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Professorsutrymmen vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 
2016 (finansiering 2017) 

Bakgrund 

Institutioner och enheters äskanden 

Samhällsvetenskapliga fakulteten beslutade (2012-11-28) att behandla samtliga inkomna ansökningar 

om begäran att prövas för befordran till professor vid ett enda tillfälle under året och att behandla frå-

gan tillsammans med institutionernas önskemål om eventuella ersättningsrekryteringar med anled-

ning av exempelvis pensionsavgångar och flyttning. Detta förfaringssätt tillämpades också under 2016. 

Samtliga prefekter och föreståndare vid samhällsvetenskaplig fakultet ombads att senast 31 december 

2015 inkomma till fakulteten med en ansökan om behovet av professorer för verksamhetsår 2016 och 

2018 med medelstilldelning för åren 2017 respektive 2019. Då rektor behandlar ansökning om att få 

prövas för befordran ska ansökan bedömas utifrån verksamhetens behov och förutsättningar för såväl 

institution som fakultet.  

Ansökningar om att prövas för befordran från enskilda 

Parallellt med ovanstående process gavs möjlighet för personer som önskade bli prövade för befordran 

till professor i enlighet med fakultetens handläggningsordning för befordran till professor (Dnr 300-

2990-12) att lämna in en ansökan till registrator. Vid ansökningstidens utgång kan det konstateras att 

en sådan ansökning om prövning lämnats in av docent Anders D. Olofsson, pedagogiska institutionen.  

Pågående ärenden 

För närvarande finns flera anställningar som professor utlysta eller under tillsättning. Detta som 

konsekvens av fjolårets eller tidigare års beslut. Dessa anställningar förväntas att bli tillsatta under 

läsåret 2016: 

 Juridik 

 Kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi 

 Sociologi  

 Gastronomi 

 Statsvetenskap 

 

Sedan 2015 kräver fakulteten att tilldelade professorsutrymmen utlyses inom det kalenderår som de 

beviljades i. 
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Antal professorsutrymmen 

Pensionsavgångar  

Antalet professorsutrymmen baseras utifrån det ekonomiska utrymmet för professorer samt utifrån 

rörligheten inom professorsgruppen baserad på pensionsavgångar, tjänstledigheter och övriga avgång-

ar. De närmaste åren räknar vi med följande avgångar:  

2016 6 

2017 2 

2018 4 

2019 3 

2020 6 

Utrymmen baserade på tillgängliga ekonomiska resurser   

Mot bakgrund av frigjorda ekonomiska utrymmen i form av pensionsavgångar och tjänstledigheter 

räknar vi med att kunna satsa sammanlagt 4,2 till 5,3 miljoner kronor på nya professorsanställningar 

under åren 2017 och 2018, vilket innebär 8 till 10 antal utrymmen. Dessa bör utlysas ht 2016 

respektive ht 2017. 

Institutionernas önskemål 
Institutioner och enheter ombads inkomma med önskemål, utifrån institutionens budget och övriga 

planeringsinstrument exempelvis kompetensförsörjningsplan, om utlysningsbehov av professors-

anställningar i nedanstående kategorier med angivande om utlysning bör ske externt eller om det 

finns personer vid institutionen som borde prövas för befordran:  

Extern utlysning eller prövning för befordran 

1. Ersätta pensionsavgångar  

2. Ersätta professorer som flyttar från institutionen 

3. Önskemål om särskilda satsningar  

 

Av institutionens/enhetens ansökan ska framgå: 

– Verksamhetens behov 

– Verksamhetens förutsättningar 

– Övriga omständigheter som institutionen vill åberopa  

Inkomna önskemål 

Sammanlagt har 12 av 20 institutioner/enheter inkommit med önskemål om fler ca 20 utrymmen 

avseende de närmaste åren. Inget specifikt har sagts om fördelning mellan åren och nya professorer 

kan tidigast tillträda under ht 2017 och framåt. Av institutionernas önskemål så framgår att 

majoriteten avser utlysningar.  
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Kriterier och fördelning  

1. Antal tillgängliga utrymmen 

Total 8-10 stycken för 2016 och 2017  

2. Kriterier   

Under tidigare år har följande kriterier legat till grund för fördelningen av lediga utrymmen mellan 

institutioner/ämnen (utan inbördes rangordning):   

Jämställdhet 

Fakulteten som helhet respektive institutionens professorer. 

Starka områden/Strategiska områden  

Rör både nuvarande starka områden och fakultetens behov av att satsa på nya områden, komplettera 

eller förstärka forskningsområden eller ämnen. 

Forskningsanknytning av undervisning 

Avser både undervisning på grundnivå och avancerad nivå liksom utbildning på forskarnivå. 

”Lägsta professorsnivå” 

Finns det en ”skamgräns” på hur många professorer det bör finns i det enskilda ämnet? Målsättningen 

är att inget forskarutbildningsämne ska vara professorslöst och att alla institutioner bör ha minst två 

professorer.  

3. Tillämpning av kriterier 

Jämställdhet utgör för närvarande inte en specifik anledning till särskilda satsningar. För närvarande 

är 36 % av fakultetens professorer kvinnor. Pensionsavgångarna bland professorer under åren 2016 

och framåt kommer dock att omfatta flera kvinnliga professorer vilket innebär att kriteriet eventuellt 

behöver tillämpas under de kommande åren. Fakulteten avvaktar i sammanhanget också eventuella 

centrala satsningar av Umeå universitet. 

Redan ifjol konstaterades att när det gäller starka och strategiska områden förfogar fakulteten för när-

varande inte över en aktuell prioriteringslista. I den senaste QS World Subject Ranking identifieras 

endast geografi som starkt område inom samhällsvetenskap vid universitetet, men det är oklart på 

vilka premisser sådana rankingar har tillkommit. En ansökan avser dock en professur i åldrandeforsk-

ning resp. demografi vid CEDAR som är ett strategiskt område för universitetet. Universitetsledningen 

har kontaktat fakulteten rörande framtida stöd för forskningen vid CEDAR som har tidigare lovats 

som konsekvens av en positiv extern utvärdering av verksamheten. En professur är samhällsveten-

skapliga fakultetens medfinansiering till en sådan satsning som förväntas uppgå till ca 15 MSEK under 

en fyraårsperiod (inklusive professuren). 

Institutionernas äskanden för nya professorsutrymmen är omfattande, men i många fall syftar dessa 

till framtiden och pensionsavgångar snarare än att täcka akuta behov. För att kunna prioritera mellan 

dessa initiativ har en modell tagits fram för att underlätta allokeringen av professorsutrymmen. I 

modellen allokeras åtminstone ett professorsutrymme per institution/enhet (”skamgräns”). 

Resterande professorsutrymmen antas vara proportionella till institutioners/enheters genomsnittliga 
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andel av fakultetsanslag som allokeras för publiceringar resp. externa medel. Med hänsyn till pen-

sionsavgångar resp. uppsägningar kan det sedan beräknas huruvida institutioner har fler eller färre 

professorer än beräknat i modellen. 

I detta sammanhang är det viktigt att modellen inte bör hanteras som deterministisk utan snarare som 

ett underlag för teoretiska bedömningar. Fakulteten har givetvis fortsatt friheten att göra avvikande 

bedömningar inte minst om goda skäl föreligger. Fördelen med modellen är dock att den är 

förutsägbar och innebär att institutionerna/enheter kan ägna sig åt strategiskt arbete för att förbättra 

möjligheten att få professorsutrymmen. 

 

 

Prof 
2015 

Prof 
2016 

Skam-
gräns 

Prof-
SG  

Ext. Fin 
(%) 

Publ 
(%) Snitt 

Prof 
Est  

Avvikelse 
2016 

2180 Pedagogiska ins 3 3 1 2  3,3 9 6,2 3  1,2 

2193 Tillämpad utbil 6 4 1 3  7,9 6,7 7,3 4  0,8 

2200 Psykologi 7 7 1 6  8,8 12,2 10,5 5  -0,5 

2220 Sociologiska in 5 5 1 4  12,7 11,1 11,9 6  2,2 

2273-01 USBE Företag 9 8 1 7  7,8 11,2 9,5 5  -2,1 

2273-02 USBE Nationa 7 7 1 6  6,6 7 6,8 4  -2,5 

2273-03 USBE Statist 2 2 1 1  4,2 4,1 4,2 2  1,2 

2300 Juridiska insti 4 4 1 3  3,8 4,7 4,3 2  -0,8 

2310 Juridiskt forum 1 1 1 0  1,2 1,2 1,2 1  0,6 

2340 Statsvetenskapl 7 7 1 6  9 7,7 8,4 4  -1,7 

2360 Ekonomisk histo 2 2 1 1  2,3 1,9 2,1 1  0,1 

2400 Socialt arbete 6 6 1 5  6,9 8 7,5 4  -1,1 

2500 Geografi och ek 6 6 1 5  14,2 10 12,1 6  1,3 

2700 Informatik 6 4 1 3  10,4 3,2 6,8 4  0,5 

2750 Kostvetenskap 1 1 1 0  0,8 2 1,4 1  0,7 

SUM 72 67 15 52         52,0   0 

2800 CERUM 1  1         

2850 UCGS 1  1         

2910-05 Cedar 1  1         

2050 Polisutbildning 1  1         

2880 RH 1  1         

 

Med hänsyn till den beräknade fördelningen har en helhetsbedömning gjort som beaktar dels den 

beräknade avvikelsen från en ideal fördelning av professurer, dels framtida pensionsavgångar bortom 

2016. Även fakultetens ekonomiska avsättningar för docenter har tagits med i bedömningen.  

 

 

mailto:dieter.muller@geography.umu.se
http://www.umu.se/


 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Dieter K. Müller/dekan 

Telefon: 090-786 50 00. 

dieter.muller@geography.umu.se 

www.umu.se 

 

Bilaga § 50 

 

Beslut 

2016-03-22 

 

Dnr FS 1.3.2-528-16 

 

Sid 5 (5) 

 

Beslut 

Fakultetsnämnden beslutar 

 att fastställa att allokerade professorsutrymmen ska resultera i utlysta professorsanställningar 

inom det kalenderår då beslutet har fattats  

 att möjligheten att lysa ut professorsanställningar senare än det kalenderår då det beviljades 

inte kommer att medges  

 att fastställa att för åren 2017 och 2018 (finansiering) finns fakultetsmedel motsvarande totalt 

8-10 professorsutrymmen 

 att föreslå rektor att avslå Anders D. Olofssons ansökan om prövning för befordran med 

hänvisning till fakultetens tillgängliga resurser och prioriteringar 

 att för utlysning år 2016 fördela professorsutrymmena enligt följande; 

o CEDAR 

o Sociologi 

o Informatik 

o Handelshögskolan 
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