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Utbildning på forskarnivå 
2021 – en översikt 
 
Efter denna översikt av hur forskarutbildning utvecklats på fa-
kultetsövergripande nivå kommer varje forskarutbildningsäm-
nes verksamhetsberättelse och –plan att presenteras. 
 

Under de två senaste åren har totalt 72 doktorander antagits 

till fakultetens forskarutbildning, vilket är glädjande med tanke 
på de senaste årens nedgång av antalet antagna. År 2021 an-
togs 35 doktorander (20 kvinnor och 15 män). Doktoranderna 
är relativt jämnt spridda mellan fakultetens forskarutbild-
ningsämnen, med antagning till 14 av fakultetens totalt 17 äm-
nen.   
  
Diagram 1: Antal nyantagna doktorander för åren 2012 – 2021  

  
Doktorandfinansiering inom fakulteten sker i huvudsak genom 
forskningsanslag (67 % för 2021). Den externa finansieringen 
står för ca 20 procent och resterande ca 13 procent finansieras 
via grundutbildningen, eftersom doktorander ofta undervisar 
en del av sin forskarutbildningstid.  
  
Diagram 2: Finansiering doktorander åren 2017 – 2021  

  
Andelen kvinnor bland de antagna doktoranderna minskade 
från 65 procent 2020 till 57 procent år 2021. Totalt ligger an-

delen kvinnor fortfarande i nivå med den mer långsiktiga tren-
den att en liten majoritet, ungefär 55 procent, av de aktiva fors-
karstudenterna är kvinnor.   

 

Diagram 3: Andel nyantagna kvinnor för åren 2012 – 2021  

  
Antalet aktiva doktorander ökade från 156 år 2020 till 167 år 
2021, ökningen beror till stor del på den doktorandsatsning fa-
kulteten gjorde hösten 2020.   
  
Diagram 4: Antal aktiva doktorander åren 2012 - 2021  

  
Antalet uttagna doktorsexamen uppgick till 22 år 2021 (jmf 28 
år 2028). Sett ur ett längre tidsperspektiv så har antalet ut-
tagna examina varierat mellan åren men med en sjunkande 
trend framför allt på grund av att antagningen av nya dokto-
rander minskat sedan 2012.  
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Diagram 5: Antal doktorsexamina åren 2012 – 2021 

  
Medianstudietiden från antagning till doktorsexamen inom 
den samhällsvetenskapliga fakulteten är relativt konstant de 
senaste åren, mellan 8,2 och 8,7 kalenderhalvår, under tidsin-
tervallet 2016–2020.  

 

Diagram 6: Medianstudietiden i antal år för doktorander (be-
räkningarna för nettostudietiden baseras på rapporterad akti-
vitetsgrad i Ladok).  

    
Fakulteten har under 2021 administrerat 8 fakultetsövergri-
pande forskarkurser. Antalet kursdeltagare har minskat de 
senaste åren eftersom antalet aktiva doktorander minskat. 
Sannolikt kommer dock deltagandet att öka från och med 2021 
eftersom antagningen till forskarutbildningen under hösten 
2020 var större än på många år. Kursen Information retrieval 
and academic publishing ges i samarbete med Universitetsbib-
lioteket, medan övriga kurser ges av lärare vid fakultetens in-
stitutioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Antal deltagare i fakultetens institutionsövergripande 
forskarkurser 2021   
Forskarkurs   Antal deltagare 

jämfört med 
2020  

   
Vårterminen 2021  

   

Social Science in Context: Historical, Con-
temporary and Global Perspectives, 7,5 
ECTS  

6 (1)  

Multivariate Analysis for the Social Sci-
ences, 7,5 ECTS, 50%   

4 (5)  

Qualitative Research Methods for the So-
cial Sciences with focus on interviews and 
observations, 7,5 ECTS, 50 %   

22 (15)  

   
Höstterminen 2021  

   

Qualitative research methods for the Social 
Sciences with focus on Grounded theory 
and Discourse analysis, 7,5 ECTS   

18 (12)  

Quantitative Research Methods for the So-
cial Sciences/Statistics for the Social Sci-
ences 7,5 ECTS   

19 (13)  

Planning research and writing successful 
applications, 7,5 hp  

8 (0)  

Information retrieval and academic pub-
lishing, 1,5 ECTS   

4 (6)  

Etik i samhällsvetenskaplig forskning, 4,5 / 
7,5hp  

14 (4)  

Totalt antal kursdeltagare från fakul-
teten   

 95 (56)  

  
  
Samhällsvetenskapliga fakulteten är involverad i universitetets 
gemensamma företagsforskarskola, som kanske är det mest 
konkreta sättet att samverka med det omgivande samhället i en 
forskarutbildning. Flera av fakultetens forskarämnen är repre-
senterade i denna forskarskola, som till exempel företagseko-
nomi, pedagogik och socialt arbete.  
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Beteendevetenskapliga 
mätningar  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Hanna Eklöf  
 
Examinator: 
Hanna Eklöf 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2015-02-02 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Ämnet beteendevetenskapliga mätningar (BVM) handlar om att 
utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system 
för att beskriva, tolka och förstå individers och gruppers kun-
skaper, färdigheter och attityder. Det är ett unikt forskarutbild-
ningsämne i Sverige, men väl etablerat internationellt. Eftersom 
det inte finns grundutbildning i ämnet rekryteras forskarstu-

derande från något av ämnena pedagogik, psykologi, statistik el-
ler sociologi. Det läggs därför stor tonvikt vid de obligatoriska 
forskarutbildningskurserna, eftersom de definierar ämnet. Öv-
riga kurser väljs för att komplettera den forskarstuderandes ti-
digare utbildning och för att ge de kunskaper som krävs för 
forskningen.  
 
Det är en mindre forskningsmiljö, dock med framgångsrika 
forskare vad gäller projekt och publikationer, och med etablerad 
samverkan med forskare vid andra institutioner och lärosäten; 
såväl nationellt som internationellt.  
 
Ett viktigt samarbete finns med forskare vid den pedagogiska 
fakulteten vid Göteborgs universitet som bedriver liknande 
forskning och forskarutbildning som BVM, framför allt genom 
den gemensamma forskarskolan QRM (se qrm.gu.se och 
qrm.se). Provutvecklingsverksamheten vid institutionen ger 
forskarstuderande möjligheter att ta del av utvecklingsarbete 
kring storskaliga prov som nationella prov och högskoleprovet, 
nätverk kopplade till dessa och data som generas från dessa pro-
jekt. 
 
Viktiga händelser 

År 2021 präglades av Covid-pandemin och de ändrade förhål-
landen denna inneburit för alla universitetsanställda och där-
med även våra forskarstuderande. Detta har inneburit arbete på 
distans liksom digitala möten och konferenser i stället för fy-
siska. Kurser, handledning, doktoranddagar, planerat konfe-
rensdeltagande och andra möten har dock kunnat genomföras i 
stort sett enligt plan, om än i digital form. Vissa doktorander har 
haft planerade datainsamlingar som fått skjutas på framtiden 
men doktoranderna har tillsammans med handledare hittat 
vägar framåt i form av exempelvis metaanalys i stället för arbete 
med empiriska data, så över lag har forskarutbildningen rullat 
på om än förhållandena inte varit optimala.  
 
Antagning av nya doktorander sker vanligen vartannat år och 
därför antogs inga nya doktorander under 2021. Inte heller hade 
vi någon doktorand som disputerade under 2021. Däremot fick 
vi det positiva beskedet att institutionen och UmU tillsammans 
med Göteborgs universitet (medelförvaltare) och Uppsala uni-
versitet beviljats ytterligare fyra års finansiering av Vetenskaps-
rådet för forskarskolan QRM, Kvantitativa metoder i utbild-
ningsvetenskaplig forskning. Denna forskarskola ger BVM:s 
doktorander tillgång till ämnesanknutna kurser av hög kvalitet 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 0 0 1+0 

– Mål doktorsexamen   1+0 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 2 2 3+2 

Antal doktorander med anställning som dok-
torand 

2 2 3+2 

Antal examina   1 

– Doktorsexamina    1+0 

– Licentiatexamina   0 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

0 1 0+1 

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser (digitalt 2020 och 2021) 

2 1 3+2 

Antal doktorander som under utbildningen 
vistats utomlands en månad eller längre 

0 1 0+1 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på eng-
elska som institutionen erbjuder 

6  6 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

0 0 0 
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och tillgång till ett rikt nationellt och internationellt nätverk var-
för det är mycket glädjande att vi kommer kunna erbjuda våra 
(och andra) doktorander tillgång till denna plattform ytterligare 
fyra år framåt. Under 2021 anordnade QRM också sin årliga 
konferens (i digital form) och där deltog BVM-doktorander till-
sammans med ett 60-tal andra nationella och internationella 
forskare.  
 
Även TUV anordnade en forskningskonferens under tre dagar i 
september 2021, där BVM:s doktorander deltog och tillsam-
mans med övriga anställda bidrog till att teckna en bred bild 
över institutionens pågående forskning.  
 
Även om inga internationella resor kunde genomföras under 
2021 deltog tre av våra doktorander med forskningspresentat-
ioner vid internationella konferenser som genomfördes under 
året i digital form. En av våra doktorander har också haft ett ak-
tivt utbyte med ETS (Educational Testing Service, Princeton, 
NJ, USA) under året. 
 
Vidare beslutades under 2021 om förlängning av anknytning för 
vår affilierade professor, Gavin Brown från University of Auck-
land, New Zealand, vilket också var en positiv händelse då han 
fungerat som en inspirationskälla och ett stöd för flera av våra 
doktorander och nu kan fortsätta i den rollen.   
 
Tidigare års VB/VP eller extern granskning 
Inga större förändringar av forskarutbildningen har genomförts 
under 2021. Under 2020 genomgick ämnet en extern gransk-
ning som föll väl ut, med några förslag på möjliga förbättringar. 
Dessa beaktas i planeringen av aktiviteter och doktorandernas 
ISP. Under år 2022 kommer den allmänna studieplanen att re-
videras och kursplanerna för de obligatoriska kurserna uppdat-
eras. I detta arbete kommer synpunkter från den externa 
granskningen att tas hänsyn till. 
 

Långsiktig strategi 

För att forskarutbildningen ska bedrivas med hög kvalitet finns 
ett antal särskilt centrala långsiktiga strategier. En av dessa är 
en kontinuerlig rekrytering av doktorander för att upprätthålla 
en kritisk massa. Institutionen har prioriterat att göra doktor-
andantagningar vartannat år och bvm:s ambition är att anta i 
snitt en doktorand per år, varför målet är att anta två doktoran-
der vid varje antagningstillfälle. Förra omgången antogs bara en 

doktorand, men för att inte doktorandgruppen ska bli alltför li-
ten finns en stark ambition att kunna anta (minst) två doktoran-
der vid varje antagningsomgång under de kommande åren.  En 
annan långsiktig strategi är att värna om och stärka den egna 
miljön och forskningens kvalitet genom såväl internt som ex-
ternt samarbete. För forskarutbildningen är det särskilt viktigt 
att fortsätta samarbetet med Göteborgs universitet i bedrivan-
det av forskarskolan QRM och etableringen av det nätverk som 
forskarskolan gett en bra grund till. I och med att forskarskolan 
fått fortsatt finansiering i fyra år är möjligheterna till detta 
mycket goda.  
 
För det långsiktiga strategiska arbetet för att säkra forskarut-
bildningens kvalitet finns viktiga stödstrukturer: Forskarutbild-
ningen planeras och utvecklas i nära samråd med institutionens 
forsknings- och forskarutbildningsutskott (FFU) och med biträ-
dande prefekt med övergripande ansvar för forskning och fors-
karutbildning (under 2021 docent Christina Wikström, under 
2022 professor Bert Jonsson). I utskottet och i arbetsmöten där 
biträdande prefekt och forskarutbildningsansvariga deltar dis-
kuteras och hanteras kvalitets- och utvecklingsfrågor. 
 
Forskningsanknytning 
I forskningsmiljön vid institutionen ingår forskare som dispute-
rat i beteendevetenskapliga mätningar, pedagogik och psyko-
logi.  BVMs verksamhet är i huvudsak externfinansierad (ut-
veckling och utvärdering av Högskoleprovet och nationella 
prov), vilket gör att antalet forskare och forskarstuderande inom 
ämnet inte är så stort. Vid 2022 års början är en professor, tre 
docenter, en postdoktor och fyra doktorander verksamma med 
forskning inom ämnet beteendevetenskapliga mätningar. I fors-
kargruppen ingår också en affilierad professor (Gavin Brown, 
University of Auckland) som ett normalt år tillbringar åt-
minstone en period vid institutionen Det finns däröver ett antal 
disputerade personer anställda i forskningsprojekt och provut-
vecklingsprojekten vid institutionen. I miljön ingår även i 
högsta grad forskare anställda vid andra institutioner och läro-
säten. Det sker en hög grad av samverkan i form av gemen-
samma projekt, där såväl seniora forskare som doktorander del-
tar, både internationellt och nationellt.  Varannan vecka sker 
forskarmöten som leds av professorn och tillika ämnesföreträ-
daren, där samtliga forskare och forskarstuderande vid BVM 
deltar. 
 
Vid institutionen i stort (Tillämpad utbildningsvetenskap) var 
sju professorer, 12 docenter och ett 20-tal lektorer verksamma 
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under 2021. Institutionens forskare har under lång tid varit 
framgångsrika med att erhålla externa forskningsanslag, och ett 
flertal leder stora forskningsprojekt. Den aktiva forskningsmil-
jön kommer doktoranderna till del på flera sätt, i form av exem-
pelvis nätverk, samarbete och inbjudna forskares medverkan i 
institutionsseminarier.  
 

Säkring av nationella mål, uppföljning och återkopp-
ling 

Alla forskarstuderande i BVM har minst två handledare samt en 
referensperson (i normalfallet forskarutbildningsansvarig). Alla 
doktoranders huvudhandledare är docent- eller professorskom-
petenta.  
 
Utöver regelbunden handledning är det årliga arbetet med upp-
följning av doktorandernas individuella studieplaner en viktig 
del i att säkerställa utbildningens kvalitet och måluppfyllelse. I 
den årliga ISP-uppföljningen ingår den forskarstuderande, den-
nes handledare och referenspersonen. Vid uppföljningen disku-
teras planering och progression i relation till de nationella må-
len, som är bilagda varje doktorands ISP i matrisform, och i re-
lation till forskarstuderandes forskningsplan, tidsplan och tidi-
gare ISP. Frågor om internationalisering och arbetsmiljö be-
handlas också. Referenspersonen ger rekommendation till 
handledare och doktorand vad gäller fortsatt planering och om 
eventuella åtgärder om avvikelser skett. Det sker även en årlig 
uppföljning i form av den så kallade ”doktoranddagen”, vilken 
infaller under vårterminen, där samtliga forskarstuderande, 
handledare och även forskarutbildningsansvarig person deltar. 
Vid detta tillfälle presenteras och diskuteras doktorandernas 
pågående och planerade forskning, nya forskningsidéer, kom-
mande kurser samt önskemål om kurser eller andra aktiviteter. 
Precis som andra anställda vid institutionen deltar de forskar-
studerande i institutionens årliga planeringsdag, vilken i regel 
sker i augusti.  
 
I övrigt presenterar de forskarstuderande sin forskning regel-
bundet, både internt vid institutionens och forskarskolan FU:s 
doktorandseminarier, vid öppna seminarier och vid konferen-
ser. Alla förväntas att presentera sitt arbete vid minst en inter-
nationell konferens. Senast 6 månader innan disputationen pre-
senteras artiklar samt utkast till kappa vid ett sk 90%-semi-
narium, med en intern och en extern läsare som granskar och 
sedan diskuterar arbetet med den forskarstuderande.  
 

Internationalisering i utbildningen 
Internationalisering i olika former uppmuntras. I första hand 
handlar det om att de forskarstuderande ges möjlighet att delta 
i internationella konferenser, kurser och workshops. Doktoran-
derna uppmuntras att söka internationella utbyten, ”interships” 
etc. Ett ”vanligt år” har vi också normalt flera kortare eller längre 
besök av internationella kollegor som doktoranderna ges möj-
lighet att interagera med. Under 2021 var möjligheterna till fy-
sisk internationalisering begränsad, men forskningsmiljön hade 
ett internationellt besök under hösten, en av våra doktorander 
har som nämnts haft ett utbyte med ETS i USA, flera doktoran-
der har presenterat på konferenser och haft andra kontakter 
med internationella forskare. Alla utom en av doktoranderna i 
BVM är kopplade till lärarhögskolans forskarskola FU och får 
även genom denna möjlighet till utbyten och internat vid inter-
nationella lärosäten. I den egna forskarskolan QRMs kurser och 
övriga aktiviteter deltar forskarstuderande från både svenska 
och utländska lärosäten. Samtliga handledare är aktiva i inter-
nationella samarbetsprojekt och nätverk vilket kommer dokto-
randerna till godo. 
 
Doktorander vid TUV har ett eget konto för expenser som fram-
för allt är avsett för konferensdeltagande, i händelse av att de 
inte erhåller finansiering på annat sätt. De förväntas dock aktivt 
söka sådana medel då det också förbereder för framtida ansök-
ningar om forskningsfinansiering. Därutöver finns även sär-
skilda medel vid institutionen för språkgranskning av engelska 
texter, i syfte att främja internationalisering i utbildningen. 
Samtliga avhandlingar i BVM skrivs på engelska. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsperspektivet beaktas i såväl rekrytering som i öv-
rig verksamhet som har att göra med representation i utskott, 
läsare av texter, betygsnämnder och liknande. I dagsläget har vi 
en jämn fördelning mellan män och kvinnor bland doktoran-
derna och en relativt jämn fördelning bland handledarna. Fler 
doktorander har en manlig huvudhandledare än en kvinnlig, 
men totalt i handledargruppen är könsfördelningen jämn. Vid 
rekryteringen till doktorandtjänster har de sökandes meriter i 
första hand styrt urval och antagning, och tilldelningen av hand-
ledare sker primärt utifrån forskningsinriktningar, även om 
jämställdhetsperspektivet beaktas. 
 

Samverkan och arbetslivsanknytning 
Beteendevetenskapliga mätningar är ett ämne med tillämpad 
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och tvärvetenskaplig karaktär, och utbildning inom vårt ämne 
ger kompetenser som är användbara inom många områden, 
inom och utanför universitetet. Det finns en efterfrågan på per-
soner med kompetens i beteendevetenskapliga mätningar och 
disputerade personer som inte stannat på institutionen har 
framförallt rekryterats till andra institutioner vid universitetet.   
Doktorander i beteendevetenskapliga mätningar kommer ge-
nom sina avhandlingsarbeten vidare ofta i indirekt eller direkt 
kontakt med skolor och andra statliga myndigheter (Skolverket, 
Högskoleverket, Polismyndigheten etc.) vilket innebär samver-
kansmöjligheter och en inblick i arbetsliv som kan vara relevant 
för våra forskarstuderande.  
De forskarstuderande uppmuntras till och ges möjlighet att gå 
universitetspedagogiska kurser som en del av sin utbildning el-
ler institutionstjänstgöring. De ges vidare möjlighet att under-
visa en mindre del av sin tjänst om sådant intresse finns. Ef-
tersom det inte finns någon grundutbildning i ämnet, sker ut-
bildningsrelaterad samverkan i relativ hög utsträckning med 
andra institutioner där det finns behov av kompetens inom mä-
tområdet. Detta har också gjort att flera av BVMs doktorander 
har rekryterats av dessa efter de disputerat. Doktoranderna i 
BVM bedriver dock i huvudsak forskarstudier på heltid vilket 
gör att den samverkan som sker i regel styrs av doktorandens 
egna önskemål och initiativ. Under senare delen av doktoran-
dens utbildning diskuterar handledare, doktorand och referens-
person framåtsyftande kring karriärplanering och anställnings-
barhet i samband med uppföljning av den individuella studie-
planen.  
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Hållbarhet handlar ytterst om att värna om och förvalta jordens 
resurser med framtiden och framtida generationer i åtanke, och 
i arbetet med detta blir utbildningsfrågor särskilt viktiga. Ämnet 
beteendevetenskapliga mätningar och den forskning som bed-
rivs i ämnet är viktig med avseende på detta eftersom ämnet 
handlar om hur tillförlitliga och rättvisande bedömningssystem 
och mätinstrument som tester och prov kan konstrueras, hur 
storskaliga prov och skolans betyg fungerar i praktiken och vilka 
konsekvenser de har ur ett samhälleligt och ett individperspek-
tiv, där förutsättningarna som ges elever med särskilda behov 
studeras i flertalet projekt. Det kan gälla internationella studier, 
urvalssystem och urvalsinstrument till yrken och utbildningar, 
och om bedömningar i och av skolan, där validitetsfrågor av re-
levans för hållbar utbildning är centrala.  
 
 

Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Samtliga forskarstuderande i BVM har tillgång till egen arbets-
plats, ofta i delat rum. Önskemål om eget rum beviljas om möj-
ligheter till detta finns. I övrigt gäller samma förutsättningar 
som för alla andra anställda vid institutionen när det gäller lo-
kaler och personalaktiviteter. 
 
Alla forskarstuderande har också tillgång till nödvändig infra-
struktur vad gäller datorer, de mjukvaror som de behöver, skri-
vare och övrigt material samt ett konto för expenser, se vidare 
under internationalisering. 
 

Doktoranderna förväntas, precis som alla andra anställda, delta 
i institutionens arbetsplatsträffar, planeringsdagar och lik-
nande. En forskarstuderande från respektive forskarutbild-
ningsämne vid TUV representerar doktoranderna i institution-
ens forsknings- och forskarutbildningsutskott.  
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Ekonomisk historia  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Magnus Lindmark 
 
Examinator: 
Magnus Lindmark 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-03-31 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen   1+1 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 1 1 2+1 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

2 1 2+1 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1   
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

1 1  

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser 

   

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad eller 
längre 

   

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på eng-
elska som institutionen erbjuder 

   

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

   

 
 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Forskning i ekonomisk historia behandlar hur villkoren för hus-
hållning av knappa resurser har sett ut förr och hur och varför 
villkoren har förändrats över tid. Därmed berörs flera aspekter 
av långsiktig samhällsförändring. Både förlopp och drivkrafter 
bakom långsiktiga strukturella förändringar och historiska bryt-
punkter studeras. Samspelet mellan tekniska system, ekono-
miska strukturer, samhällets formella och informella regelsy-
stem och enskilda aktörer betonas i regel, där både företag, stat 

och hushåll är viktiga aktörskategorier i ekonomisk-historisk 
forskning. 

Dagsaktuella frågor om globalisering, hållbarhet, migration, 
riskhantering och genus studeras i ekonomisk-historiskt per-
spektiv, liksom klassiska frågor om ekonomisk tillväxt, mone-
tära förhållanden, arbetsmarknad och fördelning under olika 
perioder. 

Institutionens lärare och forskare deltar i olika nationella och 
internationella nätverk, organisationer och projekt, och publi-
cerar sig i både i internationella tidskrifter, böcker på internat-
ionella och svenska förlag och i mer populärvetenskapliga sam-
manhang.  

Forskarutbildningen syftar till att ge doktoranderna vetenskap-
lig skolning och grundliga kunskaper i ekonomisk historia, så att 
de efter genomgången utbildning är självständiga, kompetenta, 
kreativa och kritiskt tänkande forskare.  

Målet för utbildningen är att den studerande skall tillägna sig 
tillräcklig skicklighet i historisk och samhällsvetenskaplig me-
tod för att kritiskt och självständigt lösa ekonomisk-historiska 
forskningsuppgifter och genom en vetenskaplig avhandling bi-
dra till den ekonomisk-historiska forskningens utveckling. 

Ytterligare ett mål är att doktoranden skall tillägna sig sådan pe-
dagogisk och informativ skicklighet att han/hon kan förmedla 
sin kunskap inom och utom högskolevärlden. De kunskaper och 
färdigheter som en doktor i ekonomisk historia förvärvar utgör 
en fast grund för en framtida verksamhet inom forskning och 
undervisning, utredningsverksamhet inom offentlig eller privat 
förvaltning, näringsliv, massmedia, arkiv, bibliotek osv. 

Viktiga händelser 
2021 präglades av pandemin med nya rutiner för seminarier och 
annan forskningsrelaterad verksamhet.   
Flera forskningsansökningar skickades in från enheten. Utdel-
ningen från forskningsråden blev bättre än förväntat, med bifall 
för tre större projekt från VR samt Formas. Ett av VR-projekten 
möjliggjorde att en forskare som tidigare varit anställd på en-
heten kan anställas 2022. 
 
Under hösten skedde en disputation och en person anställdes en 
postdoc inom ramarna för fakultetens postdoc satsning.  
Publiceringstakten i internationella tidskrifter är god och flera 
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av institutionens forskare är representerade i olika lokala, nat-
ionella och internationella sammanhang.  
Enheten spelar en aktiv roll i den nationella forskarskolan.  
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Målsättningen att ytterligare utveckla de egna II-, III- och IV-
nivåerna för en starkare lokal rekryteringsbas av potentiella 
forskarutbildningsstuderande har påbörjats men inte gått in i en 
mer intensiv fas. 
 
Enhetens mål är att anta två doktorander vartannat år har delvis 
mötts genom att UCGS beslutar att samfinansiera en dokto-
randtjänst med start i september 2022. Vid årsskiftet 2021/22 
var det oklart om de ekonomiska resurserna finns för ytterligare 
en doktorandtjänst.  
 
Långsiktig strategi 
Antalet doktorander ligger på den planerade nivån. Enhetens 
mål att anta två doktorander vartannat år, så att doktorand-
gruppen består av fyra personer under en fyra års cykel, kvar-
står. Under 2022 ska därför två doktorander rekryteras. Målet 
är också att öka andelen sökanden från UmU vilket ska ske ge-
nom utveckling av kurser på GU. Kursutveckling sker i hög grad 
inom den nationella forskarskolan.  
 
Forskningsanknytning 
Enheten hade under utgången av 2021 två professorer, tre do-
center, fem lektorer och en postdoc som utgör den fast anställda 
lärar- och forskarpersonalen. Två doktorander och en stipendi-
efinansierad posdoc var också knutna till enheten.  
För att forskarutbildningens kvalitet ska upprätthållas med få 
doktorander, genomförs den i en lokal, nationell och internat-
ionell miljö. 
 
Dels deltar doktoranderna i fakultetens forskarkurser. De pre-
senterar också sitt avhandlingsarbete och andra texter, som 
konferenspapers, på enhetens högre seminarium. Alla dokto-
rander läser kurser i det nationella forskarnätverkets regi, där 
det ges ett kurspaket i metod-; teori-, käll- och arkivkunskap och 
läskurser. Enhetens forskare är ofta engagerade i dessa kurser. 
Där deltar doktorander från de fem lärosäten i Sverige där det 
finns forskarutbildning i ekonomisk historia. Doktoranderna 
har också möjlighet att läsa kurser på distans vid övriga lärosä-
ten, vilket ger ett stort utbud av generella kurser och specialkur-
ser. Dessutom är det obligatoriskt för doktoranderna i Umeå att 

läsa minst en kurs i ett europeiskt forskarutbilningssamarbete. 
I det nationella samarbetet ges också spetskompetenskurser 
som alternerar mellan lärosätena, där respektive lärosäte håller 
en kurs inom ett aktuellt forskningsområde där läraren är en el-
ler flera inbjudna internationella forskare. Inom det nationella 
nätverket diskuteras också möjligheterna att utnyttja ”bord-till-
bord”-utbyten för doktorander. Sammantaget ger detta en vari-
erad forskningsmiljö med hög kvalitet. 
 
Genomströmningen är god. Ingen doktorand har avbrutit studi-
erna och i de flesta fall har tidsramarna hållits med mindre av-
vikelser. Anställningsbarheten har varit god. Samtliga dispute-
rade har antingen fortsatt inom akademin eller fått relevanta 
anställningar vid andra myndigheter. 
 
Internationalisering i utbildningen 
Förutom vad som beskrivits ovan gällande internationalisering, 
bör doktoranderna medverka vid minst två konferenser under 
studietiden. Doktoranderna uppmuntras därför att söka rese-
medel för desstillfällen och konferenser etc. Här kan också vissa 
externa medel användas. Enheten uppmuntrar också doktoran-
derna att tillbringa en tid vid ett utländskt lärosäte. Varje år gäs-
tas enhetens högre seminarium av internationella gäster, vilket 
ger doktoranderna möjlighet att knyta kontakter. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Enheten eftersträvar en jämn könsbalans bland doktoranderna. 
För närvarande är en man och en kvinna anställda som dokto-
rander. Bland nuvarande huvudhandledare finns en man och en 
kvinna, och bland de biträdande handledarna en kvinna och två 
män.  
 
Vad gäller integreringen av jämställdhetsperspektiv i kurserna, 
ingår genusperspektiv (empiriskt och teoretiskt) i de flesta kur-
ser på forskarutbildningen och är ett genomgående drag också i 
grundutbildningen upp till avancerad nivå. Doktoranderna del-
tar också i de av fakulteten och enheten anordnade personalda-
garna med jämställdhetsperspektiv.  
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
På forskningssidan sker samverkan framför allt med andra 
myndigheter. I forskarutbildningen verkar enheten för att dok-
torander i möjligaste mån kan få göra delar av sin tjänstgöring 
inom ramarna för externa utredningsuppdrag. Vi uppmuntrar 
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också alla doktorander att presentera sin forskning populärve-
tenskapligt genom föredrag eller i debattartiklar, intervjuer etc. 
Inom nationella forskarnätverkets regi planeras från våren nat-
ionella arbetsmarknadsdagar att genomföras vart annat år med 
start 2022. Där kommer dels information om anställningsvägar 
inom akademin att ges, och även presentation av  hur man söker 
externa medel. Dessutom kommer alumner med anställningar 
utanför akademin att presentera anställningsmöjligheter utan 
för akademin. Detta kommer att komplettera enhetens egna ak-
tiviteter i dessa avseenden. 
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Förutsättningarna att integrera hållbar utveckling i forskarut-
bildningen är goda eftersom enheten sedan länge har en inter-
nationell spetskompetens kring historisk hållbarhetsforskning. 
Å andra sidan saknas lärandemål om hållbarhet i kursplanerna 
på GU. En hållbarhetskurs på Masters- och Forskarutbildnings-
nivå ska utvecklas under hösten 2022. Detta arbete samordnas 
med den nationella forskarskolan.  
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Alla doktorander får minst en gång per år diskutera sitt arbete 
med en referensgrupp där samtliga handledare, docenter och 
professorer ingår. De deltar också i enhetens arbetsplatsträffar 
med alla anställda. Alla doktorander har eget rum och ingår i de 
ergonomiska översyner som görs årligen. Doktoranden har ett 
stort inflytande över valet av avhandlingsämne och de valbara 
kurser (45 hp) som kan knytas till det.  
 
Uppföljning och återkoppling 
Doktorandernas arbete följs systematiskt upp. Två gånger per år 
sammanträder handledarkollegiet (HLK) och går tillsammans 
med doktoranden igenom respektive ISP. HLK fungerar således 
som referensgrupp. I handledarkollegiet sitter enhetens handle-
dare, docenter och professorer och eventuella externa handle-
dare (enligt UmUs riktlinjer). HLK leds av en forskarutbild-
nings-ansvarig med administrativt ansvar för planering och 
kvalitetsuppföljning för hela FOU. HLK uppdateras vid dessa 
tillfällen angående eventuella avvikelser från planeringen och 
föreslår de åtgärder som ska vidtas. Den viktigaste uppgiften är 
dock att följa avhandlingsarbetet för att säkerställa att arbetet 
följer de mål som satts upp i ISP. Vid två tillfällen per år presen-
terar doktoranderna arbeten på ett högre seminarium. Vid halv-
tidsseminariet och slutseminariet, båda med externa opponen-
ter, görs också så kallade grönljus-läsningar. Det innebär att en 

forskare som inte är handledare läser och bedömer manus efter 
en färdig mall. Ges doktoranden grönt eller gult ljus fortsätter 
arbetet som planerat. Vid rött och gult ljus sätter Föreståndaren 
efter samråd med doktorand, handledare och forskningsansva-
rig in åtgärder för att doktoranden ska komma på rätt spår, ex-
empelvis extra handledningstid. Innan dessa möten äger rum, 
har doktoranden gått igenom planeringen och genomförandet 
med sin handledare.  
 
Om doktorandens arbete ligger i fas med planeringen ges i nor-
malfallet möjlighet att auskultera på grundutbildningen och 
därefter få ett begränsat undervisningsuppdrag. Där får dokto-
randen prova på att jobba i lärarlag, planera och genomföra 
undervisning och i vissa fall delta i kursutveckling.  
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Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 2 2 0 + 0 

– Mål doktorsexamen 2 2  

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 8 3 7 + 2 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

8 3 6 + 1 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1  2 + 0 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

0 0 0 

Antal doktorander som deltagit i internat-
ionella konferenser 

3 0 0 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad el-
ler längre 

0 0 0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder 

0 0 0 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

6 1 7 + 2 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet och forsk-
ningsmiljön 
Företagsekonomi är en vetenskaplig disciplin som övergripande 
kan beskrivas som studier av hur företag och organisationer 
fungerar samt deras roll i samhället. Ämnet är till sin karaktär 
mångfacetterat och delar vissa teorier, verktyg och modeller 
med andra ämnen, som exempelvis sociologi, psykologi, mate-
matik, statistik och nationalekonomi. Forskningen som bedrivs 
inom ämnet är mångsidig och omfattar både en mer analytisk 

och föreskrivande inriktning, som vanligtvis tillämpar olika for-
mer av kvantitativa metoder, men även en mer förståelseinrik-
tad och tolkande inriktning där kvalitativa metoder är vanligt 
förekommande. På enheten delas ämnet in i fem delområden 
(organisatoriskt även benämnt sektioner). Dessa områ-
den/sektioner är marknadsföring, management, entreprenör-
skap, redovisning och finansiering. Inom ramen för forskarut-
bildningsämnet erbjuds möjlighet till en ämnesmässig fördjup-
ning inom något av dessa delområden med placering vid aktuell 
sektion.  
 
Den sista december 2021 fanns totalt 10 aktiva doktorander vid 
enheten. Av dessa var 7 män och 3 kvinnor, med en områdes-
mässig fördelning enligt följande: 
 

- Entreprenörskap, 7 doktorander 
- Management, 2 doktorander 
- Marknadsföring, 1 doktorand 

 
Under året disputerade 1 doktorand och 3 nya antogs. Vidare 
utannonserades ytterligare tre doktorandtjänster, där två av 
doktoranderna (på grund av förseningar hos Migrationsverket) 
inte kommer att börja förrän i mars 2022.  
 
Viktiga händelser 
Som en följd av den kollegiala kvalitetsgranskning som genom-
fördes under 2020 har ett strukturerat utvecklingsarbete inletts. 
Under året har enheten även vidtagit flera punktinsatser för att 
stödja doktorander som av olika skäl avvikit från den individu-
ella studieplanen (ISP). En mycket glädjande händelse var att 
en av enhetens tidigare doktorander, som disputerade 2020, 
tilldelades ”Oskar Silléns Pris för bästa doktorsavhandling i fö-
retagsekonomi”, ett pris som delas ut av Företagsekonomiska 
Institutet (FEI). Under året har enheten även anslutit sig till the 
Swedish Network for Advanced Business Studies (SNABS) som 
är ett nätverk som syftar till att stärka kvaliteten på forskarut-
bildning på nationell nivå genom att bland annat erbjuda dok-
torandkurser. Enheten bytte även forskarutbildningsansvarig 
vid halvårsskiftet 2021. 
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Som ovan nämndes, så genomfördes en kollegial kvalitets-
granskning av forskarutbildningsämnet under 2020. Utgångs-
punkt för denna var ämnets allmänna studieplan, procedurdo-
kument, samt VB/VP för 2018 och 2019. Resultatet visade på att 
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forskarutbildningen höll god kvalité men med potential till ut-
veckling inom ett antal områden. Den rapport som granskaren 
överlämnade har legat till grund för en utvecklingsplan som fär-
digställdes under våren 2021 och som operationaliserats under 
hösten 2021. Utvecklingsarbetet har hittills främst fokuserat på 
att förbättra dokumentation, se över riktlinjer och utveckla stö-
det för både doktorander och handledare. 
 
Långsiktig strategi 
Målet med forskarutbildningen vid enheten för företagseko-
nomi är att erbjuda en internationellt konkurrenskraftig utbild-
ning inom ämnets alla delområden med syftet att säkerställa 
högkvalitativ kompetensförsörjning både internt och externt. 
Centralt i den långsiktiga strategin är idag att öka mängden dok-
torander över tid samt säkerställa god genomströmning. 
 
När det gäller att öka antalet doktorander pågår ett kontinuer-
ligt arbete med att frigöra interna resurser för doktorandtjäns-
ter, men även öka antalet externt finansierade doktorander. In-
ternt på enheten innebär detta ett behov av att kontinuerligt 
uppmuntra och stödja seniora forskare vad gäller ansökningar 
av externa anslag. Under 2021 erhöll enheten anslag för anställ-
ning av två nya doktorander, en av dessa i samverkan med ge-
nusforskarskolan. Under samma period frigjorde enheten även 
interna medel för rekrytering av ytterligare 4 doktorander. Det 
totala antalet sökande på de sex tjänster som utannonserats var 
398 personer, varav 141 kvinnor och 257 män (ett snitt på 66 
sökande per plats). Tjänsterna har tillsatts av 3 män och 3 kvin-
nor (varav två börjar i mars 2022). Noterbart i sammanhanget 
är att majoriteten av sökande inte gjort sin grundutbildning i 
Sverige och att extremt få sökande var svenskspråkiga.  
 
När det gäller säkerställande av genomströmning av redan an-
tagna doktorander består arbetet här främst av att utveckla de 
sätt som uppföljning och kollegialt stöd sker på, samt arbete 
med att kontinuerligt utveckla handledarkompetensen på en-
heten. 
 
Forskningsanknytning 
Aktiv och framgångsrik forskning bedrivs idag inom enhetens 
samtliga delområden. Den sista december 2021 fanns vid en-
heten totalt 9 aktiva professorer och 11 docenter. Bland profes-
sorerna härrör 2 till delområdet redovisning, 1 till finansiering, 
1 till marknadsföring, 2 till management, samt 3 till entrepre-
nörskap. Av enhetens ca 40 disputerade, verkade 12 aktivt som 

handledare under 2021, 3 av dessa var professorer, 8 docenter 
och 1 lektor. Utöver dessa engagerades ytterligare 4 externa 
handledare. 
 
Forskningsmiljön vid enheten omfattar en stor mängd samar-
beten med andra institutioner och enheter vid Umeå universitet 
(däribland Genusforskarskolan, Företagsforskarskolan, in-
stitutionerna för Informatik, Pedagogik, och Datavetenskap, 
samt Polishögskolan), med andra nationella lärosäten (där-
ibland Luleå Tekniska Universitet, Handelshögskolan i Stock-
holm, Handelshögskolan i Göteborg, Jönköping University och 
Mälardalens högskola), samt med lärosäten i andra länder (där-
ibland Vasa universitet, Hanken: Svenska Handelshögskolan i 
Finland, HEC Montreal, Toulouse Business School, Cambridge 
University, Hamburg University, BI Norwegian Business School 
och KU Leuven).    
 
Säkring av nationella examensmål 
För dokumentation och säkerställande av doktoranders uppfyll-
nad av examensmål används idag en målmatris som bilaga till 
den individuella studieplanenen (ISP). Vidare ges vid enheten 
en generisk doktorandkurs ”Required academic Activities” som 
tagits fram för att underlätta uppfyllande av mål kopplat till fär-
dighet och förmåga i den allmänna studieplanen. 
 
Internationalisering i utbildningen 
Internationalisering är ett ständigt närvarande och naturligt in-
slag i enhetens forskarutbildning. Exempelvis så uppmuntras 
alla doktorander att delta vid internationella konferenser och 
workshops, samt bereds möjlighet att läsa doktorandkurser vid 
både nordiska och europeiska lärosäten. Enheten tillhandahål-
ler även finansiell stöttning till alla doktorander (via sektions-
medel) för att uppmuntra till och möjliggöra en internationell 
prägel på utbildningen. Historiskt har de absolut flesta dokto-
rander läst åtminstone ett par kurser internationellt. 
  
Inom ramen för forskarutbildningen finns även möjlighet för 
doktoranderna att förlägga delar av utbildningstiden (vanligtvis 
3–6 månader) vid internationella lärosäten, antingen organise-
rat via internationella nätverk, eller än vanligare via seniora 
forskares egna nätverk. Som tidigare nämnts sker en stor del av 
rekryteringen till forskarutbildningen även internationellt vilket 
gör att även lokalt organiserade kurser och workshops genom-
gående genomförs på engelska. 
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Jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsperspektivet genomsyrar enhetens forskarutbild-
ning i linje med Handelshögskolans övriga verksamhet. Dock 
utgör detta endast i vissa fall ett ämnesmässigt eller kursmässigt 
fokus, vanligast när doktorander är knutna till Umeå centrum 
för genusstudier (UCGS).   
 
När det gäller de kvantitativa aspekterna av social och etnisk 
mångfald kan doktorandgrupper bäst beskrivas som heterogen. 
Av totalt 11 doktorander är 7 rekryterade internationellt. Vad 
gäller könsfördelningen så har denna varierat över tid, men vid 
utgången av 2021 fanns en viss överrepresentation av manliga 
doktorander.  Av totalt 11 doktorander var 3 kvinnor och 8 män. 
Könsfördelningen bland aktiva handledare var 5 kvinnor och 7 
män, vilket relativt väl speglar den övergripande könsfördel-
ningen bland den forskande och utbildande personalen på en-
heten. Givet den könsmässiga obalans som finns bland både 
doktorander och handledare så har jämställdhetsperspektivet 
medvetet beaktats vid både nyrekrytering av doktorander och 
fördelning av handledaruppdrag. Exempelvis har lika många 
doktorander av varje kön (3 män och 3 kvinnor) rekryterats 
trots en kraftig överrepresentation av manliga sökanden till ut-
annonserade tjänster (257 män och 141 kvinnor). 
   
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Samverkan med företag och andra organisationer, via till exem-
pel Företagsforskarskolan, är vanligt förekommande. Fyra av 
doktoranderna aktiva under 2021 var knutna till företagsfors-
karskolan; en i samarbete med Umeå energi, en i samarbete 
med Coompanion Västerbotten, en i samarbete med AB Bosta-
den, samt en i samarbete med MacGregor Sweden AB.  
 
Enheten arbetar även aktivt med att stödja doktoranders fort-
satta karriär efter avslutad forskarutbildning. Bland annat ge-
nomförs alltid ett ”framtidssamtal” med fokus på såväl en kar-
riär inom som utom akademin. Dessa samtal inkluderar exem-
pelvis frågor som sökande av postdoc medel, potentiella öpp-
ningar för framtida anställning, eller andra åtgärder för att öka 
anställningsbarhet inom och utom akademin. Vanligt är även 
att handledare, eller andra seniora forskare via sina nätverk, 
hjälper doktorander som är på väg att disputera (eller nydispu-
terade) med postdoc möjligheter.  
 
 
 

Perspektiv på hållbar utveckling 
Kunskaper och färdigheter gällande hållbarhet och hållbar ut-
veckling är en integrerad del i forskarutbildningen likväl som 
enhetens övriga verksamhet. Sedan 2015 är Handelshögskolan 
certifierade enligt miljöledningssystemet ISO-14001. Givet 
Handelshögskolans och enhetens genomgripande fokus på håll-
barhet inom verksamhetens samtliga delar (forskning, under-
visning, samverkan och administration), involveras doktoran-
derna kontinuerligt i hållbarhetsrelaterade frågeställningar.  
Mer information om Handelshögskolans hållbarhetsrelaterade 
arbete finns här https://www.umu.se/handelshogsko-
lan/om/hallbarhetsarbete/  
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktoranderna vid enheten har en mängd olika kanaler genom 
vilka de kan utöva inflytande över sin utbildning, den lokala ar-
betsmiljön, enhetens inriktning, likväl som Handelshögskolans 
övergripande verksamhet. Exempelvis samverkar doktoran-
derna med forskarutbildningsansvarig via både individuella och 
gemensamma möten, doktoranderna deltar i arbetsplatsträffar 
(APT), sektionsmöten, har årliga medarbetarsamtal, tillgång till 
arbetsplatsombud, samt representation i Handelshögskolans 
styrelse. Doktorander har allmänt mycket goda möjligheter till 
inflytande och möjligheter att påverka sin arbetsmiljö och ar-
betssituation.  
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Genusvetenskap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Linda Sandberg 
Maria Carbin  
 
Examinator: 
Maria Carbin 
Ulrika Widding 
 
Allmän studieplan fastställd: 
Reviderad studieplan 2017-06-07 
 

Forskarutbildning     2021 2020 
Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 0 0 1 

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

Antal aktiva doktorander 0 4 7 
Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 0 4 0+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina   1  
– Licentiatexamina    

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land  0 0 

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser  1 0+1 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad eller 
längre 

 0 0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på eng-
elska som institutionen erbjuder  4 4 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer  4 0+4 

 
Beskrivning av forskarutbildningen 
Forskarutbildningen i genusvetenskap är dels integrerad i Ge-
nusforskarskolan och har dels ett eget spår för det egna forskar-
utbildningsämnet genusvetenskap. Vid årsskiftet hade vi fyra 
antagna och aktiva doktorander i genusvetenskap.  
 
Doktorander i genusvetenskap deltar i Genusforskarskolans ak-
tiviteter, dvs. seminariegrupper, internat, kurser, seminarier 
och workshops, och erbjuds samtidigt också en specialiserad 

forskarutbildning i genusvetenskap med utgångspunkt i den all-
männa studieplanen som fastställts i ämnet genusvetenskap. 
 
Vid UCGS och bland genuskompetenta forskare vid andra in-
stitutioner/fakulteter är tillgången på högt kvalificerade och ut-
bildade forskarhandledare god. Handledarkollegiet samlar lek-
torer och professor verksamma vid UCGS, samt doktorandernas 
externa handledare (under året totalt fyra externa handledare). 
Handledarkollegiet har UCGS kollektiva ansvar för forskarut-
bildningen i genusvetenskap och arbetar bl.a. med att utveckla 
handledarnas pedagogiska kompetens och att stötta i handle-
darrollen. Forskarutbildningsrådet (FUR) med representanter 
från handledarkollegiet, doktorandrepresentant, vetenskaplig 
ledare och studierektorer ansvar för forskarutbildningen i ge-
nusforskarskolan och i genusvetenskap och arbetar med rekry-
teringar, beredning av kursplaner och utbildningsplan, samt be-
redning av policys och rutiner forskarutbildningen. 

Viktiga händelser 

I februari hölls den fjärde disputationen i ämnet genusveten-
skap. Maria Carbin tillträdde som ny professor i Genusveten-
skap i september och tillträdde därmed också som ny examina-
tor. 

 
Genusforskarskolans utbildning på forskarnivå i tvärvetenskap-
ligt samarbete erbjöd under året ett antal skräddarsydda kurser, 
workshops och kontinuerlig seminariegruppsverksamhet. De 
kurser som gavs under året var Gender in the research process, 
Introduction to gender research, Work, technology, gender och 
Applied quantitative and empirically driven research. Vidare 
genomfördes två internat under året, ett digitalt och ett i 
Lycksele.  
 
Långsiktig strategi 
Forskarutbildningens omfattning har minskat sedan 2020. Se-
dan den fjärde disputationen i genusvetenskap i februari 2021 
har vi nu tre doktorander. Utifrån vår nuvarande situation är det 
nu viktigt att vi verkar för att bibehålla kvaliteten i utbildningen 
även med färre antal doktorander. Målsättningen är att vi ska 
fortsätta bedriva en forskarutbildning i genusvetenskap som är 
stabil över tid och som attraherar högt kvalificerade sökande. 
Detta gör vi genom att doktoranderna ingår i en stor doktorand-
miljö genom Genusforskarskolan och i forskningsmiljön vid 
UCGS.  Vi har idag också en tydlig strategisk och ekonomisk 
plan för rekrytering av doktorander för flera år framöver. En 
viktiga långsiktig strategi är att arbeta för att säkra finansiering 
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för kommande rekryteringar. För att bibehålla och allra helst 
öka doktorandgruppen kommer vi att arbeta för att fortsätta be-
vaka möjliga finansieringskällor och uppmuntra till ansök-
ningar som omfattar finansiering av doktorandtjänster.  
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Den kollegiala granskningen 2020 lyfte att jämställdhet, håll-
barhet och samverkan kan förbättras, och att det här delvis 
handlar om att synliggöra det arbete som bedrivs. Det arbetet 
initierades under 2021, men stannade delvis upp, p.g.a.. tillba-
kagång till distansarbete. Det arbetet fortsätter under 2022. 
 
Forskningsanknytning 
UCGS är idag en av de största genusmiljöerna i Sverige. Vi har 
idag en professor och sju docenter verksamma vid UCGS. De tre 
doktorander är antagna på öppna utlysningar, d.v.s. de har 
själva formulerat sina egna doktorandprojekt. 
 
Genusforskarskolans verksamhet innebär ett tvärvetenskapligt 
samarbete och ger doktorander en god insikt i genusforskningen 
såväl inomvetenskapligt som inom det särskilda tvärvetenskap-
liga kunskapsområdet. 2021 anställdes 3 doktorander i Genus-
forskarskolan i samarbete med Institutionen för geografi och 
CEDAR, med Pedagogiska institutionen och med USBE.  
 
Utöver en disputation i genusvetenskap, disputerade dokto-
rander anknutna till Genusforskarskolan i ämnena Sexuell 
och reproduktiv hälsa, Folkhälsovetenskap, Historia med ut-
bildningsvetenskaplig inriktning, Pedagogik.  Allmänmedicin, 
och Sociologi. 
 
Säkring av nationella examensmål 
Förutom den löpande handledningen finns ett antal kvalitets-
kontrollstationer som möter doktoranden under forskarutbild-
ningen. Dessa är PM-seminarium, mittseminarium, slutsemi-
narium, slutläsning, samt kontinuerliga referensgruppsamtal 
och uppföljning i samband med uppdateringar av den individu-
ella studieplanen. 
 
Alla kurser som ges inom Genusforskarskolan samt enskilda 
läskurser utformas utifrån och i relation till examensmålen. 
 
Internationalisering i utbildningen 
Deltagande vid nationella och internationella konferenser och 
forskarutbildningskurser utomlands uppmuntras. Därutöver 

har Genusforskarskolan en väl fungerande strategi för internat-
ionalisering.  Samtliga doktorander i genusvetenskap och vid 
Genusforskarskolan har avsatta expensmedel och möjlighet att 
ansöka om ytterligare 20 000 kr öronmärkt för international-
isering. Vart tredje år förläggs också ett av Genusforskarskolans 
internat utomlands. Ett viktigt inslag vid dessa internat är de 
studiebesök som görs vid genusvetenskapliga institut-
ioner/centra i syftet att skapa internationella nätverk och kon-
taktytor. 
 
Inom ramen för det internationella nätverket RINGS (The In-
ternational Research Association of Institutions of Advanced 
Gender Studies), där UCGS är en aktiv part, finns det goda möj-
ligheter för doktorander att få kontakt med framstående genus-
forskare runt om i världen. Därutöver verkar UCGS tillsammans 
med övriga partners inom nätverket InterGender för en fortsätt-
ning av nätverkets samarbete genom att utveckla och tillhanda-
hålla forskarutbildningskurser, seminarier och workshops.  
 
I samband med att vi är medvärdar för Kerstin Hesselgrens 
gästprofessur ges möjlighet för doktorander i genusvetenskap 
och de samfinansierade doktoranderna i Genusforskarskolan 
till kurser, föreläsningar och workshop samt individuella möten 
med välrenommerade internationella professorer.   
 
Jämställdhetsintegrering 
Forskarutbildningen i genusvetenskap och dess teoretiska fram-
växt bygger på studier av genusvetenskapliga begrepp, såsom 
jämställdhet, mångfald och likavillkor. Det råder hög kunskap 
och medvetenheten kring dessa begrepps betydelse. Men även 
om kunskapen finns om hur processerna kring begreppen ser 
ut, hur maktstrukturer skapas och vidmakthålls betyder det inte 
att dessa inte existerar även på UCGS. 
 
När det gäller de kvantitativa aspekterna av social och etnisk 
mångfald så är UCGS tämligen homogent. Vid rekrytering ska vi 
därför arbeta för att dels nå ut med våra annonser till en bredare 
målgrupp, dels lyfta till exempel studieovan bakgrund och fler-
språkighet för en breddad rekrytering. Vi strävar efter att inte-
grera jämställdhet, social och etnisk mångfald som perspektiv i 
verksamhetens alla processer. 
 
Samverkan och arbetslivsanknytning i utbildningen 
Det finns idag goda möjligheter för pedagogisk meritering för 
doktoranderna under forskarutbildningen genom att undervisa, 
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läsa pedagogiska kurser samt delta i pedagogiska seminarier. 
 
Doktoranderna uppmuntras att delta vid ansökningssemi-
narier, och med viss regelbundenhet anordnas även specifika 
workshops kring ansökningsskrivande inom Genusforskarsko-
lan. Inom Genusforskarskolan arrangeras också kontinuerligt 
aktiviteter som möjliggör för doktoranderna att träna på att 
kommunicera sin forskning och/eller komma i kontakt med po-
tentiella framtida arbetsgivare utanför akademin genom exem-
pelvis medieträning och de årligen återkommande doktorand-
föreläsningarna på Kvinnohistoriskt museum (ställdes in under 
både 2020 och 2021 pga. pandemin). Vid UCGS pågår också 
flera samverkansarbeten med omgivande samhälles nationella, 
regionala och lokala aktörer. Exempel på sådan samverkan är 
Länsdelegationen i jämställdhet, och den lokala arbetsgruppen 
(LAG) för våld i nära relationer. 
 
Under 2022 kommer vi att fokusera mera på arbetsmarknads-
anknytningen i utbildningen och beakta doktorandernas fram-
tid under doktorandtiden och efter disputation genom att exem-
pelvis synliggöra karriärvägar och uppmuntra deltagande vid 
ansökningsseminarier. 
  
Perspektiv på hållbar utveckling 
Social hållbarhet är ett ständigt närvarande och omdiskuterat 
begrepp, samtidigt som detta också är ett av UCGS utvecklings-
områden. Vi kommer under 2022 att arbeta vidare för att syn-
liggöra på vilka sätt genusperspektivet i sig är relevant för de 
olika dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Detta ar-
bete omfattar att se över inslag i både forskning och utbild-
ningar på alla nivåer som behandlar hållbar utveckling, att för-
tydliga och synliggöra det som redan pågår samt att identifiera 
utvecklingsmöjligheter kring dessa frågor.  
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Arbetsmiljö är ett återkommande tema på personaldagar, i 
medarbetarsamtal och det görs systematiska uppföljningar av 
sjukfrånvaro. I relation till doktorandernas arbetsmiljö lyfts i ar-
betsmiljöplanen specifikt målet att förbättra förutsättningar för 
doktoranderna i genusvetenskap att planera sina forskarutbild-
ningskurser.  
 
Vi har idag en doktorandrepresentant i Beslutsmötet och i Fors-
karutbildningsrådet, samt en representant i SAMDOK. Då vi 
idag har en relativt liten doktorandgrupp, och vi samtidigt har 

många forum där det är önskvärt med doktorandrepresentant 
kan det komma att innebära en ökad arbetsbelastning för de ak-
tiva doktoranderna. 
 
Genusvetenskap som ämne ifrågasätts ofta i samhällsdebatten, 
både nationellt och internationellt. Detta skapar otrygghet för 
enskilda forskare och påverkar den psykosociala arbetsmiljön 
negativt. Det är i förlängningen ett hot för forskningens frihet 
när det finns risk att forskare begränsas i sin vetenskapliga verk-
samhet. Pga. detta har vi utarbetat en riskbedömning och hand-
lingsplan med särskilt fokus på hat och hot. 
 
Pandemin har under påverkat forskarutbildningen på flera sätt. 
Det har exempelvis kommit att påverka arbetsmiljön, och möj-
ligheten för internationalisering och samverkan. Under 2021 
har det varit svårt och osäkert för doktoranderna att planera för 
deltagande vid konferenser. Pandemin har påverkat i termer av 
minskade möjligheter att ta initiativ till nationella och internat-
ionella samarbeten, mindre kollegiala utbyten och minskad 
möjlighet att delta i olika sammanhang med andra forskare Det 
har också kommit att innebära anpassningar och uppskjutna 
datainsamlingar. Detta har särskilt lyfts upp och dokumenterats 
vid referensgruppsamtalen.  
 
Under 2022 kommer vi att fortsätta arbetet med frågor som rör 
arbetsmiljö och frågor kring hat och hot (exempelvis i samband 
med pedagogiska seminarier). 
 
Uppföljning och återkoppling 
Utöver regelbunden handledning så sker större uppföljningar 
och återkoppling vid medarbetarsamtal, årliga individuella 
samtal i Genusforskarskolans regi, årliga doktorandhalvdagar, 
kursutvärderingar av samtliga kurser, samt vid referensgrupps-
möten i samband med uppföljning av ISP. De forskarstuderande 
presenterar sin forskning regelbundet, vid minst ett PM-semi-
narium ett mittseminarium och ett slutseminarium där externa 
läsare bjuds in. Utöver detta presenteras pågående arbete kon-
tinuerligt inom ramen för genusforskarskolans verksamhet. 
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Informatik 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Rikard Harr 
 
Examinator: 
Rikard Harr 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-12-10 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 0 1 2+3 

– Mål doktorsexamen 0 1 2+3 

– Mål licentiatexamen - - - 

– Senare del av utbildning - - - 

Antal aktiva doktorander (inkluderar de två 
som disputerat under 2021) 

9 4 11+4 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand (inklusive de 

som började/slutade under 2021) 
6 4 7+3 

Antal examina    
– Doktorsexamina  2 0 2+0 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

1 1 2+1 

Antal doktorander som deltagit i internat-
ionella konferenser 

5 1 6+1 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad el-
ler längre 

0 0 0+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder 

1 kurs 1 kurs 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

5 0 5+0 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Informatik är ett universitetsämne som studerar samhällets di-
gitalisering och vid institutionen finns ett forskarutbildnings-
ämne. Forskningsmiljön bedöms som god, med ett stort antal 
forskningsaktiva individer (28) varav 18 deltar aktivt i forskar-
handledning. Tre av dessa forskare är professorer och fyra är 

docenter. Inom ramen för vår FoU samarbetar vi med Söder-
törns högskola, men även med andra konstellationer då ett stort 
antal doktorander är anknutna till forskarskolor såsom Wasp-
HS och MIT. Genom bihandledarskap finns även samarbeten 
med RISE, Universitetet i Lissabon, University of Georgia’s 
Terry College of Business, och Indiana University. Under 2021 
arrangerades en doktoranddag tillsammans med Feelgood och 
TUV, med fokus på doktoranders välmående, och vi genomgick 
även en kollegial granskning med ett gott resultat. Under året 
planerades även en doktoranddag i form av en resa till Vasa uni-
versitet, men denna blev tyvärr framflyttad till 2022 pga. Covid-
19.  
 
Viktiga händelser 
Under 2021 utsågs docent Ulrika H. Westergren till examinator 
för forskarutbildningen, en ny doktorand antogs och vi inledde 
även en rekryteringsprocess för två nya doktorander. De två in-
leder sina anställningar hos oss under 2022. Alla dessa tre dok-
torander är kvinnor och kommer dessutom från tre olika länder, 
något som vi välkomnar. 2021 präglades i hög grad av den rå-
dande pandemin, vilket både försvårat verksamheten, t.ex. ge-
nom försämrade möjligheter att resa och genom den isolering 
som många individer upplevt, men samtidigt skapat vissa möj-
ligheter, t.ex. när det gäller möjligheten till distansdeltagande 
vid seminarier, konferenser och kurser vid andra lärosäten. Te-
mat för vårens doktoranddag handlade om välmående och kret-
sade kring områden såsom kognitiv ergonomi, digital arbets-
miljö, gränshanteringsstrategier, och krav och förväntningar. 
Dagen, egentligen två dagar, arrangerades delvis i samarbete 
med TUV och upplevdes som positiv av deltagarna. Doktorand-
träffar arrangerades som brukligt vid ett antal tillfällen under 
terminen och vid dessa träffar deltar såväl den forskarutbild-
ningsansvarige, en HR-samordnare och doktoranderna. På 
grund av pandemin arrangerades dessa träffar via Zoom vilket 
skapade en jämlikhet mellan doktorander på och utanför in-
stitutionen.  
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
I VP för 2021 tog vi sikte på den arbetsmiljö som präglar fors-
karutbildningen och de utmaningar som identifierats dels ini-
från och utifrån. Utmaningar som berör frågor om stress och 
press, oro och osäkerhet. Vi arrangerade därför den tidigare be-
skrivna doktoranddagen med fokus på just dessa frågor samt ar-
rangerade ett antal träffar med doktoranderna, där prefekten 
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även deltog vid ett tillfälle. Fokus på dessa träffar var att kart-
lägga situationen samt att hitta och dela framgångsstrategier. Vi 
märkte under dessa träffar att negativa upplevelser av situat-
ionen successivt mildrades. Året präglades även av den externa 
granskningen av vår FoU som genomfördes i samarbete med 
TFE och deras FoU-ansvarige Britt Andersson. Resultatet av 
granskningen visade att vår FoU håller hög kvalitet, men vi fick 
även en del förslag på hur den kan utvecklas vidare. Dessa för-
slag rörde till exempel vikten av att säkerställa ett fokus på håll-
barhet, verka för att öka antalet kvinnliga docenter och profes-
sorer, och fokusera på anställningsbarhet utanför akademin. Vi 
återkommer till dessa områden.     
 
Långsiktig strategi 
En långsiktig strategi för vår FoU är att försöka behålla den vo-
lym av doktorander som vi för närvarande har. Vi anser detta 
vara viktigt för att säkerställa en god kvalitet på utbildningen 
och underlätta rekryteringen av forskare/lektorer. Vi strävar 
även efter att uppnå en 50/50 fördelning mellan män/kvinnor, 
något vi jobbat med en tid, men även att öka international-
iseringen i doktorandgruppen. Vi ser stora värden i att ha en stor 
internationell bredd, inte minst för att utveckla våra nätverk och 
underlätta rekryteringen av nya doktorander. Vi söker även öka 
internationaliseringen inom vår FoU genom att söka finansie-
ring från fakulteten för att stödja sådana insatser och genom att 
uppmuntra doktorander att förlägga en del av sin utbildning ut-
omlands. En utmaning för oss som institution är att hitta sätt 
att finansiera sådana vistelser. 
 
Forskningsanknytning 
Det finns en kritisk massa vid institutionen avseende forskare 
och institutionen har under 2021 anställt tre nya postdoktorer, 
något som ytterligare bidragit till en god forskningsmiljö. Vi har 
i nuläget tre professorer och fyra docenter som är aktiva vid in-
stitutionen och i samband med att vi ser på handledning som 
något som görs av handledarteam, skapas än bättre möjligheter 
för doktorander att t.ex. skapa internationella nätverk. Institut-
ionens forskare samarbetar med en rad andra institutioner och 
enheter på Umeå universitet, men har även en nära koppling till 
andra universitet och organisationer. Vi har även starka kopp-
lingar till informatikämnet i Sverige genom deltagande i nätver-
ket SISA. Ett flertal doktorander är knutna till den nationella 
forskarskolan MIT och vi har även en doktorand som är anslu-
ten till forskarskolan Wasp-HS (snart tre). Ett flertal doktoran-

der spelar även en aktiv roll i forskningsmiljön Design Informa-
tics. Vid institutionen finns även Swedish Center for Digital In-
novation till vilket fyra aktiva doktorander är anslutna och ver-
kar tillsammans med forskare och doktorander från tre olika 
svenska lärosäten. Ett flertal doktorander ingår även i mer än en 
av de ovan nämnda konstellationerna och ett flertal doktorand-
projekt bedrivs också i samarbete med forskningsprojekt.  
 
Säkring av nationella examensmål 
Vi använder oss av en matris som tydligt kopplar konkreta akti-
viteter till de nationella examensmål som gäller för en forskar-
utbildning. Denna matris signalerar tydligt till doktoran-
der/handledare vilka aktiviteter som ska göras och den uppdat-
eras/följs upp årligen (i samband med ISP-uppföljningen). De 
aktiviteter som omnämns i matrisen möjliggörs av institutionen 
på olika sätt. Det kan handla om att arrangera en specifik kurs, 
att granska och stödja utveckling av läskurser, finansiera konfe-
rensdeltagande, språkgranskning, arrangera disputationer etce-
tera Vi förlitar oss även i vissa delar på fakultetens kursutbud 
vid uppfyllandet av några aktiviteter. Ett flertal aktiviteter ar-
rangeras även via handledning såsom att bedriva egna empi-
riska studier. 
 
Internationalisering i utbildningen 
I vår doktorandgrupp ingår idag fem studenter med en annan 
nationalitet än svensk och under 2022 ökar denna siffra till sju. 
Vi uppmuntrar genom vår policy för poänggivande aktiviteter 
till internationalisering på ett flertal sätt, bland annat genom att 
uppmuntra till deltagande vid internationella konferenser och 
konsortium. Genom sin anknytning till forskarskolor tillhanda-
hålls expensmedel för doktorander, och till de övriga erbjuds 
möjlighet till finansiering. Genom våra professorer, docenter 
och lektorer erbjuds en god tillgång till ett stort internationellt 
nätverk och i dag diskuteras möjligheten att spendera en del av 
sina forskarstudier utomlands på ett helt annat sätt än tidigare. 
Under pandemin har möjligheten att åka iväg på sådana vistel-
ser, samt att fysiskt bjuda in internationella gäster till vår in-
stitution varit begränsad, men ett flertal event har ägt rum on-
line, arrangerade av oss eller av lärosäten som ingår i våra nät-
verk. Vi söker även medel för att under 2022 ytterligare för-
stärka denna dimension av vår FoU. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Som tidigare nämnt är könssammansättningen bland doktoran-
derna fortfarande skev, även om de nyrekryteringar som gjordes 
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under 2020 och 2021 var ett steg i rätt riktning. Om man tittar 
på handledarna är dock fördelningen relativt god. Av 14 dokto-
rander har fem en kvinnlig huvudhandledare, och endast två 
doktorander saknar en kvinnlig handledare överhuvudtaget. 
Möjligheterna att integrera jämställdhetsperspektivet i övrigt i 
forskarutbildningen är begränsad då doktorander och handle-
dare i hög grad själva väljer vilka kurser som ska läsas. I den 
nyligen reviderade och obligatoriska kurs som arrangeras av in-
stitutionen ingår dock jämställdhetsfrågan som en viktig del. 
Detta var något som efterfrågades i den kollegiala granskningen 
och som vi även planerade för i förra årets VB/VP. Vi arbetar 
även aktivt med att knyta duktiga kvinnliga studenter till verk-
samheten, t.ex. med projektdeltagande och som amanuenser, 
med hopp om att dessa söker framtida doktorandtjänster hos 
oss.  
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
De doktorander som går vår utbildning samverkar i princip all-
tid med organisationer och företag inom olika branscher. Som 
exempel kan nämnas samarbete med Region Västerbotten, ak-
törer inom skogsindustrin och ideella organisationer. Detta läg-
ger grunden för utveckling av nätverk som kan komma såväl 
doktoranden som institutionen till gagn. Anställningsbarhets-
frågan har utgjort fokus på tidigare doktoranddagar och under 
våren 2022 sker detta igen, med ett särskilt fokus på ett arbetsliv 
utanför universitetet. Anställningsbarhet diskuteras även årli-
gen i samband med referensgruppsmöten och medarbetarsam-
tal. Då ligger fokus på vad doktoranden/handledare kan göra 
under sin utbildning för att förbättra denna. Vi erbjuder alla 
doktorander möjligheten att delta i undervisning och ger även 
kurspoäng för deltagande vid universitetspedagogiska kurser 
samt för vetenskaplig granskning. De studenter som disputerar 
vid institutionen har goda förutsättningar att få jobb efter sin 
examen. Om man till exempel tittar på de tre studenter som sen-
ast disputerat arbetar en av dessa som postdoktor på institut-
ionen för Psykologi, en arbetar för Estlands regering och en ar-
betar vid Norwegian Computing Center.  
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Unesco identifierar i sitt dokument Education for Sustainable 
Development Goals: learning objectives (2017) ett antal nyck-
elkompetenser som är nödvändiga för att uppnå de 17 hållbar-
hetsmålen. Dessa kompetenser vill vi att våra doktorander ska 
närma sig under sin utbildning. En av dessa är systemtänkande 

där en viktig del utgörs av att förstå komplexa system och han-
tera osäkerhet. Detta är något som ofta sker inom ramen för de 
studier doktoranderna bedriver. Såväl normativ som strategisk 
kompetens är även de aspekter som våra doktorander utvecklar 
under sina forskarstudier likväl som förmågan till kritiskt tän-
kande och en utvecklad självmedvetenhet. Under 2021 infördes 
även hållbarhet som ett inslag i en obligatorisk doktorandkurs. 
Detta i enlighet med ett förslag från den kollegiala gransk-
ningen. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Över lag arbetar institutionen på flera fronter för att säkerställa 
att studenter upplever sin arbetsmiljö som god. Alla doktoran-
der har en egen arbetsplats och ges tillgång till utrustning av 
olika slag, såväl hårdvara som mjukvara för att stödja dem i de-
ras studier. Under 2021, som även det präglades av pandemin, 
skräddarsyddes en del lösningar utifrån doktoranders önske-
mål. Några av dessa fick tillåtelse att arbeta på kontoret, medan 
andra som föredrog det, fick arbeta från annan ort under kortare 
perioder. Vi vet att stress är en stor utmaning för doktorander 
och det är något som vi bland annat fokuserade på under vårens 
doktoranddag tillsammans med TUV. Denna hade, som tidigare 
nämnts, ett specifikt fokus på doktoranders välmående. Vi för-
söker även undvika överdrivet intensiva perioder vid planering 
av undervisningsuppdrag och fokuserar på arbetsmiljön vid 
våra referensgruppsmöten. I den mall som tillämpas för denna 
adresseras såväl upplevda utmaningar som ytterligare behov av 
stöd. Vi informerar även kontinuerligt, bland annat i samband 
med ISP-uppföljningen, om de stöd och resurser som finns för 
studenterna när det gäller såväl den fysiska som den psykolo-
giska arbetsmiljön. Gällande doktorandernas möjlighet till in-
flytande arrangeras, vid ett antal tillfällen per termin, dok-
torandmöten med forskarutbildningsansvarig och HR-ansvarig. 
Vid dessa möten har doktoranderna möjlighet att lyfta frågor, 
bland kring arbetsmiljön (vilket också görs). Under hösten upp-
muntras doktoranderna även att arrangera en egen doktorand-
dag, men denna sköts tyvärr upp pga. Covid-19. Planen är att 
genomföra denna under våren 2022. Vi är även noga med att 
engagera doktorander vid olika utskott och arbetsgrupper, 
bland annat i samband med rekryteringar.  
 
Verksamhetsplan 
a) Verksamhetsplan inför det kommande året  
Under det kommande året kommer vi att fokusera på att stärka 
internationaliseringen i vår forskarutbildning samt att stärka 
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anställningsbarheten. Internationaliseringen kommer att stär-
kas genom ett besök på ett annat universitet och möten med 
forskare/doktorander där. Den forskarutbildningsansvarige är 
även ålagd att sammanställa uppgifter om var man som dokto-
rand kan söka medel för utlandsvistelser. Vi kommer under året 
även att initiera en satsning på högre seminarier där en viktig 
dimension är att doktorander ska få presentera/diskutera sin 
forskning. Denna satsning har initierats av doktoranderna 
själva och stöds av institutionen på en rad olika sätt. Vi kommer 
även att fokusera på anställningsbarhet, med ett särskilt fokus 
på anställningsbarhet utanför universitetet. Vår plan är att fo-
kusera på detta under vårens doktoranddag den 20/5. 
 
b) Långsiktiga strategier 
På lång sikt vill vi arbeta aktivt för att bibehålla en doktorand-
grupp av nuvarande volym, med en jämvikt mellan manliga och 
kvinnliga doktorander, och med en tydlig internationell prägel. 
Detta vill vi uppnå genom att utveckla vår förmåga att attrahera 
externa medel för finansiering av sådana tjänster, samt att verka 
aktivt för att öka andelen sökande som är kvinnor och som kom-
mer från andra länder än Sverige. Vi vill även jobba aktivt för att 
så många som möjligt av våra doktorander ska avsluta sina fors-
karstudier på utsatt tid och med gott resultat. Detta innebär att 
vi vill verka för en än bättre arbetsmiljö, ett tydligare och välfun-
gerande administrativt och socialt stöd, samt utveckla våra re-
kryteringsprocesser.  
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Kost- och måltidsveten-
skap  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Elisabeth Stoltz Sjöström 
 
Examinator: 
Elisabeth Stoltz Sjöström 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2019-09-24 
 

Forskarutbildning     2021 2020 
Om doktorander M K M+K 
Antal nyantagna doktorander 0 0 0+3 

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

Antal aktiva doktorander  6 1+7 
Antal doktorander med  
Anställning som doktorand   1+7 

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

Internationalisering    
Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land  0 0 

Antal doktorander som deltagit i internat-
ionella konferenser  3 2 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad el-
ler längre 

 0 0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder  1 0 

Doktoranders undervisning    
Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer  2 0+4 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet och forsk-
ningsmiljön 
Kost- och måltidvetenskap är ett tvärvetenskapligt forsknings-
ämne som berör kunskap om de processer som sker i samband 
med människans möte med maten utifrån olika perspektiv. 
Ämnet inkluderar biologiska perspektiv på mikroskopnivå, 
kost- och nutritionsbehandling, didaktiska, historiska och soci-
ologiska perspektiv på mat och måltider. Komplexiteten kring 
människans möte med maten gör att institutionen samverkar 
med andra parter och ämnesområden för att lösa framtidens 
mat- och nutritionsrelaterade utmaningar med att skapa ett 
hållbart samhälle. 
 

Institutionens forskningsmiljö  
Institutionen har idag 15 lektorer varav tre är docenter, två 
postdoktorer, tre professorer, två affilierade professorer från 
England respektive Skottland, samt en gästprofessor från Nya 
Zeeland. Antalet disputerade har ökat under det senaste året 
och under början av 2022 (en av ovan nämnda professorer, en 
postdoktor och tre av lektorerna anställdes under slutet av 
2021 och början av 2022). De nyrekryterade medarbetarna för-
nyar och stärker både forskningen och undervisning på olika 
områden. Professorn har rekryterats från Danmark och hans 
forskning inkluderar växtbaserad kost och hållbarhets-
aspekter. Postdoktorn har en historisk vinkling och fokuserar 
på kaffesurrogat. Lektorerna är inriktade mot sensorik samt 
hem- och konsumentkunskap.  
 
Under 2021 hade institutionen sex doktorander, varav hälften 
är knutna till forskarskolor (Lärarhögskolan, Företagsforskar-
skolan och Genusforskarskolan), där de har tillgång till ytterli-
gare en forskningsmiljö. Av institutionens forskare var det sex 
personer som var handledare till någon av doktoranderna. 
Varje doktorand har en huvudhandledare, och flera även bi-
handledare, som har sin tillsvidareanställning vid institut-
ionen. Några doktorander har även bihandledare från andra 
institutioner vid UmU eller från någon av systerinstitutionerna 
i Sverige.   
 
Nationella och internationella samarbeten  
Gemensamt för forskarutbildningsämnen som kostvetenskap, 
måltidskunskap, samt kost- och måltidsvetenskap är att dessa 
kan betraktas som små. Sedan 2020 har institutionen ett eta-
blerat samarbete (nätverk) med systerinstitutioner i Örebro, 
Uppsala och Göteborg. Nätverkets mål är att gemensamt 
stärka respektive forskarutbildning. Nätverkets styrgrupp ut-
görs av prefekt, forskarutbildningsansvarig, professor samt 
doktorandrepresentant från respektive lärosäte. Under 2021 
har regelbundna digitala högre seminarier genomförts, nätver-
ket initierade även terminsvisa handledarmöten där utbyte av 
erfarenhet kring doktorandhandledning diskuteras, det första 
handledarmötet hölls i december 2021. Nätverket har även 
samarbete kring forskarutbildningskurser i form av läskurser 
för att stärka forskarutbildningsmiljön för doktoranderna. År-
liga planeringsmöten för nätverkets aktiviteter bestäms vid ett 
gemensamt möte under februari månad varje år. Vid det årliga 
planeringsmötet utvärderas året som gått och nya prioriterade 
aktiviteter bestäms.  
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Under år 2021 genomfördes en seminarieverksamhet där om-
rådet kost- och måltidsforskning var huvudtema, och varje lä-
rosäte ansvarade för var sitt tillfälle. Utöver detta har dokto-
rander (och seniora forskare) regelbundet bjudits in att delta 
vid respektive lärosätes högre seminarier, gästföreläsningar, 
avstämningsseminarier samt disputationer. Vid utvärdering av 
nätverkets aktiviteter delgav doktorandrepresentanterna att de 
såg positivt på deltagande och att de gärna ser att nätverket 
fortlöper. Vidare uttrycktes en önskan kring gemensam filyta 
vilket kan underlätta utbytet av gemensamma dokument och 
förtydligande i informationsflödet såväl som för olika aktivite-
ter i nätverket. Gemensam filyta försvåras dock av att de olika 
universiteten har olika regler kring vilka plattformar som får 
användas.  
 
Under 2020 bestämdes att nätverket skulle hålla ett internat 
vartannat år. Med anledning av pandemin av covid-19 har 
denna aktivitet flyttats fram, nu när restriktioner med anled-
ning av covid-19 upphävts kommer internatet att genomföras i 
Göteborg juni 2022. Doktorander samt minst en handledare 
per doktorand från respektive lärosäte samt styrgruppen för 
nätverket kommer att delta. Syftet med internatet är främst att 
skapa en ingång till nätverkande för doktorander där forsk-
ningsrelaterade frågor samt övergripande frågor kring forskar-
utbildning och handledning kan diskuteras. Aktiviteter under 
internatet är bland annat workshops, föreläsningar och sociala 
aktiviteter.   
 
Institutionens två affilierade professorer från England respek-
tive Skottland brukar årligen besöka institutionen och delta i 
aktiviteter inom forskarutbildning, institutionens forskning 
samt i grundutbildning. Under 2021 ställdes besöken och delar 
av aktiviteter in, men samarbeten kommer att fortsätta och vi-
dareutvecklas under 2022. En gästprofessor från Nya Zeeland 
knöts till institutionen under 2021 för att stärka forskningsom-
rådet Arktisk gastronomi - vilket bland annat inkluderar forsk-
ning relaterat till restauranger och lokala producenters bety-
delse för turism, regional utveckling och hållbarhet. Under vå-
ren 2021 hölls ett seminarium med de doktorander och den 
postdoktor som arbetar inom med Arktisk gastronomi. Under 
hösten 2021 genomfördes ett heldagsseminarium kring samisk 
och arktisk gastronomi där både doktorand, postdoktor och 
vår gästprofessor presenterade sin forskning. Seminariet var 

öppet för allmänheten och var ett samarrangemang mellan In-
stitutionen för kost- och måltidsvetenskap, Arcum, Várdduo 
och Slow Food Sapmi. 
 
Beskrivning av för forskarutbildningen särskilt vik-
tiga forskningsprojekt eller program  
De olika forskarskolorna och framför allt lärarutbildningen ut-
gör en särskilt viktig partner för institutionen. Dels via samar-
beten kring doktorander, dels genom att två av våra nya lekto-
rer erhållit forskningsmedel därifrån. Den utbildningsveten-
skapligt orienterade forskningen inom institutionen har där-
med vuxit starkt under senare år och är i dagsläget vårt största 
enskilda profilområde. 
 
Arcum är en annan partner av vikt för institutionen då en av 
doktoranderna är involverad i ett projekt med fokus på samisk 
matkultur. I detta och i en del av doktorandernas övriga pro-
jekt är hållbarhet inklusive växtbaserade kostområden vi fort-
satt avser att utveckla. 
 
Aktiviteter som bidragit till att stärka forskarutbild-
ningen  
Vid vår institution ges seminarier och workshops inom ramen 
för poänggivande seminarie-verksamhet inom forskningsom-
rådet kost- och måltidsvetenskap. Under 2021 har fyra dokto-
randspecifika seminarietillfällen hållits. En workshop ägnades 
till den individuella studieplanen där doktorander fick möjlig-
het att diskutera aktiviteter för nationella mål med varandra 
och med seniora forskare/handledare. Ett halvdagsseminarium 
ägnades åt kvalitativ metod (Embodied Research Methods) 
med en inbjuden norsk forskare delvis verksam i Sverige. Här 
deltog även handledare. Under en s.k. doktoranddag ägnades 
ett seminarium (med inbjuden forskare från annan institution 
på Umu) åt att skriva på engelska. Detta följdes av en föreläs-
ning och workshop kring skrivande med Magnus Linton – In-
stitutet för framtidsstudier (”Levande text” samt ”Börja rätt”). 
 
Utvärdering av seminarieverksamheten under 2021 utfördes 
tillsammans med doktorander. Under utvärderingen framkom 
det förslag kring utveckling av den egna seminarieverksam-
heten och dess innehåll samt vikten av närvaro av fler seniora 
forskare vid dessa tillfällen. Förbättringsområden är att skapa 
ett årshjul för aktiviteter som är knutna till den allmänna stu-
dieplanen för att på så sätt ge en ökad möjlighet för seniora 
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forskare att planera sitt deltagande vid doktorandseminari-
erna. 
 
Varje termin hålls även ett handledarkollegium vid institut-
ionen. Syfte med detta kollegium är att det ska finnas ett forum 
där handledning diskuteras och där handledare kan utbyta er-
farenheter kring utmaningar och möjligheter samt stötta 
varandra som handledare som ett led i att kvalitetssäkra fors-
karutbildningen vid institutionen. Mötesformatet för kollegiet 
är tänkt att vara uppdelat i två delar; samtliga disputerade vid 
institutionen inbjuds att delta i den första delen av mötet där 
generella frågor kring handledning diskuteras. Under den 
andra delen av mötet är det tänkt att enbart doktorandhandle-
dare deltar, för att diskutera mer handledarspecifika frågor och 
erfarenheter. Under 2021 har två handledarkollegium genom-
förts. Dessa har enbart inkluderat en gemensam del. Vid det 
första mötet diskuterades förväntningar och ansvarsområden 
kopplat till de olika rollerna doktorand, huvud- och biträdande 
handledare. Det andra mötet behandlade den individuella stu-
dieplanen och hur handledare pratar med doktoranden kring 
de nationella målen och hur måluppfyllelse nås.  
 
Viktiga händelser 
I början av 2021 disputerade en doktorand, och ett halvtidsse-
minarium och ett antagningsseminarium genomfördes. En av 
doktoranderna var föräldraledig under stora delar av året och 
två var sjukskrivna under kortare delar av året. 
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Extern granskning av institutionens forskarutbildningsämne 
har ännu inte varit aktuellt.  
 
Långsiktig strategi 
Vi planerar för två ytterligare doktorander med tillsättning un-
der våren 2022. Dessa är i samarbete med Lärarhögskolan (be-
viljades i februari 2022) respektive den Arktiska forskarskolan 
(meddelas mars 2022). Samarbetet med systerinstitutioner 
planeras fortsätta och fördjupas under de kommande åren. Vi 
kommer också att stärka internationaliseringen och samarbete 
med våra affilierade- och gästprofessorer samt eventuellt ytter-
ligare internationella forskare. En doktorand från Australien 
kommer på utbyte en vecka i juni 2022. En forskarutbildnings-
kurs med fokus på växtbaserad livsmedelskonsumtion planeras 
också att utvecklas, om möjligt i samarbete med institutionen 
för Fødevarevidenskap vid Köpenhamns universitet.  

 
Forskningsanknytning 
Institutionen har i dagsläget sex forsknings-profiler. Doktoran-
derna relaterar till fem av dessa. Spridningen på ämnen är stor 
och återspeglar institutionens tvärvetenskapliga karaktär. För 
beskrivning av institutionen och samarbeten, se ovan. 
 
Säkring av nationella examensmål 
Årlig uppföljning av respektive doktorandprojekt är utförda. 
För dokumentation används avsedd uppföljningsblankett för 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Under året har respektive 
doktorand och handledare samlat gemensamma dokument på 
annan digital lagringsyta och därmed är det ingen som längre 
använder web-ISP vid institutionen. Uppföljningsblanketter 
arkiveras av institutionens studieadministratör. I samband 
med att ny allmän studieplan för forskarutbildning började 
gälla utvecklades även en matris där doktoranden och huvud-
handledare skriver in aktiviteter för respektive nationellt mål. 
Matris samt beräkning av genomförd tid för forskarutbildning 
är underlag som används vid varje uppföljningssamtal.  
 
Internationalisering i utbildningen 
Doktoranderna kommer fortsatt att ges möjlighet till utbyte 
med våra affilierade professorer och gästprofessorer och under 
hösten 2022 planerar vi också för ett kortare internationellt ut-
byte med doktorandgruppen och handledare. Planen är att be-
söka Köpenhamns universitet. Forskare i Danmark är långt 
framme vad gäller forskning om mat och olika aspekter av håll-
barhet, bland annat med ett flertal forskningsprojekt kopplat 
till hållbar livsmedelsproduktion där det finns många samar-
betsmöjligheter. Några doktorander har också deltagit vid in-
ternationella digitala konferenser under året och detta väntas 
öka under 2022. Vi uppmuntrar också till längre utbyten vid 
utländska universitet, men ser att detta ibland försvåras genom 
doktorandernas familjesituation som småbarnsföräldrar. 
 
Internationalisering är också temat för ett av vårterminens 
(mars 2022) gemensamma seminarium i nätverket med syster-
institutioner. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Med anledning av ämnets natur och rekryteringsbasen (där 
majoriteten av studenter på grundutbildningen är kvinnor) är 
könsfördelningen bland såväl doktorander som handledare 
mycket ojämn och domineras av kvinnor. Detta uppvägs något 
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av att båda postdoktorerna, en av docenterna, en av professo-
rerna (sedan 2022), gästprofessor samt en av de affilierade 
professorerna är män. Vad gäller externa föreläsare så har för-
delningen varit mer jämn. Vi ser gärna en mer blandad dok-
torandgrupp och att fler sökande till forskarutbildning vid in-
stitutionen är män. 

En av doktoranderna är antagen vid genusforskarskolan och 
har ett tydligt genusperspektiv i sin forskarutbildning, övriga 
doktorander uppmuntras att diskutera genusperspektiv i sina 
avhandlingsarbeten och i utbildningen. 
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Anställningsbarheten inom akademin för nydisputerade har ti-
digare varit mycket god och flera av institutionens lektorer är 
egna, tidigare doktorander. En av de nydisputerade doktoran-
derna har också erhållit en postdoktoranställning vid institut-
ionen. Anställningsbarheten utanför akademin har varit, och är 
fortsatt god.  
 
Tre doktorander har en tydlig anknytning till arbetslivet genom 
direkt samarbete med måltids-organisationer, dietister och 
skolor. En nyrekryterad doktorand samarbetar inom sitt forsk-
ningsprojekt med Barnhälsovården och Region Västerbotten 
och en doktorand ingår i Företagsforskarskolan vid UmU i 
samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum. En av dokto-
rand-erna samarbetar aktivt med Slow food Sapmi. Övriga 
doktorander besöker och har dialog med externa verksamheter 
som exempelvis restauranger och småföretagare i samband 
med sina datainsamlingar. 
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Vid institutionen hålls tvärvetenskapliga seminarier med olika 
teman där utgångslägen i perspektiven social-, ekonomisk- och 
ekologisk hållbarhet ingår. I både doktorand- och post doc pro-
jekt vid institutionen berörs inte bara sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter, utan även hur dessa relaterar till kulturell 
hållbarhet. På det sättet synliggörs strukturer som försvårar 
hållbara val, men även kritiska punkter där ett ändrat förhåll-
ningssätt kan underlätta dem. 
Några av doktoranderna har också mer uttalade hållbarhets-
perspektiv i sina avhandlingsprojekt och har även deltagit i 
specifika doktorandkurser på temat vid andra svenska univer-
sitet och i andra möten och sammankomster där hållbarhet 
diskuteras.  
 

Hållbarhetsfrågor kommer också att diskuteras vid planerade 
doktorandseminarier under 2022 där såväl vår egna som gäst-
professorer medverkar. En doktorandkurs är också planerad 
att utvecklas under 2022. Se även beskrivning av bland annat 
internationalisering i tidigare stycken. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktorandgruppen vid institutionen har haft regelbundna mö-
ten där aktuella frågor diskuterats. Förslag och synpunkter 
från doktorander har en stående punkt vid sammanträden i 
forsknings- och forskarutbildningsutskottet där en doktorand-
representant är ledamot. Samtliga doktorander har deltagit i 
utvecklingssamtal med prefekten där arbetsmiljö är en stående 
punkt. Muntliga utvärderingar har genomförts efter seminarier 
och doktoranderna bidrar aktivt till utvecklingen av forskarut-
bildningen.  
 
Verksamhetsplan 
a)  Kommande aktiviteter har fortlöpande beskrivits i texten 
ovan varför de enbart presenteras i punktform nedan. 

• Fortsatt samverkan och utveckling av forskarutbildnings-
nätverket med syster-institutioner,  

• Fördjupade internationaliseringsinslag inklusive internat-
ionellt utbyte, 

• Fokus på hållbarhetsinslag och utveckling av doktorand-
kurs inom ämnesområdet kost- och måltidsvetenskap. 

  
b) Långsiktiga strategier 
Se ovan samt: 

• Breddning och fördjupning av institutionens forskningsom-
råden, 

• Utveckla ny forskningsinriktning mot växtbaserad kon-
sumtion, 

• Fortsatt rekrytering av lektorer, 

• Se över möjligheten att anställa postdoktorer, 

• Öka antalet doktorander,  
Fortsatt främja samarbete inom och utanför akademin. 
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Kulturgeografi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Aina Tollefsen 
 
Examinator: 
Aina Tollefsen 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2013-06-05 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 1 2 1+0 

– Mål doktorsexamen 1 2 1+0 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 3 5 2+4 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

3 5  

Antal examina    
– Doktorsexamina   1 1+2 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

0 0 0+1 

Antal doktorander som deltagit i internat-
ionella konferenser 

1 1 0+0 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad el-
ler längre 

  0+1 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder 

  
4 kur-

ser 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

2 1 1+2 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, 
både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska an-
greppssätt. Vi har idag en stark forskningsmiljö med stadigt in-
flöde av externa medel. Gästforskare bjuds regelbundet in till 
institutionen, liksom externa föreläsare.  
 
Under perioden 2021–2022 kommer institutionen att:  
 

-Precisera våra viktigaste forskningsprofiler och identifiera fors-
kargrupper som kan utgöra stöd och sammanhang för dok-
torandprojekten 
-Fortsätta samarbeta internt för att stärka teman och idéer för 
framtida forskningsansökningar för att öka förutsättningarna 
för finansiering av doktorander 
-Synliggöra vår kompetens och styrkor inom olika forskningsin-
riktningar både internt och gentemot omvärlden, bland annat 
genom att anställa en kommunikatör på deltid 
 
Viktiga händelser 
Under 2021 disputerade 1 doktorand (kvinna) och rekryterades 
3 nya doktorander (2 kvinnor, 1 man) med gott söktryck till 
tjänsterna. Tack vare ett inflöde av externa medel och olika sam-
arbeten (UCGS, CEDAR, Forskarskolan i utbildningsvetenskap) 
blev nya rekryteringar möjliga.  
 
Under 2021 genomfördes en kollegial granskning av forskarut-
bildningen, av professor Bertil Wilhelmsson, Göteborgs univer-
sitet, vilken följdes upp med en utvecklingsplan. Under året ar-
rangerades ett 3-dagars internat för doktoranderna i Granö, 
med föreläsningar om karriärplanering, publiceringsstrategier, 
kappan, besök av Feelgood, textseminarier och eget arbete. 
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Genomströmningen är fortsatt god och doktoranderna håller 
sina planer. De mindre förseningar som uppstår går i all huvud-
sak att hänföra till föräldraledigheter och sjukskrivningar. 
Anställningsbarheten efter disputation är generellt sett god. De 
disputerade har fått arbete efter disputationen och står sig väl i 
konkurrens om utlysta lektorat (både internt och vid andra lä-
rosäten).  
 
Den kollegiala granskningen av forskarutbildningen lyfte fram 
att den är en väl etablerad och fungerande verksamhet med gott 
rykte i forskarsamhället. Det finns en god samlad handledar-
kompetens och specificerade rutiner för kvalitetssäkring på in-
dividnivå som bäddar för att examensmålen uppnås. Gransk-
ningen påpekade också att det är mindre tydligt hur utbild-
ningen som helhet följs upp, och hur forskningsprofilering och 
forskargrupper kan ge stöd i utbildningen. Arbetet med forsk-
ningsprofilering och forskargrupper har intensifierats 2021 och 
planeras vara färdigt under våren 2022. 
 

Långsiktig strategi 
Forskarutbildningens omfattning har minskat under senare år 
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vid institutionen och i början på 2021 fanns det endast 5 dokto-
rander. Vid årets slut var dock antalet 8 doktorander tack vare 
de nya rekryteringarna. Vi bedömer att en stabil grupp på cirka 
10 doktorander är eftersträvansvärt för att bibehålla kvalitén i 
utbildningen. Målet är därför en intagning till forskarutbild-
ningen på i genomsnitt 2 nyantagna per år. Om möjligt ska dok-
torander antas vid samma tidpunkt så att de kan följas åt. Nya 
externa medel och ett nytt samarbete med Skellefteå kommun/ 
företagsforskarskolan, ARCUM och SLU har möjliggjort 4 ytter-
ligare doktorandutlysningar, med antagning under våren och ti-
dig höst 2022. Doktorandgruppen kommer därmed under 2022 
att bestå av 12 personer. 

 
Under perioden 2021–2022 kommer institutionen att  
- rekrytera 4 nya doktorander med utlysningar under våren 
2022. 
- synliggöra forskningsprofiler och forskargrupper för stöd till 
doktorandprojekten. 
- genomföra ett nytt doktorandinternat under hösten 2022, med 
tid för en samlad introduktion till de nyantagna (praktiska/ad-
ministrativa frågor så väl som akademiska). 
- samla alla nyantagna doktorander (2021 och 2022) till en ge-
mensam litteraturkurs hösten 2022. 
- fortsätta bevaka möjliga finansieringskällor och uppmuntra till 
ansökningar som omfattar finansiering av doktorandtjänster för 
att på sikt upprätthålla en doktorandgrupp på ca 10 personer. 
- undersöka möjligheter att poola resurser till doktorandtjäns-
ter. Både internt inom institutionen och externt (exempelvis ge-
nom forskarskolor).  
- forskarutbildningsansvarig ska tillsammans med doktorand-
gruppen fortsätta samla viktig information och dokumentera 
policy vad gäller resurser för doktorander och tillgängliggöra 
detta på Teams. 
-  fortsätta stärka stödet för karriärplanering (inom och utanför 
akademin) för doktorander och nydisputerade genom att ta upp 
detta tema tidigt i utbildningen och att uppmuntra deltagande i 
fakultetens future faculty verksamhet. 
 
Forskningsanknytning 
Institutionen har 6 professorer (4 män, 2 kvinnor) och 7 docen-
ter (6 kvinnor, 1 man). Under 2022 pågår en rekrytering av en 
ny professor i kulturgeografi, 2 lektorer samt en biträdande lek-
tor. Institutionen har ett närliggande samarbete med CERUM, 
CEDAR, CERE, SLU, ARCUM, UTRI och Humlab. Tillgången på 
handledare med rätt kompetens är god. Institutionen klarar av 

att handleda upp till ca 15 doktorander samtidigt. Då externa 
medel i huvudsak finansierar forskarutbildningen innebär detta 
att doktoranderna är välförankrade i existerande forskning. 
 
Internationalisering i utbildningen 
Doktorander garanteras möjlighet att presentera minst ett ar-
bete vid internationell konferens och vi uppmuntrar deltagande 
vid fler konferenser. Dessa aktiviteter finansieras genom fakul-
tetsmedel eller genom ansökningar till för ändamålet lämpliga 
fonder. Inköp av litteratur och tillträde till kurser på annan ort 
(både inom det nationella kurssamarbetet och internationellt) 
medges så långt som möjligt.  
 
Jämställdhetsintegrering 
Könsfördelningen inom doktorandgruppen är förhållandevis 
jämn, liksom bland handledarna. Lika många kvinnor som män 
har haft en relativt stor undervisningsbörda under det senaste 
året.  
 
I vissa forskarutbildningskurser, i undervisningen och i indivi-
duella doktorandprojekt på institutionen beaktas genusper-
spektiv. Institutionen har flera tidigare samt ett pågående dok-
torandsamarbete med UCGS. Två av doktorandhandledarna har 
organiserat den nationella forskarkursen Feminist Geography 
vid ett flertal tillfällen (och planerar kommande kurs 2023), vil-
ket bidrar till att stärka genuskompetensen i forskarutbild-
ningen. 
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Idag pågår samverkan, men i stort baserat på enskilda forskares 
nätverk. Vi vill under den kommande perioden vidareutveckla 
och ta tillvara de kontakter vi har samtidigt som vi utvecklar nya 
kontaktytor. 
 
Vi kommer att: 
- utveckla vårt redan starka lokala och regionala deltagande i 
samverkansaktiviteter. 
- tillvarata befintliga samarbetspartners på ett bättre sätt, till ex-
empel bjuda in närliggande miljöer som vi redan samverkar 
med t.ex. CERUM, CEDAR, CERE, SLU, ARCUM, UTRI och 
Humlab 
- uppmuntra samverkan ibland våra forskarstuderande redan i 
tidigt skede av avhandlingsarbetet. 
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Perspektiv på hållbar utveckling 
Frågor om hållbar utveckling och Agenda 2030 finns idag in-
bäddade i många forskningsprojekt och utbildning i ämnet kul-
turgeografi och vi kommer under perioden 2021–2022 fortsätta 
stärka dessa inslag i forskning och utbildning på alla nivåer. På 
institutionen finns sedan många år forskning om klimatomställ-
ning, hållbar transformation, miljö samt planeringsfrågor med 
fokus på hållbarhet. Forskare på institutionen har initierat och 
är aktiva inom nätverket Umeå Transformation Research Initia-
tive (UTRI), där även doktorander deltar. Flera av de nya dok-
torandrekryteringarna är profilerade mot hållbar utveckling och 
sedan tidigare finns en doktorand vars forskning handlar om 
Geografi och hållbar utveckling i svensk skolundervisning. 
 
Under perioden 2021–2022 kommer institutionen att: 
- fortsätta stärka hållbarhetsfrågor inom forskning, utbildning 
och i doktorandprojekt 
-Tydliggöra hur avhandlingar bidrar till hållbar utveckling 
kopplat till Agenda 2030. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Arbetsmiljö och frågor som berör lika villkor kräver ett långsik-
tigt systematiskt arbete med bred förankring där alla medarbe-
tare, inklusive doktorander, upplever att de är delaktiga och har 
insyn i institutionens gemensamma angelägenheter.  
Doktoranderna har en representant i institutionens Forsknings-
och forskarutbilningsutskott och har möjlighet att vara delakt-
iga i rekryteringsprocessen vid tillsättning av nya doktorander.  
 
Under perioden 2021–2022 kommer institutionen att: 
- Fortsätta arbetet med frågor som rör arbetsmiljö och lika vill-
kor med tydliga ansvarsområde, och med arbetssätt som främ-
jar samarbete mellan ledningen och företrädarna/ombuden.  
 
Uppföljning och återkoppling 
Uppföljning och återkoppling när det gäller doktorandernas ar-
beten sker regelbundet vid handledarmötena och vid den årliga 
revideringen och uppföljningen av ISP i december. Varje dokto-
rand har också årliga medarbetarsamtal med prefekten. Under 
2021 har konsekvenserna av Covid-19 tagits upp som en särskild 
punkt och med skriftlig dokumentation i varje ISP-uppföljning. 
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Nationalekonomi 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Tomas Sjögren 
 
Examinator: 
Tomas Sjögren 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2014-06-05 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 2 1 1+2 

– Mål doktorsexamen 2 1 1+2 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 5 4 3+2 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

2 1 2+3 

Antal examina    
– Doktorsexamina  3 3 2+1 
– Licentiatexamina 0 0 1+0 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

0 0 0+0 

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser 

0 0 2+0 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad el-
ler längre 

0 0  

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder 

3 2 

Doktoranders undervisning 4 4  

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

0 0 3+2 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Nationalekonomi handlar om allokering av begränsade resur-
ser, samt om hur institutioner och politik/policy kan användas 
för att åstadkomma en effektiv allokering av dessa begränsade 
resurser. Inom ämnet studeras hur olika aktörer, såsom en-
skilda individer, företag, och institutioner agerar i olika situat-
ioner. Forskning inom nationalekonomi tar sig olika former; 
den kan vara både empirisk och/eller teoretisk/modellinriktad, 
och en del forskning är även normativ till sin natur (t.ex. hur 
skattesystem bör utformas för att minimera olika typer av effek-
tivitetsförluster). Det är förmågan att använda/kombinera 

dessa olika ansatser som genererar forskning av hög kvalitet. 
Inom ramen för forskarutbildningen i nationalekonomi får den 
enskilde doktoranden möjlighet att använda och kombinera 
dessa olika former i sitt eget forskningsarbete. 
 
Viktiga händelser 
Under året har sex doktorander disputerat och tre nya antagits. 
Dessa doktorandanställningar möjliggjordes tack vare extern 
finansiering från Handelsbanken, Försvars-makten samt Före-
tagsforskarskolan. 
 
Covid-19 pandemin har medfört stora krav på omställningar. 
För forskarutbildningen har detta medfört att bland annat se-
minarier, kurser, handledning och möten till stor del har fått be-
drivas nätbaserat. Dock förefaller detta inte ha haft en negativ 
inverkan på doktorandernas möjligheter att följa kurser och be-
driva forskning under året. 
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Ett arbete har initierats i syfte att erhålla ytterligare externa me-
del för att kunna anta fler doktorander till forskar-utbildningen. 
Dessutom planeras en översyn av forskarutbildningens kurspla-
ner. 
 
Långsiktig strategi 
Enheten för nationalekonomi har en väl etablerad och bred 
forskningstradition där de viktigaste områdena är arbetsmark-
nadsekonomi, miljö- och naturresursekonomi, och offentlig 
ekonomi. Därutöver bedrivs även forskning inom bland annat 
ekonometri, hälsoekonomi, offentlig upphandling och utbild-
ningsekonomi. Detta innebär att våra doktorander har möjlig-
het att bedriva forskning inom flera av ämnets huvudområden. 
Den långsiktiga planen är bygga vidare på denna forsknings-
tradition samt att kontinuerligt förbättra de doktorandkurser, 
och den handledning, som erbjuds. När det gäller arbetet med 
att förbättra forskarutbildningen så görs regelbundet en översyn 
av den allmänna studieplanen samt av befintliga kursplaner. 
Dessutom försöker vi stimulera doktorander att läsa nå-
gon/några av sina doktorandkurser vid andra lärosäten samt 
delta i internationella konferenser. För att bidra med finansie-
ring till detta har enheten beslutat att en doktorand årligen har 
10 000 kr till förfogande för att finansiera externa aktiviteter. 
 
När det gäller handledningskapacitet så har enheten idag möj-
lighet att handleda betydligt fler doktorander än som idag finns 
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antagna på forskarutbildningen. Detta utgör ett motiv för att på 
lång sikt öka antalet doktorander där målsättningen är att 
kunna anta två doktorander per år. Som nämnts ovan så har ett 
arbete har initierats i syfte att erhålla externa medel för dok-
torandfinansiering. Därutöver planerar vi att försöka ompriori-
tera interna fakultetsmedel i syfte att förstärka finansieringen 
av vårt doktorandprogram. 
 
Forskningsanknytning 
Forskningsmiljön i nationalekonomi är god. Handlednings-ka-
paciteten utgörs av sex professorer, fem docenter samt ett flertal 
yngre forskare, varav fyra är internationella postdocs. På en-
heten bedrivs regelbundet högre seminarier, internseminarier 
och doktorandseminarier. På de interna seminarierna förväntas 
doktoranderna presentera sina arbeten i ett tidigt skede medan 
doktorandseminarierna är till för att granska doktorandernas 
arbeten innan dessa skickas till ”peer reviewed journals” och 
läggs in i avhandlingen. Enheten uppmuntrar dessutom dokto-
randerna att delta i doktorandkurser som ges vid andra univer-
sitet samt att delta i workshops och konferenser. Under Covid-
19 pandemin har dock dessa aktiviteter skett online. 
 
Internationalisering i utbildningen 
Doktoranderna uppmuntras att delta i internationella konferen-
ser, doktorandkurser och workshops. Som nämnts ovan har 
varje doktorand 10 000 kr till förfogande varje år för dessa än-
damål. Under 2021 har internationalisering i termer av resor till 
konferenser, workshops och doktorandkurser begränsats av 
pandemin. 
 
Jämställdhetsintegrering 
När det gäller fast anställd undervisningspersonal (lektorer och 
professorer) har enheten för nationalekonomi en skev könsför-
delning. Endast en av sex professorer är kvinna och under en-
hetens/institutionens historia har endast fyra kvinnor haft fast 
anställning som antingen lektor (3 st.) eller professor (1 st.). 
Denna situation har föranlett att vi under 2021 inledde ett ar-
bete med att försöka ta reda på ifall det finns underliggande 
strukturer som förhindrar en mer jämn könsfördelning. Detta 
arbete bedrivs på Handelshögskole-nivå (där ämnena företagse-
konomi och statistik ingår tillsammans med nationalekonomi) 
och stiftelsen Make Equal har anlitats för att göra undersök-
ningen. Bland doktorander och postdocs finns ingen skev köns-
fördelning. 
 

Samverkan och arbetslivsanknytning 
Tidigare doktorander som erhållit doktorsexamen i national-
ekonomi har inte haft svårt att hitta jobb utan för den akade-
miska sektorn (t.ex. inom banksektorn, Riks-banken, Konjunk-
turinstitutet). För att ge våra doktorander ytterligare möjlighet 
att meritera sig för en karriär efter disputation, så erbjuds alla 
att delta i undervisning upp till 20% av sin doktorandanställ-
ning. Dessutom genomgår alla doktorander introducerande 
högskolepedagogiska utbildningar som främjar deras anställ-
ningsbarhet inom akademin efter disputation. Slutligen är det 
värt att påpeka att vissa doktorander delvis finansieras av ex-
terna parter. Till exempel finansieras en av våra doktorander 
idag till hälften av Försvarsmakten. 
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Handelshögskolans vision är att arbeta för en hållbar utveckling 
genom att i utbildning, forskning och samverkan sprida kun-
skap som leder mot ett mer hållbart samhälle. Inom ämnet nat-
ionalekonomi finns hållbarhet med som en naturlig del inom 
flera delområden. Ett exempel är inom området miljö- och na-
turresursekonomi där vi idag bedriver undervisning och forsk-
ning. Dock finns ett hållbarhetsperspektiv, i bred bemärkelse 
definierat utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, in-
korporerat i nästan all undervisning och forskning som bedrivs 
i nationalekonomi. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktorander är representerade i enhetens forsknings- och ut-
bildningskommittéer. Alla doktorander har regelbundet samtal 
med studierektor för forskarutbildningen där måluppfyllelse, 
arbetsmiljö och arbetsklimat utgör centrala samtalsområden. 
Dessutom har doktoranderna på eget initiativ bildat en grupp 
där de regelbundet presenterar sina arbeten och ibland bjuder 
in prefekt/ledning för att erhålla fördjupad information i viktiga 
frågor (t.ex. undervisning) och diskutera eventuella problem. 
 

Uppföljning och återkoppling 
Som nämnts ovan så hålls regelbundet medarbetarsamtal med 
alla doktorander.  Vid regelbundna sammanträden inom hand-
ledarkollegiet sker återkommande uppföljningar av hur dokto-
randernas arbeten fortskrider i förhållande till de individuella 
studieplanerna. Under 2021 har dessutom ett särskilt arbete ini-
tierats för att försöka fånga upp eventuella problem orsakade av 
Covid-19 pandemin.  
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Vi sidan av handledarnas löpande uppföljning utvärderas dok-
torandernas avhandlingsarbete genom interna uppsatssemi-
narier där externa eller interna granskare läser och kommente-
rar varje uppsats som ska ingå i sammanläggningsavhand-
lingen. 
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Pedagogik 
 
 
 
Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Cecilia Stenling 
 
Examinator: 
J Ola Lindberg (doktorsexamen) 
Eva Silfver (licentiatexamen) 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2018-03-13. 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 2 3 2+4 

– Mål doktorsexamen 2 3  

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 8 18 6+15 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

  5+11 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 0 1+0 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

0 0 0+0 

Antal doktorander som deltagit i internat-
ionella konferenser 

1 4 1+2 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad el-
ler längre 

0 0 0+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder 

0 0 0+0 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

7 17 4+8 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Pedagogik är en samhällsvetenskapligt grundad disciplin med 
fokus på hur människor formas och förändras i sociala, kultu-
rella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska pro-
blemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, 
utbildning, lärande, undervisning och andra påverkansproces-
ser.  
 
Institutionens forskning bedrivs huvudsakligen inom institut-
ionens sex prioriterade områden; genus och pedagogiska pro-

cesser; idrottspedagogik; specialpedagogik; lärande och IKT; di-
daktik, utvärdering och bedömning samt ledarskap, organisat-
ion och arbetsliv. Doktoranderna ingår i någon av institutionens 
doktorandseminariegrupper men deltar också i områdenas 
verksamhet och i institutionsövergripande aktiviteter, likt andra 
anställda.  
 
Institutionen har en miljö där forskning tar allt större plats och 
där publikationsmönster och erhållna forskningsmedel har en 
positiv utveckling. Här finns också ett livaktigt handledarkolle-
gium. Handledningskompetensen är god med 5 professorer och 
17 docenter 2021. Alla doktorander har minst två handledare, 
som alla är docenter/professorer och har genomgått handledar-
utbildning. Under 2021 var antalet aktiva doktorander 26. 
 
Under året har fyra handledarkollegier genomförts, vilka alla fo-
kuserade utvecklingen av forskarutbildningens kvalitet i all-
mänhet och handledares kompetensutveckling i synnerhet. Ex-
empelvis höll gästprofessor Ann Phoenix i en workshop som 
handlade om att ge och ta kritik i vetenskapliga sammanhang. 
Doktorandgruppen ansvarade själv för att anordna en uppskat-
tad doktoranddag där inbjudna föreläsare talade om utvalda 
ämnen såsom kappa-skrivande och utlandsvistelser.  
 
Viktiga händelser 
Liksom institutionens övriga verksamhet präglades forskarut-
bildningen under 2021 av Covid-19 pandemin. Anpassningar 
har gjorts för att gemensamma aktiviteter inom forskarutbild-
ningen ska kunna genomföras. Exempelvis har kursverksamhet, 
seminarier, utskottsmöten och handledarkollegium utförts i di-
gital form under större delen av året. Detsamma gäller för indi-
viduella aktiviteter såsom handledning och referensgruppsmö-
ten.  
 
Under året har också ett antal doktorander genom institution-
ens upprättade rutin ansökt om prolongering med hänvisning 
till pandemins effekter på deras forskarutbildning.  
 
Vidare har ett arbete med att uppdatera kursplaner och innehåll 
för institutionens obligatoriska kursutbud genomförts. En kurs-
planemall har skapats och diskussioner om lämplig ordnings-
följd och studiehastighet har förts i handledarkollegiet och fors-
karutbildningsutskottet.  
 
I slutet av året underkändes för första gången i institutionens 
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historia en doktorsavhandling. I direkt anslutning till detta in-
leddes ett intensivt arbete med att stötta den aktuella doktoran-
den, analysera händelsen och kommunicera internt med dokto-
rander och seniora forskare. Analysarbetet kommer att fortsätta 
under det kommande året och leds av studierektor för forskar-
utbildningen och biträdande prefekt med ansvar för forskning- 
och forskarutbildning. 
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
2017 granskades forskarutbildningsämnet Pedagogik av UKÄ 
och fick omdömet ”Hög kvalitet”. Från och med 2020 arbetar 
institutionen med treåriga verksamhetsplaner och forskarut-
bildningens utvecklingsarbete utförs i relation till långsiktiga 
strategier som är kopplade till dessa.  
 
Forskarutbildningen spelar en viktig roll i institutionens lång-
siktiga kompetensförsörjning och för ämnets fortlevnad och ut-
veckling. Det är därför glädjande att vi haft möjlighet att anta ett 
stort antal doktorander. En ökad volym kan dock skapa behov 
av kvalitetssäkrande åtgärder. Förutom arbetet med pandemi-
anpassningar av verksamheten har det därför i ledningsgrupp, 
forsknings- och forskarutbildningsutskott och handledarkolle-
gium förts diskussioner om behovet av verksamhetsanpassning 
som en följd av forskarutbildningens ökade volym. Centrala frå-
gor i sådana diskussioner har varit:  

• Vad som på lång sikt är en lämplig volym, räknat i an-
talet doktorander.  

• Forskarskolors roll i finansiering och utbildning av 
doktorer i pedagogik.  

• Eventuellt behov av att finjustera policys och riktlinjer 
för forskarutbildningen (exempelvis vid rekryterings-
processer och seminarieverksamhet).  

• Hur institutionen kan säkra en god vetenskaplig socia-
lisation och arbetsmiljö vid ökad andel doktorander i 
personalstyrkan.  

• Lämpliga bemanningsprinciper för forskarutbild-
ningen (handledare och lärare på kurser).  

• Lämpliga strukturer och processer som stöttar handle-
dares kompetensutveckling.   

 
Långsiktig strategi 
I institutionens långsiktiga satsning på en god forskarutbildning 
ingår följande strategier: 

• Kontinuerligt anställa doktorander i samverkan med 
lokala och nationella forskarskolor och andra externa 

aktörer, som också står för delar av doktorand-kostna-
derna. 

• Att utveckla en handlingsplan för hur forskarutbild-
ningen kan knyta an till de tre begreppen hållbarhet, 
digitalisering och demokrati i forskning. 

• Att årligen bevaka och stötta medarbetarnas arbete 
med ansökningar om externa medel och att ta med 
doktorander i slutfasen av sina doktorandstudier i 
detta arbete.  

• Att öka doktorandernas medvetenhet om olika publi-
ceringskanalers status.  

• Att skapa en hållbar och långsiktig rekryteringsbas ge-
nom forskarutbildningen i Pedagogik. Målet är att 
framtida doktorandantagningar ska matcha institut-
ionens framtida kompetensförsörjningsbehov.  

Forskningsanknytning 
Sammantaget är forskningsmiljön vid pedagogiska institut-
ionen god. Institutionens forskningsprofiler leds alla utom två 
av professorer, och utöver de 17 docenterna finns ett antal forsk-
ningsaktiva lektorer vid institutionen. Institutionen har en miljö 
med högre seminarier, forskningsansökningsseminarier, dokto-
randseminarier och en trend där andelen externa medel ökat 
över tid.  
 
En stor del av doktoranderna är knutna till forskarskolor lokalt 
eller nationellt, till exempel via den Utbildningsvetenskapliga 
forskarskolan, Företagsforskarskolan, Genusforskarskolan, 
GRADE, UPGRADE, LIKED och den Idrottsdidaktiska forskar-
skolan. Doktoranderna får därigenom kontaktytor och nätverk 
av tvärdisciplinär karaktär. Vi samarbetar också med Mittuni-
versitetet vad gäller forskarutbildningskurser och med Högsko-
lan i Gävle om doktorandanställningar. Vissa doktorander är 
även knutna till pågående forskningsprojekt vid institutionen.  
 
Säkring av nationella examensmål 

• Alla kurser som ges utvärderas, sammanfattas och 
publiceras på institutionens intranät. Utvärderingarna 
behandlas också i forskarutbildningsutskott och hand-
ledarkollegium. 

• Alla doktorander har en individuell studieplan (ISP) 
som upprättas i samband med antagning och följs upp 
årligen. En obligatorisk bilaga i ISP:n är den lärande-
målsmatris där doktorand och handledare kontinuer-
ligt dokumenterar vilka aktiviteter (avhandlingsar-
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bete, kurser, seminarier, konferenser, etc.) som ge-
nomförts och hur dessa bidrar till måluppfyllelse. Re-
lationen mellan måluppfyllelse och de obligatoriska 
kurser som ingår i forskarutbildningen i pedagogik (to-
talt 45 hp) är förifyllda i lärandemålsmatrisen.  

• Referensgruppssamtal hålls varje år i samband med 
ISP-uppföljning. Samtalen fokuserar handlednings-
praktiken, progression i relation till ISP och examens-
målen, eventuella avvikelser och åtgärder i relation till 
dessa samt internationalisering. Referensgruppspro-
tokollen är en obligatorisk bilaga i ISP:en och studie-
rektor för forskarutbildningen är referensperson för 
alla doktorander. Det möjliggör likvärdighet i exem-
pelvis inrapportering av avhandlingspoäng, men ger 
också underlag för kvalitetsutvecklande insatser i ex-
empelvis handledarkollegium och under doktorandda-
gar.  

• Studierektor för forskarutbildningen håller i egenskap 
av närmaste chef för doktoranderna utvecklingssamtal 
varje år. Ett fokusområde för samtalen är huruvida 
doktoranden behöver något ytterligare stöd för att nå 
examensmålen.  

• Utöver att delta i den institutionsövergripande och 
områdesspecifika seminarieverksamheten ingår tre 
obligatoriska och kvalitetsgranskande seminarier i 
forskarutbildningen: 1-års, mitt- och slutseminarium.   

 
Internationalisering i utbildningen 
Doktoranderna uppmuntras att delta i internationella konferen-
ser, doktorandkurser och nätverk under sin doktorandtid. Varje 
doktorand har expensmedel om 10 000 kr att förfoga över och 
kan utöver detta äska om ytterligare medel för international-
isering vid behov. I detta avseende har institutionen en generös 
hållning och alla genomarbetade ansökningar om extra medel 
har godkänts.  
 
Under 2021 har internationalisering i termer av utresor till kon-
ferenser, kurser och nätverksträffar begränsats av pandemin. 
Flera av doktoranderna har dock deltagit i digitala konferenser 
och andra mötesplatser. Doktoranddagen som anordnas under 
året innehöll en föreläsning om vinsterna med, och förutsätt-
ningarna för, kortare och längre utlandsvistelser under forskar-
utbildningen.  
 
 

Jämställdhetsintegrering 
Institutionen arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhets-
perspektiv i utformning och genomförande av utbildningen ge-
nom kursutbud och seminarier. Jämställdhetsaspekten är också 
ett centralt innehåll i universitetets forskar-handledarutbild-
ning. Vid rekrytering av doktorander tas hänsyn till sökandes 
förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen oavsett kön el-
ler andra diskrimineringsgrunder. Urval baseras strikt på be-
dömningsgrunder såsom tidigare studieresultat, kvaliteten på 
inskickad forskningsplan samt personlig lämplighet/ förmåga 
att tillgodogöra sig utbildningen.  
 
Vid tillsättning av handledare strävar vi efter en jämn könsför-
delning och vid handledartillsättning under 2021 nåddes detta 
mål. Jämställdhetsaspekten kommer även i spel vid utseende av 
opponent, ledamöter i betygsnämnd och ordförande i samband 
med disputation.  
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Forskarutbildningen ska vara användbar genom att förbereda 
de disputerade för en fortsatt universitetskarriär såväl som för 
olika former av uppgifter utanför akademin. Inom institution-
ens respektive forskningsområden pågår flera samverkansar-
beten med omgivande samhälles nationella, regionala och lo-
kala aktörer. Exempel på sådan samverkan är utrednings-, ut-
värderings- och forskningsuppdrag från myndigheter, statliga 
verk, landsting, kommuner, frivilligorganisationer och företag. 
En del doktorandprojekt ingår i dessa uppdrag vilket innebär att 
både handledare och doktorander har goda möjligheter att följa, 
och främja samhällsutvecklingen.  
 

Alla doktorander erbjuds också möjlighet att undervisa upp till 
20% av sin doktorandanställning och de som gör detta genom-
går introducerande högskolepedagogiska utbildningar som 
främjar deras anställningsbarhet inom akademin efter disputat-
ion. 

Perspektiv på hållbar utveckling 
Detta område är ett av institutionens utvecklingsområden i VP 
för 2020–2022. Utifrån definitionen av pedagogik finns goda 
förutsättningar att institutionens doktorander ska kunna ut-
veckla flera av de nyckelkompetenser för hållbarhet som besk-
rivs i FN:s Education for Sustainable Development Goals 
(2017). Inom det pedagogiska problemområdet behandlas 
bland annat olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, 
undervisning eller andra påverkans-processer. Även genus, 
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jämställdhet och mångfald är tydliga fokusområden. Det inne-
bär att doktoranderna genom sin forskarutbildning i pedagogik 
utvecklar kompetens att ställa frågor om hur och varför vissa 
värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls 
och förändras inom och mellan generationer, grupper och indi-
vider.  
 
Forskarutbildningen i pedagogik bidrar därmed till att utveckla 
kompetenser att till exempel: ”recognize and understand rela-
tionships; to analyse complex systems; understand and reflect 
on the norms and values that underlie one’s actions; the abilities 
to learn from others; to facilitate collaborative and participatory 
problem solving; to question norms, practices and opinions; to 
reflect on own one’s values, perceptions and actions” (UNESCO, 
2017: Education for Sustainable Development Goals). Institut-
ionen säkerställer att kraven på kunskaper och färdigheter vad 
gäller hållbar utveckling möts genom examinationer av kurser 
och avhandlingsarbete. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktoranderna är representerade i institutionens forskarutbild-
ningsutskott och kan anmäla frågor där. Alla doktorander har 
utvecklingssamtal med studierektor för forskarutbildningen där 
arbetsmiljö, arbetsklimat och arbetsbelastning är centrala sam-
talsområden. Vidare har varje doktorand en referensgrupp där 
även handledningssituationen tas upp.  
 
Studierektor för forskarutbildningen kallas också till doktoran-
dernas egna doktorandluncher för att samråda med doktoran-
derna i för dem viktiga utbildningsrelaterade och arbetsmiljö-
mässiga frågor.  
 
Verksamhetsplan  
a) Verksamhetsplan inför det kommande året  
Under det kommande året kommer följande områden att vara i 
fokus:  

• Fortsatt analys av forskarutbildningens innehåll, 
strukturer och rutiner med anledning av underkänd 
avhandling. Införande av åtgärder om analysen visar 
ett sådant behov.  

• Intensifierad analys av effekter av forskarutbildning-
ens ökade volym (räknat i antal doktorander) samt 
framtagande av eventuella kvalitetssäkrande åtgärder. 
Fördjupade överväganden av önskvärd framtida an-

tagningstakt relativt institutionens kompetensförsörj-
ningsplan och finansieringsmöjligheter.  

• Internationalisering i och av forskarutbildningen. Tre 
specifika händelser planeras: 1) information om 
finansieringsmöjligheter och former för internationell 
postdok, 2) internationell forskarutbildningskurs i in-
stitutionens regi, 3) vistelse av internationell gästpro-
fessor under förutsättning av medel beviljas.   

 
b) Långsiktiga strategier  
I institutionens långsiktiga satsning på en god forskarutbildning 
ingår följande strategier: 

• Kontinuerligt anställa doktorander i samverkan med 
lokala och nationella forskarskolor och andra externa 
aktörer, som också står för delar av doktorand-kostna-
derna. 

• Att utveckla en handlingsplan för hur forskarutbild-
ningen kan knyta an till de tre begreppen hållbarhet, 
digitalisering och demokrati i forskning. 

• Att årligen bevaka och stötta medarbetarnas arbete 
med ansökningar om externa medel och att ta med 
doktorander i slutfasen av sina doktorandstudier i 
detta arbete.  

• Att öka doktorandernas medvetenhet om olika publi-
ceringskanalers status. 

• Att skapa en hållbar och långsiktig rekryteringsbas ge-
nom forskarutbildningen i Pedagogik. Målet är att 
framtida doktorandantagningar ska matcha institut-
ionens framtida kompetensförsörjningsbehov.  
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Pedagogiskt arbete  
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Linda Rönnberg 
Maria Rönnlund 
 
Examinator: Linda Rönnberg 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2017-10-05 
 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 0 0 1+3 

– Mål doktorsexamen   1+3 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 2 8 4+8 

Antal doktorander med anställning som 
doktorand 

1 8 4+8 

Antal examina 1  1 

– Doktorsexamina  1  1+0 

– Licentiatexamina   0 

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

0 3 0+2 

Antal doktorander som deltagit i internat-
ionella konferenser 

1 4 0+2 

Antal doktorander som under utbildningen 
vistats utomlands en månad eller längre 

0 0 0+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder 

2*  2* 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

1 4 2+5 

* De två kurserna är “Introduction to the Educational Sciences” 
and “Theories in Educational research” (obligatioriska). 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Ämnet pedagogiskt arbete har en nära koppling till den pedago-
giska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning. 
Centrala kunskapsområden är till exempel elevers utveckling, 
lärande och kunskapsbildning, arbetssätt och lärmiljöer samt 
pedagogiskt yrkesverksammas arbete och hur detta är format av 
olika ekonomiska, politiska och sociala sammanhang.  

Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete är institutions- 
och fakultetsövergripande. Vid Umeå universitet finns ämnet 
vid tre fakulteter (Samhällsvetenskaplig fakultet, Humanistisk 
fakultet och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet) och vid fem in-
stitutioner (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 
Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för språkstu-
dier, Institutionen för idé- och samhällstudier samt Institut-
ionen för Naturvetenskapernas och matematikens didaktik).  
I en fakultetsövergripande grupp för pedagogiskt arbete vid 
Umeå universitet (PA-gruppen), där de två forskarutbildnings-
ansvariga för ämnet pedagogiskt arbete vid TUV ingår, samver-
kar forskare och lärare vid de olika fakulteterna och institution-
erna om planering, kvalitetsarbete och genomförande av fors-
karutbildningen. Eftersom forskarutbildningsämnet är institut-
ions- och fakultetsövergripande och forskare och lärare verk-
samma i olika forskningsmiljöer samverkar kring genomföran-
det av utbildningen kan doktorandkollektivet som helhet erbju-
das en forskarutbildnings- och forskningsmiljö med både bredd 
och djup. Utlysning av tjänster och antagning av doktorander 
sker dock vid de olika institutionerna. 
 
Doktoranderna i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tilläm-
pad utbildningsvetenskap bedriver sina avhandlingsarbeten 
inom fälten förskole- och fritidshemsforskning, utbildningspo-
licy och ungas övergångar samt digitala praktiker. Samtliga in-
går i forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området 
(FU) som anordnas av Lärarhögskolan. Två doktorander ingår 
även i de nationella forskarskolorna GRADE och UPGRADE. 
Till en god forskningsmiljö för institutionens doktorander bi-
drar vidare det stående doktorandseminariet, ledd av en av in-
stitutionens professorer, med fokus på kollegial granskning av 
vetenskapligt arbete. Här genomgår doktorandernas egna texter 
fortlöpande kollegial granskning. Samtidigt får doktoranderna 
träning i att analysera och konstruktivt kommentera doktorand-
kollegors underlag, varigenom kritisk reflektion över det egna 
arbetet också stimuleras. Ytterligare ett viktigt sammanhang ut-
görs av övriga institutionsinterna seminarieserier, som gästas 
av forskare från andra institutioner och lärosäten. Dessa forsk-
ningsmiljöstärkande inslag i verksamheten syftar, tillsammans 
med regelbundna uppföljningar av doktorandernas ISP, till ut-
bildningens genomförande inom planerad studietid. Ett aktivt 
deltagande i forskarskolorna och seminarieverksamheten bi-
drar sammantaget till ökad måluppfyllelse för enskilda dokto-
rander och för institutionens forskarutbildning i pedagogiskt ar-
bete som helhet.   
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Viktiga händelser 
År 2021 präglades av de restriktioner och omställningar som co-
vid-19 pandemin inneburit för universitetsanställda i allmänhet 
och därmed även forskarstuderande. Under pandemin har det 
därför varit av särskild vikt att bibehålla en god utbildnings- och 
forskningsmiljö för doktoranderna. Kurser, handledning och se-
minarieverksamhet samt möten och avstämningar med forskar-
utbildningsansvariga har med några undantag genomförts med 
samma huvudsakliga innehåll och enligt gängse tidsplan, om än 
i digital form.  
 
En doktorand disputerade i januari 2021. Antagningar av nya 
doktorander sker vanligen vartannat år och därför antogs inga 
nya doktorander under 2021. Däremot mottogs det goda beske-
det att TUV och UmU beviljades en nationell forskarskola av Ve-
tenskapsrådet, FinnFram, som kommer att omfatta totalt 9 dok-
torander, varav tre kommer att anställas vid TUV med start ti-
diga 2022. Denna forskarskola leds från TUV och genomförs i 
samarbete med SU, GU och MAU.  
 
Ytterligare en viktig händelse var den forskningskonferens som 
TUV organiserade. Under tre dagar i september genomfördes 
ett stort antal välbesökta zoom-sända presentationer, som sam-
mantaget visar på institutionens omfattande pågående forsk-
ning. Se vidare program och beskrivning på:  
https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildnings-
vetenskap/forskning/konferenser/tuv-konferens-2021/  
 
Tidigare års VB/VP och extern granskning 
Förändringar i förhållande till tidigare års VB/VP berörs under 
respektive rubrik. Under 2021 genomgick ämnet att en extern 
kollegial granskning som ett led i UmUs och fakultetens över-
gripande kvalitetsarbete. Granskarens samlade slutomdöme är 
att denna ”betraktar TUV:s forskarutbildning i pedagogiskt ar-
bete som väl fungerande med en mycket attraktiv utbildnings-
miljö”. Utfallet visade således på många styrkor och kvaliteter. 
Granskningen gav också konstruktiva förslag på utvecklingsom-
råden och ytterligare kvalitetshöjande åtgärder. Granskningen 
har resulterat i en utvecklingsplan som beskriver hur styrkor 
kan kvarstå och utvecklingsområden hanteras. Denna har läm-
nats in till fakulteten under sena september 2021 och utgör ett 
underlag för vidare kvalitetsutveckling inom ämnet och forskar-
utbildningen vid institutionen. Vi hänvisar till denna plan vad 
gäller grunderna för det kommande utvecklingsarbetet. Punk-

terna i utvecklingsplanen gäller i huvudsak att verka för att be-
hålla och i några fall utveckla det arbete som redan sker och i 
förekommande fall berörs vissa av dessa identifierade områden 
i den texten som följer. 
 
Långsiktig strategi 
För att forskarutbildningen ska bedrivas med hög kvalitet är föl-
jande långsiktiga strategier särskilt centrala: Institutionen har 
prioriterat att göra doktorandantagningar minst vartannat år 
för att upprätthålla en kritisk massa/volym och för att tillgodose 
framtida kompetensförsörjning både vid UmU och inom lärar-
utbildning generellt och långsiktigt. De redan existerande sam-
arbetena inom forskarutbildningsämnet nationellt och vid 
Umeå universitet är också av stor strategisk betydelse för att 
upprätthålla god kvalitet och erbjuda de forskarstuderande kva-
lificerade akademiska miljöer och sammanhang. På liknande 
sätt är även anknytning till forskarskolor, och då inte minst FU 
och de VR-finansierade forskarskolorna GRADE/UPGRADE 
och FinnFram, strategiskt viktigt och prioriterat.  
 
För det strategiska utvecklingsarbetet finns viktiga stödstruk-
turer: Forskarutbildningen planeras och utvecklas i nära sam-
råd med institutionens forsknings- och forskarutbildningsut-
skott (FOU) och med biträdande prefekt med övergripande an-
svar för forskning och forskarutbildning (under 2021 docent 
Christina Wikström). I utskottet och i arbetsmöten där biträ-
dande prefekt och forskarutbildningsansvariga deltar diskute-
ras och hanteras kvalitets- och utvecklingsfrågor. 
 
Utvecklingsfrågor diskuteras även i institutionens handledar-
kollegium, ett forum som också fungerar som en arena för kom-
petensutveckling av aktiva och blivande handledare. Ytterligare 
en viktig stödstruktur för att fortsätta bedriva en forskarutbild-
ning av god kvalitet över tid är samarbetet med PA-gruppen och 
ledningsgruppen för FU. Med dessa samarbetspartners diskute-
ras och utvärderas exempelvis obligatoriska och valbara fors-
karutbildningskurser kontinuerligt. Detsamma gäller samar-
bete på nationell nivå inom ämnet pedagogiskt arbete, där bland 
annat en doktorandkurs att koppla till de nationella ämneskon-
ferenserna diskuteras för närvarande. I anslutning till de nat-
ionella ämneskonferenserna, som sker vart annat år, genomförs 
även sk professormöten där forskarutbildningsfrågor av olika 
slag diskuteras. Opponenter och betygsnämndsledamöter re-
kryteras också ofta ur denna grupp. Hur vi kan samarbete ännu 
mer fördjupat inom ämnet nationellt kommer att vara en punkt 
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för framtida utveckling. Det finns också med i vår utvecklings-
plan från 2021. 
 
På institutionsledningsnivå bevakas och dokumenteras fortsatt 
eventuella inverkningar som covid-19 pandemin har fått och 
kan få för institutionens forskarutbildning och för de enskilda 
forskarstuderande. Digitala och hemmaplansbaserade lös-
ningar för internationalisering och nätverkande är några exem-
pel på kompensatoriska åtgärder för att stödja de forskarstu-
derandes möjligheter. Forskarutbildningsansvariga har fört 
olika dialoger med både ledning och doktorander för att hantera 
de förändrade förutsättningar som pandemin inneburit. Här 
finns även positiva lärdomar i form av distansbaserade lös-
ningar av olika slag att lära av för att nyttja relevant kompetens 
och öppna upp för deltagande i olika nationella och internation-
ella sammanhang. Under 2022 har initiativ genomförts som syf-
tar till att stärka och ge utrymme för olika sk ”boostningsinsat-
ser” där doktoranderna har tagit en aktiv del i planering och ge-
nomförande. Detta avses fortsätta och utvecklas. 
 
Forskningsanknytning 
Vid institutionen var 7 professorer, 12 docenter och ett 22 lekto-
rer verksamma under 2021. Framför allt är professorer och do-
center på olika sätt aktiva i forskarutbildningen – som handle-
dare, som ansvariga för forskarutbildningskurser och/eller i in-
stitutionens seminarieserier. Alla doktorander har minst två 
handledare, ibland tre, samt en referensperson (en av de fors-
karutbildningsansvariga). Vi sätter samman handledarteam 
som kompletterar varandra ämnes- och metodmässigt för att 
kunna stödja doktorandernas avhandlingsarbete på bästa sätt.  
Huvudhandledaren är minst docentkompetent. Av de lärare och 
forskare som för närvarande aktivt handleder en eller flera av 
institutionens doktorander har samtliga genomgått eller påbör-
jat universitetets forskarhandledarutbildning eller motsvarande 
och den absoluta majoriteten av dessa är på docent- eller pro-
fessorsnivå.  
 
Institutionens forskare har under lång tid varit framgångsrika 
med att erhålla externa forskningsanslag, framför allt (men inte 
enbart) från VR/UVK, och ett tiotal av dem leder stora forsk-
ningsprojekt. Institutionens docenter och professorer samarbe-
tar med svenska och internationella forskare vid en rad andra 
institutioner och lärosäten som återkommande besöker och ak-
tivt deltar i forskningsmiljön. Den aktiva forskningsmiljön kom-
mer doktoranderna till del på flera sätt, i form av exempelvis 

nätverk, samarbete och inbjudna forskares medverkan i insti-
tutionsseminarier. Som ett sedan länge återkommande led i ar-
betet med att ytterligare stärka den aktiva forskningsmiljön ge-
nomförs varje termin så kallade ansökningsseminarier där ut-
kast till projektplaner diskuteras och utsätts för kollegial 
granskning innan insändandet till forskningsfinansiär. Vid 
dessa seminarietillfällen uppmanas doktorander delta.  
 
I utvecklingsplanen betonas att fortsatt värna den goda forsk-
ningsmiljön samt att säkerställa att långsiktig kompetensför-
sörjning och handledarkapacitet bibehålls och den externa 
granskningen lyfte fram vikten av att låta forskarutbildningen 
synas i institutionens kompetensförsörjningsplan.  
 
Säkring av nationella mål, uppföljning och återkopp-
ling 
Forskarutbildningens kvalitet och måluppfyllelse behandlas 
dels inom ramen för institutionens kontinuerliga kvalitetsar-
bete, genom regelbundna kursvärderingar efter varje kurs och 
inom ramen för den tidigare nämnda fakultetsövergripande 
gruppen för forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete (PA-
gruppen). Nationellt ämnessamarbete med andra institutioner 
som utbildar forskarstuderande i pedagogiskt arbete är en ytter-
ligare arena för kvalitetsutveckling som vi avser intensifiera yt-
terligare i enlighet med vad som tidigare nämnts ovan samt an-
getts i utvecklingsplanen.  
 
På individnivå är det årliga arbetet med de individuella studie-
planerna en viktig rutin för att säkerställa utbildningens kvali-
tet, måluppfyllelse och genomförbarhet inom utsatt tid. De nat-
ionella och lokala målen och varje doktorands progression dis-
kuteras och följs upp. Eftersom detta arbete utgår från målen i 
HF och ASP synliggörs också de mer generiska färdigheterna 
som forskarutbildningen ska ge. Som stöd för detta finns ett do-
kument (matris) som utarbetats av forskarutbildningsansvarig, 
som även kopplar mål till genomförande av olika aktiviteter som 
exempelvis kurser, seminarier, konferenser och avhandlingsar-
bete. Andra sätt att dokumentera den kontinuerliga måluppfyl-
lelsen kan också användas men matrisen utgör ett stöd för att 
dokumentera arbetet mot de nationella och lokala målen (över-
satta till individuella lärandemål) vid varje ISP-uppföljning. I 
samband med detta arbete hålls ett referensgruppsmöte som 
protokollförs där det gångna året utvärderas och det kommande 
planeras. Återkommande punkter som behandlas vid dessa mö-
ten är avhandlingsarbetets fortskridande, återstående tid och 
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tidsplan samt internationalisering och arbetsmiljö. Uppföljning 
av doktorandernas ISP behandlas därefter även i institutionens 
Forsknings- och forskarutbildningsutskott.   
 
Att regelbundet lägga fram texter i olika skeden av avhandlings-
arbetet inom ramen för till exempel institutionens seminariese-
rier bidrar också till att utveckla kvaliteten på doktorandernas 
utbildning och främja avhandlingens färdigställande inom ut-
satt tid. Mittseminarium och slutseminarium genomförs. Fast-
ställda riktlinjer finns som hanterar detta.  
 
Internationalisering i utbildningen 
Under 2021 har covid-19 situationen fortsatt satt vissa begräs-
ningar för planerade utbyten och fysiskt konferensdeltagande, 
och vissa aktiviteter har ställts in eller ersatts med nätbaserade 
lösningar. I kurs- och konferenssammanhang har ”internation-
alisering på hemmaplan” tillämpats under året med hjälp av 
olika digitala kommunikationsmedel, i den utsträckning detta 
varit möjligt. Det kommande kvalitetssäkrings- och utvecklings-
arbetet tar sikte på att dra nytta av lärdomar under pandemin 
och att blicka framåt. Hur internationaliseringssträvandena 
hanterats under pandemin är en viktig fråga för forskarutbild-
ningen. Doktoranderna i pedagogiskt arbete uppmuntras näm-
ligen redan tidigt och flera gånger under sin utbildning att lägga 
fram bidrag på internationella forskningskonferenser och att 
delta i internationella utbyten. Resurser finns också avsatta och 
varje doktorand har ett eget konto för expenser som framför allt 
är avsett för konferensdeltagande, i händelse av att de inte er-
håller finansiering på annat sätt. Det finns även särskilda medel 
att söka från Lärarhögskolan för internationaliseringsändamål. 
Därutöver finns även medel vid institutionen för språkgransk-
ning av engelska texter, också i syfte att främja international-
isering i utbildningen.   
 
Doktoranderna deltar i forskarskolor och tar på detta sätt del av 
ytterligare nationella och internationella nätverk, med möjlig-
het att också skapa egna nätverk. De obligatoriska kurserna i pe-
dagogiskt arbete innehåller såväl internationellt deltagande 
som internationell kursledning. Exempelvis är kursen Forsk-
ningsprocessens delar helt eller delvis förlagd utomlands, när 
omständigheterna medger (dvs pandemin har inneburit be-
gränsningar). Därtill kommer exempelvis gästande professorer 
och andra inbjudna forskare, som också bidrar till internation-
aliseringen av doktorandernas utbildningsmiljö.  
 

Jämställdhetsintegrering 
Även om de två senaste doktoranderna som disputerat i peda-
gogiskt arbete vid institutionen (april 2020 och januari 2021) 
har varit män, föreligger en sned könsfördelning bland dokto-
randerna i ämnet – i januari 2022 utgörs doktorandgruppen av 
2 män och 8 kvinnor. En majoritet av doktoranderna är alltså 
kvinnor och så ser mönstret även ut för de som söker till våra 
utlysta doktorandtjänster. För år 2020 gällde exempelvis att 8 
män och 16 kvinnor sökte institutionens fyra utlysta doktorand-
tjänster och av dessa antogs en man och tre kvinnor. Även bland 
handledarna är kvinnor i majoritet. Vid institutionen finns en 
strävan efter en breddad könsmässig rekrytering vid lika meri-
ter när det gäller anställning av doktorander, och när vi sätter 
samman handledargrupper eftersträvas att både män och kvin-
nor finns representerade. Detsamma gäller exempelvis betygs-
nämnder och arbetsgrupper av olika slag. Vi strävar efter att in-
tegrera jämställdhet som perspektiv i verksamhetens alla pro-
cesser och följer kontinuerligt fördelningen mellan kvinnor och 
män när det gäller söktryck, antagningar, handledning, kur-
ser/kursansvar, etc. Detta ser vi som särskilt viktigt då institut-
ionen och ämnet har fler verksamma kvinnor än män samtidigt 
som fördelningen av olika uppdrag och resurser ska ske utan att 
något av könen systematiskt gynnas eller missgynnas.  
Högskolans maktstrukturer är inte alltid lätta att synliggöra, 
men ett viktigt redskap är just att årligen följa fördelningen av 
kvinnor och män vad gäller antagning och fördelning av hand-
ledaruppdrag etc och i samband med detta eftersträva att grup-
per ska vara könsblandade i den utsträckning det är möjligt. Ett 
stöd för vårt arbete med jämställdhetsintegrering är Umeå uni-
versitets handlingsplan för jämställdhetsintegrering samt det 
arbete med samtliga diskrimineringsgrunder som Strategiska 
rådet för lika villkor (LIV) vid UmU bedriver. Med handlings-
planen som stöd ser vi till exempel över och bevakar sjukfrånva-
ron bland våra doktorander och huruvida det föreligger några 
könsmönster där. Vi beaktar även jämställdhet i forskarutbild-
ningens innehåll, dels i forskarutbildningskurser, dels i semina-
rieverksamhet då den forskning som bedrivs vid institutionen 
inte sällan anlägger perspektiv med explicit koppling till frågor 
om kön, klass och/eller etnicitet. 

 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Pedagogiskt arbete som forskningsämne har en nära koppling 
till praktisk yrkesverksamhet och doktoranderna samverkar 
ofta med skola och utbildning på olika sätt under sin utbildning. 
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Det kan exempelvis handla om utbyten i samband med datain-
samling och återkoppling till till exempel förskolor, skolor och 
yrkesverksamma under tiden avhandlingsarbetet pågår.  
 
I senare skeden av doktorandernas utbildning diskuterar hand-
ledare och doktorand samt även referensperson framåtsyftande 
om övergången till arbetslivet och sådana mål följs explicit upp 
i samband med den årliga revideringen av den individuella stu-
dieplanen. Det är också en punkt för de individuella utvecklings-
samtalen med biträdande prefekt som erbjuds doktoranderna.  
Många doktorander ser sitt framtida arbetsliv inom universite-
tet. Där bidrar medverkan i grundutbildning och i institutionens 
övriga verksamhet under doktorandtiden till att rusta doktoran-
derna för ett ev framtida arbete som universitetslärare. I den 
mån institutionen har behov av undervisning, erbjuds dokto-
randerna undervisning. Som framgår av den inledande tabellen 
medverkar flera av doktoranderna i undervisningen. De forskar-
studerande uppmuntras också till och ges möjlighet att gå uni-
versitetspedagogiska kurser som en del av sin utbildning eller 
institutionstjänstgöring. 
 
De ovan nämnda terminsvisa ansökningsseminarierna ses som 
en förberedelse för doktoranderna att själva att söka forsknings-
finansiering efter disputation. Den fakultetsövergripande dok-
torandkursen om forskningsansökningar fyller samma funkt-
ion.  
 
Behovet av disputerade är generellt stort inom lärarutbildning-
arnas område och ämnet fyller en viktig funktion för sådan kom-
petensförsörjning lokalt och nationellt. Men de som disputerat 
har i vissa fall och framgångsrikt även återgått till att arbeta 
inom utbildning och/eller förvaltning och ledning inom utbild-
ningssektorn. På ett mer generellt plan är den nationella för-
söksverksamheten med praktiknära skolforskning (ULF) som 
pågår är angelägen såväl för ämnet som för de forskningsverk-
samma, och initiativ av detta slag kan bidra både till forskningen 
som sådan och till de forskarstuderandes övergång till arbetsli-
vet. Det gäller också deltagande i olika typer av samverkansak-
tiviteter och lokala konferenser, till exempel den årligen åter-
kommande sk Kunskapsveckan, som UmU arrangerar för verk-
samma lärares fortbildning. 
 
 
 
 

Perspektiv på hållbar utveckling 
I de globala målen för hållbar utveckling är utbildning inte bara 
ett mål i sig (SDG4) utan också en strategi för att nå andra håll-
barhets- och utvecklingsmål. Forskarutbildningsämnet pedago-
giskt arbete är till sin karaktär nära förbundet med en ambition 
att utveckla, förstärka och förvalta alla människors möjlighet till 
livslångt lärande och rätt till en god utbildning. Forskarutbild-
ningens mål från den allmänna studieplanen följs årligen upp i 
samband med revideringen av doktorandernas individuella stu-
dieplaner. Mål som att ”visa förutsättningar för att såväl inom 
forskning och utbildning som i andra kvalificerade profession-
ella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja 
andras lärande” och att ”uppvisa god förmåga att kunna argu-
mentera för, och konkret visa, det pedagogiska arbetets bety-
delse för samhällsanalys” följs upp för varje forskarstuderande. 
Pedagogiskt arbete är ett ämne som ger kunskap om pedagogisk 
yrkesverksamhet, pedagogiska processer och deras förutsätt-
ningar - kunskap till gagn för att ”nuvarande och kommande ge-
nerationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk 
och social välfärd och rättvisa.” (HL 1 kap. 5§). 
 
Institutionen säkerställer således en god kunskap om vikten av 
hållbarhet dels genom ämnets fokus och karaktär, dels genom 

individuella mål och de uppföljningar som görs inom forskar-

utbildningen.  Vi beaktar även hållbarhetsperspektivet genom 
att arbeta för att bibehålla och utveckla god kvalitet i vår egen 
utbildning, samt genom att integrera perspektiv för och forsk-
ning om hållbar utveckling i kurser och seminarieverksamhet, 
till exempel inslag som berör globala utmaningar och möjlig-
heter vad gäller utbildning/pedagogiskt arbete, etik/värde-
ringar/normkritik i skola/utbildning samt hållbarhet i relation 
till styrning av skola/utbildning. Det obligatoriska kursutbudet 
innehåller därtill möjligheter till såväl inom- som utomeurope-
iska utbyten där globaliseringsperspektiv och hållbarhet aktua-
liseras.   
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Institutionen arbetar på flera sätt för att säkerställa en god ar-
betsmiljö för de forskarstuderande. På individnivå är exempel-
vis kursutvärderingar, dialoger med handledare och forskarut-
bildningsansvariga och/eller institutionsledning samt referens-
personer centrala kanaler genom vilka de forskarstuderandes 
inflytande säkerställs och arbetsmiljö kontinuerligt behandlas.  
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På institutionsnivå har de forskarstuderade representation i 
Forsknings- och forskarutbildningsutskottet. Ett viktigt åter-
kommande inslag är också regelbundna träffar mellan dokto-
rander och forskarutbildningsansvariga där doktoranders egna 
frågor tas upp och diskuteras. Här utvecklades och provas under 
sena 2021 en modell med att doktoranderna ses och samtalar 
själva före mötena med forskarutbildningsansvariga.  Dessa 
möten som läggs vidare i anslutning till Forsknings- och fors-
karutbildningsutskottets sammanträden för att möjliggöra syn-
punkts- och informationsflöden på bästa sätt. Detta arbetssätt 
kommer bland annat som ett resultat av den externa kollegiala 
granskningen och den efterföljande utvecklingsplanen, där dok-
torandernas egenorganisering lyftes fram som ett tänkbart ut-
vecklingsområde. Arbetet med doktorandernas inflytande och 
arbetsmiljö sker därtill även inom ramen for institutionens 
övergripande och reguljära systematiska arbetsmiljöarbete som 
rör alla anställda.  
 
Samtliga forskarstuderande har tillgång till egen arbetsplats 
även om år 2021 präglats av delvis och övervägande distansar-
bete på grund av UmUs och TUVs pandemirestriktioner. De 
forskarstuderande har samma förutsättningar som andra an-
ställda vid institutionen när det gäller lokaler och personalakti-
viteter, inklusive tillgång till nödvändig infrastruktur vad gäller 
datorer, skrivare och övrigt material. Därtill har de forskarstu-
derande ett konto för expenser, se vidare under international-
isering. 
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Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
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Examinator: 
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Allmän studieplan fastställd: 
2015-02-02 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 4 2 0+2 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 8 9 5+7 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

8 9 5+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 0 1+0 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

0 0 0+0 

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser 

2 3 0+1 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad eller 
längre 

0 0 0+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på eng-
elska som institutionen erbjuder 

 5 1 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

3 5 4+5 

 
 
 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Psykologi handlar om människans tankar, känslor och beteen-
den och hur de påverkar och påverkas av den omgivande fysiska 
och sociala miljön. På Institutionen för psykologi är ämnet upp-
delat i de sju profilgrupperna Arbete, organisation och sam-
hälle; Hälsa och miljö; Hjärna, arv och miljö i interaktion; Kli-
nisk psykologi; Kognition; Idrott, fysisk aktivitet och hälsa och 
Utveckling i alla livsfaser. Alla forskare och lärare, även dokto-

rander, ska vara delaktiga i en av dessa profilgrupper som be-
handlar både utbildnings- och forskningsfrågor. Således finns 
ett naturligt sammanhang där doktoranderna integreras i in-
stitutionens praktiska arbete och får kontakt med andra fors-
kare inom samma fält, men utanför den egna forskargruppen.  
 
Doktoranderna ingår i projekt som finansierar den största delen 
av doktorandens lön och som vanligtvis drivs av huvudhandle-
daren. Därmed är forskningen som doktoranden bedriver väl 
förankrad hos handledaren och doktoranden har ofta en grupp 
av andra juniora och seniora forskare att tillgå.  
 
Alla doktorander har biträdande handledare och studierektorn 
för forskarutbildningen tjänar som referensgrupp/person och 
stöttar både handledare och doktorander och följer upp dokto-
randernas progression varje höst och organisatoriska och soci-
ala arbetsmiljö varje vår. 
 
Doktoranderna är dessutom organiserade i en doktorandgrupp 
som träffas regelbundet och diskuterar frågor som är av relevans 
för gruppen. Vissa av dessa frågor förs till institutionens Fors-
karutbildningsutskott (FUU). 
 
Viktiga händelser 
Under året har en doktorand disputerat och tre doktorander har 
hållit mittseminarium. Tack vare framgång i ansökningar av ex-
terna forskningsmedel samt resultatrika ansökningar i samar-
bete med forskarskolor och andra partners har fem nya dokto-
rander anställts. Två ytterligare doktorander kommer även att 
anställas i början av 2022. Sammantaget har vi därmed ett 
större antal aktiva doktorander vid Institutionen för psykologi 
än på mycket länge vilket är väldigt positivt. 
 
Covid19-pandemin har varit fortsatt aktuell under året. Digitala 
psykosociala träffar varannan vecka med studierektor och dok-
torandgrupp har fortsatt under 2021. Ett arbete pågår även med 
att sammanställa och bevaka den påverkan Covid19 har haft på 
doktorandernas forskarutbildning. Flera forskningsprojekt vid 
institutionen har varit fortsatt drabbade av de omständigheter 
som åtföljt det osäkra pandemiläget. 
 
Bland annat på grund av den osäkra situationen så har Dokto-
rand- och handledardagen 2021 skjutits på till våren 2022. Med 
förhoppningen att det ska kunna gå att genomföra fysiskt så pla-
neras det för två dagar, som även kommer att inkludera ett antal 
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planeringsseminarier. 
 
Doktoranderna har inte desto mindre bjudit på intressanta pre-
sentationer under året. Detta har skett inom ramen för vår dok-
torandseminarieserie, i form av planeringsseminarium och 
mittseminarium, samt kopplat till institutionens profilgrupper. 
Presentationer/seminarium har huvudsakligen genomförts on-
line eller i hybridform, vilket har fungerat bra. 
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Under året har vi primärt arbetat med rutiner gällande dokto-
rander från andra lärosäten som önskar läsa en forskarutbild-
ningskurs vid Institutionen för psykologi, en översyn av hante-
ringen av web-ISP (som mot slutet av året mynnat ut i uppstar-
ten av en diskussion om eventuell ny form för ISP vid institut-
ionen efter besked om avveckling av web-ISP), en genomgång 
av handledarfördelningen och externa handledare för våra dok-
torander, hanteringen av vårt spann av kurspoäng för doktoran-
der (75-90hp) i förhållande till kvalitetskrav på avhandlingsar-
betet, implementering av en författardeklaration i ISP, och dis-
kuterat granskningsprocessen vid doktorandansökningar.  
 
Långsiktig strategi 
Studierektor för forskarutbildningen avser att fortsätta arbeta 
tillsammans med andra studierektorer för forskarutbildningen 
i psykologi i landet gällande digitala distanskurser på forskarut-
bildningsnivå och andra frågor. Som tidigare angivet så är pan-
demiläget fortsatt instabilt och behovet av högkvalitativa kurser 
på distans är fortsatt aktuellt. 
 
Förutom att kontinuerligt söka medel från olika finansiärer för 
fortsatt rekrytering av doktorander, ämnar vi att fortsätta arbe-
tet med att söka nya vägar att finansiera doktorander på i termer 
av delfinansiering via forskarskolor. Även den nya möjlighet-
eten till finansiering för doktorander via Arcums forskarskola 
kommer att undersökas. Under året som gått har vi varit mycket 
framgångsrika i delfinansiering från framförallt Företagsfors-
karskolan. Ett nytt samarbete har även inletts med Enheten för 
polisutbildning kopplat till två doktorander. Vidare, i skrivande 
stund är åtminstone en möjlig doktorand delfinansierad av Ge-
nusforskarskolan inför nästa år ”under planering”. Arbetet med 
att möjliggöra kombinationstjänster med Region Västerbotten, 
till godo för forskarutbildningen, är också fortsatt pågående. 
 
Det stora antalet doktorander för närvarande har också öppnat 

upp för en möjlighet att kunna erbjuda specifika doktorandkur-
ser vid institutionen. Vi kommer att undersöka möjligheter och 
förutsättningar för detta. 
 
Vi arbetar även aktivt med bemanningsansvariga att bevaka för-
utsättningarna för att de nya doktorander som så önskar ska få 
möjlighet till institutionstjänstgöring/undervisning på upp till 
20% under sin forskarutbildning. 
 
Forskningsanknytning 
Institutionen för psykologi är en forskningsaktiv miljö med när-
mare 40 forskningsaktiva seniora forskare. Ett femtontal perso-
ner är docenter och institutionen har sex professorer. Som be-
skrivet så har antalet doktorander ökat kraftigt, men institut-
ionen har fortsatt utrymme för en större forskarutbildning. 
Forskningsprojekten är oftast av tvärvetenskaplig karaktär och 
bedrivs i samarbete med bland annat Enheten för polisutbild-
ning, Pedagogiska institutionen, Juridiska institutionen, In-
stitutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Institutionen 
för klinisk vetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk me-
dicin, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och 
Institutionen för socialt arbete. Samarbeten bedrivs också med 
forskare utanför Umeå universitet. Exempelvis har en dokto-
rand en extern handledare vid Nationella Institutet för Arbets-
miljö i Köpenhamn, Danmark. En doktorand har en huvud-
handledare som är Wallenberg Fellow, och en har en huvud-
handledare som nyligen var Wallenberg Fellow och numera pro-
fessor vid Luleå Tekniska Högskola. En diskussion om ett vidare 
samarbete med Luleå Tekniska Högskola är också pågående, till 
gagn för både doktorander och seniora forskare genom möjlig-
het till exempelvis gästforskning. Ett av pandemin tidigare upp-
skjutet studiebesök är planerat till våren 2022 för att vidare ut-
veckla detta samarbete (dock med förbehåll för pandemisituat-
ionens kommande utveckling). 
 
Internationalisering i utbildningen 
Doktoranderna uppmuntras att delta i internationella konferen-
ser, kurser och utbyten. Vi utlyser medel både för att delta i kur-
ser utanför Umeå universitet och för att resa på konferenser. 
Dessutom informeras doktoranderna om möjligheten att an-
vända medlen som motfinansieras av Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten. Många forskare har internationella samarbeten dit 
doktoranderna också bjuds in. Internationaliseringsmålet är 
ständigt återkommande i vår verksamhetsplan. Detta år har 
nödvändigtvis inneburit fortsatta begränsningar i resande, men 
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internationellt utbyte har ändå kunnat ske i online-format 
(bland annat i form av deltagande vid nätbaserade konferenser). 
Institutionen har även expanderat möjligheten till konferensbi-
drag till att även omfatta digitala konferenser.  
 
Jämställdhetsintegrering 
Vi har alltid jämställdhetsperspektivet i åtanke vid t ex rekryte-
ringar och idag är doktorandsammansättningen jämställd. 
Kompetens måste dock gå före vid rekrytering och när det rör 
sig om en relativ liten grupp som vår doktorandgrupp, kan re-
kryteringen av en person göra fördelningen sned.  
 

Vad gäller handledare, har doktoranderna sammanlagt 13 man-
liga och 15 kvinnliga handledare. Av dessa är 8 män och 8 kvin-
nor anställda på institutionen. Institutionen har 3 manliga och 
3 kvinnliga professorer och 8 docenter är män och 7 är kvinnor. 
 
Två doktorander (en man, en kvinna) handleds av bara män och 
tre andra doktorander (två män, en kvinna) handleds av bara 
kvinnor. Detta är inte att föredra, men i vid sammansättningen 
av dessa handledarkonstellationer gick kompetens före kön. 
 
Doktoranderna erbjuds medarbetarsamtal med studierektorn 
för forskarutbildningen i maj varje år. Här pratar vi förutom ar-
betsmiljö och hälsa, om hur det är att vara man respektive 
kvinna inom akademin och hur man kan lyfta och påverka orätt-
visor. 
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
De flesta av våra alumner arbetar inom akademin som forskare 
och lärare eftersom det ges många psykologutbildningar i landet 
som är i behov av disputerade inom psykologi. Därför är vårt 
främsta fokus att utbilda doktoranderna efter den marknadens 
behov och förutsättningar. Eftersom vi är en undervisningstung 
institution får doktoranderna god möjlighet att utvecklas också 
inom utbildningsbiten av en forskares vardag, vilket bidrar till 
att göra dem konkurrenskraftiga. Biträdande prefekt för forsk-
ning erbjuder individuella samtal om andra karriärvägar för 
doktoranderna. En ny modell för detta utbyte i samband med 
mittseminariet planeras till 2022.  
 
Som tidigare nämnt arbetar vi även på att öppna upp för kom-
binationstjänster med Regionen. Eftersom ett ökande antal 
doktorander har en bakgrund som legitimerade psykologer ser 
vi detta som en möjlig karriärväg efter disputation för dessa 
doktorander. Även det ökade antalet doktorander med koppling 

till Företagsforskarskolan generellt kan anses öppna upp för al-
ternativa karriärvägar. I övrigt uppmuntrar vi förstås till att 
doktoranderna söker postdoktjänster och anslag. Vi diskuterar 
också hur vi ska kunna skapa ett forum för att bjuda hit intres-
santa aktörer inom näringsliv och offentlig sektor, för att ”visa 
upp” vilken kompetens vår forskarutbildning kan tillhanda-
hålla. 
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Här beskrivs hur institutionen säkerställer kraven på kun-
skaper och färdigheter vad gäller hållbar utveckling. Som ut-
gångspunkt finns FN:s mål för utbildning i hållbarhet: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444. 
 
Institutionen, och universitetet som helhet, arbetar med de 17 
hållbarhetsmålen, men det arbetet redovisas i andra dokument 
än här. Dessvärre syns inte dessa hållbara utvecklingsområden 
specifikt i vår forskarutbildning. Dock syns det i vårt arbetsmil-
jöarbete vad gäller mål 3 om god hälsa och välbefinnande (ge-
nom möjlighet till inflytande på arbetsplatsen och medarbetar-
samtal om doktorandernas arbetsmiljö), mål 5 om jämställdhet 
(se ovan), mål 8 om anständiga arbetsvillkor (genom att dokto-
randerna är anställda på institutionen och därmed lyder under 
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter) och mål 
13 om att bekämpa klimatförändringarna (där vi arbetar aktivt 
inom institutionen för att minska vårt ekologiska avtryck genom 
att uppmuntra till att åka tåg mm). Gällande det sistnämnda kan 
tilläggas att restriktioner i resande till förmån för digitala lös-
ningar är en pågående diskussion som möjligt alternativ obero-
ende olika förhållningsregler kopplade till pandemin. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktoranderna förväntas engagera sig i institutionens arbete ef-
tersom de är anställda. De förväntas gå på arbetsplatsträffar, en-
gagera sig i doktorandgruppen och i institutionella organ så som 
profilgrupperna, FUU och Resebidragskommittén, samt i fakul-
tetsorgan som SAMDOK och Anställningskommittén. Härige-
nom får de möjlighet till inflytande både på institutions- och fa-
kultetsnivå. 
 
Vi anser att arbetsmiljön för doktoranderna är väldigt viktig och 
har därför exempelvis skapat ett policydokument som tar upp 
relationen mellan handledare och doktorand. Doktoranderna 
erbjuds också medarbetarsamtal med fokus på deras arbets-
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miljö och balansen mellan arbete och fritid. Medarbetarsamta-
let sker vid en annan tidpunkt än uppföljningen av den indivi-
duella studieplanen och mötet sker genom att doktoranden träf-
far studierektorn själv, utan handledare. 
 
Profilgrupperna (se ovan) ger doktoranderna ett sammanhang 
utanför den egna forskningssfären liksom en möjlighet att delta 
aktivt i institutionsarbetet. 
 
Uppföljning och återkoppling 
Vi arbetar hela tiden utifrån verksamhetsplanen och kvalitets-
utveckling sker kontinuerligt via frågor som behandlas i FUU. 
Vid större frågor tillsätts arbetsgrupper som får i uppdrag att 
arbeta vidare med den aktuella frågan och redovisa och förankra 
förslag under arbetets gång. Förslagen dryftas främst i FUU men 
även i handledarkollegiet, som träffas en gång per termin, innan 
det fastställs. 
 
Uppföljning sker genom att utvärdera måluppfyllelsen utifrån 
verksamhetsplanen. Uppföljningen anpassas beroende på vad vi 
har jobbat med under året. För ett par år sedan följde vi exem-
pelvis upp måluppfyllelsen med enkät då vi gjorde många kon-
kreta förändringar. För år 2021 hade vi målet att utöka antalet 
doktorander, samt arbeta med tydliggöranden av nya rutiner, 
vilket har gjorts. De nya rutiner som genomförts utvärderas 
även löpande. 
 
Doktoranderna följs upp varje år då vi diskuterar ISP:en. Vid 
samma tillfälle går vi igenom examensmålen och bedömer, så 
långt det är möjligt, att doktoranderna är på väg att uppfylla 
dessa. Det är väldigt sällan som doktoranderna inte blir klara 
med sin avhandling inom utsatt tid. Men när det har hänt så har 
doktoranden i fråga haft väldigt lite kvar för att färdigställa den 
och då har institutionen kunnat gå in och stötta med ett par ex-
tra månaders lön. Det pågående arbetet med att sammanställa 
och bevaka den påverkan Covid19 har haft på doktorandernas 
forskarutbildning kommer att användas för framtida bedöm-
ning av behov av förlängning av förlorad tid för våra nuvarande 
doktorander. 
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Rättsvetenskap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
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Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1 1 3+2 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 6 11 5+11 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

6 9 5+9 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 1 0+0 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poäng-
givande del av utbildningen till annat 
land 

1 0 0+0 

Antal doktorander som deltagit i inter-
nationella konferenser 

0 2 0+0 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en må-
nad eller längre 

1 1 1+1 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser 
på engelska som institutionen erbju-
der 

0 0 0+0 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 
10% eller mer 

6 8 5+8 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Forskarutbildningen vid juridiska institutionen syftar till att 
den forskarstuderande ska bli en kritisk och självständig fors-
kare med förmåga att efter avhandlingsarbetets slutförande ge-
nomföra forskningsprojekt, såväl nationellt som internationellt, 
både inom och utom universitetet. Under 2021 fanns 17 aktiva 
doktorander på forskarutbildningen. Två doktorander dispute-

rade under året. Vid ingången av 2022 fanns 15 aktiva doktoran-
der.   
 
Forskarutbildningens primära utmaningar består i den starka 
arbetsmarknaden för personer med juristexamen samt lönelä-
get på denna arbetsmarknad vilket gör det svårare att rekrytera 
doktorander. Våra disputerade doktorander tenderar dock till 
att stanna inom akademin. Möjligheten att utvidga antalet fors-
karstuderande på kortare sikt begränsas av att institutionens 
tillgängliga kader av handledare har hög arbetstidsbeläggning 
på grund av svårigheter att rekrytera lärare.  
 
Traditionen inom rättsvetenskap är att doktorandens avhand-
ling är en monografi och denna tradition ser ut att fortsätta 
inom överskådlig tid även om projekt avsedda att utmynna i 
sammanläggningsavhandling nu pågår. En ämnesspecifik ut-
maning är att stora delar av rättsvetenskapen av naturliga skäl 
är nationellt inriktad eftersom den utgår ifrån nationella rätts-
regler – samtidigt ökar kraven på internationalisering av forsk-
ningen vilket påverkar balansen mellan att möta våra avnäma-
res förväntningar på samhällsrelevant forskning och akademins 
krav på internationella publikationer. De internationella insla-
gen inom forskarutbildningen ökar dock stadigt, och genom in-
flytande från europarätt och internationell rätt öppnas också 
vägar för forskare och forskarstuderande att göra sin forskning 
relevant även för en bredare internationell publik.  
 
Viktiga händelser 
Under våren 2021 rekryterades två nya doktorander genom en 
öppen utlysning. Två doktorander disputerade också i slutet av 
året. 
 
Under året togs nya riktlinjer fram rörande förväntningar och 
ansvarsfrågor rörande doktorandernas prövande seminarier. 
 
Även detta år har präglats av Corona-pandemin, vars inverkan 
på forskarutbildningen varierat över året. Sjukfrånvaro och VAB 
har under året påverkat flera doktoranders planerade arbete. 
Under året har forskarutbildningsansvarig därför haft avstäm-
ningsmöten med doktoranderna för att bedöma den påverkan 
Corona haft på deras forskarutbildning. Därtill har påverkan av 
Corona dokumenterats i ISP.  
 
Vissa forskningsseminarier och övriga forskarutbildningsaktivi-
teter bedrevs under året via Zoom, andra skedde i hybridformat 
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och under en del av hösten kunde vissa seminarier äga rum på 
plats. Det årliga forskningsinternatet som avslutar seminariese-
rien hölls i slutet av maj via Zoom, där doktoranderna reflekte-
rade över rättsliga principer i relation till deras forskningspro-
jekt. Det var också avslutet på seminarieserien för 2020/2021. 
På höstterminen inleddes seminarieserien för 2021/2022 på te-
mat Forskningsfronten i rättsvetenskap där innovativa eller ny-
skapande metoder eller teorier lyfts fram genom inbjudna inle-
dare.  
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Några särskilda åtgärder har inte föranletts av tidigare års 
VB/VP. Utvecklingsarbete som skett under året berörs därför 
under andra rubriker. 
 
Långsiktig strategi 
Tidigare års strategiska satsning på att tydligare marknadsföra 
forskarutbildningen har fortsatt ge resultat och två nya dokto-
rander anställdes under året vilket är i linje med den målsätt-
ning som gäller. Målet under 2022 och framåt är att anta 2–3 
nya doktorander årligen för en gradvis tillväxt av antalet fors-
karstuderande och att bibehålla ett gott söktryck på utlysta 
tjänster. 
 
Forskningsanknytning 
Forskningsmiljön vid juridiska institutionen är fortsatt stark 
med en aktiv och levande seminariekultur och såväl en övergri-
pande som tematiserade forskningsmiljöer. Ett flertal av in-
stitutionens forskare är också knutna till fakultetsgemensamma 
forskningsmiljöer såsom DIGSUM. Därtill är institutionens 
forskare aktiva i nationella och internationella forskningsnät-
verk. Vid institutionen finns fem professorer (1 tjänstledig), sex 
docenter och nitton övriga disputerade forskare/lärare. Det 
finns mellan de rättsvetenskapliga forskarutbildningsorterna i 
Sverige ett nära samarbete i fråga om såväl kvalitetsarbete som 
i fråga om möjligheter för forskarstuderande att delta i kurser 
och seminarier på andra utbildningsorter. Vidare tillhör ett an-
tal doktorander tvärvetenskapliga forskarskolor såsom genus-
forskarskolan och forskarskolan i utbildningsvetenskap. Till ju-
ridiska institutionen kommer också fortlöpande gästforskare 
från andra universitet inom och utom Norden som bidrar till en 
levande forskningsmiljö. 
 
 
 

Internationalisering i utbildningen 
Alla doktorander förväntas delta i minst en internationell kon-
ferens under sin utbildning, för vilken institutionen bär kostna-
den. I övrigt finansieras doktoranders deltagande i konferenser 
och seminarier om de bedöms bidra till forskarutbildningen.  
 
När det gäller internationalisering i övrigt inom ramen för ut-
bildningen är den i viss utsträckning beroende på det forsk-
ningsområde som doktoranden befinner sig inom. Kurslittera-
turen inom de obligatoriska kurserna innehåller internationell 
litteratur och artiklar. Inslagen av utländska gästföreläsare och 
engelskspråkiga seminarier på forskarutbildningen har fortsatt 
att öka. En ny forskarutbildningskurs startar under 2022 för att 
skapa bättre kunskaper om och förberedelse för internationell 
publicering och konferensdeltagande. Corona-pandemin har 
även under 2021 påverkat möjligheterna till international-
isering i fysisk form negativt, däremot har möjligheterna att 
delta vid internationella seminarier och konferenser digitalt 
ökat. 
 
Doktoranderna uppmanas att utnyttja de möjligheter till inter-
nationalisering som erbjuds. Möjligheterna till utlandsvistelser 
har under året varit begränsade på grund av pandemin. Genom 
kursen ”forskningskommunikation i praktiken” uppmuntras 
doktoranderna till att delta i sådana sammanhang när världslä-
get så tillåter. 
 
Bland de disputerade forskarna vid institutionen deltar ett fler-
tal i internationella forskningsnätverk och kopplingar finns 
också mellan ett antal av institutionens forskningsteman och 
nationella, nordiska och internationella nätverk som skapar 
möjligheter för forskarstuderande att ta del av internationella 
nätverk och kontakter. 
 
Jämställdhetsintegrering 
På forskarutbildningen fanns en övervikt av kvinnliga doktoran-
der (6 män / 11 kvinnor) bland de som varit aktiva under någon 
del av 2021. Av handledarna har under 2020 tretton varit män 
och 16 varit kvinnor. Fördelningen av interna handledare har 
dock varit jämn i fråga om könsfördelningen. Huvuddelen av 
doktoranderna (10 st.) har åtminstone en handledare av vardera 
kön. En genusanalys av fördelningen av handledartimmar gjor-
des under 2021 som visade på att kadern av manliga handledare 
över lag hade fler handeldningstimmar än vad kadern av kvinn-
liga handledare hade. Detta kan sannolikt förklaras dels genom 

Bilaga § 77 



 

 
 
 

 

könsfördelningen bland seniora forskare, dels på den målsätt-
ning som fakulteten har på jämn könsfördelning bland handle-
darna, vilket utifrån könsfördelningen bland handledarna på in-
stitutionen gör att manliga handledare blir inblandade i fler 
doktorandprojekt.  
 
Genomgående i forskarutbildningen eftersträvas en jämn köns-
fördelning i fråga om såväl inbjudna som egna föreläsare vid se-
minarieserie och kurser. Därtill behandlas under forskarutbild-
ningen frågor rörande genus, klass, och etnicitet som en del av 
den obligatoriska kursen i rättsvetenskaplig teori och metod.  
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
En återkommande del av forskarutbildningens förberedelse in-
för arbetslivet är den kurs som fakulteten erbjuder som förbere-
der doktoranden på att designa vetenskapliga projekt och skriva 
forskningsansökningar. Kursen är tänkt att underlätta över-
gången till en konkurrensutsatt, externfinansierad forsknings-
verksamhet. Under 2022 startas den tidigare utvecklade valbara 
kursen ”praktisk forskningsförberedelse” som tar sikte på att 
förbereda doktorander för praktiskt forskningsarbete efter dis-
putation. Institutionen anordnar också regelbundet samver-
kansaktiviteter i form av seminarier och föreläsningar riktade 
mot den vidare juridiska arbetsmarknaden bestående av exem-
pelvis advokatbyråer, domstolar och myndigheter där forskar-
studerande har möjlighet att delta och presentera. 
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Genom forskarutbildningen i rättsvetenskap utbildas och förbe-
reds de forskarstuderande i frågor som är direkt avgörande för 
genomförandet av framför allt mål 4, 5, 10 och 16 i FN:s mål för 
hållbar utveckling, samt i större eller mindre utsträckning öv-
riga mål beroende på doktorandens projekt. Detta sker dels lö-
pande genom institutionens seminarieserie dels genom inslag 
på obligatoriska kurser inom denna utbildning. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
De doktorander som är stationerade vid juridiska institutionen 
har egna tjänsterum och omfattas i allt väsentligt av samma vill-
kor som övriga anställda. Det finns inte någon fixerad gräns för 
kostnader avseende resor eller konferensdeltagande så länge de 
anses relevanta för deras forskarutbildning, även om doktoran-
der i möjligaste mån förväntas söka externa medel för resor och 
uppehälle. Även när det gäller litteratur omfattas doktoran-

derna av samma villkor som andra anställda, det vill säga ett ut-
rymme för inköp av litteratur uppgående till 5000 kronor per 
anställd och år.  
 
Doktoranderna har på samma sätt som andra anställda vid in-
stitutionen tillgång till institutionens löpande arbetsmiljöar-
bete. Därtill är doktorandgruppen särskilt representerad i in-
stitutionens forsknings- och utbildningsutskott. Varje vår sker 
medarbetarsamtal med doktoranderna genom forskarutbild-
ningsansvarige samt löpande avstämningar informellt under 
året. 
 
Doktorander vid institutionen har i sitt avtal 20% institutions-
tjänstgöring. Merparten av detta upptas av undervisning, därtill 
kan doktorander inom ramen för institutionstjänstgöringen läsa 
kurser vid UPL samt få avräkna tid som avsätts för deltagande i 
möten i forsknings- eller utbildningsutskott. Även under 2021 
har Corona-pandemin påverkat den psykiska och fysiska arbets-
miljön negativt. Återkommande uppföljningar av läget har 
gjorts för att fånga upp och hantera eventuella problem som på-
verkar de forskarstuderande. 
 
Uppföljning och återkoppling 
Vid institutionen sker återkommande uppföljningar av de indi-
viduella studieplanerna i enlighet med universitetets regelverk. 
Därtill sker uppföljande medarbetarsamtal med doktoranderna 
årligen med forskarutbildningsansvarig. Regelbundna sam-
manträden med institutionens handledarkollegium ger möjlig-
het till att behandla övergripande frågor. Under 2020 har fyra 
särskilda uppföljningar gjorts för att fånga upp och hantera 
eventuella problem orsakade av Corona-pandemin. Genom 
doktorandernas representation i forskningsutskottet samlas yt-
terligare synpunkter upp i frågor relevanta för forskarutbild-
ningen.  
 
Vid sidan av handledarnas löpande uppföljning utvärderas un-
der forskarutbildningen doktorandens progression vid ett 
mittseminarium och ett slutseminarium där externa närläsare 
anlitas och manuset därtill granskas av forskningsutskottet. Vid 
sidan av ovan nämnda uppföljningar analyseras då eventuella 
behov av extra resurser eller åtgärder för att säkerställa att dok-
toranden följer planen.  
 
Vid planeringen av institutionens seminarieserie och kursinne-
håll beaktar forskningsutskottet att examensmålen täcks upp, 
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därtill sker en uppföljning av dessa på individuell nivå genom 
doktorandernas ISP och medarbetarsamtal.  
 
Verksamhetsplan 
a) Verksamhetsplan för det kommande året 
En uppdatering av den allmänna studieplanen har påbörjats un-
der början av 2022 och ligger för beslut hos fakultetsnämnden. 
Utöver redaktionella ändringar förtydligas förväntningarna rö-
rande sammanläggningsavhandlingar och monografier, därtill 
tas kravet på inslag motsvarande 15 hp på engelska bort då det 
uppfattats som ett trubbigt redskap för att uppnå ökad internat-
ionalisering. 
 
Under 2022 kommer forskarutbildningen genomgå en extern 
kollegial granskning. I ljuset av resultatet av denna är avsikten 
att i början av hösten genomföra en mer djupgående intern ut-
värdering för att se över utvecklingsmöjligheter.  
 
En satsning på likabehandlingsfrågor kommer under 2022 att 
genomföras vid institutionen med föreläsning av inbjudna ex-
perter från Make Equal. 
 
b) långsiktiga strategier 
Under 2022 rekryteras en professor i syfte att förstärka gruppen 
seniora forskare. Därtill har tre doktorandtjänster utlysts, en ge-
nom en öppen inriktning, en med inriktning mot straffrätt samt 
en med inriktning mot miljörätt.  
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Socialt arbete 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Petra Ahnlund 
 
Examinator: 
Urban Markström 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2016-02-03. 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1 4 5 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 5 9 14 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

4 5 9 

Antal examina    
– Doktorsexamina     
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

   

Antal doktorander som deltagit i internat-
ionella konferenser 

1 1  

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad el-
ler längre 

   

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på 
engelska som institutionen erbjuder 

   

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

2 4 6 

 
 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet och forsk-
ningsmiljön  
Forskarutbildningen i socialt arbete är på 240 hp, 90 av dessa 
240 hp består av kurspoäng varav 60 hp är obligatoriska. Res-
terande 150 hp består av att producera en avhandling. 
 
Institutionens forskarmiljö bestod 2021 av sex professorer, en 
gästprofessor, sex docenter och ett tjugotal forskningsaktiva 
lektorer samt 14 doktorander och fyra postdoktorer. 17 personer 
(professorer, docenter och lektorer) vid institutionen agerar 

handledare till doktoranderna, några av dessa handleder fler än 
en doktorand. Utöver dessa har även sex av doktoranderna ex-
terna handledare, tre från andra institutioner vid UmU och tre 
från externa lärosäten/regioner. Samtliga av institutionens hu-
vudhandledare, och majoriteten av bihandledarna, är pedago-
giskt utbildade.  
 
Institutionens forskare har projekt- och programbidrag från 
flertalet nationella forskningsråd såsom Forte, Wallenberg, RJ, 
Formas, VR och Kamprad. Flertalet av institutionens professo-
rer sitter i olika vetenskapliga beredningsgrupper och styrelser. 
Institutionens gästprofessor har ett forskningsprogram och ett 
forskningsprojekt förlagt vid institutionen, vilket involverar 
olika forskare och doktorander.  
 
Institutionen har en seminarieserie där alla forskningsaktiva 
personer är välkomna att lägga fram texter mm. Institutionen 
har tre granskningsgrupper bestående av professorer, docenter, 
lektorer, doktorander och postdoktorer samt andra intresserade 
medarbetare. En ansvarig seminarieledare bjuder även in ex-
terna gäster /forskare.  
 
Handledarkollegium genomförs vid två till tre tillfällen per ter-
min och vid dessa tillfällen bjuder forskarutbildningsansvarig in 
samtliga handledare, interna och externa. Vid dessa möten dis-
kuteras olika handledarfrågor samt progressionen hos respek-
tive doktorand.  
 
Institutionens seniora forskare (vanligtvis en professor och en 
docent tillsammans) agerar grönläsare till doktorandernas av-
handlingsmanus för att säkerställa god kvalitet.  
 
Viktiga händelser 
2021 utsågs professor Urban Markström till examinator vid in-
stitutionens forskarutbildning.  
 
Fem doktorander antogs till forskarutbildningen; tre via fakul-
tetsmedel och två via samfinansiering av forskningsprojekt.  
På vårterminen var personal från UB inbjudna för att hålla en 
halvdags workshop/föreläsning med samtliga doktorander och 
deras huvudhandledare angående datahantering. 
 
På höstterminen genomfördes en forskarutbildningsdag där en 
av institutionens professor samt en nydisputerad lektor var in-
bjudna för att hålla ett seminarium på temat Att skriva kappa. 
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Därefter var personal från UB med och berättade om publice-
ring/val av tidskrift, bibliometri och open acces. Forskarutbild-
ningsdagen avslutades med information om institutionens 
hemsida med fokus på doktorandernas egna sidor och vilken in-
formation som bör finnas där.  
 
På grund av pandemin har forskarutbildningsansvarig kallat till 
extra möte i doktorandkollegiet under året. Dessa möten har 
syftat till att informera och hålla varandra uppdaterade om hän-
delser vid institutionen och forskningsfältet samt att diskutera 
aktuella forskarutbildningsfrågor.  
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
I tidigare VB/VP har arbetsmiljön för doktorander anställda av 
annan aktör än Umeå universitet poängterats. Den processen 
fortskrider och processen som handlar om att kunna delta i in-
stitutionens verksamhet på distans har snabbats på via pande-
mins omöjliggörande av att arbeta på plats i Umeå.  
 
Långsiktig strategi 
Se punkten Verksamhetsplan 
 
Forskningsanknytning 
Institutionens forskare har etablerade samarbeten med forskare 
vid Umeå universitet och vid andra lärosäten. Vid Umeå univer-
sitet finns aktivt samarbete med Sociologiska institutionen, En-
heten för polisutbildning, Institutionen för epidemiologi och 
global hälsa, Cedar, Institutionen för kultur- och medieveten-
skaper, Institutionen för kulturgeografi, Digsum, Institutionen 
för tillämpad utbildningsvetenskap, Institutionen för kost- och 
måltidsvetenskap och Institutionen för samhällsmedicin och re-
habilitering (Geriatrik). Aktiva samarbeten finns även med 
Stockholms universitet (Socialt arbete och Institutet för social 
forskning), Karlstads universitet (Centrum för forskning om 
barns och ungdomars psykiska hälsa), Göteborgs universitet 
(Socialt arbete), Högskolan i Dalarna (Socialt arbete), Blekinge 
tekniska högskola (Institutionen för fysisk planering), Lunds 
universitet (Cepi) och Uppsala universitet (Cesar). Internation-
ellt finns upparbetade forskningssamarbeten med Fudan Uni-
versity, Shanghai; Shandong University, Shandong; University 
of Denver; Åbo Akademi i Vasa, Yrkeshögskolan NOVIA (Vasa, 
Finland), Seinäjoki Yrkeshögskola (Finland), Högskolan på 
Åland.  

Institutionen är värdinstitution för Centrum för funktionshin-
derforskning (UCFF) samt för Umeå Center for Evaluation Re-
search (UCER). Institutionen har också en omfattande samver-
kan med FoU Socialtjänst (Region Västerbotten), FoUI Norr-
bottens kommuner samt FoU Västernorrland (Kommunförbun-
det Västernorrland). 
 
Institutionen är medlem i Nationella forskarskolan i socialt ar-
bete, en mötesplats som utgör en möjlighet för doktoranderna 
att vidga sina forskningssamarbeten då doktorander från hela 
Sverige deltar i forskarutbildningskurser och de ges möjlighet 
att träffas och skapa nätverk för framtiden.   
 

Säkring av nationella examensmål 
Som stöd för att säkerställa att alla doktorander uppnår samt-
liga examensmål, finns en matris för alla de aktiviteter som ska 
genomföras under doktorandtiden. Denna matris är kopplad till 
den allmänna studieplanen och de nationella målen för forskar-
utbildningen. En obligatorisk kurs Advanced academic writing 
15 hp ingår i forskarutbildningen och i den finns ett antal akti-
viteter som kopplas till de nationella examensmålen. Dessa do-
kument finns på institutionens interna hemsida. Matrisen aktu-
aliseras och följs upp vid de årliga referensgruppsmötena.  
 
Internationalisering i utbildningen 
Genom den obligatoriska kursen Advanced academic writing, 
15 hp ingår att delta i internationella konferenser. Genom de ex-
pensmedel som varje doktorand erhåller under sin doktorand-
tid, möjliggörs deltagande i dessa konferenser, både nationellt 
och internationellt. Deltagande i nätverk och deltagande i inter-
nationella kurser uppmuntras av institutionen och möjliggörs 
bland annat genom expensmedlen.  
 
Jämställdhetsintegrering 
Institutionens sammansättning av doktorander är förhållande-
vis jämt könsfördelad (nio kvinnor och fem män) och vid till-
sättning av handledare eftersträvas en jämn könsfördelning. Av 
nio kvinnliga doktorander handleds samtliga av både män och 
kvinnor, av de fem manliga doktoranderna handleds tre av både 
en man och en kvinna, i övriga två fall handleds doktoranderna 
av enbart män. I ett av fallen beror detta på att projektet i vilket 
doktoranden är antagen, arbetar enbart män, i det andra fallet 
handlar det om kompetens och tillgänglighet. 
Vid anställning av nya doktorander på institutionsmedel föregås 
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tillsättning av handledare av en analys av kompetens och till-
gängliga kollegor, där jämställdhet är en viktig aspekt.  
Även vid genomförandet av aktiviteter som tex forskarutbild-
ningsdagar och inbjudna föreläsare, tas jämställdhetsintegre-
ring i beaktande.  
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Institutionen samverkar aktivt med kommuner och FoU-mil-
jöer kring forskning, utbildning och verksamhetsutveckling. In-
stitutionen har fältförlagda doktorander i Skellefteå kommun, 
Åre kommun, FoU Västernorrland och Rättspsykiatriska klini-
ken i Sundsvall. Institutionen har samverkansavtal med FoUI 
Norrbotten, FoU Västernorrland och Region Västerbotten.  
 
Institutionen uppmuntrar övergång till arbetslivet på olika sätt. 
Institutionen har dels arrangerat doktoranddagar och semi-
narium om möjligheter till att ansöka om postdok-tjänster via 
olika finansiärer; dels arrangeras det årligen skiss-seminarium 
där institutionens forskare lägger fram forskningsskisser och 
kommenterar varandras arbeten. Vid dessa tillfällen deltar in-
stitutionens forskare samt doktorander i slutskedet av sin dok-
torandtid.   
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Institutionens doktorander forskar inom ämnet socialt arbete 
vilket innebär att social hållbarhet är ett ständigt närvarande 
och omdiskuterat begrepp. Det återspeglas i respektive dokto-
rands avhandlingsprojekt genom frågeställningar, val av teorier 
och vetenskaplig metod, tex hur samhällelig inkludering och ex-
kludering förstås och hanteras. Den forskning som bedrivs av 
institutionens forskarstuderande korresponderar bland annat 
mot FN:s övergripande mål om att motverka fattigdom i olika 
former (SDG1) och att förbättra människors hälsa och välbefin-
nande i olika åldrar (SDG3). Alla doktorandprojekt (likväl som 
all forskning vid institutionen) har ett uttryckligt fokus på mål-
grupper som lever sina liv i socioekonomiskt utsatta situationer 
och där en övergripande målsättning är att förstå och/eller för-
bättra de utsatta personernas hälsa och välbefinnande. Forskar-
studerandes egna projekt såväl som inblickarna i andra dokto-
randers/forskares projekt vid exempelvis det högre seminariet 
eller runt fikabordet medför att de är mycket väl rustade för att 
möta viktiga framtida utmaningar såsom de formulerats i FN:s 
hållbarhetsmål Agenda 2030. 
 
 

Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktorandernas arbetsmiljö och inflytande är ett aktuellt och 
återkommande tema. Vid institutionen finns en handfull dokto-
rander som är antagna till forskarutbildningen men anställda av 
annan aktör. Dessa doktorander bedriver sin forskarutbildning 
på 50% till 100% och har sin huvudsakliga arbetsplats på annan 
ort. Möjlighet till bra arbetsyta när man är på institutionen, 
möjlighet att delta i högre seminarium, kurser och APT via länk 
har diskuterats och realiserats under de senaste åren. Under 
pandemin har möjligheten till att delta via länk på gemen-
samma aktiviteter underlättats och institutionen har installerat 
ett antal zoom-rum för att förbättra kvaliteten på dessa möten. 
För att underlätta även efter pandemin, kommer högre semi-
narier och andra institutionsgemensamma aktiviteter även fort-
sättningsvis att ske över zoom, såväl som fysiskt på institut-
ionen.  
 
Det finns ett doktorandrum med tre platser som de inresande 
doktoranderna kan boka när de är på institutionen. 
Institutionen har doktorandrepresentanter i Forskarutbild-
ningsutskottet (FUU). Vidare genomförs regelbunda dokto-
randkollegium där aktuella forskarutbildningsfrågor behandlas 
och diskuteras. Under rådande pandemi har dessa träffar skett 
med ökad regelbundenhet, så även under 2021.  
Doktorander anställda vid institutionen får tid i sin bemanning 
för att delta i arbetsplatsträffar. Även doktorander som inte är 
anställda vid institutionen bjuds in till personaldagar och ar-
betsplatsträffar. 
 
Alla doktorander inbjuds till årliga medarbetarsamtal med fors-
karutbildningsansvarig.  
Vid slutet av året deltar forskarutbildningsansvarig vid ett hand-
ledningstillfälle, så kallat referensgruppsmöte, med doktorand 
och där ISP och frågor om föregående år och framtida planering 
diskuteras.  
 
Verksamhetsplan 
a) Verksamhetsplan inför det kommande året 

1. I FUU har det diskuterats att under 2022 införa ett 
FSR i den obligatoriska kursen Att forska i socialt ar-
bete, 7,5 hp gällande datahanteringsplan etc. för att 
säkra kunskapen inom området samt att införa ett kor-
tare inslag/workshop/föreläsning inom ramen för 
forskarutbildningen om ekonomi.  

2. Doktoranderna erhålla expensmedel och som ett led i 
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att förstå hur ekonomin fungerar på en statlig myndig-
het och för att framledes kunna planera egna forsk-
ningsprojekt, ska FUU fortsätta diskutera hur detta 
kan läras ut på ett bra sätt.  

3. Ett forskarutbildningsinternat planeras för ht-22. 
Detta för att dels stärka doktorandgruppens samman-
hållning, dels skapa möjlighet till gemensamma dis-
kussioner kring aktuella aspekter av respektive dokto-
rands forskningsprojekt. 

4. I FU har det diskuterats och börjat planerats för att un-
der 2022 genomföra en workshop-serie om att skriva 
ansökningar där, i första hand, Postdoktorer och dok-
torander bjuds in. 

5. Då antalet doktorander ökar i antal, kommer under 
nästkommande år institutionens granskningsgrupper 
att ses över. 

 
b) Långsiktiga strategier 

1. Under en rad år har Institutionen för socialt arbete 
kunnat uppvisa en hög disputationsfrekvens. Denna 
trend har bromsats upp de senaste åren på grund av att 
institutionen inte haft tillräckliga ekonomiska resurser 
att nyrekrytera doktorander. Det börjar se bättre ut 
gällande rekryteringen dels på grund av satsningar 
från fakulteten, dels på grund av möjligheter till med-
finansiering vid institutionen. Institutionens bedöm-
ning är att det krävs en viss volym av forskarstu-
derande för att bygga en stimulerande forskarutbild-
ningsmiljö samt för att vidmakthålla och utveckla in-
stitutionens handledningskompetens. Mot denna bak-
grund är institutionens långsiktiga målsättning att 
fortsätta finna finansieringslösningar som kan trygga 
nyrekryteringen av doktorander.  

2. Arbetet med doktorandernas arbetsmiljö, både de som 
finns på plats i Umeå och för de som har sin primära 
arbetsplats på annan ort, fortskrider. Vår förhoppning 
är att de doktorander som inte dagligdags är i Umeå, 
fortsättningsvis ska kunna delta på tex fakultetens 
doktorandkurser delvis på distans. 

3. Fortsätta utveckla institutionens forskningsstöd till 
forskare och doktorander i och med förtydligande av 
datahanteringsplan mm.  
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Sociologi och Biblioteks- 
och informationsveten-
skap 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Jonas Edlund 
 
Examinator: 
Jonas Edlund 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2017-01-03 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 1 1 1+3 

– Mål doktorsexamen 1 1 1+3 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 5 7 5+7 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

5 7 5+7 

Antal examina    
– Doktorsexamina  1 0 0+1 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

   

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser 

   

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad eller 
längre 

1   

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på eng-
elska som institutionen erbjuder 

4 4 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

4 4 3+4 

 
 
Beskrivning av forskarutbildningen 
Vid forskarutbildningens start tilldelas doktoranden en huvud-
handledare och en bihandledare. Kompetensen avgör företrä-
desvis vilka som utses som handledare. Institutionen strävar ef-
ter en jämn könsfördelning vad gäller handledningsuppdrag.  
 

Förutom den löpande handledningen finns ett antal kvalitets-
kontrollstationer som möter doktoranden under forskarutbild-
ningen. Dessa är PM-seminarium, mittseminarium, slutsemi-
narium samt grönläsning. Det sistnämnda momentet innebär 
att två personer noggrant granskar och säkerställer att avhand-
lingsarbetet motsvarar institutionens kvalitetskrav innan in-
stitutionen ger sitt stöd till att offentligt försvara avhandlingen. 
Grönläsarna utses av forsknings- och forskarutbildningsutskot-
tet. Kompetenskravet är att minst en skall vara professor. Den 
andra personen skall minst inneha docentkompetens. 
 
Forskningsansvarig är ordförande vid institutionens forsk-
nings- och forskarutbildningsutskott. Studierektor för forskar-
utbildningen föredrar ärenden såsom fastställande av kurspla-
ner, grönläsning och andra typer av strategiska beslut. Studie-
rektor för forskarutbildningen är ordförande i handledarkolle-
giet.  
 
Handledarkollegiet  
Vid handledarkollegiet diskuteras generella handledarfrågor 
samt övergripande progression bland doktoranderna. Kollegiet 
utbyter även erfarenheter av handledning samt diskuterar pe-
dagogiska frågor gällande forskarutbildningen.  
 
Viktiga händelser 
Fortlöpande under året anordnar institutionen högre semi-
narier där nationella och internationella gäster är ett vanligt in-
slag. Institutionsdagar där personal träffas och diskuterar forsk-
ning och utbildningsfrågor anordnas en till två gånger per år.  
 
Vanligtvis genomförs två doktoranddagar under året, en under 
våren och en under hösten. Frågor som tagits upp har initierats 
av doktoranderna själva. På grund av covid-19 har både det 
högre seminariet, institutionsdagen och doktoranddagarna ar-
rangerats digitalt. 
 
De årliga doktorandsamtalen genomförs under februari och 
mars 2022. Dessa samtal har blivit något försenade pga. av över-
gång till ett nytt system för dokumentering av ISP. Vid dessa 
träffar deltar doktorand, huvudhandledare (även bihandledare 
om önskemål finns) och forskarutbildningsansvarig. Här följs 
den individuella studieplanen upp. Doktorandfrågor diskuteras 
också vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Varje dokto-
rand har en referensgrupp bestående av handledare samt fors-
karutbildningsansvarig.  
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Under 2021 antogs 2 doktorander, en kvinna och en man. En 
person – man – disputerade under året (doktorsexamen). Ge-
nomströmningen av doktorander är generellt god. Det finns 
dock tillfällen där doktorander väljer att avsluta sina studier. 
Där så skett har det alltid varit fråga om en relativt långvarig 
process, där olika försök till lösningar, såsom förändrade hand-
ledningsformer, förändring av avhandlingsämne, har framförts 
och i tillämpliga fall genomförts. Även stöd från andra givare, 
exempelvis företagshälsovården har erbjudits.  
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Institutionens forskarutbildningsämnen kommer att granskas 
under 2022. Under året har det initierats en revidering av kom-
pletterande dokument som rör forskarutbildningen. Målet är att 
samla relevant information lättillgängligt på en plats.  
 
Långsiktig strategi 
De strategier som institutionen har för forskarutbildningen vilar 
på två ben. Det första gäller att säkerställa kvaliteten på forskar-
utbildningen. Detta kontrolleras via kontinuerliga utvärde-
ringar och utvecklingsarbete. Det andra benet söker upprätt-
hålla volymen på antalet antagna doktorander. Under 2020 re-
kryterades fyra doktorander och under 2021 ytterligare två dok-
torander. Majoriteten av dessa tjänster är samarbetsprojekt 
med andra enheter inom Umeå universitet, men även andra ex-
terna enheter.  
 
Forskningsanknytning 
Institutionen har ett flertal samarbeten med andra institutioner 
både inom och utom Sverige. En stor del av institutionens verk-
samhet utgörs av forskning inom vilken närapå samtliga av den 
disputerade personalen är engagerad. Normalt sett är doktoran-
ders forskning relaterad till forskningsprojekt som bedrivs vid 
institutionen. De allra flesta av de seniora forskarna – docenter 
och professorer – ingår i internationella nätverk, där doktoran-
der i varierande grad ingår (detta bestäms till stor del av en-
skilda doktoranders typ av forskningsfråga). Majoriteten av de 
disputerade forskarna har docentkompetens.  
 
Säkring av nationella examensmål 
De nationella examensmålen diskuteras vanligtvis vid den årliga 
genomgången av ISP. Dokumentet är i form av en matris där 
doktorand och handledare gemensamt kommer fram till 
huruvida de mål som uppsatts i dokumentet uppfyllts. Vissa mål 

upplevs som relativt abstrakta, och därför avser vi genom hand-
ledarkollegiet komma fram till tydliga konkreta exempel för 
varje beskrivet mål. Detta arbete initieras under 2022 och plan-
eras att färdigställas under året.  
 
Internationalisering i utbildningen 
Doktorander uppmuntras att presentera sina arbeten vid inter-
nationella konferenser, vilket varit svårt under de senaste två 
åren. Dock har det varit möjligt att delta vid seminarier/konfe-
renser på distans. Vidare uppmuntras de att förlägga delar av 
utbildningen vid annan enhet, detta har dock inte skett i önsk-
värd utsträckning på grund av pandemin. Under normala om-
ständigheter gäller följande för kostnader förknippade med in-
ternationalisering. I första hand betalar handledarna för sina 
doktorander via sina projektmedel. Om handledarna inte har 
resurser för detta tillhandahåller institutionen upp till 50 000 
kr under forskarutbildningen för resor, böcker, et cetera. Föru-
tom vid bokinköp ansöker doktoranden om nyttjande av dessa 
medel till forskarutbildningsansvarig. Vissa krav finns, exem-
pelvis att doktoranden skall hålla en presentation av ett arbete 
på en konferens, för att få nyttja pengarna. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Institutionen har en relativt jämn könsfördelning av doktoran-
der: sju kvinnor och fem män. När det gäller handledare är för-
delningen fortfarande mansdominerad. Över tid har en utjäm-
ning skett vad gäller könsfördelning, men fortfarande har vi en 
övervägande del av manliga handledare. När det kommer till 
framtida rekryteringar av doktorander kommer nuvarande för-
delning hållas i åtanke och om möjligt förändras mot en mer 
jämn struktur vad gäller speciellt för huvudhandlingsuppdra-
gen.  
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
På grund av den forskning som bedrivs vid institutionen är det 
ovanligt med samarbeten med icke-universitetsaktörer. I de fall 
som detta sker är det i samarbete med organisationer inom of-
fentlig sektor.  
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Utifrån institutionens perspektiv är det främst följande hållbar-
hetsmål (FN) som genomsyrar institutionens verksamhet: kva-
litet i utbildningen; jämställdhet; god arbetsmiljö; samt att re-
ducera ojämlikheter och stärka och upprätthålla transparensen 
gällande institutionens beslutsstruktur.   
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Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktoranderna är representerade inom viktiga institutionella 
organ såsom grundutbildningsutskott och forsknings- och fors-
karutbildningsutskott. Vidare anordnas vanligtvis två dokto-
randdagar per år där olika ämnen som rör doktorander diskute-
ras. Förslag på ämnen sker på doktorandernas initiativ. Institut-
ionens högre seminarieserie organiseras av en senior forskare 
och en doktorand. Institutionen har en lång tradition av att in-
kludera doktorander i den övergripande verksamheten och mi-
nimera barriärer mellan seniora forskare och doktorander. 
Detta gäller även undervisningen inom grundutbildningen, där 
doktorander ingår i lärarlag med mer seniora lärare som kan bi-
dra med stöd och vägledning.  
   
Uppföljning och återkoppling 
Enskilda samtal genomförs årligen med varje doktorand där 
årets arbete diskuteras samt nästa års planeras. Både planering 
och uppföljning dokumenteras skriftligt. När avvikelse mellan 
planerat och utfört arbete uppkommer, diskuterar handledare, 
doktorand, samt forskarutbildningsansvarig olika strategier för 
att doktorand åter skall komma i fas med sitt avhandlingsarbete. 
Olika typer av stöd erbjuds vid behov.  
 
Verksamhetsplan  
Mot bakgrund av covid-19 och hur detta kan ha medfört svårig-
heter för juniora forskare och doktorander att känna sig delaktig 
i institutionens forskningsmiljö, avser institutionen under våren 
2022 att skapa en speciell plattform för både doktorander och 
juniora forskare att presentera sin forskning blandat med andra 
aktiviteter som är av intresse för dessa grupper. Som tidigare 
nämnts har institutionen en historik av doktorander som dispu-
terat inom given tid. Med avseende på långsiktiga strategier för 
att förstärka kvaliteten för forskarutbildningen ämnar institut-
ionen därför att bibehålla och utveckla befintliga strategier på 
inkrementell basis. 
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Statistik 
 

Ansvarig för utbildning på forskarnivå: 
Marie Wiberg 
 
Examinatorer: 
Xavier de Luna 
Marie Wiberg 
 
Allmän studieplan fastställd: 
2021-10-27 
 

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander    

– Mål doktorsexamen 1 1 1+0 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander    

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

3 4 3+2 

Antal examina    
– Doktorsexamina  0 0 1+0 
– Licentiatexamina    

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

1 1 0+0 

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser 

2 2 1+1 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad eller 
längre 

0 0 0+0 

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på eng-
elska som institutionen erbjuder 

2 3 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

4 2 3+2 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Forskningsmiljön vid Enheten hade under året tre professorer 
och tre docenter inom Statistik samt ytterligare 14 lektorer och 
fem postdoktorer som är forskningsaktiva. Statistik är ett 
metodämne vilket gör att flera doktorander även samarbetar ak-
tivt med forskare från en annan disciplin där metoderna tilläm-
pas. Vi har ett handledarkollegium som består av alla professo-
rer, docenter, handledare och biträdande handledare vid En-
heten. Handledarkollegiet träffas regelbundet och diskuterar 
och ger förslag på förändringar som rör forskarutbildningen. 

Doktoranders individuella studieplaner diskuteras och följs upp 
varje halvår av handledarkollegiet.  
 
Viktiga händelser 
Vi genomförde en doktoranddag för doktorander och handle-
dare i november. Större delen av dagen fokuserade på att dok-
toranderna presenterade sin forskning och alla handledare hade 
möjlighet att diskutera tillsammans med doktoranderna och 
ställa frågor om varje doktorandprojekt. Den andra delen av da-
gen diskuterade vi våra erfarenheter från distansarbete samt 
återgången till campus efter pandemin. Doktoranderna har un-
der året startat upp månatliga doktorandseminarier relaterade 
till forskning i statistik och mjuka färdigheter användbara som 
doktorand och forskare. Varje doktorand förväntas delta aktivt 
och vid behov förbereda sig en kort tid innan seminariet. En 
doktorand ansvarar för att arrangera seminariet.  
 
Tidigare års VB/VP 
Vi har sedan oktober 2021 en ny allmän studieplan för forskar-
utbildningen i statistik. De förändringar som genomfördes ba-
serades framför allt på en ändrad tolkning av delegationsord-
ningen. Vidare har våra lokala riktlinjer för forskarutbildningen 
reviderats.  
 
Långsiktig strategi 
För närvarande pågår en rekrytering av två ytterligare doktoran-
der. Målet är att upprätthålla ett högt antal doktorander på fors-
karutbildningen de kommande åren. Vi ingår även i ett nation-
ellt nätverk för att stärka kvaliteten i forskarutbildningen i sta-
tistik där alla lärosäten som bedriver forskarutbildning i sta-
tistik är inbjudna. Ett syfte med nätverket är att det ska finnas 
nationella kurser på forskarnivå, vilket det finns en stor efter-
frågan på. 
 
Forskningsanknytning 
En majoritet av doktoranderna är knutna till forskningsprojekt 
finansierade av Vetenskapsrådet, Wallenberg, och Forte. Ett 
flertal samarbetar också med forskare från andra discipliner 
(tex. medicin, utbildningsvetenskap och datavetenskap) eller 
från andra forskningsmiljöer både nationellt och internation-
ellt, ex. King's College London, McGill University, och Pennsyl-
vania State University. Vi bjuder regelbundet in gästforskare till 
Enheten som även ger seminarier. Under rådande pandemi har 
dock dessa bedrivits virtuellt.  
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Säkring av nationella examensmål 
Handledarkollegiet säkerställer att doktoranderna uppfyller de 
nationella målen vid våra halvårsuppföljningar av doktorander-
nas individuella studieplaner. Vid halvårsuppföljningarna an-
vänds en matris för aktiviteter och mål för att säkerställa att 
varje doktorand når alla nationella examensmål. Målen uppfylls 
genom obligatoriska och valbara kurser, seminarier, publicering 
av vetenskapliga artiklar i tidskrifter med peer-review, avhand-
ling, försvar av avhandling, doktoranddagar och andra aktivite-
ter. Doktoranderna presenterar regelbundet sina arbeten i en 
seminarieserie som anordnas gemensamt med Institutionen för 
matematik och matematisk statistik. Varje avhandlingsmanus 
granskas internt på ett granskningsseminarium med en utsedd 
granskare. 
 
Internationalisering i utbildningen 
Vi strävar mot att underlätta integreringen av international-
isering för alla doktorander. Alla professorer och docenter vid 
Enheten har olika internationella samarbetspartners som aktivt 
engageras i forskarutbildningen, både i samarbeten samt för att 
underlätta eventuella utbyten. Alla doktorander förväntas pre-
sentera minst ett av sina arbeten på en internationell konferens 
och Enheten garanterar att det finns resurser för detta. Vidare 
försöker Enheten underlätta för de doktorander som vill bedriva 
en del av sin utbildning i ett annat land. Under det gångna året 
har dock de flesta internationella aktiviteterna bedrivits virtuellt 
på grund av pandemin.  
 
Jämställdhetsintegrering 

Vår forskarutbildning attraherar både kvinnor och män. Idag 
består doktorandgruppen av totalt 7 doktorander, varav 3 är 
kvinnor och 4 är män. Bland lektorerna är 10 kvinnor och 8 
män, motsvarande för docenter är 3 kvinnor och 1 man, och för 
professorerna 2 kvinnor och 1 man. Vi har även fem postdokto-
rer som alla är män. I handledarkollegiet finns 7 kvinnor och 2 
män. Vid disputation är UmUs policy att båda könen bör vara 
representerade i betygsnämnden och frånsteg från denna kräver 
särskild motivering. Denna policy följer vi vid våra disputat-
ioner. Våra huvudhandledare är professorer eller docenter och 
vår strategi är att sprida ut handledningen på flera personer. Det 
finns även ett visst samband med erhållandet av externa medel. 
Bland lektorer och postdoktorer som i framtiden kan bli aktuella 
som handledare finns 13 män och 8 kvinnor. Vid de årliga ut-
vecklingssamtalen tas jämställdhet och lika villkor upp som en 
viktig punkt. 

 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Alla doktorander ingår i projekt där de ofta erbjuds samarbeta 
med andra akademiska ämnen och/eller externa parter. Detta 
främjar nätverkande samt ger praktisk erfarenhet av projekt 
som bygger på samverkan med andra parter. Flera konsultpro-
blem har sedan givit inspiration och idéer till fortsatta forsk-
ningsprojekt. De doktorander som önskar kan genomföra 
mindre konsultationer eftersom Enheten erbjuder konsultation 
till andra akademiska ämnen samt myndigheter. Genom att ut-
föra statistiska konsultationsprojekt ökar de sin attraktionsför-
måga, speciellt om de vill arbeta utanför akademin efter dispu-
tation. 
 
Doktorander vid Enheten ges möjlighet att utveckla sitt skri-
vande av ansökningar för forskningsmedel både genom att ak-
tivt delta i andra forskares ansökningar men även genom att ut-
veckla sina egna ansökningar i slutet av utbildningen. Att ut-
veckla sin förmåga att skriva forskningsansökningar understöd-
jer en övergång till ett arbetsliv inom akademin. Vidare erbjuds 
alla doktorander att undervisa under sin doktorandtid för att de 
ska kunna vara attraktiva för vidare arbete på lärosäten efter 
disputation. Alla doktorander som disputerat den senaste tiden 
har fått arbete direkt efter disputation. 
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Handelshögskolan har en tydlig hållbarhetsprofil och är sedan 
2015 miljöcertifierad (ISO14001). En viktig aspekt av hållbar ut-
veckling är att faktabaserade beslut fattas, uppfyllelse av håll-
barhetsmål mäts och följs upp, samt att prediktioner komplett-
eras med osäkerhetsmått för olika scenarier. För att göra detta 
behövs statistisk metodutveckling och spridning av förbättrade 
statistiska metoder. I UNESCO:s rapport ”Education for 
Sustainable Development Goals: Learning Objectives från 2017” 
beskrivs ett antal nyckelkompetenser för att uppnå FN:s 17 håll-
barhetsmål i Agenda 2030. Den första nyckelkompetens som 
nämns i rapporten är: 
 
“Systems thinking competency: the abilities to recognize and 
understand relationships; to analyse complex systems; to think 
of how systems are embedded within different domains and 
different scales; and to deal with uncertainty.” 
 
Denna beskrivning passar in på de förmågor som doktoran-
derna uppnår. Alltså kan vi, i enlighet med UNESCO:s rapport, 
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säga att kopplingen till hållbar utveckling är mycket stark. Ett 
flertal av doktorandprojekten och den forskning som bedrivs är 
kopplad till framför allt hållbarhetsmålen nr 3 (Hälsa och väl-
färd), nr 4 (God utbildning för alla) och nr 5 (Jämställdhet) i 
Agenda 2030. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Alla doktorander har doktorandtjänst och omfattas därmed av 
lagstadgade anställningsvillkor. De har kontorsplats med höj- 
och sänkbara skrivbord, dator, semester, deltar i arbetsplats-
träffar, institutionsdagar och enhetsdagar och har därmed 
samma möjlighet att påverka sin situation som övriga anställda. 
Varje år genomförs utvecklingssamtal med samtliga doktoran-
der. Deras fysiska arbetsplatser kontrolleras så att de är anpas-
sade samt om någon behöver finns rutiner för att kontakta före-
tagshälsovården. Under den pågående pandemin har periodvis 
alla medarbetare helt eller delvis rekommenderats att arbeta 
hemifrån så långt det är möjligt. Alla har erbjudits möjlighet att 
ta hem kontorsstol, skärm, mm för att få en så god arbetsmiljö 
som möjligt vid hemarbetet. Seminarieverksamheten har ytter-
ligare stärkts under pandemitiden genom att den har komplet-
terats med virtuella nationella och internationella seminariese-
rier. Dessa har möjliggjort tillgång till en vidgad akademisk 
miljö och ger kunskapsutbyte för snävare och mer nischade in-
riktningar inom ämnet. För att alla doktorander ska behandlas 
likvärdigt har vi ett dokument med riktlinjer till forskarutbild-
ningen skrivet både på svenska och engelska. Detta dokument 
revideras årligen eller vid behov av handledarkollegiet.  
 
Verksamhetsplan 
a) Verksamhetsplan inför det kommande året 
Vi har för närvarande två pågående rekryteringar av forskarstu-
derande. Rekrytering av doktorander är viktigt och prioriterat 
för att upprätthålla en hög kvalitet och en tillräckligt stor kritisk 
massa. Vi ämnar fortsätta söka externa medel för att säkra 
finansiering av en stabil grupp av doktorander. Vi ämnar även 
att söka nya och upprätthålla befintliga externa samarbeten. 
Under 2022 kommer forskarutbildningen i Statistik att utvärde-
ras och vi ämnar fokusera på att ta till oss av de rekommendat-
ioner vi då erhåller.  
 
b) Långsiktiga strategier 
Virtuella seminarier och konferenser har berikat forskarutbild-
ningen under pandemin. Vi kommer därför att fortsätta upp-
muntra till deltagande i virtuella seminarier. Vid anställningar 

så kommer vi att fortsätta vikta forskning tungt vid permanenta 
positioner. Vi ämnar fortsätta att driva både statistisk metodut-
veckling och tillämpningar i forskarutbildningen. Utöver detta 
planerar vi att stärka våra olika forskningsområden. Slutligen 
skapar vi möjlighet för att alla nya handledare att genomföra 
universitetets handledarutbildning för forskarutbildningen. 
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Statsvetenskap  
 

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

Forskarutbildning     2021 2020 

Om doktorander M K M+K 

Antal nyantagna doktorander 2 2 0+1 

– Mål doktorsexamen 2 2 0+1 

– Mål licentiatexamen    

– Senare del av utbildning    

Antal aktiva doktorander 5 6 3+6 

Antal doktorander med  
Anställning som doktorand 

5 6 3+6 

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

Internationalisering    

Antal doktorander som förlagt poänggivande 
del av utbildningen till annat land 

1 0  

Antal doktorander som deltagit i internation-
ella konferenser 

0 0 0+1 

Antal doktorander som under   
utbildningen vistats utomlands en månad eller 
längre 

0 0  

Antal ämnesspecifika doktorandkurser på eng-
elska som institutionen erbjuder 

2 2 

Doktoranders undervisning    

Antal doktorander som undervisar 10% eller 
mer 

1 2 2+1 

 
Beskrivning av forskarutbildningsämnet 
Statsvetenskapliga institutionen ger forskarutbildning i ämnet 
statsvetenskap, vilket inkluderar Freds- och konfliktstudier. De 
som disputerat vid ämnet har genomgående mycket goda ar-
betsmarknadsutsikter. Huvuddelen av de som disputerar har 
anställningar i högskolevärlden, men flera har också anställ-
ningar utanför universitetsvärlden. Ingen känd arbetslöshet 
finns bland de disputerade. 
 
 

Viktiga händelser 
Doktorandprogrammet har genomgått vad som kan liknas vid 
en generationsväxling. Under 2021 disputerade ingen, under 
2022 planeras två disputationer. Detta är en takt som vi bör 
kunna hålla de närmaste åren. Under 2021 antog vi fyra dokto-
rander, två män och två kvinnor. Söktrycket var betydande, med 
148 sökande till fyra platser.  Av de fyra antagna är två från Sve-
rige, en från Brasilien och en från Ghana.  
 
För övrigt bedöms den pågående pandemin ha försvårat fältar-
beten, inte minst i Freds- och konfliktstudier, men detta har i 
stort kunnat hanteras genom flexibilitet och innovativa prak-
tiska lösningar. 
 
Tidigare års VB/VP eller Extern granskning 
Behovet av nyrekryteringen av doktorander har uppmärksam-
mats i föregående verksamhetsberättelser. Här har vi under 
2021 gjort betydande framsteg. Nyrekrytering betonas även in-
för 2022.  Formerna för forskarutbildningen ska under 2023 ge-
nomgå kollegial granskning.  
 
Långsiktig strategi 
Efter en nyrekrytering av en professur på KROV-området under 
2021 och genom förstärkningen av forskarutbildningen avser vi 
att fortsätta strategin för att utveckla en kedja av karriärsteg. 
Under 2022 är ambitionen att utlysa en eller två post doc, en 
mellankategori av tjänster som vi först på senare år har haft 
möjlighet att utlysa. Vi fullföljer därmed en långsiktig strategi 
för att skapa rörliga karriärsteg och en generationsblandad och 
jämställd arbetsplats.  
 
Forskningsanknytning 
Handledarkollegiet har det övergripande ansvaret för all hand-
ledning, bl.a. genom en årlig uppföljning. Handledarna genom-
går forskarhandledarutbildning, vilket bidrar till att alla dokto-
rander har kompetenta handledare. Det allmänna intrycket är 
att handledningen fungerar bra vid institutionen. Det finns gott 
om handledarkompetens. Handledarkollegiet består av samt-
liga disputerade tillsvidareanställda inom ämnet. Vi har 4 pro-
fessorer och 12 docenter. Även doktorandrådet har representat-
ion i handledarkollegiet. Samtliga doktorander tillhör en av in-
stitutionens fem forskningsprofiler.  
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Internationalisering i utbildningen 
Inom forskarkollegiet finns rader av nationella och internation-
ella fungerande nätverk. Samtliga doktorander ges under ut-
bildningen möjlighet till forskarkurser och vetenskapliga konfe-
renser i internationell miljö.   
 
Alla doktorander får expensmedel om 10 000 kronor per år som 
kan användas för inköp av litteratur, resor och konferensdelta-
gande. Institutionen uppmuntrar aktivt doktoranders internat-
ionalisering och majoriteten av institutionens doktorander läser 
kurser utomlands och/eller gör en längre forskningsvistelse på 
ett universitet i ett annat land under sin forskarutbildningstid. 
Doktoranderna deltar också regelbundet i internationella kon-
ferenser. Doktoranderna ska dock i första hand söka pengar för 
resor, konferensdeltagande osv. från projektmedel, forsknings-
fonder och stiftelser. Institutionen bidrar om så bedöms angelä-
get med medel utöver de 10 000 kronor som alla doktorander 
får.  
 
Vi uppmuntrar nationella och internationella utbyten. Språket 
på vårt forskarseminarium är engelska (om inte annat anges), 
doktoranderna uppmuntras att förutom att delta på internat-
ionella konferenser, att läsa forskarkurser vid andra universitet, 
exempelvis vid det europeiska konsortiet för Statsvetenskap 
(ECPR). Under årets (2021) omgång med ISP har vi särskilt fo-
kusera på möjligheteten att öka inslaget av längre vistelser vid 
andra universitet. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsperspektivet kommuniceras och förankras i ut-
bildningen. Till detta bidrar att två av fyra professorer och fem 
av 12 docenter är kvinnor. Vikten av ett jämställdhetsperspektiv 
har en bred och grundmurad förankring i ämnet. 
 
Perspektiv på hållbar utveckling 
Institutionens arbetar löpande med hållbarhetsmål (FN) som 
genomsyrar verksamheten: kvalitet i utbildningen; jämställd-
het; god arbetsmiljö; samt att reducera ojämlikheter och stärka 
och upprätthålla transparensen gällande institutionens besluts-
struktur.  Inte minst behandlas olika aspekter av demokrati och 
andra påverkans-processer. Genus, jämställdhet och mångfald 
är tydliga fokusområden. I sin utbildning utvecklar doktoran-
den kompetens i att ställa frågor om hur och varför vissa värde-
ringar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och 
förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.  

 
Institutionen bedriver högkvalitativ utbildning som analyserar 
och bidrar till omställning för att hantera världens ekonomiska, 
sociala och miljömässiga utmaningar. Därvid granskas föreställ-
ningar och samband som rör frågor om demokrati, ledarskap 
och hushållning med knappa resurser. Vi betonar vikten av att 
både bidra till omställning och att granska de argument som an-
vänds av förespråkarna för omställning eller icke-agerande. 
 
Samverkan och arbetslivsanknytning 
Doktoranderna har alla teoretisk drivna och empiriskt oriente-
rade projekt som innebär studier av och samverkan med det om-
givande samhället. Detta ger dels god förståelse av samhällspro-
blem, dels mycket goda arbetsmarknadskontakter. 
 
Doktoranders arbetsmiljö och inflytande 
Doktoranderna har tillgång till kvalificerad handledning. Deras 
psykosociala miljö har dock varit en utmaning. Den pågående 
pandemin har skapat viss osäkerhet. I särskilt ett fall har dokto-
randen varit tvungen att helt lägga om sin forskningsplan. Detta 
har varit möjligt att hantera men kan på längre sikt skapa pro-
blem.  Det har också funnits en allmän en tendens att arbetet 
och miljön upplevts som stressig och ensam, särskilt under pan-
demin.  Genom kollegial dialog och doktorandrådets regel-
bundna träffar med institutionsledningen har vi arbetat med 
detta.  Institutionen har också haft ett mycket gott samarbete 
med företagshälsovården (Feeelgood) i dessa frågor. Doktoran-
derna har även två representanter i handledarkollegiet och del-
tar på lika villkor i allt som inte rör bedömningen av deras indi-
viduella doktorandkollegor. 
 
Uppföljning och återkoppling 
Institutionen har en strukturerad doktorandutbildning med av-
handlingspromemoria, mittseminarier och slutseminarier vid 
institutionens forskningsseminarium (Högre Seminariet). Till 
detta kommer att olika forskningsprofiler har egna seminarier 
och bedriver egen verksamhet för att stärka och ta vara på nära-
liggande forskares erfarenheter och kunskap. 
 
Ett viktigt incitament är att vi inte automatiskt förlänger dokto-
randtiden på 48 månader om doktoranden inte är klar, och att 
doktoranderna vet detta tidigt i utbildningen. Vi har haft någon 
fördröjning, men det stora flertalet genomför utbildningen 
inom planerad studietid.  
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Verksamhetsplan 
Under 2022 fortsätter vi satsningen på rekrytering och utveckl-
ing av doktorandprogrammet. I detta ligger att utveckla for-
merna för seminarier efter pandemin och att jobba vidare med 
förutsättningarna för lite längre utlandsvistelser vid andra 
framstående forskningsmiljöer. 
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2. Ekonomi och avtal  
Samtliga ärenden som rektor avgör eller som avgörs på delegation av rektor ska följa de av 
universitetsstyrelsen fastställda ekonomistyrreglerna. 

2.2 Rektors delegation till fakultetsnämnd 
 

2.2.1 Allmänt Får ej vidaredelegeras 

2.2.1.1 Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning till institutioner/ 

motsvarande. I förekommande fall ska medelstilldelning ske efter samråd 

med annan berörd fakultetsnämnd för institutioner som ingår i två fakulteter. 

X 

2.2.1.2 Fastställa verksamhetsplan för fakulteten. X 

2.2.1.2b Fastställa verksamhetshetsberättelse för fakulteten. X 

2.2.1.3 Fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader. X 

2.2.1.4 Fastställa bokslut för fakulteten. X 

2.2.1.5 Besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten.  X 

 

2.3 Rektors delegation till dekan  
 

2.3.1 Allmänt Får ej vidaredelegeras 

2.3.1.1 Inrätta stipendier inom ramen för gällande bestämmelser.  X 

2.3.1.2 Underteckna avtal om samverkan på fakultetsövergripande nivå oavsett om 

avtalet innehåller något ekonomiskt åtagande eller inte. 

 

2.3.3 Beslut om ekonomiska transaktioner  

 Utbetalnings-/bokföringsorder  

2.3.3.3 Besluta om medfinansiering på fakultetsgemensam nivå. X 

 

Fakultetsnämndens delegation till prefekt, föreståndare vid 
arbetsenhet och styrgrupp vid centrum 
 

2.2.1 Allmänt Får ej vidaredelegeras 

2.2.1.6 Fastställa verksamhetsplan för institutioner, arbetsenheter och centrum vid 

fakulteten. 

X 

2.2.1.7 Fastställa verksamhetsberättelse för institutioner, arbetsenheter och centrum 

vid fakulteten. 

X 

2.2.1.8 Fastställa budget för institutioner, arbetsenheter och centrum vid fakulteten. X 

2.2.1.9 Fastställa bokslut för institutioner, arbetsenheter och centrum vid fakulteten. X 
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Dekanens delegation till prefekt och föreståndare vid 
arbetsenhet  
 

2.3.2 Externfinansierad verksamhet Får ej vidaredelegeras 

 Avtal  

 Bidragsavtal  

2.3.2.1 Underteckna bidragsavtal med statliga, kommunala och mellanstatliga 

myndigheter samt organisationer och stiftelser, utan begränsning av 

bidragsbeloppets storlek. Observera att om bidragsgivaren är ett företag 

gäller p. 2.1.2.2. 

X 

 Uppdrags- och samarbetsavtal samt övriga avtal  

2.3.2.2 Underteckna uppdrags- samarbetsavtal och övriga avtal där universitets 

ekonomiska andel sammantaget understiger 3 mnkr. Observera begränsning 

i denna delegation enligt p. 2.1.2.4.  

X 

2.3.2.3 Besluta att utfärda faktura från Umeå universitet till företag som universitetet 

har avtal med, där fakturan avser utfört arbete för företagets räkning och där 

personen vid Umeå universitet som utfört arbetet har ägarintresse eller annat 

ekonomiskt intresse i företaget.  

Att utfärda andra fakturor än sådana som avses i första stycket är inte ett 

beslut enligt delegationsordningen, i stället gäller då ordinarie rutiner.  

X 

 Ansökningar om externa forskningsbidrag  

2.3.2.4 Underteckna ansökningshandlingar och tillhörande dokument om externa 

bidrag för forskningsprojekt, med undantag för när den externa finansiären 

kräver att undertecknande sker av universitetets legala företrädare, se rektors 

besluts- och delegationsordning p. 2.1.2.5 (se också p. 1.2.6 om legala 

företrädare).  

 

 

2.3.3 Beslut om ekonomiska transaktioner  

 Utbetalnings-/bokföringsorder  

2.3.3.2 Teckna utbetalnings-/bokföringsorder för institutioner, arbetsenheter och 

centrum. Observera att egna utlägg och liknande alltid ska attesteras av 

överordnad chef, se Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över 

myndighetens medel. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

 

2.3.3.4 Besluta om medfinansiering på institutionsgemensam nivå/motsvarande.  X 

 Upphandling/inköp samt försäljning resp. överföring  

2.3.3.5 Beställa varor och tjänster inom ramen för budget genom avrop från 

ramavtal. 

 

2.3.3.6 Besluta om direktupphandling av varor och tjänster i samråd med 

upphandlingsansvarig vid Ekonomienheten, under förutsättning att 

direktupphandling får ske och att dokumentationskravet uppfylls. 

 

2.3.3.7 Besluta om att genomföra upphandling och förnyad konkurrensutsättning 

inom ramen för budget i samråd med upphandlingsansvarig vid 

Ekonomienheten. 
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2.3.3.8 Fatta tilldelningsbeslut enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

(LOU), i samråd med upphandlingsansvarig vid Ekonomienheten, samt 

teckna därpå följande avtal, med kontraktsvärde understigande tröskelvärdet 

(enligt LOU). 

X 

2.3.3.9 Besluta om försäljning av universitetets egendom där värdet understiger 3 

mnkr. 

X 

2.3.3.10 Besluta om överföring av utrustning/motsvarande till annan statlig 

myndighet. 

X 

2.3.4 Sekretessavtal – Non-Disclosure Agreement (NDA), 
Avsiktsförklaring – Letter of Intent (LoI)/Memorandum of 

Understanding (MoU), Material/dataöverföringsavtal – 
Material/Data transfer agreement (MTA/DTA) 

Får ej vidaredelegeras 

2.3.4.1 Underteckna sekretssavtal (NDA). Observera begränsning i denna delegation 

under p. 2.1.5.1 

X 

2.3.4.2 Underteckna avsiktsförklaring (LoI/MoU). X 

2.3.4.3 Underteckna material/dataöverföringsavtal (MTA/DTA). Observera 

begränsning i denna delegation under p.2.1.5.3. 

X 

 

Dekanens delegation till centrumföreståndare 
 

2.3.3 Beslut om ekonomiska transaktioner Får ej vidaredelegeras 

 Utbetalnings-/bokföringsorder  

2.3.3.2 Teckna utbetalnings-/bokföringsorder för institutioner, arbetsenheter och 

centrum. Observera att egna utlägg och liknande alltid ska attesteras av 

överordnad chef, se Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över 

myndighetens medel. 

X 

 

Dekanens delegation till kanslichef 
 

2.3.3 Beslut om ekonomiska transaktioner Får ej vidaredelegeras 

 Utbetalnings-/bokföringsorder  

2.3.3.1 Teckna utbetalnings-/bokföringsorder inom fakulteten gemensamt. 

Observera att egna utlägg och liknande alltid ska attesteras av överordnad 

chef, se Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över 

myndighetens medel. 

X 
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3. Utbildning  
3.2. Rektors delegation till fakultetsnämnd 
 

3.2.2 Utbildning på forskarnivå Får ej vidaredelegeras 

3.2.2.1 Fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, inklusive beslut om 

krav på särskild behörighet.  

X 

3.2.3 Inrättande av utbildning   

3.2.3.2 Fastställa och revidera utbildningsplan för utbildningsprogram, inklusive beslut 

om krav på särskild behörighet. För fakultetsöverskridande program beslutar 

programmets värdfakultet efter samråd med övriga berörda fakulteter. 

Revideringar av utbildningsprogram som föranleder förändrad 

examensbeskrivning beslutas av rektor, se p. 3.1.4.1. 

X 

3.2.3.3 Fastställa programutbud. Beslut om att inte lysa ut fakultetsöverskridande 

utbildningsprogram fattas av programmets värdfakultet efter samråd med övriga 

berörda fakulteter. Rektor beslutar vid oenighet. 

X 

3.2.4 Platsantal och platsfördelning  

3.2.4.1 Fastställa antal platser på program.  X 

3.2.4.1b Ställa in utlyst programtillfälle. Beslut om att ställa in utlyst 

fakultetsöverskridande utbildningsprogram fattas av programmets värdfakultet 

efter samråd med övriga berörda fakulteter. Rektor beslutar vid oenighet. 

 

3.2.4.4 Inom högskoleförordningens minimigränser besluta om den exakta fördelningen 

av platser mellan betygs- och provgruppen vid urval till program som vänder sig 

till nybörjare. 

 

3.2.4.4b Besluta om fördelningen av platser mellan urvalsgrupper vid urval till program 

på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. 

 

3.2.4.4c Besluta om fördelningen av platser mellan urvalsgrupper vid urval till program 

som leder till examen på avancerad nivå (undantaget de program som täcks av p. 

3.2.4.4 eller p. 3.2.4.4b).  

 

3.2.4.4d Besluta om lokala urvalsgrunder vid antagning till utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå. Beslutet ska föregås av samråd med Antagningsrådet. Se 

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för vilka 

lokala urvalsgrunder som kan användas. 
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Fakultetsnämndens delegation till prefekt och föreståndare 
 

3.2.3 Inrättande av utbildning  Får ej vidaredelegeras 

3.2.3.1 Inrätta, revidera och avveckla kurs samt fastställa och revidera kursplan, 

inklusive beslut om krav på särskild behörighet. 

 

3.2.3.2b Fastställa redaktionella revideringar av utbildningsplan  

3.2.3.4 Fastställa kursutbud. Beslut om att inte lysa ut programkurs inom 

fakultetsöverskridande utbildningsprogram fattas av kursens värdfakultet efter 

samråd med övriga berörda fakulteter. Rektor beslutar vid oenighet. 

 

3.2.4 Platsantal och platsfördelning  

3.2.4.2 Fastställa antal platser på kurs (inkl. att ställa in utlyst kurstillfälle). Beslut om 

att ställa in utlyst programkurs inom fakultetsöverskridande utbildningsprogram 

fattas av kursens värdfakultet efter samråd med övriga berörda fakulteter. Rektor 

beslutar vid oenighet. 

 

3.2.4.5 Besluta om vakanser på program ska återbesättas och hur många platser som ska 

fyllas. 

 

3.2.5 Prov, examination och betyg  

3.2.5.1 Besluta om riktlinjer för anordnande av undervisning och prov.  

 

Fakultetsnämndens delegation till dekan med ansvar för 
utbildning 
 

3.2.4 Platsantal och platsfördelning Får ej vidaredelegeras 

3.2.4.3 Besluta om antalet studenter som antas på program. X 

 

Förslagsställare: Prefekt vid 

värdinstitution 

 

3.3 Rektors delegation till dekan 
 

3.3.2 Stipendier Får ej vidaredelegeras 

3.3.2.1 Besluta om att skattefritt stipendium får användas för finansiering av 

levnadsomkostnader för studerande på grundnivå och avancerad nivå samt vid 

postdoktoral meritering. Se Regler för stipendier vid Umeå universitet för i vilka 

fall det är möjligt att använda stipendier för finansiering av levnadsomkostnader. 

X 

3.3.3 Utbytesavtal  

3.3.3.1 Teckna övergripande utbytesavtal för fakultetsområdet och däri ingående 

institutioner. 

X 
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3.3.4 Läsår och terminsindelning Får ej vidaredelegeras 

3.3.4.1 Besluta om undantag från fastställd läsårsindelning då utbildningen kräver en 

annan förläggning av läsåret/terminen, dock högst fem dagar (med beaktande av 

studiestödsförordningen). 

X 

3.3.6 Utbildning på forskarnivå  

3.3.6.1 Besluta om undantag av utlysning av lediga utbildningsplatser enligt 7 kap. 37 § 

andra stycket i högskoleförordningen. 

X 

3.3.6.2 Besluta om antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som 

slutmål samt besluta om huruvida en sökande uppfyller kraven på 

grundläggande och särskild behörighet för tillträde till sådan utbildning. 

X 

3.3.6.6 Besluta om ordförande, betygsnämnd och fakultetsopponent för varje enskilt 

licentiatseminarium. 

 

3.3.6.7 Besluta om ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd för varje enskild 

disputation. 

X 

3.3.6.10 Besluta vid särskilda skäl enligt 5 kap. 7 § tredje stycket i högskoleförordningen 

(1993:100), om förlängning av anställning som doktorand till följd av 

förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på 

universitetsgemensam- eller fakultetsnivå. 

X 

3.3.6.14 Besluta om riktlinjer för fastställande och uppföljning av individuell studieplan. X 

3.3.6.16 Underteckna avtal eller överenskommelse med andra lärosäten och aktörer när 

extern handledning anlitas. 

X 

3.3.6.19 Avge yttrande i överklagandeärenden som rör tillgodoräknande inom 

forskarnivå. 

X 

3.3.6.20 Besluta om tillgodoräknande av andra året från masterexamen vid antagning till 

utbildning på forskarnivå. 

X 

 

Dekanens delegation till prefekt eller föreståndare vid 
arbetsenhet 
 

3.3.1 Antagning, anstånd och studieuppehåll Får ej vidaredelegeras 

3.3.1.2 Besluta om studieuppehåll.  

3.3.1.3 Besluta att antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå får fortsätta 

med studier efter studieuppehåll. 

 

3.3.1.4 Avge yttrande över ansökan om parallelläsning  

3.3.3 Utbytesavtal  

3.3.3.1.1 Teckna utbytesavtal för institution eller arbetsenhet. X 

3.3.5 Prov, examination och betyg  

3.3.5.1 Utse examinator vid utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.5.2 Besluta om att utfärda kursbevis för kurs på grundnivå och avancerad nivå. Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

 



Regel  
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Dnr: FS 1.1-1041-22 

 

BESLUT 
Sammanträdesdatum  

2022-05-31 
Sid 8 (26) 

 

3.3.6 Utbildning på forskarnivå Får ej vidaredelegeras 

3.3.6.3 Besluta om antagning till utbildning på forskarnivå med doktorsexamen som 

slutmål samt besluta om huruvida en sökande uppfyller kraven på 

grundläggande och särskild behörighet för tillträde till sådan utbildning. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.3b Besluta om undantag för enskild sökande enligt 7 kap. 39 § andra stycket i 

högskoleföreningen (1993:100) från kravet på grundläggande behörighet till 

utbildning på forskarnivå om det finns särskilda skäl. 

X 

3.3.6.4b Fastställa tid och plats för licentiatseminarium. Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.5 Medge undantag från elektronisk publicering av doktorsavhandling då 

upphovsrättsliga skäl föreligger. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.8 Utse huvudhandledare och biträdande handledare.  Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.9 Besluta om byte av handledare efter doktorands begäran.  Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.11 Besluta vid särskilda skäl enligt 5 kap. 7 § tredje stycket i högskoleförordningen 

(1993:100), om förlängning av anställning som doktorand till följd av 

förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer på 

institutionsnivå. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.12 Besluta vid särskilda skäl enligt 5 kap. 7 § tredje stycket i högskoleförordningen 

(1993:100), om förlängning av anställning som doktorand till följd av sjukdom, 

tjänstgöring inom totalförsvaret och föräldraledighet eller andra särskilda skäl. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.13 Besluta om förlängning av anställning som doktorand till följd av vård av sjukt 

barn. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.15 Fastställa och följa upp individuell studieplan. Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.17 Underteckna avtal med annan arbetsgivare kring frågor om rättigheter och 

finansiering i de fall doktorand inom ramen för extern anställning bedriver 

utbildning på forskarnivå. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.6.18 Besluta om tillgodoräknande under studierna på forskarnivå. Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.7 Stöd till studenter med funktionsnedsättning  

3.3.7.1 Utse kontaktperson vid institution för stöd till studenter med 

funktionsnedsättningar. 

X 

3.3.7.2 Utse kontaktperson för utbildningsprogram för stöd till studenter med 

funktionsnedsättningar. 

Får ej delegeras längre än till 

avdelningschef vid institution 

3.3.7.3 Besluta om anpassning i studiesituationen (ej anpassade examinationer) vid 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildning (förutbildning) där finansiering sker genom 

institutionens medel.  
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Dekanens delegation till kanslichef 
 

3.3.6 Utbildning på forskarnivå  

3.3.6.4 Fastställa tid och plats för disputation.  Gäller också disputationer vid 

Handelshögskolan 
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4. Organisation och förvaltning m.m. 
4.3 Rektors delegation till dekan 
 

4.3.2 Organisation Får ej vidaredelegeras 

4.3.2.1 Inrätta, ombilda och avveckla centrum inom fakulteten. 

Fakultetsöverskridande centrum eller centrum som inrättas i samverkan med 

huvudman utanför universitetet inrättas av rektor. 

X 

4.3.2.2 Fastställa svenska och engelska benämningar på centrum inom fakulteten. 

Rektor fastställer svenska och engelska benämningar för 

fakultetsöverskridande centrum eller centrum som inrättas i samverkan med 

huvudman utanför universitetet. Beslutet ska föregås av samråd med 

språkrådet. 

X 

4.3.2.3 Fastställa instruktion för centrum inom fakulteten. Rektor fastställer 

instruktion för fakultetsöverskridande centrum eller centrum som inrättas i 

samverkan med huvudman utanför universitetet. 

X 

4.3.2.4 Besluta att en institution inom fakulteten ska indelas i underliggande 

avdelningar enligt förslag från prefekt. 

X 

4.3.2.5 Fastställa svenska och engelska benämningar på avdelningar inom institutioner 

vid fakulteten. Beslutet ska föregås av samråd med språkrådet. 

X 

4.3.2.6 Besluta i övriga grupper av ärenden som inte anges i denna delegationsordning 

som rör fakultetens administrativa och ekonomiska frågor samt fakultetens 

organisation och andra motsvarande frågor. 

 

 
Fakultetsnämndens delegation till kanslichef 
 

4.2.1 Lokaler Får ej vidaredelegeras 

4.2.1.1 Besluta om riktlinjer för dispositionen av lokaler som hyrs av institution, 

arbetsenhet eller centrum inom ramen för internhyressystemet, dock med 

undantag av lokaler och materiel som sjukvårdshuvudman tillhandahåller. 

X 

 
Dekanens delegation till kanslichef 
 

4.3.3 Infrastruktur, lokaler och parkering Får ej vidaredelegeras 

4.3.3.1 Besluta om tillstånd för studentsammankomster och personalsammankomster 

med eller utan alkohol i lokaler förhyrda av fakulteten eller institution 

(motsvarande) inom fakulteten.  

 

X 

Avser fakultetsgemensamma 

personalsammankomster 
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Dekanens delegation till prefekt och föreståndare vid 
arbetsenhet 
 

4.3.1 Anmälningar/tillstånd vid forskning Får ej vidaredelegeras 

4.3.1.1 För forskningshuvudmannens (Umeå universitets) räkning underteckna 

ansökan till Etikprövningsmyndigheten om etikprövning av forskning som 

avser människor.  

Häri ingår också att å forskningshuvudmannens vägnar vidta förebyggande 

åtgärder för att förhindra att forskning utförs i strid mot etikprövningslagen 

(2003:460) eller villkor som meddelats med stöd av lagen.  
 

X 

4.3.1.3 För forskningshuvudmannens (Umeå universitets) räkning underteckna 

ansökan till behörig tillståndsgivare för forskningsprojekt i de fall tillstånd 

krävs. Häri ingår också att ansvara för att eventuella villkor i sådant tillstånd 

efterlevs.  

Vad gäller etikprövningstillstånd se p. 4.3.1.1 

X 

4.3.3 Infrastruktur, lokaler och parkering  

4.3.3.1 Besluta om tillstånd för studentsammankomster och personalsammankomster 

med eller utan alkohol i lokaler förhyrda av fakulteten eller institution 

(motsvarande) inom fakulteten.  

 

X 

Avser personalsamman-

komster på institution och 

arbetsenhet 

 

Dekanens delegation till centrumföreståndare 
 

4.3.3 Infrastruktur, lokaler och parkering  

4.3.3.1 Besluta om tillstånd för personalsammankomster med alkohol i lokaler 

förhyrda av fakulteten eller institutioner (motsvarande) inom fakulteten. 

X 

Avser personalsamman-

komster på centrum 
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5. Personal  
Samtliga ärenden avseende lärarbefattningar som rektor avgör eller som avgörs på delegation av 
rektor ska följa den av universitetsstyrelsen fastställda anställningsordningen för lärare.  

5.2 Rektors delegation till dekan 
 

5.2.1 Anställning Bestämmelse 

 

Kommentar 

  

Får ej 

vidaredelegeras 

5.2.1.1a Besluta om utlysning och 

anställning som 

universitetslektor. 

HF, AO   

5.2.1.1b Besluta om utlysning och 

anställning som biträdande 

universitetslektor. 

HF, AO   

5.2.1.1d Besluta om utlysning och 

anställning som 

universitetsadjunkt. 

HF, AO Beslutet kräver dispens 

från rektor enligt p. 

5.1.1.7. Om beslutet 

avser vikarierande 

universitetsadjunkt 

krävs ingen dispens.  

 

 

5.2.1.1e Besluta om utlysning och 

anställning som anställning som 

adjungerad universitetslektor. 

HF, AO   

5.2.1.1f Besluta om utlysning och 

anställning som adjungerad 

universitetsadjunkt. 

HF, AO   

5.2.1.1g Besluta om utlysning och 

anställning som gästlektor. 

HF, AO   

5.2.1.1h Besluta om utlysning och 

anställning som forskare. 

HF, AO   

5.2.1.4 Besluta utlysning av och 

anställning som kanslichef. 

RF, LOA, AF, LAS Efter samråd med 

universitetsdirektören 

X 

5.2.1.7b Besluta om företrädesrätt 

- till utökad sysselsättningsgrad 

- till återanställning 

- att inte anställa någon med 

företrädesrätt. 

LAS, AF Gäller anställningar som 

universitetslektor, bi-

trädande lektor, gäst-

lektor, universitets-

adjunkt, adjungerad 
lärare (lektor eller 

adjunkt), forskare 
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5.2.1.8 Besluta att avbryta en 

rekrytering. 

AF Gäller anställningar som 

universitetslektor, bi-

trädande lektor, gäst-

lektor, universitets-

adjunkt, adjungerad 
lärare (lektor eller 

adjunkt), forskare 

 

5.2.1 Anställning Bestämmelse 

 

Kommentar 
  

Får ej 
vidaredelegeras 

5.2.1.9 Besluta om återanställning av 

anställd som avgått med 

ålderspension. 

Rektorsbeslut (Anställ-

ning efter avgång med 

ålderspension) 

 X 

5.2.1.9b Besluta om ändrad 

organisatorisk placering till 

annan institution eller 

arbetsenhet inom fakulteten. 

 Gäller inte beslut om 

professor, gästprofessor 

eller adjungerad pro-

fessor. Se rektor p. 

5.1.1.7b 

 

Vid omställningsären-

den gäller p. 5.3.5.1 och 

p. 5.3.5.2. 

 

Beslutet ska föregås av 

samråd med personal-

chef 

X 

 Uppdrag    

5.2.1.10 Utse vicedekan samt fastställa 

uppdragsvillkor. 

 Se Regel - Villkor för 

uppdraget som dekan 

eller prodekan vid 

Umeå universitet 

(dekankontrakt) an-

gående uppdragsvillkor 

X 

5.2.1.10b Utse ställföreträdande och 

biträdande kanslichef och 

fastställa uppdragsvillkor. 

 I samråd med kanslichef 

 

Angående uppdragsvill-

kor ska samråd ske med 

universitetsdirektör  

X 
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5.2.1.11 Utse prefekt vid institution och 

fastställa uppdragsvillkor. 

 Efter samråd med rektor 

 

Vid institution som är 

organisatoriskt delad 

mellan flera fakulteter 

ska utseendet föregås av 

ett samråd mellan 

berörda dekaner 

 

Se Handläggningsord-

ning för utseende av 

prefekter samt Regel – 

Villkor för uppdraget 

som prefekt vid Umeå 

universitet 

(Prefektkontrakt) 

X 

 Uppdrag Bestämmelse 

 

Kommentar 
  

Får ej 
vidaredelegeras 

5.2.1.12 Utse ställföreträdande prefekt 

och biträdande prefekt och 

fastställa uppdragsvillkor. 

 I samråd med prefekt 

Se Handläggnings-

ordning för utseende av 

prefekter samt Regel – 

Villkor för uppdraget 

som prefekt vid Umeå 

universitet 

(Prefektkontrakt) 

X 

5.2.1.14 Utse föreståndare vid centrum 
och fastställa uppdragsvillkor, 

där dekan är inrättande instans. 

 Efter samråd med värd-

institutionens prefekt 

X 

5.2.1.14a Utse föreståndare för 

arbetsenhet vid fakulteten och 

fastställa uppdragsvillkor. 

Universitetsstyrelsebeslut 

(Regel - Arbetsordning för 

Umeå universitet) 

Efter samråd med rektor 

 

Angående utseende-

process och uppdrags-

villkor ska föreståndare 

likställas med prefekt 

enligt vad som framgår 

av p. 5.2.1.11 

X 

5.2.1.14c Utse ställföreträdande och 

biträdande föreståndare vid 

centrum och fastställa 

uppdragsvillkor, där dekan är 

inrättande instans. 

 I samråd med värd-

institutionens prefekt 

 

X 
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5.2.1.14c Utse ställföreträdande och 

biträdande föreståndare för 

arbetsenhet vid fakulteten och 

fastställa uppdragsvillkor. 

 I samråd med 

föreståndare 

 

Angående utseende-

process och uppdrags-

villkor ska biträdande 

och ställföreträdande 

föreståndare likställas 

med biträdande och 

ställföreträdande prefekt 

enligt vad som framgår 

av p. 5.2.1.12 

X 

5.2.1.16 Besluta om ställning som 

anknuten professor 

emeritus/emerita. 

Rektorsbeslut (Handlägg-

ningsordning för ställning 

som anknuten professor 

emeritus/emerita) 

Efter samråd med rektor X 

5.2.1.17 Besluta om antagning av docent.   X 

 Uppdrag Bestämmelse 

 

Kommentar 
  

Får ej 
vidaredelegeras 

5.2.1.18 Besluta i ärenden om utnämning 

av meriterad lärare (Nivå 1) och 

excellent lärare (Nivå 2). 

Rektorsbeslut 

(Handläggningsordning 

för pedagogisk meritering 

vid Umeå universitet) 

 X 

5.2.1.19 Besluta om att utse sakkunniga 

för de ärenden där 

sakkunnigförfarande tillämpas. 

Rektorsbeslut (Regel – 

Rekryteringsprocess vid 

anställning av lärare) 

  

5.2.2 Lön och övriga 

anställningsvillkor 

   

5.2.2.1 Besluta om ny lön vid 

lönerevision för professor, 

adjungerad professor och 

gästprofessor.   

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal,  

Villkorsavtal -T 

  

5.2.2.4 Besluta om ny lön vid löne-

revision för kanslichef. 

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Efter samråd med 

universitetsdirektören 

X 

5.2.2.7 Besluta om annan stationerings-

ort för lärare, doktorander samt 

teknisk och administrativ 

personal. 

  X 

5.2.2.8b Besluta om timersättningar och 

arvoden som omfattar mer än 

två månader och som överstiger 

två basbelopp per år. 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Se också Regler för 

arvoden och ersätt-

ningar vid universitets 

styrelser, kommittéer, 

råd och nämnder samt 

Regel för anställning 

med timersättning. 

X 



Regel  
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Dnr: FS 1.1-1041-22 

 

BESLUT 
Sammanträdesdatum  

2022-05-31 
Sid 16 (26) 

 

5.2.2.9b Besluta om löne-/uppdrags-

tillägg som omfattar 2 månader 

eller mer. 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Undantaget de upp-

dragsvillkor som följer 

av p.5.1.1.9 samt p. 

5.2.1.10 – p.5.2.1.14 

X 

5.2.2.10 Ingå enskild överenskommelse i 

enlighet med gällande kollektiv-

avtal när det gäller uttag utöver 

150 timmar övertid per 

kalenderår för lärare. 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T, 

Lokalt arbetstidsavtal 

 X 

5.2.3 Ledigheter Bestämmelser Kommentar Får ej 
vidaredelegeras 

5.2.3.3 Besluta om skälighetsledigheter 

längre än 6 månader. 
Villkorsavtal, Villkors-

avtal-T, Tjänstledighets-

förordningen m.fl. 

 X 

5.2.4 Bisysslor    

5.2.4.1 Besluta om åtgärd i samband 

med granskning av redovisning 

av bisyssla för lärare, med 

undantag av arbetstagare som 

omfattas av chefsavtalet (se även 

universitetsdirektören p 5.3.4). 

HF, LOA, Rektorsbeslut 

(Regler för redovisning av 

bisysslor för lärare samt 

anställda som omfattas av 

Chefsavtalet) 

 

 X 

5.2.5 Omställning (se även 
Anställnings upphörande) 

   

5.2.5.1 Besluta om risk för övertalighet 

med anledning av verksamhets-

förändring.  

Rektorsbeslut 

(Handläggningsordning – 

omställning), MBL, LAS, 

Avtal om omställning 

Gäller övergripande för 

fakulteten 

X 

5.2.6 Anställnings upphörande 
(varsel, uppsägning) 

   

5.2.6.1 Besluta om skiljande från 

provanställning vid eller före 

prövotidens utgång. 

 

LAS, LOA, HF Gäller anställningar som 

universitetslektor, bi-

trädande lektor, gäst-

lektor, universitets-

adjunkt, adjungerad 
lärare (lektor eller 

adjunkt), forskare  

 

Undantaget de anställ-

ningar rektor beslutar 

om 
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5.2.6.3 Besluta om anställds egen 

begäran om uppsägning. 

LOA, Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Gäller prefekts, före-

ståndares eller kansli-

chefs egen begäran om 

uppsägning från anställ-

ning. Övriga beslut om 

uppsägning på egen be-

gäran fattas av rektor 

respektive prefekt eller 

föreståndare vid 

arbetsenhet. 

X 

5.2.9 Lika villkor    

5.2.9.1 Utse handläggare för lika villkor 

vid fakulteten. 

Rektorsbeslut (Regel - 

Handläggare och 

företrädare för lika villkor 

vid Umeå universitet) 

  

Dekanens delegation till prefekt och föreståndare vid 
arbetsenhet 
 

5.2.1 Anställning Bestämmelse 

 

Kommentar 

  

Får ej 

vidaredelegeras 

5.2.1.1c Besluta om utlysning och 

anställning som postdoktor. 

HF, AO  X 

5.2.1.3a Besluta om utlysning och 

anställning som doktorand. 

HF  X 

5.2.1.3b Besluta om utlysning och 

anställning som amanuens. 

HF  X 

5.2.1.3c Besluta om utlysning och 

anställning som kliniska 

assistent 

HF  X 

5.2.1.6 Besluta om utlysning och 

anställning av teknisk och 

administrativ personal.  

RF, LOA, AF, LAS Undantaget kanslichef 

(p. 5.2.1.4) och övriga 

anställningar vid 

fakultetskansli (p. 

5.2.1.5) 

X 

5.2.1.7 Besluta om arbetsmarknads-

politisk anställning efter 

genomförd samverkan i 

universitetets centrala 

samverkansgrupp (CSG). 

LOA, AF, LAS, förordning 

2000:630 

Information och dialog 

ska ske på arbetsplats-

träff (APT) och i lokal 

samverkansgrupp (LSG) 

eller fakultetens sam-

verkansgrupp (FSG). 

Samverkan inför beslut 

sker i den centrala 

samverkansgruppen 

(CSG) 

X 
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5.2.1.7b Besluta om företrädesrätt 

- till utökad sysselsättningsgrad 

- till återanställning 

- att inte anställa någon med 

företrädesrätt. 

LAS, AF Gäller anställningar som 

TA-personal, 

postdoktor, amanuens 

X 

5.2.1.8 Besluta att avbryta en 

rekrytering. 

AF Gäller anställningar som 

TA-personal, 

postdoktor, amanuens 

X 

5.2.1 Anställning Bestämmelse 

 

Kommentar 

  

Får ej 

vidaredelegeras 

5.2.1.9c Besluta om ändrad organisa-

torisk placering inom samma 

institution eller arbetsenhet. 

 Gäller inte beslut om 

professor, gästprofessor 

eller adjungerad profes-

sor. Se rektor p. 5.1.1.7b 

 

Vid omställningsären-

den gäller p. 5.3.5.1 och 

p. 5.3.5.2. 

 

Beslutet ska föregås av 

samråd med personal-

chef 

X 

5.2.1 Anställning Bestämmelse 

 

Kommentar 
  

Får ej 
vidaredelegeras 

 Uppdrag    

5.2.1.13 Utse studierektor vid institution 

eller arbetsenhet och fastställa 

uppdragsvillkor. 

 Om beslutet är delegerat 

till institutionsnivån 

eller avdelningsnivån 

ska samråd ske med 

dekan angående 

uppdragsvillkor 

Får ej delegeras 

längre än till 

avdelningschef vid 

institution 

5.2.1.14b Utse avdelningschef för avdel-

ningar inom institutioner vid 

fakulteten och fastställa 

uppdragsvillkor. 

Universitetsstyrelsebeslut 

(Regel - Arbetsordning för 

Umeå universitet) 

Efter samråd med dekan  

 

Vid eventuell vidare-

delegering ska samråd 

ske med dekan 

X 

 

5.2.1.14d Utse ställföreträdande och 

biträdande avdelningschef för 

avdelningar inom institutioner 

vid fakulteten och fastställa 

uppdragsvillkor. 

 Efter samråd med dekan  

 

Vid eventuell vidare-

delegering ska samråd 

ske med dekan 

X 

 

5.2.2 Lön och övriga 
anställningsvillkor 

   

5.2.2.2 Besluta om ny lön vid 

lönerevision för lärare.  

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T, AO 

Undantaget anställ-

ningar enligt p. 5.2.2.1 

X 
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5.2.2.3 Besluta om lön för doktorander 

enligt doktorandavtal. 

Lokalt kollektivavtal 

 

 X 

5.2.2.5 Besluta om ny lön vid löne-

revision för teknisk och 

administrativ personal. 

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

 X 

5.2.2.6 Besluta om närvaroskyldighet på 

arbetsplatsen för lärare, 

doktorander samt teknisk och 

administrativ personal. 

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

I enlighet med lokala 

arbetstidsavtal 

X 

5.2.2.8 Besluta om timersättningar och 

arvoden som omfattar upp till 

två månader eller som 

understiger två basbelopp per år. 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Se också Regler för 

arvoden och ersätt-

ningar vid universitets-

styrelser kommittéer, 

råd och nämnder samt 

Regel för anställning 

med timersättning. 

X 

5.2.2 Lön och övriga 
anställningsvillkor 

Bestämmelse 

 

Kommentar 
  

Får ej 
vidaredelegeras 

5.2.2.9 Besluta om löne-

/uppdragstillägg som omfattar 

kortare tid än 2 månader. 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Undantaget de upp-

dragsvillkor som följer 

av p. 5.1.1.9 samt p. 

5.2.1.10 – p.5.2.1.14 

X 

5.2.3 Ledigheter    

5.2.3.1 Besluta om rätt till ledighet i 

enlighet med lag och avtal. 

Villkorsavtal, Villkors-

avtal-T, Tjänstledighets-

förordningen m.fl.  

 X 

5.2.3.2 Besluta om skälighetsledigheter 

som är 6 månader eller kortare. 

Villkorsavtal, Villkors-

avtal-T, Tjänstledighets-

förordningen m.fl. 

 X 

5.2.6 Anställnings upphörande 
(varsel, uppsägning) 

   

5.2.6.1 Besluta om skiljande från 

provanställning vid eller före 

prövotidens utgång. 

LAS, LOA, HF Gäller anställningar som 

TA-personal, post-

doktor, amanuens  

 

Undantaget de anställ-

ningar rektor och dekan 

beslutar om. 

X 

5.2.6.2 Besluta om besked och varsel 

med anledning av att 

tidsbegränsad anställning enligt 

LAS och HF upphör. 

LAS, HF  X 
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5.2.6.3 Besluta om anställds egen 

begäran om uppsägning. 

LOA, Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Undantaget de anställ-

ningar rektor beslutar 

om. Se även 5.2.6.3 i 

rektors delegation till 

dekan. 

X 

5.2.7 Arbetsmiljö, brand och 
strålskydd 

   

5.2.7.1 Fullgöra de uppgifter som 

framgår av arbetsmiljölag-

stiftningen, brandskyddslag-

stiftningen, strålskyddslagstift-

ningen, säkerhetsskyddslag-

stiftningen, lagstiftning gällande 

strategiskt känsliga produkter, 

kris- och beredskapslagstiftning 

samt andra föreskrifter inom 

området, det lokala samverkans-

avtalet och den av rektor 

beslutade uppgiftsför-delningen 

gällande respektive område.  

 

Rektorsbeslut (Regel för 

det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vid 

Umeå universitet), AML 

Mallar för delegering av 

arbetsuppgifter finns i 

anslutning till Regel för 

det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vid 

Umeå universitet 

 

5.2.8 Miljöledning och 

miljöskydd 

Bestämmelse Kommentar Får ej delegeras 

5.2.8.1 Fullgöra de uppdrag som fram-

går av förordning om miljöled-

ning i statliga myndigheter 

(2009:907), miljöbalken 

(1998:808) och dess regelverk, 

EU:s kemikalieförordningar 

1907/2006 (Reach) och 

1272/2008 (CLP) samt andra för 

universitetet relevanta före-

skrifter inom områdena miljö, 

jordbruk, livsmedel, klimat, 

energi och hållbar utveckling. 

   

5.2.9 Lika villkor    

5.2.9.2 Utse företrädare för lika villkor. Rektorsbeslut (Regel - 

Handläggare och 

företrädare för lika villkor 

vid Umeå universitet) 

 X 
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Dekanens delegation till kanslichef 
 

5.2.1 Anställning Bestämmelse 

 

Kommentar 
  

Får ej 
vidaredelegeras 

5.2.1.5 Besluta om utlysning och 

anställning vid fakultetskansli. 

RF, LOA, AF, LAS Undantaget kanslichef, 

se p. 5.2.1.4. 

X 

5.2.1.7 Besluta om arbetsmarknads-

politisk anställning efter 

genomförd samverkan i 

universitetets centrala 

samverkansgrupp (CSG). 

LOA, AF, LAS, förordning 

2000:630 

Information och dialog 

ska ske på arbetsplats-

träff (APT) och i lokal 

samverkansgrupp (LSG) 

eller fakultetens sam-

verkansgrupp (FSG). 

Samverkan inför beslut 

sker i den centrala 

samverkansgruppen 

(CSG) 

X 

5.2.1.7b Besluta om företrädesrätt 

- till utökad sysselsättningsgrad 

- till återanställning 

- att inte anställa någon med 

företrädesrätt. 

LAS, AF Gäller anställningar som 

TA-personal 

X 

5.2.1.8 Besluta att avbryta en 

rekrytering. 

AF Gäller anställningar som 

TA-personal 

X 

5.2.2 Lön och övriga 

anställningsvillkor 

Bestämmelse Kommentar Får ej 

vidaredelegeras 

5.2.2.5 Besluta om ny lön vid löne-

revision för teknisk och 

administrativ personal. 

RALS, RALS-T 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

 X 

5.2.2.8 Besluta om timersättningar och 

arvoden som omfattar upp till 

två månader eller som 

understiger två basbelopp per år. 

Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

Se också Regler för 

arvoden och ersätt-

ningar vid universitets 

styrelser kommittéer, 

råd och nämnder samt 

Regel för anställning 

med timersättning. 

X 

5.2.3 Ledigheter    

5.2.3.1 Besluta om rätt till ledighet i 

enlighet med lag och avtal. 

Villkorsavtal, Villkors-

avtal-T, Tjänstledighets-

förordningen m.fl.  

 X 

5.2.3.2 Besluta om skälighetsledigheter 

som är 6 månader eller kortare. 

Villkorsavtal, Villkors-

avtal-T, Tjänstledighets-

förordningen m.fl. 

 X 

5.2.6 Anställnings upphörande 
(varsel, uppsägning) 
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5.2.6.1 Besluta om skiljande från 

provanställning vid eller före 

prövotidens utgång. 

LAS, LOA, HF Gäller anställningar som 

TA-personal  

 

Undantaget de anställ-

ningar rektor och dekan 

beslutar om. 

X 

5.2.6.2 Besluta om besked och varsel 

med anledning av att tidsbe-

gränsad anställning enligt LAS 

och HF upphör. 

LAS, HF  X 

5.2.6.3 Besluta om anställds egen 

begäran om uppsägning. 

LOA, Villkorsavtal, 

Villkorsavtal-T 

 X 

5.2.7 Arbetsmiljö, brand och 

strålskydd 

   

5.2.7.1 Fullgöra de uppgifter som 

framgår av arbetsmiljölag-

stiftningen, brandskyddslag-

stiftningen, strålskyddslagstift-

ningen, säkerhetsskyddslag-

stiftningen, lagstiftning gällande 

strategiskt känsliga produkter, 

kris- och beredskapslagstiftning 

samt andra föreskrifter inom 

området, det lokala samverkans-

avtalet och den av rektor 

beslutade uppgiftsför-delningen 

gällande respektive område.  

 

Rektorsbeslut (Regel för 

det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vid 

Umeå universitet), AML 

Mallar för delegering av 

arbetsuppgifter finns i 

anslutning till Regel för 

det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vid 

Umeå universitet 

 

5.2.8 Miljöledning och 
miljöskydd 

Bestämmelse Kommentar Får ej 
vidaredelegeras 

5.2.8.1 Fullgöra de uppdrag som fram-

går av förordning om miljöled-

ning i statliga myndigheter 

(2009:907), miljöbalken 

(1998:808) och dess regelverk, 

EU:s kemikalieförordningar 

1907/2006 (Reach) och 

1272/2008 (CLP) samt andra för 

universitetet relevanta före-

skrifter inom områdena miljö, 

jordbruk, livsmedel, klimat, 

energi och hållbar utveckling. 

   

 

5.5 Rektors delegation till fakultetsnämnd 
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5.5.1 Hedersutmärkelse Bestämmelse Kommentar Får ej 
vidaredelegeras 

5.5.1.1 Utse hedersdoktor. Rektorsbeslut (Regler 

för utnämning av 

hedersdoktorer vid 

Umeå universitet) 

 X 

5.5.2 Rekryteringsprocess    

5.5.2.1 Besluta vilka läraranställningar 

som ska beredas av fakultetens 

anställningskommitté. 

Rektorsbeslut (Regel - 

Rekryteringsprocess 

vid anställning av 

lärare) 

 X 
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6.6 Handelshögskolan – utdrag ur Rektors 
besluts- och delegationsordning  
Rektors delegation till fakultetsnämnd och dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet avseende 
Handelshögskolan. 

För nedanstående ärenden inom Handelshögskolan fattas beslut i enlighet med rektors delegation 
till den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet. 

6.6.1 Rektors delegation till fakultetsnämnd 
3 Utbildning  

3.2.2 Utbildning på forskarnivå Får ej vidaredelegeras 

3.2.2.1 Fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, inklusive beslut om 

krav på särskild behörighet.  

X 

5 Personal  

5.5.1.1 Utse hedersdoktor. X 

6.6.2 Rektors delegation till dekan vid Samhällsvetenskaplig 
fakultet 

3 Utbildning  

3.2.6 Utbildning på forskarnivå Får ej vidaredelegeras 

3.3.6.7 Besluta om ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd för varje enskild 

disputation. 

X 

3.3.6.10 Besluta vid särskilda skäl enligt HF, om förlängning av anställning som 

doktorand eller tid med utbildningsbidrag till följd av förtroendeuppdrag inom 

fackliga organisationer eller studentorganisationer på universitetsgemensam- 

eller fakultetsnivå. 

X 

5 Personal  

5.2.1.17 Besluta om antagning av docent. X  

5.2.1.8 Besluta i ärenden om antagning av meriterad lärare (Nivå 1) och excellent lärare 

(Nivå 2). 

X 

5.4.3 Besluta om befordran av universitetsadjunkt till universitetslektor.  

5.2.4.1 Besluta om åtgärd i samband med granskning av redovisning av bisyssla för 

lärare, med undantag av arbetstagare som omfattas av chefsavtalet (se även 

universitetsdirektören p 5.3.4). 

X 
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7. Förkortningar  
AF   Anställningsförordningen (1994:373) 

Villkorsavtal  Avtal som reglerar de generella anställningsvillkoren i staten 

Villkorsavtal-T  Avtal som reglerar de generella anställningsvillkoren i staten – tillsvidareavtal 

AT   Arbetstidslag (1982:673) 

AML   Arbetsmiljölagen (1977:1160)  

AO   Umeå universitets anställningsordning  

FL   Förvaltningslagen (1986:223) 

FML   Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen  

Förordning 2000:630 Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga 

HF   Högskoleförordningen (1993:100) 

HL   Högskolelag (1992:1434) 

LAS   Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

LFA   Lag (1994:261) om fullmaktsanställning 

LOA   Lagen (1994:260) om offentlig anställning 

LoI   Letter of Intent  

LOU   Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

MBL   Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

MoU   Memorandum of Understanding 

MTA   Material Transfer Agreement 

NDA   Non Disclosure Agreement 

PA-16   Pensionsavtal för statligt anställda 

RALS   Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet  

RALS-T   Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet - tillsvidareavtal 

RF   Regeringsformen (1974:152) 

RGK   Riksgäldskontoret 

SemL   Semesterlag (1977:480) 
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