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Beteendevetenskapliga 
mätningar  
 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Christina Wikström 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2007-06-04, med redaktionella ändringar i 2010-09-14. 
 
Rekryteringssituation 
Under 2011 anställdes tre doktorander; Miguel Inzunza, 
Jonathan Wedman och Eva Knekta. Urvalet gjordes från ett 
flertal behöriga sökande. 
 
Två doktorander har slutat eller gjort avbrott:  Daniel 
Arnesson bytte forskarutbildningsämne från BVM till 
Pedagogiskt arbete på grund av eget val och intresse för 
forskningsfrågor som ligger utanför BVM och Marcus 
Strömbäck Hjärne gjorde ett avbrott på grund av 
familjeskäl och anställning på annan ort. Förhoppningen är 
dock att Marcus får möjlighet att ta upp sina forskarstudier 
igen framöver. 
 
Genomströmning 
Två doktorander disputerade under året: Tova Stenlund 
disputerade 1 juni med avhandlingen “As valid as it can be? 
Assessment of prior learning in higher education”. Peter 
Vestergren disputerade 30 september 2011, med 
avhandlingen “On the subjective-objective distinction for 
measures of memory and cognition. Theoretical and 
methodological issues in questionnaire development and 
validation.” Båda dessa doktorander disputerade inom 
avsatt tid (4 år från anställning). 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten bör anses god då samtliga som 
disputerat i beteendevetenskapliga mätningar fått 
forskningsrelaterad anställning direkt efter avklarad 
forskarutbildning.  
 
Handledning 
Tillgången på utbildade forskarhandledare är begränsad, då 
det finns en brist på seniora forskare med inriktning mot 
beteendevetenskapliga mätningar. Dock har 
handledningsfrågan lösts på ett tillfredsställande sätt för 
samtliga doktorander, med minst en handledare med 
docent- -eller professorsgrad. Samtliga handledare har 
anknytning till ämnet och har genomgått alternativt 
påbörjat handledarutbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 2 1 2+0 
– Mål licentiatexamen   – 
– Senare del av utbildning   1+2 

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 %   0+1 
– 50–100 % 4 2 3+1 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 4 2 3+2 
      – Utbildningsbidrag   – 
      – Stipendium   – 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ.   – 

      – Övrigt eller uppgift saknas   – 
Antal examina    

– Doktorsexamina  1 1 – 
– Licentiatexamina   – 

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst. 2 3  

– Professorer  1 - 1+0 
– Docenter  1 – 

      – Universitetslektorer 1 - 1+0 
Aktiva bitr. handledare vid inst. 2 2  

– Professorer 1 - – 
– Docenter   – 

      – Universitetslektorer 1 1 1+1 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

 
– Professorer 1 - – 
– Docenter  1 – 

      – Universitetslektorer 1 1 – 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

 
– Professorer - - – 
– Docenter - - – 

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

– – – 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

1 1 2+1 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska – – – 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) 1 1  

      – Antal monografier (dr och lic) – – – 

 

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
Alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

x   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand x   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år x   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP x   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2010 

x   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand x   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander x   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

x   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser x   

Utvärdering av doktorandkurser  x  

 



Ekonomisk historia 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Professor Lena Andersson-Skog 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2007-06-04 
 
Disputationer, genomströmning och rekrytering  
Under året har två doktorsdisputationer och en 
licentiatdisputation genomförts. Genomströmningen är 
också god; ingen doktorand har avbrutit studierna och i de 
flesta fall har tidsramarna hållits mycket exakt. 
Anställningsbarheten har varit god; samtliga disputerade 
har antingen forstsatt inom akademin eller fått bra 
anställningar på andra myndigheter.  Antalet doktorander 
har minskat planenligt sedan 2010 vilket är en anpassning 
till de ekonomiska ramarna. Under året inleddes en 
rekrytering av två nya doktorander.   
 
 
Handledarsituationen är god 
F.n. har institutionen sex personer som har genomgått 
forskarhandledarutbildningen och därmed kan fungera 
som huvudhandledare/biträdande handledare i olika 
konstellationer. Ämnet har tre fast anställda lektorer som 
inom de närmaste åren förväntas gå 
handledarutbildningen.  
 
Forskarutbildningen i ekonomisk historia – hög 
nationell kvalitet på internationell grund 
Som ett litet forskarutbildningsämne är det viktigt att 
utvecklas i nära samarbete med den nationella och 
internationella forskningen i ämnet.  Att hålla en hög 
kvalitet på kurser och handledning samt att på ett planerat 
sätt integrera internationella kurser och konferenser i 
utbildningen samt att träna doktoranderna att presentera 
sin forskning på olika externa arenor har varit en 
framgångsrik strategi som vi kommer att utveckla mer.   
Vidare har kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen 
fortsatt genom utarbetandet av reviderad policy för 
doktorandhandledning i ekonomisk historia. Tydligare 
riktlinjer för kontrollstationer för kvaliteten på 
avhandlingsmanus och tidsplanering inom ramarna för ISP 
är viktiga punkter. Översyn och revidering av rådande 
kursutbud och kursplaner på FO-utbildningen har också 
inletts. Avsikten är att på ett tydligare sätt koppla 
lärandemålen till olika kursmoment och till 
avhandlingsskrivandet. Också formen för och kraven på 
avhandlingarna kommer att utvärderas i nationellt och 
internationellt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

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

Antal aktiva doktorander   * 
– 10–49 %  1 1+1 
– 50–100 % 3 1 3+5 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 3 2 3+4 
      – Utbildningsbidrag   – 
      – Stipendium   – 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ.   1+2 

      – Övrigt eller uppgift saknas   – 
Antal examina    

– Doktorsexamina  1 1 2+3 
– Licentiatexamina 1 –  

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst. 2   

– Professorer  1 –  
– Docenter 1 –  

      – Universitetslektorer – –  
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer - –  
– Docenter 1 –  

      – Universitetslektorer 2 –  
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning 

 
 

 
  

– Professorer 1 –  
– Docenter 1 –  

      – Universitetslektorer 2 –  
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan 

 
 

 
  

– Professorer – –  
– Docenter – –  

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

1 -  

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

1 -  

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 1 –  

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) – 1  

      – Antal monografier (dr och lic) 2 –  

  * Uppgift saknas för 1. 

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

x   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand x   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år x   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP x   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2010 

x   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand x   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander x   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

x   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser x   

Utvärdering av doktorandkurser x   

 



Företagsekonomi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Docent Nils Wåhlin 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2008-03-31 
 
Sju doktorander disputerade under 2011 (Thomas 
Biedenbach, Mattias Jacobsson, Erika Knutsson, Helena 
Lindahl, Erik Lindberg, Malin Näsholm samt Vladimir 
Vanyushyn) och ytterligare fyra-sex disputationer väntas 
under 2012. Detta innebär ett omfattande generationsskifte 
i forskarutbildningen och vi har därför utlyst nya doktor-
andanställningar under 2011. Totalt rekryterades under 
2011 åtta nya doktorander med säte i Umeå (varav två 
antogs i januari 2012). Sökbilden var god, med exempelvis 
mer än 100 sökande till fem anställningar i maj månad.   
 
Vi erhöll även förnyad finansiering av vårt samarbete kring 
forskarutbildning tillsammans med University of Dar es 
Salaam i Tanzania, vilket innebar att vi inom ramen för 
detta projekt antog fyra nya doktorander under 2011. Dessa 
doktorander antas till licentiatavhandling vid UmU och 
disputerar därefter vid University of Dar es Salaam 
Business School. Under 2011 disputerade en doktorand 
inom ramen för detta samarbete och totalt har ett 
femtontal personer disputerat inom programmet.   

Under hösten hölls de årliga doktoranddagarna där 
doktorander presenterar forskningsidéer, avhandlings-
planer, work-in-progress papper, har mittseminarier eller 
slutseminarier inför disputation. I år hade vi förmånen att 
ha doktorander i alla stadier vilket upplevdes mycket 
positivt i utvärderingen. Genom att samla flera av dessa 
seminarier vid ett och samma tillfälle ges dels en god 
översikt av läget i forskarutbildningen, dels möjlighet till 
lärande och feedback.  

Anställningsbarheten är generellt god och alla de 
disputerade har fått adekvat arbete. Konkurrensen om 
nydisputerade företagsekonomer är hård i en nationell 
kontext och vi är därför mycket glada för att fem av de 
nydisputerade i dagsläget har anställningar som lektor 
(tillsvidare eller vikarierande) vid Handelshögskolan. Fyra 
stycken har också minst 50 procent forskningsfinansiering, 
varav det i två fall rör sig om post doc finansering vunnen i 
konkurrens och i två fall externa forskningsmedel. Möjlig-
heterna till post doc finansiering har visat sig avgörande för 
att kunna behålla nydisputerade lovande forskare.  
  
Vår forskarutbildning är internationell med doktorander 
från ett tiotal länder och även flera handledare med 
internationell bakgrund. Vi har en god spridning av 
handledare med 17 olika huvudhandledare och totalt 35 
aktiva handledare. Ytterligare handledare har under året 
genomgått handledarutbildning vid UmU, men det finns ett 
behov av att öka antalet utbildade handledare. Flera 
handledare nämner svårigheter att komma in på kurserna.  
 
Fler av våra doktorander har varit lyckosamma i att söka 
och erhålla medel från olika fonder, såsom Nordea, 
Länsförsäkringar Västerbottens Jubileumsfond, Kempe-
fonderna, med mera, för konferensdeltagande och 
datainsamling. Jonas Nilsson som disputerade 2010 erhöll 
våren 2011 ett Wallanderstipendium över tre år för sin 
avhandling.  
 

Forskarutbildning     2011 2010 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 4 2 1+0 
– Mål licentiatexamen* 3 1  
– Senare del av utbildning 0  2+0 

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 % 4 3 12+7 
– 50–100 % 19 8 10+6 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand  12 10 12+7 
      – Utbildningsbidrag 0 0 0 
      – Stipendium 2 2 2+2 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 3 2 7+2 

      – Övrigt eller uppgift saknas 3 1 2+1 
Antal examina    

– Doktorsexamina  4 2 3+0 
– Licentiatexamina 2 0 1+0 

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  6 2 5+3 
– Docenter 2 1 3+0 

      – Universitetslektorer 3 3 4+2 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 5 1 6+0 
– Docenter 1 1 5+1 

      – Universitetslektorer 12 3 6+4 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

– Professorer 0 1 0+1 
– Docenter 2 1 2+1 

      – Universitetslektorer 5 4 2+4 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

– Professorer 3 1  
– Docenter   2+0 
– Lektorer 1   

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

3 0 6+3 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

8 4 8+5 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 9 6 5+0 

Publiceringsformer för avh.**    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) 3  2+0 

      – Antal monografier (dr och lic) 1 3 1+0 
    * Avser SIDA-finansierade doktorander i doktorandprogram i samarbete  
    med University of Dar Es Salaam, Tanzania. 

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift, etc.) 

Ja   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand Ja   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år Ja   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP Ja   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2011 

Ja   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand Ja   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander Ja   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

Ja   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser Ja   

Utvärdering av doktorandkurser Ja   

 



Informatik 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
John Waterworth och Eva Lindh Waterworth 
 
Allmän studieplan fastställd: 2008-03-04 
 
Vid Institutionen för Informatik fanns under 2011  
14 aktiva doktorander, 11 män och 3 kvinnor, som 
genomförde sin forskarutbildning. Under 2011 utlystes 2 
doktorandtjänster. Vi har idag bra tillgång till kompetent 
doktorandhandledning och bedömer inte att handlednings-
behovet kommer att överstiga tillgången de närmaste åren. 
Varje doktorand har en huvudhandledare och minst en 
bihandledare. Vissa doktorander har bihandledare från 
andra lärosäten än Umeå universitet. Både 
handledarnämnden och doktorandgruppen vid 
institutionen är aktiva. Handledarnämnden möts en till två 
gånger varannan månad. I januari genomförs varje år en 
större utvärdering av alla doktorander och deras 
individuella studieplan, och i juni genomförs en mindre 
utvärdering där doktorander även presenterar sina 
pågående avhandlingsarbeten. Genomströmningen på 
forskarutbildningen är mycket god och 
anställningsbarheten efter avslutad doktorsexamen är god. 
 
Kommande treårsperiod 
Under den kommande treårsperioden förväntas åtta 
disputationer, en 2012, tre 2013 samt fyra 2014.  Vi ser 
således ett rekryteringsbehov av doktorander de närmaste 
åren (2012-2014). Vår ambition är att bedriva 
forskarutbildning med minst tio aktiva doktorander och 
därför kommer vi i mån av ekonomiska möjligheter att 
utlysa doktorandtjänster. Under 2012 utlyser vi minst tre 
doktorandtjänster. Intresset för institutionens 
forskarutbildning är stort och andelen intresserade 
utländska sökande har ökat de senaste åren. I och med 
samarbetet med Umeå Universitets företagsforskarskola 
ser vi också ett ökat intresse av disputerade i IT-branschen, 
vilket kan skapa ännu högre anställningsbarhet hos 
disputerade forskare. 

Särskilda händelser 
Under 2011 har en av institutionens doktorander tillbringat 
en längre tid vid Georgia State University, USA, och en vid 
Instituto Auxologico i i Milano, Italien. En doktorand 
kommer att vistas vid Case Western Reserve University, 
USA under en längre tid 2012. Internationalisering av 
doktorander i form av längre utlandsvistelser är ett av 
institutionens prioriterade strategiska mål, och en fortsatt 
satsning på detta område kommer att ske även under de 
kommande åren. Institutionen har för närvarande två 
gästprofessorer samt en internationell forskarstuderande. 
Under 2012 kommer ytterligare en gästprofessor, Annette 
Markham, University of Arizona, att knytas till 
institutionen. Som ett led i internationaliseringsarbetet har 
även några doktorander internationella bihandledare. 
 
Ett annat prioriterat strategiskt mål är att ansluta fler 
doktorander till olika forskarskolor. I dagsläget är tre av 
institutionens doktorander anslutna till den nationella 
forskarskolan i Management och IT, två är anslutna till 
Genusforskarskolan vid Umeå universitet och en till Umeå 
universitets Företagsforskarskola. 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 2 0 2+0 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 % 3 0 3+0 
– 50–100 % 8 3 7+4 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 7 3 6+4 
      – Utbildningsbidrag    
      – Stipendium    
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 4 0 4+0 

      – Övrigt eller uppgift saknas 1 0  
Antal examina    

– Doktorsexamina  1 1 1+2 
– Licentiatexamina    

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  3 1 4+1 
– Docenter    

      – Universitetslektorer 0 1 0+1 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 2  2+0 
– Docenter    

      – Universitetslektorer 2 1 3+1 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

– Professorer 3 1 2+1 
– Docenter   1+0 

      – Universitetslektorer  1 3+1 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

– Professorer 2  2+0 
– Docenter    

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

1 1 1+0 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

9 2 12+5 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 1   

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic)  1 0+1 

      – Antal monografier (dr och lic) 1  1+1 
  

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

x   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand X   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år X   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP X   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2011 

X   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand X   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander X   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

X   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser X   

Utvärdering av doktorandkurser X   

 



Kostvetenskap 2011 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Linda Hagfors 
 
Allmän studieplan fastställd: 
4 juni 2007 (rev 7 september 2007) 
 
Kortfattad text om forskarutbildningen 
Aktiviteter för att öka forskningsanknytningen bland 
personalen och utveckla forskningskompetens inom 
samtliga utbildningsområden har fortsatt under 2011. 

Under 2011 disputerade två doktorander, en doktorand 
blev antagen i Kostvetenskap inom en nationell 
forskarskola i hem- och konsumentkunskap (HK) som 
finansieras av Vetenskapsrådet i samarbete med Uppsala 
universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i 
Kristianstad. 

Anställningsbarheten för nydisputerade bedöms som god 
och de två doktoranderna som disputerade under året har 
båda rekryterats som lektor i Kostvetenskap. 

Två docenter har befordrats till professor i kostvetenskap. I 
januari 2011 tillträddes ett 4-årigt biträdande lektorat inom 
HK i samarbete med Umeå School of Education (USE). 

Av institutionens nio disputerade med 
tillsvidareanställning har fyra genomgått utbildning som 
forskarhandledare. Under 2012 planerar ytterligare 
lektorer att genomgå forskarhandledarutbildning. 

Verksamhetsberättelse fastställd vid beslutsmöte 5 mars 
2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen  1 0+2 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 %   0+2 
– 50–100 % 0 6 0+4 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 0 6 0+6 
      – Utbildningsbidrag    
      – Stipendium    
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ.    

      – Övrigt eller uppgift saknas    
Antal examina    

– Doktorsexamina  0 2 0+1 
– Licentiatexamina    

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer   2 0+2 
– Docenter   0+1 

      – Universitetslektorer    
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer  1  
– Docenter    

      – Universitetslektorer  1 0+1 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

– Professorer  2  
– Docenter   0+2 

      – Universitetslektorer  1 0+1 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

– Professorer  2  
– Docenter    

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

 1 0+2 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

 5 0+3 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska   0+2 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic)  2 0+1 

      – Antal monografier (dr och lic)    

 

Uppfylls följande? Helt Del-
vis 

Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

Ja   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand Ja   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år Ja   

Alla under året antagna doktorander 
har fastställda ISP Ja   

Uppföljning av doktorandernas ISP 
har genomförts minst en gång år 
2010 

Ja   

Tillgång till egen arbetsplats för alla 
aktiva doktorand Ja   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander Ja   

Doktorander finns representerade i 
forskarutbildningsutskott och/eller 
annan beslutande organ 

Ja   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser Ja   

Utvärdering av doktorandkurser Ja   

 



Kulturgeografi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Olof Stjernström 2011 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2007-12-18 
 
Kortfattad text om forskarutbildningen (en spalt) 
 
Rekryteringssituation 
Rekryteringssituationen till forskarutbildningen i 
kulturgeografi är alltjämt god. Under året utannonserades 
ett antal doktorandtjänster och samtliga tjänster söktes av 
5-10 personer. Alla tjänster kunde tillsättas efter sedvanlig 
genomgång av meriter samt intervjuer. 
 
Genomströmning 
Genomströmningen är god och doktoranderna håller sina 
planer. De förseningar som uppstår i all huvudsak att 
hänföra till föräldraledigheter och sjukskrivningar. Under 
året har 4 doktorander disputerat. 
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarheten är god. Av de fyra som disputerade 
under 2011 har en postdoktjänst vid institutionen, två har 
erhållit postdok vid andra enheter (centrum för 
genusstudier respektive centrum för befolkningsstudier). 
Den fjärde återvände till en tjänst vid Laos statliga 
universitet i Vientiane. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
Tillgången på handledare med rätt kompetens är god, men 
inte oändlig. Institutionen klarar av att handleda ca 15-20 
doktorander samtidigt. Vi har därtill ett antal aktiva yngre 
handledare som står i kö för att få tillträda till 
forskarhandledningskursen 
 
Särskilda händelser 
Under året så utarbetades nya riktlinjer för handledning, 
kontroll och uppföljning. Slutseminarium och slutläsning 
av manus stramades upp och fler läsare av färdiga 
avhandlingsmanus infördes. Därtill har också diskussioner 
förts med institutionen för ekonomisk historia rörande den 
förestående sammanslagningen av kulturgeografi 
respektive ekonomisk historia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forskarutbildning     2011 2010 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1 2  

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    

– 10–49 %  1 0+1 

– 50–100 % 7 11 7+12 

Antal doktorander med  

följande försörjning: 
   

      – Anställning som doktorand 5 11 4+11 

      – Utbildningsbidrag    

      – Stipendium 1  2+1 

      – Annan anställning inom  

         Umeå univ./ annat univ. 
1  1+0 

      – Övrigt eller uppgift saknas  1 0+1 

Antal examina    

– Doktorsexamina  1 3 1+3 

– Licentiatexamina    

Om handledare    

Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  4 2 4+1 

– Docenter 0 2 0+1 

      – Universitetslektorer 1  0+1 

Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer   4+1 

– Docenter 1  1+1 

      – Universitetslektorer 2 1 3+3 

Aktiva handledare med formell 

handledarutbildning 
   

– Professorer 2 2 2+1 

– Docenter 1 2 1+1 

      – Universitetslektorer 0 1 1+1 

Aktiva handledare med 

motsvarande kompetens som ovan 
   

– Professorer 2  2+0 

– Docenter    

Internationalisering    

– Antal doktorander som  

   förlagt poänggivande del av  

   utbildningen till annat land 

1 4 2+6 

– Antal doktorander som  

   deltagit i internationella    

   konferenser 

3 5 3+5 

– Antal ämnesspecifika  

   doktorandkurser på engelska 
1 3 1+3 

Publiceringsformer för avh.    

– Antal sammanläggnings-     

   avhandlingar (dr och lic) 
1 3 1+1 

      – Antal monografier (dr och lic)   0+2 

      

Uppfylls följande? Helt Delvis 
Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 

föregåtts av utannonsering  

(UmU:s webb, tidskrift etc) 

x   

En huvudhandledare och minst en 

biträdande handledare/doktorand 
x   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år 

x   

Alla under året antagna 

doktorander har fastställda ISP 
x   

Uppföljning av doktorandernas 

ISP har genomförts minst en gång 

år 2010 

x   

Tillgång till egen arbetsplats för 

alla aktiva doktorand 
x   

Tillgång till egen dator för alla 

aktiva doktorander 
x   

Doktorander finns representerade 

i forskarutbildningsutskott 

och/eller annan beslutande organ 

x   

Fastställda kursplaner för 

doktorandkurser 
x   

Utvärdering av doktorandkurser x   

 



Nationalekonomi 
 
Ekonometri 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Professor Kurt Brännäs 
 
Allmänna studieplaner fastställda: 
1997-05-28 
 
Institutionen för nationalekonomi har sedan många år två 
forskarutbildningsämnen; nationalekonomi och 
ekonometri. Dessa har en första gemensam kursdel om 60 
hp.  

Vi har sedan 2009 ett årligt intag om 4-5 doktorander till 
forskar-utbildningen. Antagningen sker en gång per år, 
efter både nationell och internationell annonsering. Den 
internationella annonseringen sker via internationella 
hemsidor för nationalekonomi eller dess delområden, 
såsom Inomics. Vid antagningen 2011 fann 
rekryteringsgruppen att erbjudanden skulle ges till fyra 
kandidater. Alla tackade ja och är nu fullt verksamma vid 
institutionen. Tillkomsten av CERE bedöms på sikt öka 
antagningsvolymen av nya doktorander. 

Med de förändringar som skett under senare år har de 
flesta sökanden åtminstone en del av en Masterexamen i 
bagaget och därmed ofta kurser som kan tillgodoräknas 
alternativt som kan förväntas förkorta den totala 
studietiden. Institutionens Masterprogram är 
forskningsinriktat och har gemensamma delar med 
forskarutbildningen, vilket gör att förstaårskurserna under 
hösten 2011 hade drygt 20 studenter. Undervisningsspråket 
är engelska.  

Utbildningen på forskarnivå följer internationell standard 
och bredden på institutionens forskning är stor både med 
avseende på innehåll och på metod, vilket innebär stora 
möjligheter för doktorander att bedriva forskning inom i 
stort sett samtliga områden inom nationalekonomi. 
 
Genomströmningen på forskarutbildningen är inte 100%. 
Vi försöker sedan många år förbättra läget genom att 
ständigt förbättra antagningsproceduren och genom att 
bättre följa utvecklingen under forskarutbildningens olika 
faser. Tidsmässigt har vi legat över 5 år i genomsnitt vilket 
då också inkluderar deltagande i institutionens 
undervisning. På lite sikt bedöms studietiden minska, tack 
vare tillgodoräknade kurser vid ingången till 
forskarutbildningen. 

De forskarutbildade från institutionen får genomgående 
bra arbeten, med ingångslöner som med ca 10 000 kronor 
överstiger de som post docs kan få vid Umeå universitet. 
Detta har medfört att de flesta under senare tid påbörjat 
anställning i Stockholm redan innan disputation. En 
konsekvens av detta är en förlängning av den totala 
studietiden. Förutom denna typ av signal om kvalitet gäller 
också att de flesta doktorander publicerar sina uppsatser 
från avhandlingen i internationella tidskrifter av hög klass.  

Under året rekryterade institutionens CEREdel en 
internationell Browaldh post doc, Chandra Kiran från 
Columbia University (USA). 

 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 3 2 5 
– Mål licentiatexamen – – – 
– Senare del av utbildning – – – 

Antal aktiva doktorander   * 
– 10–49 % 4 2 5 
– 50–100 % 9 7 13 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 2 1 5 
      – Utbildningsbidrag 7 3 7 
      – Stipendium – – 1 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 1 – 3 

      – Övrigt eller uppgift saknas 4 4 11 
Antal examina    

– Doktorsexamina  - 1 3 
– Licentiatexamina – – - 

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  7 – – 
– Docenter  1 – 

      – Universitetslektorer – – – 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 7 – – 
– Docenter 3 1 – 

      – Universitetslektorer 1 – – 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning 

 
 

 
 

 
 

– Professorer 1 – – 
– Docenter 2 1 – 

      – Universitetslektorer 1 – – 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan 

 
 

 
 

 
 

– Professorer 6 – – 
– Docenter – 1 – 

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

1 1 1 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

2 2 >3 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska - – 12 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) – 1 3 

      – Antal monografier (dr och lic) – – – 
      

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

X   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand X   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år X   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP X   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2010 

X   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand X   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander X   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

X   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser X   

Utvärdering av doktorandkurser  X  

 



Pedagogik 
  

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Docent, universitetslektor, Anders D. Olofsson 

Allmän studieplan fastställd: 
2011-11-14 av Prefekt Katarina Norberg 

Kortfattad om forskarutbildningen  
I slutet av höstterminen 2011 var 28 doktorander antagna 
och aktiva på forskarutbildningen. Under 2011 har två 
disputationer (fyra examina) samt ett licentiatseminarium 
genomförts. Genomströmningen kommer under 2012 för-
hoppningsvis att öka då åtta disputationer förväntas 
genomföras.  

Tillgången på utbildade forskarhandledare är att betrakta 
som god. Under 2011 antogs sju nya doktorander till ut-
bildning på forskarnivå. Flertalet av dessa var ett direkt 
resultat av institutionens strategiska kompetensutveck-
lingsarbete för att möjliggöra vetenskaplig meritering för 
medarbetare för att öka antalet disputerade lärare vid insti-
tutionen. Därutöver planerades för ytterligare tre till fyra 
antagningar av externfinansierade doktorander som för-
väntas genomföras under 2012.  

Under 2011 fortsatte den påbörjade integrationen av 4 
doktorander från f.d. Enheten för Undervisning och Läran-
de. Trots att det behövdes vissa särskilda insatser för att 
erhålla ämnesbehörighet bedöms integrationsprocessen ha 
skett på ett för alla inblandade parter tillfredsställande sätt. 

Förändringar i innehåll och genomförande 

Under 2011 förändrades forskarutbildningens s.k. baskurs 
både innehållsmässigt och strukturmässigt. Innehållsmäs-
sigt för att ytterligare inskärpa den vetenskapliga kvaliteten 
samt skapa en tillfredsställande plattform för doktorander-
na i sitt arbete med att utföra modern och innovativ peda-
gogisk forskning. Strukturmässigt för att nu utgöras av fem 
obligatoriska kurser på 7,5 hp vardera vilka tydligare åter-
speglar ett avhandlingsarbete.  

Institutionen gjorde även 2011 en särskild satsning på gäst-
professorer och gästforskare i varierande grad inom institu-
tionens prioriterade områden. Detta innebar att forskarut-
bildningen kunde erbjuda doktoranderna kurser med lärare 
från andra lärosäten, både nationella och internationella. 
Det genomfördes två 7,5 hp kurser på forskarutbildningsni-
vå med de gästande professorerna och forskarna som an-
svariga. Ytterligare ett positivt utfall av denna satsning var 
att några av dessa gästande kollegor, utöver kursverksam-
heten, även engagerades som biträdande handledare för 
några av institutionens doktorander. På så sätt har en uni-
versitetsövergripande samverkan inom forskarutbildningen 
erhållits.  

Nya trender 
Antalet doktorander som genomfört forskarutbildningskur-
ser vid andra lärosäten har ökat markant under 2011. Vida-
re har flera av doktoranderna varit framgångsrika vad gäll-
er att erhålla externa medel för konferensdeltagande och 
bidrag till transkribering. Såväl mobilitet som sökande av 
externa medel förstås som positiva trender för forskarut-
bildningen vid pedagogiska institutionen.  

Noteras kan dels att majoriteten av de nyantagna har valt 
att skriva sammanläggningsavhandlingar, dels att antalet 
doktorander som antas med hel eller delvis extern finansie-
ring ökar vilket speglar institutionens finansiella situation.  
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 

Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 4 3 2+3 
– Mål licentiatexamen - - 0+1 
– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 % 1 3 2+5 
– 50–100 % 15 9 8+5 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 15 8 10+11 

      – Utbildningsbidrag - - - 
      – Stipendium 2 2 - 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. - - - 

      – Övrigt eller uppgift saknas - 1 - 
Antal examina    

– Doktorsexamina  2 2 2+2 
– Licentiatexamina - 1  

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  - 3 0+3 
– Docenter 4 4 3+2 

      – Universitetslektorer 1 - 3+1 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 3 3 0+1 
– Docenter 4 3 2+4 

      – Universitetslektorer 3 5 4+5 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

 
– Professorer - 2 0+3 
– Docenter 7 3 2+3 

      – Universitetslektorer 3 5 5+5 
Aktiva handledare med motsvaran-
de kompetens som ovan    

 
– Professorer 1 1 0+1 
– Docenter - 1 1+0 

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

3 - 2+0 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

4 7 3+2 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 6 3 - 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) - 1 4+4 

      – Antal monografier (dr och lic) 2 - 3+1 

     

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

X   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand X   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år X   

Alla under året antagna doktoran-
der har fastställda ISP X   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2010 

X   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand X   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander X   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

X   

Fastställda kursplaner för dokto-
randkurser X   

Utvärdering av doktorandkurser X   

 



TUV 
Pedagogiskt arbete 
 

Ansvariga för utbildning på forskarnivå: 
Prefekt Gunnar Schedin 
Examinator professor Lisbeth Lundahl 
Forskarutbildningsansvarig Gudrun Svedberg 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2008-02-27 
 
Forskarutbildning i pedagogiskt arbete  
 
Rekrytering 
Under 2011 rekryterades en doktorand i pedagogiskt arbete 
inom ramen för en VR-finansierad forskarskola i yrkesdi-
daktik.  Nya VR-anslag för två licforskarskolor medger fort-
satt rekrytering på förskolesidan och inom yrkesdidaktik. 
 
Samverkan kring forskarutbildningskurser 
Till följd av nedläggningen av lärarutbildningsfakulteten 
1/1 2009 ges forskarutbildningsämnet pedagogiskt vid tre 
fakulteter och fem institutioner. Arbete med att revidera 
den allmänna studieplanen har inletts vid TUV, i samråd 
med berörda fakulteter. Företrädare för de institutioner 
som anordnar forskarutbildningen i pedagogiskt arbete 
träffas regelbundet för planering av kursutbud och kvali-
tetssäkring . Underlag har bl a erhållits genom en enkät 
riktad till samtliga doktorander inom pedagogiskt arbete 
som inventerat behov och önskemål om kurser. Samverkan 
kring kurser finns även med Forskarskolan inom det ut-
bildningsvetenskapliga området och doktoranderna upp-
muntras vidare att delta i gemensamma kurser vid sam-
hällsvetenskapliga fakulteten och vid andra lärosäten. 
 
Seminarieverksamhet 
Fr o m 2010 ingår doktoranderna vid TUV i ett gemensamt 
forskarutbildningsseminarium, där var och en  ventilerar 
en avhandlingstext ca en gång per läsår. Seminariet leds av 
Lisbeth Lundahl, professor vid institutionen. 
 
Forskarhandledare 
Samtliga doktorander hade minst en docent-/professors-
kompetent handledare. Två insatser har gjorts för att stödja 
och höja kompetensen bland forskarhandledare. 1)Under 
året har TUV köpt extra utbildningsplatser på UPCs kurs 
Forskarhandledning i praktiken. F.n. har samtliga forskar-
handledare i PA tillsvidareanställda vid institutionen 
genomgått alt. påbörjat forskarhandledarutbildning eller 
motsvarande. . 2)Vidare har ett handledarkollegium 
initierats som startar januari 1012. Inför kommande 
rekryteringar av doktorander befaras en brist på 
docentkompetenta handledare, varför ytterligare rekry-
terings- och kompetenshöjningssatsningar planeras.  
 
Genomströmning 
Genomströmningen är överlag god. Två doktorander har 
disputerat under året. Ett ärende har varit föremål för 
prövning hos dekanus, men utan åtgärd vilket föranlett att 
rutinerna kring den individuella studieplanen ytterligare 
skärpts.  
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1 - 2+1 
– Mål licentiatexamen - - 0+2 
– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 % - 2 0+2 
– 50–100 % 7 10 5+12 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 6 10 3+11 
      – Utbildningsbidrag - - – 
      – Stipendium 1 1 2+0 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. - - 0+1 

      – Övrigt eller uppgift saknas 0 1 0+2 
Antal examina    

– Doktorsexamina  - 2 – 
– Licentiatexamina - - – 

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  3 4 0+2 
– Docenter 1 1 0+2 

      – Universitetslektorer 2 1 2+0 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 2 4 – 
– Docenter 2 1 – 

      – Universitetslektorer 1 4 – 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

 
– Professorer - 2 0+1 
– Docenter 1 1 0+2 

      – Universitetslektorer 1 4 1+2 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

 
– Professorer - 1 0+1 
– Docenter   – 

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

- - 1+2 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

2 4 3+6 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 1 - 1+0 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) 3 3 – 

      – Antal monografier (dr och lic) 4 9 0+1 

 

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

x   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand x   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år x   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP x   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2011 

x   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand x   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander x   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

x   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser x   

Utvärdering av doktorandkurser x   

 



Psykologi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Biträdande prefekt Kristina Westerberg 
Studierektor för forskarutbildningen: Annika Nordlund 
 
Allmän studieplan fastställd: 
 
070604 
 
Rekryteringssituation 
 
I slutet av december 2011 fanns 25 aktiva doktorander vid 
institutionen varav 15 var kvinnor. Fem av våra 
doktorander är knutna till forskarskolan i 
befolkningsdynamik och offentlig politik, två till 
genusforskarskolan, samt en till forskarskolan i 
utbildningsvetenskap. Under året antogs 3 nya doktorander 
(1 kvinnor och 2 män), 2 av tjänsterna var samfinansierade 
(fakultetsmedel och externa anslag) och 1 helt 
fakultetsfinansierade.   

 
Genomströmning 
 
En doktorand avlade doktorsexamina under året. Vid årets 
uppföljning av de individuella studieplanerna framkom att 
flertalet av våra doktorander har en god progression genom 
utbildningen och följer sina planer. I de fall där avvikelse 
har skett finns en plan upprättad. 

 
Anställningsbarhet 
 
Anställningsbarheten är i allmänhet god för 
nyutexaminerade doktorander i ämnet psykologi och den 
som tog examen under det gångna året har fått adekvat 
arbete. 
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
 
Institutionen har god tillgång på forskarhandledare där 
flertalet är professorer eller docenter och många med 
genomgången handledarutbildning. 
 
 
Särskilda händelser/utmärkelser 
 
Ett stipendium ur Drottning Silvias jubileumsfond delades 
2011 ut till Anna-Maria Johansson för projektet "Metoder 
att identifiera och träna sensomotoriska funktions-
nedsättningar hos barn och ungdomar med cerebral pares".  
 
Vårt samarbete med Linköpings universitet för att utveckla 
it-baserade lösningar för kursgivning på forskar-
utbildningsnivå har fortsatt under året. Under 2011 har 
kursutbudet på forskarutbildningen kompletterats med 
behovsstyrda kurser för doktorander i genusteoretisk 
psykologi och ”psykologiska kontrakt”.  
Den av doktorander arrangerade och mycket uppskattade 
endagarskonferens om forskarutbildningen i psykologi, för 
studenter på grundnivå, som initierades 2010 genomfördes 
även under 2011. 
 
 
 
 
 

 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 2 1 3+3 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 % 0 4 0+5 
– 50–100 % 8 13 6+10 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 7 13 6+13 
      – Utbildningsbidrag    
      – Stipendium    
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 1 2 0+1 

      – Övrigt eller uppgift saknas 0 2 0+1 
Antal examina    

– Doktorsexamina   1 2+1 
– Licentiatexamina    

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst. 7 9 8+5 

– Professorer  5 4 5+2 
– Docenter 1 4 2+3 

      – Universitetslektorer 1 1 1+0 
Aktiva bitr. handledare vid inst. 12 10 4+5 

– Professorer 7 2 1+1 
– Docenter 2 5 2+2 

      – Universitetslektorer 3 3 1+2 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

– Professorer 6 3 5+2 
– Docenter 1 6 2+4 

      – Universitetslektorer 1 1 1+1 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

– Professorer   0+1 
– Docenter    

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

2 3 0+1 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

2 3 2+6 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 4 7 0+8 

Publiceringsformer    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic)  1 2+0 

      – Antal monografier (dr och lic)   0+1 
 

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

x   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand x   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år x   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP x   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2011 

x   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand x   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander x   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

x   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser x   

Utvärdering av doktorandkurser x   

 



Rättsvetenskap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Ansvarig för forskarutbildningen är institutionens 
forskningsutskott. Fr.o.m. vårterminen 2012 är Ruth 
Mannelqvist utsedd inom utskottet som särskilt ansvarig 
samt Ulf Israelsson med visst administrativt ansvar.  

Allmän studieplan fastställd: 
2007-06-04 

Kortfattad text om forskarutbildningen 
Under budgetarbetet för 2011 beslutades att inga 
doktorandtjänster med tillträde under 2011 skulle 
utannonseras på grund av den ekonomiska situationen vid 
institutionen vad gäller finansiering av doktorander. 
Forskningsutskottet fick under våren 2011 ett uppdrag av 
prefekten att kartlägga finansieringen av institutionens 
forskning och att utarbeta strategier för framtida 
forskningsfinansiering av doktorander. Forskningsutskottet 
arbete med den frågan har resulterat i att ett arbetsutkast 
presenterades vid årsskiftet. 

Under senare delen av 2011 gjordes bedömningen att det 
var både möjligt och nödvändigt att utannonsera två 
doktorandtjänster. Intresset för forskarutbildning i 
rättsvetenskap är fortsatt stort. De doktorandtjänster som 
utannonserades i slutet av 2011 lockade 11 sökande. De 
senaste åren kan söktrycket sägas ha legat på ungefär 
samma nivå. Flest sökande har examen från Umeå 
universitet, men även sökande från andra delar av landet 
samt från andra länder förekommer.  

Två forskarstuderande som antogs före 2006 skulle enligt 
sina individuella studieplaner disputera under 2011. Av 
olika anledningar har dessa planer ändrats till att i stället 
avse disputation under hösten 2012. I övrigt bedöms 
doktoranderna följa sina tidsplaner. Planeringsseminarier, 
tvåårsprövningar samt slutseminarier har genomförts 
enligt plan. Under 2011 disputerade en doktorand. 

Doktorander som har disputerat vid institutionen har fått 
anställning vid institutionen som lektorer eller som 
adjunkter som senare blivit befordrade. Institutionens 
långsiktiga kompetensförsörjningsbehov visar på ett 
fortsatt behov av nya lektorer. Konkurrensen från andra 
lärosäten om lärarkrafter är påtaglig och nydisputerade har 
inga svårigheter att finna alternativa anställningar på andra 
orter. 

Institutionen har under ett antal år som ett led i ett starkt 
behov av framtida kompetensförsörjning av disputerade 
lärare framgångsrikt rekryterat nya doktorander. I 
huvudsak samtliga doktorander har handledare vid 
institutionen, och flertalet av handledarna har genomgått 
forskarhandledarutbildning. I de fall institutionens 
handledare inte gått handledarutbildning beror det framför 
allt på svårigheten att bli antagna till de handledarkurser 
UPC erbjuder.  

Institutionen har under 2011 anlitat elva externa 
handledare, varav nio som biträdande handledare. Några 
av de externa handledarna har anlitats då de aktuella 
doktorandprojekten är inriktade mot mycket specialiserade 
forskningsområden där kompetens på institutionen är 
begränsad. Uppgifter om eventuell handledarutbildning för 
de externa handledarna saknas. 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen  1 1+4 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 %   1+2 
– 50–100 % 6 11 5+9 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 4 8 6+7 
      – Utbildningsbidrag    
      – Stipendium    
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 2 2 0+3 

      – Övrigt eller uppgift saknas  1 0+1 
Antal examina    

– Doktorsexamina   1 0 
– Licentiatexamina    

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  3 1 3+1 
– Docenter 2 2 1+3 

      – Universitetslektorer  1 0+1 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 1  2+1 
– Docenter 1 2 1+3 

      – Universitetslektorer 2 2 2+1 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

– Professorer 2 1 2+1 
– Docenter 2 2 1+4 

      – Universitetslektorer  1 0+2 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

– Professorer 1  1+0 
– Docenter    

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

 4 0+1 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

1 4 1+0 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska   0+2 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic)    

      – Antal monografier (dr och lic)  1  
     

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand X   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år X   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP    

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2011 

X   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand X   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander X   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

X   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser X   

Utvärdering av doktorandkurser X   

 



Socialt arbete 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Lars Nordlander 2011-01-01 – 2011-07-31 
Lars Evertsson 2011-08-01 -  
 
Allmän studieplan fastställd: 
2008-03-11 
Arbetet med ny allmän studieplan är påbörjat och beslut 
kommer att tas under 2012 
 
Rekryteringssituationen 
Under 2011 antogs två doktorander med doktorsexamen 
som mål. Båda rekryteringarna gjordes möjliga via 
samfinansierade arrangemang. Institutionens bedömning 
är att under överskådlig tid kommer samfinansierade 
lösningar att bli allt viktigare för institutionens möjlighet 
att bibehålla tillräcklig volym i forskarutbildningen. 
Institutionen ser positivt på ökningen av samfinansierade 
arrangemang men vill påtala risken för att rekryteringen till 
forskarutbildningen blir sårbar då antagningen till 
forskarutbildningen primärt knyts till enskilda forskares 
framgångar med att dra in externa forskningsmedel. 
 
Genomströmning 
Institutionen har haft svårigheter att föra fram doktorander 
till disputation inom utsatt tid. Under 2011 nåddes inte 
målsättningen om 3 doktorsexamina. Antalet 
doktorsexamina stannade vid 1.  
 
Anställningsbarhet 
Den tidigare trenden där i stort sett samtliga nydisputerade 
kunnat erbjudas fortsatt anställning vid institutionen ser ut 
att vara på väg att brytas. Rekryteringsbehovet av lektorer 
har avstannat vilket konkret innebär att möjligheten för 
nydisputerade att stanna vid institutionen villkoras av 
tillgången till egna externa forskningsmedel.  
 
Tillgång på utbildade forskarhandledare 
I dagsläget har samtliga doktorander tillgång till utbildade 
forskarhandledare. På sikt strävar dock institutionen att 
öka antalet utbildade forskarhandledare. Detta försvåras 
emellertid av svårigheten för institutionens disputerade 
lektor att erhålla en plats på den särskilda utbildning för 
forskarhandledare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 2 0 1+2 
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 % 1 3 0+4 
– 50–100 % 2 15 5+10 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 3 8 1+9 
      – Utbildningsbidrag    
      – Stipendium    
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 0 2 1+1 

      – Övrigt eller uppgift saknas 0 8 2+5 
Antal examina    

– Doktorsexamina  0 1 2+1 
– Licentiatexamina – –  

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  3 1  
– Docenter 3 0  

      – Universitetslektorer 1 2  
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 1 –  
– Docenter 1 1  

      – Universitetslektorer 1 3  
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning 

 
 

 
  

– Professorer 2 –  
– Docenter 3 1  

      – Universitetslektorer 4 5  
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan 

 
 

 
  

– Professorer 2 1  
– Docenter – –  

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

0 0  

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

0 5  

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 0 1  

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) 0 0  

      – Antal monografier (dr och lic) 0 1  

    Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
Alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

X   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand X   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år X   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP X   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2010 

X   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand  X  

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander  X  

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

X   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser X   

Utvärdering av doktorandkurser  *  
 * Institutionen gav inga egna doktorandkurser under 2011. 



Biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
Sociologi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Mikael Hjerm 
 
Allmän studieplan fastställd: 2007 
 
En doktorand avslutade sin anställning i förtid och tre nya 
doktorander anställdes under 2011, vilket var en mer än 
målet. Genomströmningen är god med avseende på själva 
disputationen. 

Under 2011 har vi haft två doktorandträffar. 
Doktorandfrågor har också diskuterats under våra 
ordinarie arbetsplatsträffar och personaldagar. Vi har också 
haft två stycken handledarkollegium (1 g/ termin) där vi 
diskuterat såväl generella som specifika handledarfrågor. 
Utöver den årliga genomgången av den individuella 
studieplanen (ISP) införde vi under 2009 en mer noggrann 
uppföljning av doktorander efter ett år samt efter halva 
doktorandtiden i syfte att snabbare kunna sätta in 
åtgärdsplaner i de fall de behövs. Dessa möten har fallit 
mycket väl ut och vi kommer att fortsätta med detta 
arbetssätt. Det övergripande målet med detta arbetssätt är 
att öka institutionens inflytande över handledar-doktorand 
förhållandet. Två personer på institutionen (en handledare 
och en utan handledning) gick handledarutbildningen 
under 2011. Flera har sökt kursen men inte blivit antagna.  

Handledningssituation 
Vi har en god spridning av handledare på institutionen där 
vi har 11 olika huvudhandledare (4 kvinnor) och ytterligare 
fem personer (3 kvinnor) som bihandledare. Alla 
huvudhandledare samt två av bihandledarna har 
genomgått handledarkursen. 

 
Inför 2012 och framtiden 
Vi har under 2012 anställt en ny doktorand och har planer 
på att anställa ytterligare en under året. Fyra disputationer 
är beräknade under 2012. Vi kommer även fortsättningsvis 
att ha doktoranddagar en gång per termin.  Studieplanen 
kommer att uppdateras med avseende på kurspoäng samt 
mer institutionsspecifika policys gällande 
forskarutbildningen. 
 
Två problem finns med i beräkningarna. För det första 
gäller det tillgången på doktorandkurser. Vi har som mål 
att erbjuda två kurser per år på institutionen, men vi har 
inte kunnat uppfylla detta. Samma situation gäller för 
många andra institutioner vilket gjort att det totala utbudet 
av doktorandkurser är begränsat. För det andra ser vi att 
antagningen av nya doktorander kommer att bli ett 
problem då resurserna är mer begränsade än tidigare. T ex 
är möjligheterna att anställa doktorander på externa medel 
begränsade pga. av tidsperspektivet på ett normalt 
samhällsvetenskapligt externfinansierat projekt. Detta 
kombinerat med ev. begränsade framtida möjligheter att 
använda fakultetsmedel för doktorandanställningar gör att 
vi ser stora problem för den framtida forskarutbildningen. 

 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 

Antal nyantagna doktorander    
– Mål doktorsexamen 1 2 2 
– Mål licentiatexamen 0 0 – 
– Senare del av utbildning 0 0 – 

Antal aktiva doktorander   * 
– 10–49 % 0 0 – 
– 50–100 % 10 7 14 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 10 7 14 
      – Utbildningsbidrag 0 0 – 
      – Stipendium 0 0 – 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 0 0 – 

      – Övrigt eller uppgift saknas 3 4 9 
Antal examina    

– Doktorsexamina  1 0 2 
– Licentiatexamina 0 0 – 

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  4 1  
– Docenter 3 3  

      – Universitetslektorer 0 0  
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 3 0  
– Docenter 0 3  

      – Universitetslektorer 1 2  
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning 

 
 

 
  

– Professorer 3 0  
– Docenter 1 3  

      – Universitetslektorer 0 1  
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan 

 
 

 
  

– Professorer 1 1  
– Docenter 0 0  

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

2 2 3 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

4 2 8 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 0 0 0 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) 1 0 2 

      – Antal monografier (dr och lic) 0 0 2 

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

X   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand X   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år X   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP X   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2010 

X   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand X   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander X   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

X   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser  x  

Utvärdering av doktorandkurser  X  

 



Statistik 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Xavier de Luna och Marie Wiberg 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2007-06-04 
 
 
Under 2011 disputerade Jenny Häggström med 
avhandlingen ”Selection of smoothing parameters with 
application in causal inference”. Vidare disputerade 
Mathias Lundin med avhandlingen ”Sensitivity analysis of 
untestable assumptions in causal inference”.  
 
En doktorand tillbringade en kortare tid vid University of 
California, Irvine, USA under vårterminen. Utöver det har 
flera av doktoranderna deltagit i internationella 
konferenser.  
 
Vi samarbetar med institutionen för matematik och 
matematisk statistik vad gäller seminarier och kurser för 
forskarutbildningen i statistik. Vi har även samarbete med 
andra systerinstitutioner i Sverige via GRAPES nätverk: 
http://grapestat.se/. 
 
En del av våra doktorander tillhör ”Forskarskolan i 
Befolkningsdynamik och Offentlig politik” eller ”Swedish 
Interdisciplinary Graduate School in Register-based 
Research” (SINGS).  
 
Vi har tillgång till utbildade forskarhandledare inom 
institutionen. En ny doktorand rekryterades under 2011 
från ca 30 ansökningar. Vid slutet av år 2011 hade vi sex 
aktiva doktorander. 
 
Generellt så är disputerade statistiker mycket efterfrågade 
både inom akademin och i övriga samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen  1  
– Mål licentiatexamen    
– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    
– 10–49 % 1  2+1 
– 50–100 % 1 5 1+4 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 1 4 1+3 
      – Utbildningsbidrag    
      – Stipendium    
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ. 1 1 2+2+ 

      – Övrigt eller uppgift saknas    
Antal examina    

– Doktorsexamina  1 1 1+1 
– Licentiatexamina    

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  1  2+0 
– Docenter  1 0+1 

      – Universitetslektorer 1  1+0 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 1  1+0 
– Docenter  1 0+1 

      – Universitetslektorer 1 4 1+4 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning    

– Professorer 1  2+0 
– Docenter  1 0+1 

      – Universitetslektorer 1 3 2+3 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan    

– Professorer    
– Docenter    

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

  0+1 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

1 3 1+2 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 1 5 0+9 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic) 2  2+1 

      – Antal monografier (dr och lic) – –  
    

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

x   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand x   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år x   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP x   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2011 

x   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand x   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander x   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

x   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser x   

Utvärdering av doktorandkurser  x  

 



Statsvetenskap  
 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Docent Christine Hudson 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2007-06-04 
 
Kortfattad text om forskarutbildningen (en spalt) 
Rekrytering och Genomströmning 
Statsvetenskapliga institutionen ger forskarutbildning i 
ämnet statsvetenskap. Under 2011 har en doktorand 
rekryterats (en man). En person har under året disputerat 
(en kvinna). Ingen har avbrutit sina forskarstudier.  

Anställningsbarhet 
De som disputerat vid statsvetenskap har genomgående 
mycket goda arbetsmarknadsutsikter. Av de 14 som 
disputerade under perioden 2006-2011 (fem män, nio 
kvinnor) var vid årsskiftet 2011/12 åtta verksamma vid 
universitet/högskolor medan sex hade anställningar 
utanför universitetsvärlden. 

Tillgång på utbildade forskarhandledare 
I syfte att bättre ta vara på den forskande personalens 
kompetens i forskarutbildningen har handledarkollegiet 
utökats fr.o.m. vårterminen 2009. Det består f.n. av fem 
professorer (varav en är anställd på Institutionen för 
geografi och ekonomisk historia) och en professor 
emeritus, tre docenter, tio universitetslektorer och två 
forskarassistenter. Av dessa är tio kvinnor (två professorer 
och en professor emeritus, två docenter, fyra 
universitetslektorer och en forskarassistent). Förändringen 
innebär också att fler yngre forskare medverkar kring 
forskarutbildningen.  

Under tiden närmast efter antagning utser prefekten efter 
förslag från handledarkollegiet en huvudhandledare samt 
en eller två biträdande handledare. Handledarkollegiet har 
det övergripande ansvaret för all handledning, bl.a. genom 
en årlig uppföljning. Det allmänna intrycket är att 
handledningen fungerar bra vid institutionen.  

En lektor genomgick forskarhandledarutbildningen 2011 
och ytterligare tre kommer att ha avslutat denna i början av 
2012. Totalt har då 15 av handledarna genomgått 
forskarhandledarutbildningen eller motsvarande, vilket 
innebär att 14 av de 15 aktiva doktoranderna har minst en 
handledare med sådan utbildning. 

Institutionen saknar handledarkompetens på minst 
docentnivå inom området freds- och konfliktstudier. 
Professor John Loughlin (Cambridge University) har 
rekryteras som gästprofessor under 3 år för att förstärka 
institutionens kompetens inom detta område.  

 
 
 
 
 

Forskarutbildning     2011 2010 
Om doktorander Män Kv. M + K 
Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1  2+2 
– Mål licentiatexamen   – 
– Senare del av utbildning   – 

Antal aktiva doktorander   * 
– 10–49 %   1+4 
– 50–100 % 5 9 5+7 

Antal doktorander med  
följande försörjning:    

      – Anställning som doktorand 5 9 5+11 
      – Utbildningsbidrag   – 
      – Stipendium   – 
      – Annan anställning inom  
         Umeå univ./ annat univ.   – 

      – Övrigt eller uppgift saknas   1+0 
Antal examina    

– Doktorsexamina  1 1 0+2 
– Licentiatexamina   0+1 

Om handledare    
Aktiva huvudhandledare vid inst.    

– Professorer  1 2 1+2 
– Docenter – 2 0+2 

      – Universitetslektorer 1 2 1+2 
Aktiva bitr. handledare vid inst.    

– Professorer 3 1 3+1 
– Docenter – 2 0+2 

      – Universitetslektorer 4 2 4+2 
Aktiva handledare med formell 
handledarutbildning 

 
 

 
  

– Professorer 1 1 1+0 
– Docenter – 2 0+2 

      – Universitetslektorer 3 1 2+2 
Aktiva handledare med 
motsvarande kompetens som ovan 

 
 

 
  

– Professorer 1 – 1+0 
– Docenter – –  

Internationalisering    
– Antal doktorander som  
   förlagt poänggivande del av  
   utbildningen till annat land 

1  -   0+1 

– Antal doktorander som  
   deltagit i internationella    
   konferenser 

2  6    2+4 

– Antal ämnesspecifika  
   doktorandkurser på engelska 3  5   0+2 

Publiceringsformer för avh.    
– Antal sammanläggnings-     
   avhandlingar (dr och lic)   1   0+1 

      – Antal monografier (dr och lic)       1+2 
    

Uppfylls följande? Helt Delvis Inte 
alls 

Antagning av doktorand har 
föregåtts av utannonsering  
(UmU:s webb, tidskrift etc) 

X   

En huvudhandledare och minst en 
biträdande handledare/doktorand X   

Minst 100 timmars handledning/ 
helårsdoktorand och år X   

Alla under året antagna 
doktorander har fastställda ISP X   

Uppföljning av doktorandernas 
ISP har genomförts minst en gång 
år 2010 

X   

Tillgång till egen arbetsplats för 
alla aktiva doktorand X   

Tillgång till egen dator för alla 
aktiva doktorander X   

Doktorander finns representerade 
i forskarutbildningsutskott 
och/eller annan beslutande organ 

X   

Fastställda kursplaner för 
doktorandkurser X   

Utvärdering av doktorandkurser X   
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