omdömen som studenterna 
ger år efter år. Andelen disputerade lärare på våra kurser har 
också höjts något under året och är nu ca 74 %. Under de 
senaste två åren har vi arbetat med att utöka vårt kursutbud. 
På avancerad nivå har vi utvecklat ett brett urval av fristående 
kurser, för att också, sedan 2016, kunnat erbjuda två 
mastersprogram: master-program i genusvetenskap och 
mastersprogrammet Rätt, genus och samhälle, (Law, Gender 
and Society). Det senare programmet startade vi i samarbete 
med Juridiskt Forum. Det ges på engelska och har varit helt 
nätbaserat. Ända sedan starten har det väckt mycket stort 
intresse och det blev snabbt det allra mest sökta masters-
programmet vid Umeå universitet. När vår samarbetspart 
Juridiskt Forum lades ner, övertog vi programansvaret själva 
och samarbetade istället med Juridiska institutionen om de 
rättsvetenskapliga kurser som ingår i programmet. 
Övertagandet av programansvaret har inneburit mycket 
merarbete för oss, ett arbete som vi ändå valt att satsa 
eftersom programmet betyder mycket för vår student-
tillströmning. Nu har vi i dialog med Juridiska institutionen 
sett över möjligheterna att fortsätta med programmet i dess 
nuvarande form. JI har inte möjlighet att arbeta vidare med 
detta i samma utsträckning, varför framtiden är hotad. Eftersom 
vi lagt mycket arbete på att upprätthålla kvalitet och utbud 
vill vi gärna bibehålla det fina resultat vi uppnått. Därför 
påbörjar vi ett nytt programutveck-lingsarbete inför ht 2020, 
för att ha fortsatt möjlighet att attrahera nya studenter. 
Planeringen inför detta arbete har påbörjats och vi beräknar 
att kunna presentera en ny utbildningsplan innan sommaren 
2019.   
 
Forskarutbildning 
 
Fyra nya doktorander anställdes i samarbete med följande 
ämnen/institutioner: fysioterapi, religionsvetenskap, 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik och 
engelska. Därutöver disputerade doktorander i ämnena 
historia, folkhälsovetenskap, idrottsmedicin och socialt 
arbete. Genusforskarskolans utbildning på forskarnivå i tvär-
vetenskapligt samarbete erbjöd under året ett antal 
skräddarsydda kurser, workshops och kontinuerlig sem-
inariegruppsverksamhet.  Vidare genomfördes två regionala 
internat, i Örnsköldsvik respektive Lycksele. Under året gavs 
följande forskarutbildningskurser:  An introduction to 
gender theoretical concepts through feminist literature; 
Doing Ethnography:theory and practice of Ethnography 
within gender studies. 
 
Forskning 
 
UCGS har flera pågående forskningsprojekt i tvärveten-
skapliga samarbeten med forskare vid andra ämnen och 
fakulteter vid Umeå universitet, men också nationella och 
internationella forskningssamarbeten. Forskningen under 
2018 bedrevs exempelvis i följande projekt: Rädsla och 
trygghet i ord och handling—att överkomma paradoxer i 
planering, Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland 
kvinnor och män i Sverige i början på 1900-talet, Tolerans som 

begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet, Våld mot 
kvinnor som ett folkhälsoproblem, Elevers psykosociala 
arbetsmiljö samt The futures of genders and sexualities. 
Cultural products, transnational spaces and emerging 
communities. Resultaten från dessa och andra projekt har 
under året publicerats i böcker, tidskrifter och presenterats 
på en rad vetenskapliga konferenser nationellt och 
internationellt. Under våren besökte vi vår 
samarbetsinstitution i Tromsö; ’KvinnForsk: Senter för 
kvinne-och kjønnsforsknin’g vid UiT och arrangerade där en 
gemensam workshop under namnet ’Det könade arktiska 
landskapet – komparativa studier av jämställdhet, genus och 
hållbarhet i nordliga rum’. I oktober deltog vi vid det 
internationella genusforskarnätverket RINGS’ årliga möte, 
denna gång i Lissabon. Temat för mötet var ‘The State of the 
Art of Feminist and Gender Studies: Convergences, 
Divergences and Plurality of Views’. Presentationer och 
samtal handlade till stor del om de hot mot 
genusforskningen som framträder allt tydligare i det 
hårdnande politiska klimatet, där just genusforskningen 
utsätts för orimlig och ovederhäftig kritik.  
 
Samverkan 
 
Medarbetarna vid UCGS samverkar kontinuerligt med det 
omgivande samhället och är efterfrågade som experter på 
såväl lokalt och som nationell nivå. Exempel på aktörer som 
UCGS samverkat med under året är Sveriges genusforskar-
förbund, Nationella sekretariatet för genusforskning, Umeå 
kommun, Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i 
Västerbotten, Bokcafé Pilgatan samt Ögonblicksteatern. 
2017-2020 driver därutöver UCGS tillsammans med Kvinno-
historiskt museum i Umeå pilotprojektet ”Samverkar – 
förutsättningar, ramar och aktiviteter” som syftar till att 
etablera ramar för en lika delar uthållig som explorativ 
samverkan mellan de två verksamheterna. 
 
Ekonomi 
 
Utfallet blev -0,4 mnkr en differens mot budget med +1,4 mnkr. 
För grundutbildning ett negativt utfall på -0,4 mnkr vilket beror 
på ökad lönekostnad samt mer köpt undervisning än planerat. På 
forskning och forskar-utbildning ett resultat på +0,01 mnkr vilket 
främst beror på lägre driftskostnader gentemot tidigare år. UCGS 
har fortfarande ett totalt myndighetskapital på 27%. 
 
Kompetensförsörjning 
 
Under året har rekrytering av en postdoktor (2år) i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot genus skett. Även 
en universitetslektor på 75 % under höstterminen har 
anställts samt två projektassistenter. Fem doktorander har 
antagits vid Genusforskarskolan. Inom två till tre år har vi 
en pensionsavgång av den vetenskapliga ledaren och 
ämnesansvarig professor i genusvetenskap. En 
nyrekrytering bör därför påbörjas under nästa år.  
 
Samhällsrelevant forskning 
Med UCGS:s tvärvetenskapliga angreppssätt finns det goda 
möjligheter att bedriva nydanande forskning för att lösa 
centrala samhällsproblem i relation till exempelvis frågor 
som rör jämlikhet, social rättvisa och hållbarhet. 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. 



 UCGS 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 25 052 26 922 24 304 25 499 26 997

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 1 715 1 682 1 751 2 197 2 640

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 93% 91% 98% 95% 92%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 7% 9% 2% 5% 8%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 23 337 25 240 22 554 23 301 24 357

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 82% 74% 75% 73% 76%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 18% 26% 25% 27% 24%

Kostnader totalt (tkr) -23 353 -26 582 -24 036 -25 899 -27 386

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 67% 65% 65% 64% 68%

       - varav andel lokalkostnader (%) 6% 6% 7% 7% 6%

       - varav andel driftskostnader (%) 15% 17% 14% 16% 13%

       - varav andel övriga kostnader (%) 12% 12% 13% 13% 13%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 11 696 7 852 11 701 10 823 10 525

       Myndighetskapital (tkr) 6 752 7 092 7 361 6 960 6 572

       - Varav årets kapitalförändring 1 699 340 268 -400 -389

       - Varav balanserat kapital 5 053 6 752 7 092 7 361 6 960

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  29% 27% 31% 27% 24%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 4 944 759 4 340 3 862 3 953

Andel extern finansiering (%) 20% 26% 24% 24% 20%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 Antal helårsstudenter inom samhällsvetenskap 37 38 42 49 62

Prestationsgrad (%) 65% 66% 73% 69% 67%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 2 2 2

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Antal aktiva doktorander 2 4 4 6 6

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 
Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 11 13 12 13 8

Personal 
Antal anställda (individer) 18 17 16 19 19

Antal anställda (årsarbetskrafter) 15 14 15 17 16

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 99% 95% 97%

         - varav andel män (%) 1% 5% 3%

       Varav andel lärare/forskare 33% 46% 41% 44% 57%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 90% 100%

         - varav andel män (%) 10%

       Varav andel professorer 10% 9% 7% 6% 6%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 100% 100%

         - varav andel män (%) 

       Varav andel disputerade lärare 86% 89% 100% 100% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 100% 100% 100% 90% 100%

         - varav andel män (%) 10%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 1

         - varav andel anställda postdoktorer 

         - varav andel anknutna postdoktorer 100%
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