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Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (2) 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se 

Sakkunniga 
Se anvisningar för utseende av sakkunniga på sidan två. 

Utlyst tillsvidareanställning 
Anställning: Universitetslektorat 1-2 st 
Anställningens ämne och ev inriktning: Statsvetenskap 
Diarienummer: AN 2.2.1-325-20

Förslag till sakkunniga1 
Titel och namn: : Elin Naurin, docent 
Akademisk hemvist: Göteborgs universitet 
E-post: : elin.naurin@pol.gu.se
Telefonnummer: 031-786 1243 

Titel och namn: Erik Hysing, docent 
Akademisk hemvist: Örebro universitet 
E-postadress: erik.hysing@oru.se
Telefonnummer: 019 302442 

Datum och förslagsställare: 2020-05-07, Magnus Blomgren 

Förslagsställaren intygar att: 
☒ Ovanstående föreslagna personer har tillfrågats och är villiga att ta uppdraget som sakkunniga.
☒ Ovanstående föreslagna personer anger att inget jävsförhållande föreligger (se sidan två).
Överenskommet datum för när yttrande senast ska vara inskickat: Augusti 2020
…………………………………………………………………………………………………………… 

1 Ange i bilaga eventuella kommentarer, önskemål om undantag från antalet sakkunniga (fler eller färre) etc. 
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Samhällsvetenskapliga fakulteten 901 87 Umeå www.umu.se 

Sakkunniga vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 
– Utlysta tillsvidareanställningar
– Anställningar ett år eller mer
– Anställningar med tidigare förenklat sakkunnigförfarande

Professor (inbegripet adjungerad professor) 
Minst två externa sakkunniga. 
Sakkunniga ska vara professorer. 
Både kvinna och man ska vara representerade. 
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten. 

Universitetslektor 
Två externa sakkunniga. Vid synnerliga skäl kan endast en extern sakkunnig utses. 
Lägst docentnivå. 
Både kvinna och man ska vara representerade. 
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten. 

Biträdande universitetslektor 
Två externa sakkunniga. Vid synnerliga skäl kan endast en extern sakkunnig utses. 
Lägst docentnivå. 
Både kvinna och man ska vara representerade. 
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten. 

Forskare 
Minst en extern sakkunniga. 
Lägst docentnivå. 
Om fler än en sakkunnig ska kvinna och man vara representerade. 
Om fler än en sakkunnig ska de vara från olika lärosäten. 

Docent 
En extern sakkunnig. 
Sakkunnig ska vara professor. 

Beslut om sakkunniga fattas av dekan. Vid anställning av professor kan undantag från sakkunnig-
bedömning beslutas, om det är uppenbart obehövligt för prövning av skickligheten. Dekan kan 
även i övrigt besluta att sakkunnigprövning är uppenbart obehövligt i särskilda fall, t ex om en 
sökandes skicklighet nyligen har prövas i ett annat sammanhang. 

Särskild anhållan med motivering till undantag från sakkunnigförfarande ska bifogas blanketten. 

Jävsförhållande 
Jäv föreligger när en sakkunnig kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild 
omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet, exempelvis 
släkt- eller vänskap eller tidigare nära samarbete genom sampublicering, 16-18 §§ 
förvaltningslagen (2017:900). 
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Ruth Mannelqvist, Dekan 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Beslut 
Dnr FS 1.3.2-564-20

e
Beslut 

2020-05-18 

Sid 1 (1) 

UMEÅ UNIVERSITET 

Beslut om fördelning av doktorandanställningar inom forskningssatsning 
åren 2020-2024 

Fakultetsnämnden vid den samhällsvetenskapliga fakulteten beslutade 2020-03-11 (dnr FS 1.3.2-
564-20) att göra en strategisk forskningssatsning på forskarutbildningen genom att finansiera 15
doktorandanställningar, med början hösten 2020, och att överlåta till dekan att fatta beslut om
fördelning mellan forskarutbildningsämnen.

Utgångspunkt för fördelningen är 1) dimensionering och utformning av forskarutbildning, 2) 
kompetensförsörjningsbehov, samt 3) finansiella möjligheter. Vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten finns i dagsläget 16 forskarutbildningsämnen och fördelningen baseras på en 
genomgång av verksamhets berättelse för forskningsutbildning, verksamhetsplan inklusive 
kompetensförsörjningsplan, ekonomi och budget samt begäran om rekryteringsanhällan och 
utlysningar i rekryteringssystemet Varbi vid fakultetens institntioner och enheter. 

Sammantaget visar genomgången att fyra ämnen har fem eller färre forskarstuderande, medan sju 
ämnen har sänkt andelen studerande med 23 % eller mer de senaste fem åren. Vid tre institutioner 
eller enheter finns finansieringsproblem, medan 10 institutioner har helt eller delvis svårt att 
rekrytera disputerade lärare. I några fall sammanföll alla kriterier för samma enhet eller 
institution, i andra fall inte. 

Beslut 

Dekan Ruth Mannelqvist beslutar att fördela de 15 doktorandanställningarna till totalt sex 
institutioner och enheter: 

• Enheten för ekonomisk historia
• Handelshögskolan
• Institutionen för informatik
• Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
• Institutionen för psykologi
• Institutionen för socialt arbete

två (2) anställningar - bilaga 1 
fyra (4) anställningar - bilaga 2 

två (2) anställningar - bilaga 3 
två (2) anställningar - bilaga 4 
två (2) anställningar - bilaga 5 
tre (3) anställningar - bilaga 6 

Villkor för finansieringen av doktorandanställningarna framgår i bilagorna 1-6. 

För den samhällsvetenskapliga fakulteten 

- - --- --- - - -- -- -----·---samhällsvetenskaplig-fakultet --901-s7·umeå·-·www--:umu:-se- - - -- - --
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