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Samhällsvetenskapliga fakulteten
1. Viktigare aktiviteter och beslut under 2017
1.1 Organisationsfrågor
• Fakultetsnämnden fastställde januari 2017 Mål och strategier för samhällsvetenskapliga
fakulteten. Förslaget till strategidokument var utarbetat av en arbetsgrupp bestående av dekanus
Lars Magnusson (ordförande), professor Annika Waern, professor Sandra Torres, doktorand
Mareike Glöss samt utbildningsledarna Linda Stafbom och Fredrik Andersson.
• Fakultetsnämnden beslutade i april 2017 om en arbetsordning och ny organisation för
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Förslaget till arbetsordning var utarbetat av en arbetsgrupp
bestående av prodekan Shirin Ahlbäck Öberg (ordförande), professor Patrik Aspers, Sociologiska
institutionen, professor Kristine Högberg, Institutionen för Freds.-och konfliktforskning,
universitetslektor Nils Hertting, Statsvetenskapliga institutionen, doktorand Marcus Österman,
student Kasper Fantenberg samt utbildningsledarna Linda Stafbom och Fredrik Andersson. Den
nya arbetsordningen trädde i kraft från hösten 2017 och innebar bland annat inrättandet av ett
utbildningsutskott, en nämnd för excellenta lärare samt en stipendiekommitté.
• Efter en utredning och ett förslag från fakultetsnämnden beslutade konsistoriet i juni 2017 att
Centrum för Rysslandsstudier skulle läggas ned och ersättas av Institutet för Rysslands- och
Eurasienstudier (IRES). I och med omorganisationen skulle den kollegiala förankringen och
integrationen med övriga universitetet stärkas. På sikt ska en utbildningskomponent tillföras
IRES för att komplettera det strategiska forskningsområdet som institutet är värd för.
• En centrumbildning, Centrum för socialt arbete, inrättades i december under fakulteten med
Sociologiska institutionen som värd. Se vidare under 1.4.
• Fakultetskollegium för val av dekanus, prodekanus samt övriga lärarrepresentanter fr o m 201707-01 har ägt rum 30 mars 2017. (se vidare under 1.19)
• Fakultetskollegium utsäg även en valberedning för den kommande perioden. Till
sammankallande valdes professor Sandra Torres. Till övriga ledamöter i valberedning utsågs
universitetslektor Lars Frimanson, professor Irene Molina, professor Mats Morell och professor
Sten Widmalm.
• Fakultetskollegium för fyllnadsval av ledamöter till fakultetsnämnden och valberedningen ägde
rum den 19 december 2017. Universitetslektor Monica Buhrman, (institutionen för psykologi)
och universitetslektor Johan Jansson (kulturgeografiska institutionen) valdes som
lärarrepresentanter i fakultetsnämnden. Till valberedningen efter Sten Widmalm valdes
universitetslektor Magnus Öberg, (institutionen för freds- och konfliktforskning).

1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
• Rektor har efter förslag från fakultetsnämnden inrättat två nya kandidatprogram som ges på
Campus Gotland med start hösten 2018. Programmet Digital affärsutveckling har Institutionen
för informatik och media som värd och ges i samarbete främst med Företagsekonomiska
institutionen. Programmet Samhällsplanering- miljö, resurser och globalisering har
Kulturgeografiska institutionen som värd.
• En arbetsgrupp har på uppdrag av fakultetsnämnden gjort en översyn av Ekonomprogrammet. I
enlighet med arbetsgruppens förslag har nämnden fattat beslut om ändrad studiegång inom
programmet från och med våren 2019 och utbildningsplanen har reviderats. Nationalekonomi A
flyttas till termin 2 och terminen för Statistik+ biämne till termin 3.De berörda institutionernas
VP-uppdrag förblir oförändrat under övergången. Övriga ändringar innefattar bland annat ökad
färdighetsträning i Excel. Arbetsgruppen har bestått av Leena Avotie (programsamordnare),
Malin Adermon (stvl), Kaster Fantenberg (student), Tomas Guvå (Nationalekonomi), Lisbeth
Hansson (Statistik), Kristina Lilja (Ekonomisk historia) och Arne Sjöblom (Företagsekonomi).
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• Den arbetsgrupp som på uppdrag av fakultetsnämnden gjort en översyn av PA-programmet
avrapporterade till nämnden under hösten 20126 och under våren 2017 beslutade nämnden om
reviderad utbildningsplan och studiegång från hösten 2018. Ändringen innebär att grundkurserna
i Psykologi, Sociologi och Pedagogik koncentreras till två terminer och att Företagsekonomi och
Arbetsrätt utökas till två terminer. Arbetsgruppen har bestått av Michael Allvin
(programsamordnare, Sociologi), Per Lindberg (Psykologi), Tomas Mäkinen (Företagsekonomi),
Ola Winberg (Pedagogik), Annica Eriksson (stvl), Linda Björk (student) och Sara Eklund
(student).
• Hösten 2017 erbjöds för första gången en kompletterande utbildning för personer med utländska
examina i syfte att de ska nå kraven för svensk psykologlegitimation. Uppsala universitet har
nationellt samordningsansvar för de tre lärosäten som bedriver samma utbildning vilket hanteras
av Institutionen för psykologi. Ersättning för utbildningen och samordningsansvaret utgår i
särskild ordning från Utbildningsdepartementet.
• Fakultetsnämnden har beslutat om upphävande av riktlinjer för studieuppehåll och beslutat om
rekommenderade handläggningsrutiner vid begäran om studieuppehåll.
• Fakultetens studierektorer och programsamordnare på grund- och avancerad nivå har med
utbildningsledare Linda Stafbom som ordförande genomfört nio möten, varav en gemensam
konferens med forskarutbildningsnivån och en workshop om utbildningsutvärderingar. Mötena är
ett forum som syftar till utbyte över institutionsgränserna och till att hitta gemensamma
förhållningssätt i aktuella frågeställningar. På mötena förmedlas information och diskuteras såväl
fakultetsinterna som UU-gemensamma och nationella frågor, t ex kvalitetssystem, införandet av
nya Ladok, digital examination och ny lärplattform.

1.3 Forskning och utbildning på forskarnivå
• Antalet disputationer under året uppgick till 45 stycken, jämfört med 55 st (2016), 38 st (2015),
46 st (2014), 42 st (2013) och 30 st (2012). Antalet disputationer är relativt stor historiskt sett.
Nedgången var väntad med tanke på att föregående års disputationer var osedvanligt många.
Antalet disputationer kan förväntas att minska ytterligare under kommande år.
• Två av fakultetens forskarutbildningsämnen, nationalekonomi och psykologi, har under året
deltagit i UKÄ:s granskning av kvaliteten i utbildning på forskarnivå. Arbetet med självvärdering
m m har huvudsakligen skett på institutionsnivå, där fakulteten bidragit med stöd om det
efterfrågas. Resultatet av utvärderingen planerades komma från UKÄ under 2017 men har blivit
framskjutet till 2018.
• Diskussioner har förts mellan fakulteten och berörda institutioner kring hantering av förändrade
regler för stipendiefinansiering av doktorander från 2018.
• Under året har en allmän studieplan reviderats, med mindre justeringar av utbildningens upplägg.
• Fakultetsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp kring frågan om etikprövning för forskning på
människor. I uppdraget ligger bland annat att kartlägga hur fakultetens institutioner arbetar med
denna typ av etikprövning i dagsläget samt formulera förslag till rekommenderad hantering.
Arbetsgruppen ska rapportera till nämnden under våren 2018.
• Fakultetens studierektorer för forskarutbildning samt utbildningsledaren Fredrik Andersson har
under året träffats fyra gånger. Studierektorsmötet är ett forum för erfarenhetsutbyte och för att
diskutera och hitta gemensamma förhållningssätt till fakultetsinterna och nationella frågor, som t
ex implementering av kvalitetssystem, digitalisering eller gemensamma examina. Vissa frågor
har sedermera lyfts för att hanteras av fakultetsledningen eller kansliet.

1.4 Kvalitetsarbete
• Fakultetsnämnden beslutade i december om fakultetens nya kvalitetssystem. Systemet är baserat på
systematiserad årlig löpande uppföljning samt externa utvärderingar av samtliga utbildningar på
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fakulteten i en sexårscykel. Institutionen för kostvetenskap har som ett led i framtagandet av
systemet utgjort en pilotstudie för den externa utvärderingskomponenten.
• I syfte att stärka utbildningen och forskningen inom socialt arbete har en omorganisation
genomförts. Forskning och utbildning i socialt arbete, inklusive socionomprogrammet, flyttas från
Sociologiska institutionen till en ny centrumbildning - Centrum för socialt arbete.
Centrumbildningen är placerad på Sociologiska institutionen och ska ha en hög grad av
självständighet. I detta ligger även en satsning på förstärkt forskning i socialt arbete, vilken är
samfinansierad av rektor.
• All forskning på fakulteten har varit föremål för extern utvärdering inom ramen för det
universitetsgemensamma Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17). Resultaten från panelbesöken och
utvärderingsrapporten har behandlats löpande på såväl fakultets- som institutionsnivå, vilket
kommer att fortsätta under kommande år.
• Sedan 2014 har fakulteten genomfört utbildningar för institutionsstyrelser vid fakultetens
institutioner. Utbildningsledare Linda Stafbom och docent Shirin Ahlbäck Öberg har genomfört
två sådana utbildningar under 2017.

1.5 Lika villkor och jämställdhet
• I februari ordnades ett lunchseminarium om utbildning på forskarnivå med tema ”Hur är det att
vara doktorand?”
• En nätverksträff ägde rum i maj med utgångspunkt kring de nya kraven i diskrimineringslagen.
Organisationen Make Egual hade bjudits in.

1.6 Ekonomiska frågor
• Institutionernas verksamhetsberättelser för 2016 och verksamhetsplaner för 2017 har
sammanställts.
• Fakultetsnämnden har kvartalsvis gjort uppföljningar av fakultetens ekonomi inklusive
institutionernas ekonomi med stort fokus på myndighetskapitalet.
• Bokslutet för 2017 innebar att fakulteten som helhet uppnådde tilldelat takbelopp. 2 institutioner
presterade dock under den uppsatta gränsen 95 %, Institutionen för kostvetenskap och
kulturgeografiska institutionen, dessa fick återbetala 0,4 resp. 0,2 mkr till fakulteten.
• Bokslutet för 2017 visade en ökad omslutning om 50 mkr till totalt 718 mkr. Verksamhetsutfallet
var, efter den relativt kraftigt ökade omslutningen, negativt med -39 mkr.
• Institutionernas oförbrukade bidrag låg i bokslutet för 2017 på 137 mkr vilket innebär en
marginell ökning med 3 mkr från föregående år.
• Fakultetens myndighetskapital inom utbildning minskade med 26 mkr och uppgick efter
bokslutet 2017 till 30 mkr eller 9 % av omslutningen.
• Fakultetens myndighetskapital inom forskning minskade med 12 mkr och uppgick efter bokslutet
2017 till 39 mkt eller 9 % av omslutningen.
• Fakultetsnämnden har fastställt verksamhetsplan för 2018.

1.7 Strategiska medel
• Konfliktdataprogrammet, utökad satsning om 1 mkr/år 2018-2019.
• Lektor i hälsoekonomi, 300 tkr/år 2018-2020.
• Samfinansiering av ERC-projekt erhållet av biträdande universitetslektor Stina Bergman Blix,
sociologiska institutionen, 250 tkr.

1.8 Fakultetsnämnden har behandlat ett antal remisser
• Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28).
Fakultetsnämnden har utsett professor Jan Ottosson, Ekonomisk-historiska institutionen, till
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•

•
•
•
•

•

deltagare i den expertgrupp som svarat på remissen och deltagit i hearing på Regeringskansliet i
frågan, där även utbildningsledare Fredrik Andersson deltagit.
Handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande (internremiss). Svaret utarbetat av
en arbetsgrupp inom Utbildningsutskottet bestående av docent Karin Brocki, Institutionen för
psykologi, doktorand Joakim Sundh, Institutionen för psykologi samt docent Franck Tétard,
Institutionen för informatik och media.
Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning (internremiss på universitetets remissvar).
Svaret beslutat av arbetsutskottet.
Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)
(internremiss på universitetets remissvar). Beslut i fakultetsnämnden.
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)
(internremiss för underlag till universitetets remissvar). Svaret utarbetat av en arbetsgrupp inom
fakultetsnämnden bestående av prodekan Shirin Ahlbäck Öberg och professor Kristine Höglund.
Mål och strategier för Campus Gotland 2017-2021 (internremiss). Svaret utarbetat av en
arbetsgrupp bestående av universitetslektor Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen,
universitetslektor Leena Avotie, Företagsekonomiska institutionen, professor Pär Ågerfalk,
Institutionen för informatik och media samt utbildningsledare Linda Stafbom.
Vinnovas rapport Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas
samverkan med omgivande samhälle (internremiss på universitetets remissvar). Svaret beslutat
av fakultetsnämnden.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är också flitigt använd för att ta fram experter till Uppsala
universitets svar på remisser från regeringskansliet eller olika myndigheter på bland annat offentliga
utredningar. Under 2017 har 17 externa remisser besvarats helt eller delvis av expertgrupper med
deltagare från den samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket totalt involverat ett fyrtiotal av
fakultetens lärare och forskare.

1.9 Några aktiviteter
• Dekanus och utbildningsledarna deltog 26-27 april i den årliga samhällsvetenskapliga
dekankonferensen som 2017 arrangerades av Lunds universitet.
• Regelbundna studierektorsmöten för studierektorer på grund- och avancerad nivå respektive för
studierektorer på forskarnivå har genomförts under året, vilket varit ett sätt för
informationsspridning och förankring mellan fakultetskansli och verksamheten
• Regelbundna prefektfrukostar har genomförts som ett sätt att föra dialog mellan fakultets- och
institutionsledningarna.
• I samband med att den nyvalda fakultetsnämnden sammanträdde för första gången i september
genomfördes en fakultetsnämndutbildning vilken fakultetskansliet ansvarade för.
• I mars genomfördes en konferens för fakultetens administratörer på Gimo herrgård. Ett 40-tal
personer från samtliga institutioner samt fakultetskansliet deltog. Aktuella frågor kring ekonomi,
personal och studieadministration samt administrationens roll i relation till det kollegiala styret
behandlades. Avsikten är att denna konferens fortsatt ska genomföras vartannat år.
• I februari genomfördes en endagskonferens för fakultetens studierektorer och
programsamordnare. Ett trettiotal personer från hela fakulteten samt kansliet diskuterade bland
annat kvalitetssystem och rättssäkerhet inom universitetsutbildning.
• Fakultetsnämndens sekreterare deltog i en nätverksträff för nämndsekreterare vid landets övriga
universitet som anordnades i Karlstad universitet i maj.

1.10 Övrigt
• Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutade att fastställa en policy gällande ersättning till
avgående dekaner. Policyn innebär att dekan eller prodekan som avlutat uppdrag som varat
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huvuddelen av sex år med en omfattning om minst 50% av heltid ska beredes möjlighet till egen
tid för kompetenshöjande studier och forskning under tolv månader. Dekan eller prodekan som
avslutat uppdrag som varat huvuddelen av tre år med en omfattning av minst 50% ska beredes
möjlighet till egen tid för kompetenshöjande studier och forskning under sex månader. Ersättning
utgår från fakulteten till institutionerna för att fylla upp den tid för kompetenshöjande studier och
forskning som inte ingår i avgående dekan eller prodekans grundanställning till heltid; alternativ
vid deltidsanställning till den maximala omfattningen av anställningen. Ersättningen utgår enbart
om berörd person är anställd vid Uppsala universitet. Medlen ska förbrukas inom 24 månader
efter avslutat uppdrag som varat i sex år, eller inom l2 månader efter avslutat uppdrag som varat i
tre år. Fakultetsnämnden kan besluta om avsteg från policy efter en samlad rimlighetsbedömning
i enskilda fall.
Fakultetsnämnden har den 3 mars lämnat en skrivelse till rektor med en uppmaning om att
Uppsala universitet ska, i likhet med Göteborgs och Lunds universitet, införa en policy som
reglerar uthyrningen av universitetets lokaler till politiska organisationer.
Fakultetsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att översiktligt kartlägga
språkanvändningen (svenska-engelska) inom fakulteten och ta fram förslag på hur språkfrågan
kan hanteras. Arbetsgruppen ska avrapportera till nämnden under våren 2018.
Fakultetsnämnden beslutade att upplösa den arbetsgrupp med uppdrag att se över fakulteten
professorsprogram som beslutades av nämnden 2014. Istället utsågs en ny arbetsgrupp bestående
av prodekanus Tora Holmberg, professor Ulf Holm, professor Kristine Höglund och en
studeranderepresentant. Kansliet utgör sekreterarfunktion.
Fakultetsnämnden har tillsätt en arbetsgrupp kring arbetet med etikprövningar. Uppdraget till
gruppen består utav 1) Kartlägga hur fakultetens institutioner för närvarande arbetar med
etikprövning av forskning som avser människor samt hur de upplever att etikprövningsprocessen
och relation med EPN fungerar 2) Föra en utvecklingsdialog med EPN; dels utifrån hur de själva
ser på sitt arbete mot de samhällsvetenskapliga ämnena, dels utifrån de synpunkter som inkommit
från fakultetens institutioner 3) Lägga förslag till fakultetsnämnden på rekommendationer kring
hanteringen av etikprövningar, samt hur arbetsgruppens slutsatser och resultat ska spridas och tas
vidare. Redovisningen ska till fakultetsnämnden under 2018.
Delegationsordningen har genomgått den årliga revideringen och fastställs för 2017.
En anställningsprofil har utarbetats för en professor i kulturgeografi, särskilt ekonomisk geografi.
Fakultetsnämnden har beslutat att vid rekrytering av professor så ska även den engelska
versionen av utlysningen föreligga nämnden för beslut.
En anställningsprofil har utarbetats för en professor i kostvetenskap, särskilt dietetikens
kommunikation.
Fakultetsnämnden beslutade att utlysa en ansökningsperiod för antagning som excellent lärare
under 2017.
Nämnden beslutade att utse professor Matz Dahlberg som suppleant i professorsgruppen för
professorer m m för resterande mandatperiod t o m 2017-09-30.
Fakultetsnämnden har beslutat att revidera anvisningar för antagning som docent vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten. De nya anvisningarna börjar gälla 2018-01-01.
En anställningsprofil för professor i företagsekonomi, särskilt samhälle och organisation har
omarbetats.
En anställningsprofil har utarbetats för professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi.
Installationsföreläsningar hölls 2017-11-15 av professor Miguel Martínez, professor Donald
Mitchell, professor Josef Pallas, professor Isak Svensson, professor Hedvig Söderlund, professor
Linda Wedlin och professor Agneta Yngve. Vid installationsakten 2017-11-17 av professor Sven
Oskarson.
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1.11 Promotorer 2017
• Vinterpromotionen: professor Mats Edenius
• Vårpromotionen: professor Irene Molina

1.12 Hedersdoktorer 2017
Vid vinterpromotionen 27 januari 2017 promoverades till hedersdoktorer vid fakulteten
• Professor Sylvie K. Chetty
• Professor Richard Swedberg, Cornell University, USA.

1.13 Professorer som påbörjat sin anställning 2017
• Don Mitchell, professor i kulturgeografi
• Miguel Martinez, professor i sociologi särskilt bostads- och urbansociologi
• Peter Fredriksson, professor i nationalekonomi

1.14 Biträdande universitetslektorer som påbörjat sin anställning 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stina Bergman Blix, sociologi
Daniel Spiro, nationalekonomi
Sebastian Köhne, nationalekonomi
Ola Andersson, nationalekonomi
Lina Eklund, människa-datorinteraktion
Jon Back, människa-datorinteraktion
Shaobo Jin, statistik med inriktning mot strukturella ekvationsmodeller
Jonas Sjöström, informationssystem
Elin Lövestam, kostvetenskap

1.15 Lektorer som påbörjat tillsvidareanställning 2017
•
•
•
•
•
•

Peter Hedberg, ekonomisk historia
Therese Nordlund Edvinsson, ekonomisk historia
Daniela Mihailescu, informationssystem
Olle Folke, statskunskap
Maria Eriksson Baaz, statskunskap med inriktning mot internationell politik
Vaia Doudaki, medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot kulturella mediestudier
och journalistik
• Gunilla Myreteg, företagsekonomi särskilt redovisning och finansiering
• Birgit Pauksztat, företagsekonomi särskilt organisation
• Darek Haftor, informationssystem

1.16 Docenter som antagits under 2017
•
•
•
•
•
•
•

ED Anna-Karin Stockenstrand, företagsekonomi
FD Malin Gingnell, psykologi
FD Ronald van den Berg, psykologi
FD Lena Molin, kulturgeografi
FD Erika Forsberg, freds- och konfliktforskning
FD Danielle van der Burgt, kulturgeografi
FD Katarina Barrling, statskunskap
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FD Sofia Cele, kulturgeografi
FD Anders Themnér, freds- och konfliktforskning
FD Christine Holmström Lind, företagsekonomi
FD Erik Grönqvist, nationalekonomi
FD Roland Paulsen, Sociologi
FD Måns Thulin, statistik
FD Marcus Lindskog, psykologi
FD Elin Thunman., sociologi
FD Martin Nybom, nationalekonomi
FD Johanna Söderström, statsvetenskap

1.17 Excellenta lärare
•
•
•
•

Mikael Gidhagen, Företagsekonomiska institutionen
Jukka Hohenthal, Företagsekonomiska institutionen
James Sallis, Företagsekonomiska institutionen
Gunilla Stenberg, Institutionen för psykologi

1.18 Priser
• Hans L. Zetterbergs pris i sociologi delades ut för första gången 2017. Priset tilldelades Delia
Baldassari för sitt framstående bidrag till den politiska sociologin. Prisceremonin ägde rum den
29 maj.
• Fakultetsnämnden beslutade att tilldela docent Pär Zetterberg, Statsvetenskapliga institutionen,
engångsstipendiet från Luttermans stiftelse på 18 000 kr.

1.19 Fakultetsnämnden 2017
Under perioden 2017-01-01--2017-06-30
Dekanus: professor Lars Magnusson (ekonomisk-historiska institutionen)
Prodekanus: Shirin Ahlbäck Öberg (statsvetenskapliga institutionen)
Lärarrepresentanter: universitetslektor Per Engström (nationalekonomi), universitetslektor Nils
Hertting (institutet för bostads- och urbanforskning/statsvetenskapliga institutionen), professor Ulf
Holm (företagsekonomiska institutionen), universitetslektor Kristine Höglund (institutionen för
freds- och konfliktforskning), universitetslektor Hedvig Söderlund (institutionen för psykologi),
professor Sandra Torres (sociologiska institutionen), professor Annika Waern (institutionen för
informatik och media)
Doktorandrepresentant:

Phillip K. Creswell
Tobias Olofsson (suppleant)

Studeranderepresentanter:

Fredrik Geiier Haeggström
Kasper Fantenberg fr o m 2016-07-01
Andreas af Trolle fr o m 2016-07-01
Amanda Lindestreng (supplenat) fr o m 2016-10-01

Fackliga representanter:

Josefin Eriksson (TCO-OF)
Tina Hedmo (SACO)

Under perioden 2017-07-01--2017-12-31
Dekanus: professor Mats Edenius (Institutionen för informatik och media)
18

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Prodekanus: professor Tora Holmberg (Sociologiska institutionen)
Lärarrepresentanter: universitetslektor Per Engström (nationalekonomiska institutionen),
universitetslektor Nils Hertting (institutet för bostads- och urbanforskning/statsvetenskapliga
institutionen), universitetslektor Lars Fälting (ekonomisk-historiska institutionen), professor Kristine
Höglund (institutionen för freds- och konfliktforskning), universitetslektor Hedvig Söderlund
(institutionen för psykologi), universitetslektor Anna-Karin Stockenstrand (företagsekonomiska
institutionen), professor Annika Waern (institutionen för informatik och media)
Doktorandrepresentant:

Phillip K. Creswell
Johanna Rein-Hedin (suppleant)

Studeranderepresentanter:

Simon Billinger
Sarah Ericsson
Cornelia Hagerlid
vakant (suppenat)

Fackliga representanter:

Josefin Eriksson (TCO-OF)
Tina Hedmo (SACO)

1.20 Kansliet
Utbildningsledare Fredrik Andersson heltid (utbildningsfrågor på forskarnivå, forskningsfrågor)
Samordnare Maria Andersson heltid (fakultetsnämnd och arbetsutskott, valfrågor,
rekryteringsärenden, kompetensförsörjning)
Fakultetshandläggare Ellinor Fiebanz Andersson föräldraledig t o m 2017-08-11 sedan heltid
(rekryteringsgruppen för professorsärenden, rekryteringsärenden, docenturnämnden)
Vik fakultetshandläggare Måns Hellström, heltid (rekryteringsgruppen för lektorsärenden,
rekryteringsärenden, docenturer, Kommittén för lika villkor, Nämnden för excellent lärare)
Vik fakultetshandläggare Maria Karberg, heltid t o m 2018-08-01 (rekryteringsgruppen för
professorsärenden, rekryteringsärenden, Kommittén för lika villkor)
Fakultetshandläggare Ingela Johansson deltid (sekreterare i Sasakawa-fonden)
Controller Jonas Svensson heltid (ekonomiska frågor, resursfördelningsfrågor,
verksamhetsplanering, lokalförsörjningsfrågor)
Utbildningsledare Linda Stafbom, heltid (utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå)
Fakultetshandläggare Sandra Wilander föräldraledig t o m 2017-09-01 sedan deltid
(rekryteringsärenden)
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Institutet för bostads- och urbanforskning
1. Året i siffror
1.1 Övergripande
* Omsättningen 2017 var 36 Mkr
* Överskottet uppgår till 2,4 Mkr, dvs en överskottsmarginal på 7 %.
Anställda december
2017
Total

Antal anställda

Heltider netto Andel kvinnor (%)

42

29

47,6

Seniorprofessor

1

0,1

0

Professor, anst UU

4

4

25

4

4

25

Universitetslektor

2

2

50

Seniorprofessor

1

0,1

0

9

7,05

44

Assistent, administrativ

1

0,5

100

Adm samordnare

1

1

100

Forskningsassistent

1

0,5

100

Informatör

1

0,8

100

15

11,8

53

4

3,5

50

Lärare

Professor bef
univlektor

Forskarstuderande
Doktorand
Administrativ

Forskare
Forskare
Forskarassistent

Utöver ovanstående redovisningar har några kortare tillfälliga timanställningar finansierats inom
projekt under året.
Under året har sju personer börjat sina anställningar på institutet: En forskningsassistent i
statskunskap, en doktorand i sociologi, en professor i sociologi, tre forskare i kulturgeografi,
nationalekonomi och samhällsplanering samt en forskarassistent i statskunskap.
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En person har tillfälligt övergått till annan anställning inom institutet: En doktorand i kulturgeografi,
till tillfällig forskningsassistent inom ett av institutets EU-projekt.
Elva personer har slutat sina anställningar: En administratör, två forskningsassistenter, en doktorand
och sju forskare.
Under 2017 har sjukfrånvaron stigit från 1,63 % till 5,28 % av arbetad tid. Ökningen hänför sig till
största delen till tre längre heltidssjukskrivningar av en administratör, en doktorand och en professor.

1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Ingen undervisning bedrivs vid institutet.

1.3 Utbildning på forskarnivå
Institutet har under 2017 finansierat 10 doktorander. Från och med antagningen hösten 2013
avskaffade IBF utbildningsbidraget. IBFs doktorander är anställda och verksamma vid institutet men
antagna till forskarutbildning vid olika ämnesinstitutioner inom fakulteten. IBF har ingen egen
forskarutbildning. Institutets anställda medverkar som handledare och lärare vid
forskarutbildningarna på respektive ämnesinstitution. Sedan ett antal år erbjuder IBF också
doktoranderna möjligheten att – efter samråd med sina handledare – få en ”tredje läsare” i form av
en senior forskare från en annan disciplin vid IBF.
IBF har också sedan några år utsett en anställd från kategorin lärare/forskare som stöd för
forskarstuderande placerade på IBF.

1.4 Uppdragsutbildning
Se vidare under 6. Uppdragsutbildning

2. Övergripande kommentarer
Riksdagen beslutade att bilda IBF vid Uppsala universitet 1994 (Prop. 1993/94 s. 113). Beslutet
motiverades av behovet av “en långsiktig uppbyggnad av kunskap och kompetens” inom bostadsoch byggforskning. Vår forskning har varit inriktad på bostäder, boende och urbana företeelser - i ett
nationellt och i ett internationellt perspektiv. Forskningen har sedan flera år vidgats mot vidare
urbana frågor, där särskilt hållbarhetsfrågor, inte minst sociala, fått en framskjuten plats. Under 2017
togs ett särskilt initiativ för att stärka forskningen om bostadspolitiken och bostadsmarknadens
funktionssätt.
Vårt forskningsfält kan också beskrivas med de discipliner som funnits vid IBF. Vi har en
tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har även
företrädare för miljöpsykologi, ekonomisk historia och kulturantropologi. IBF är uppbyggt kring
idén om en disciplinbaserad temainriktad forskning och IBF:s lärare och doktorander är därför också
verksamma vid sina respektive ”moderinstitutioner”. Dessa idéer har också varit bärande för
verksamhetsåret 2017.
IBF föll på det hela taget väl ut i KOF 2017. Panelens iakttagelser om IBF:s utmaningar som en
disciplinförankrad mångvetenskaplig miljö med höga krav på samhällsrelevans bedöms som
adekvata och samtidigt välbekanta. Under hösten ägnades ett forskarkollegium åt slutsatserna från
KOF:n och en diskussion om dess implikationer för framtida strategival påbörjades. Under 2017
konsolideras också IBF:s satsning på ett nytt forskningsprogram om bostadsforskning under
koordinering av professor Bo Bengtsson.

21

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Under årets sista halvår intensifierades också förberedelserna av sommarens ENHR-konferens under
ledning av professor Terry Hartig. Förväntningarna är att konferensen kommer att ha ca 500
deltagare.
Institutionen har ingen formell språkpolicy. I praktiken gäller däremot att seminarier, personalmöten
och forskarkollegium hålls på engelska om inte alla närvarande talar svenska. Styrelsemöten hålls på
svenska. IBF:s hemsida finns på svenska såväl som på engelska.

3. Kompetensförsörjning
Idén om disciplinförankrad tvärvetenskap är IBF:s främsta styrka. Här möts framstående forskare
inom sina respektive discipliner kring ett gemensamt intresseområde. Samtidigt ger denna grundidé
för IBF upphov till särskilda utmaningar med avseende på kompetensförsörjning. Det handlar om att
hitta personer som är starka i sina respektive ämnen och som samtidigt har kompetenser som bidrar
till temat. IBF arbetar därför i nära samarbete med berörda ämnesinstitutioner, t.ex. när det gäller att
identifiera lämpliga sakkunniga. Utlysningstexter till samtliga akademiska tjänster liksom förslag till
sakkunniga tas i institutionsstyrelsen. Sedan länge gäller som en grundläggande princip att vi kräver
meriter från institutets temaområde för att vara behörig för seniora tjänster medan detta är
meriterande vid tillsättning av forskarassistentjänster. Institutets doktorander antas till
ämnesinstitutionernas forskarutbildningar, genom deras respektive procedurer men i samråd med
IBF. IBF har sedan några år en särskild position med ansvar att samordna och stödja institutets
doktorander.
Under 2017 rekryterades en ny stolsprofessor i bostads- och urbansociologi (efter Mats Franzén).
Med denna internationella rekrytering stärkte och breddade IBF sin kompetens med avseende på
urbana rörelser, planering och bostadspolitik. Under 2017 nominerade IBF två nydisputerade
forskare till Wallander-stipendier för forskning inom ramen för prioriterade forskningsområden på
IBF (bostadsmarknadens funktionssätt och hållbara städer).
Under 2017 arbetade en grupp med IBF:s kanslis framtid, dess tjänstestruktur och bemanning. En
plan för hur arbetet med att ersätta nuvarande administrativa samordnaren som går i pension våren
2019 togs fram.
Vid IBF bedrivs ett aktivt arbete med lika villkor. Institutets ombud för lika villkor är adjungerad till
styrelsen för att säkerställa att perspektivet integreras i hela verksamheten och finns med vid alla
strategiska beslut. Under 2017 genomfördes återigen en ”lika-villkor-enkät”. Resultatet styrker den
bild av en välfungerande arbetsmiljö som framkommit i tidigare enkäter vilket inte innebär att det
inte finns mer att göra i frågan.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Ingen undervisning bedrivs vid institutet. Institutets samtliga professorer, lektorer, forskarassistenter
och doktorander har däremot fullgjort delar av sina tjänster vid sina ämnesinstitutioner.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
IBF:s medverkan i forskarutbildningen sker via ämnesinstitutionerna, ofta men inte bara som
handledare åt forskarstuderande med doktorandtjänst vid IBF.
Enligt KOF 2017 är IBF en “vibrant and dynamic research environment with explicit future
strategies as well as structures and activities that enhance and strengthen its research”. I rapporten
lyfts inte minst betydelsen av den kollegiala kulturen i IBF:s forskningsmiljö fram som en
framgångsfaktor. Under hösten 2017 påbörjades en diskussion om vad vi bör ta med oss från KOF22
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utvärderingen i det fortsatta arbetet med att utveckla IBF:s modell för en disciplinbaserad
mångvetenskaplig miljö med höga anspråk på samhällsrelevans. En nyckel i detta sammanhang är
det mångvetenskapliga seminariet. Dess särskilda betydelse lyftes också fram i KOF:n 2017. Under
2017 övertog vår nya professor i bostads- och urbansociologi, Miguel Martinez, ansvaret efter
professor Terry Hartig – som under många år och mycket framgångsrikt utvecklat seminariet. Under
2017 hölls 42 seminarier i IBFs permanenta seminarieserier, inklusive IMER-seminariet och det
Brown Bag-seminarium som drivs av institutets doktorander. Den genomsnittliga seminarienärvaron
var 14 personer per seminarium.
Publikationstakten har återigen varit god. 28 referee-granskade artiklar har publicerats i
internationella vetenskapliga tidskrifter, samt 18 böcker, kapitel och artiklar i internationella
vetenskapliga böcker/antologier. Därutöver har ytterligare ca 29 böcker och skrifter producerats,
inklusive konferensbidrag, rapporter och artiklar i andra tidskrifter.
I den internationella forskarvärlden har det blivit allt vanligare med stora och sammanhållna projekt
som bedrivs i partnerskap mellan flera institutioner. IBF har genom sina omfattande internationella
nätverk och tillsammans med forskare vid ämnesinstitutionerna under senare år varit skickliga på att
ta hem sådana stora samarbetsprojekt. Ett sådant samarbete är CRUSH, Critical Urban Sustainability
Hub, ett forskningsprogram finansierat av FORMAS, där flera av IBFs forskare ingår. Vidare deltar
IBF i två EU-projekt och ett samarbete med Norge och England. Under 2017 avslutades också ett
större samarbetsprojekt mellan IBF-forskare och nederländska och franska forskare (Urban-Net).
IBF deltar aktivt i det områdesövergripande samarbetet CEMFOR som bildades under 2017.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Institutet bedriver idag ingen egen uppdragsutbildning, men har under 2017 medverkat i
diskussioner om möjliga framtida engagemang, bland annat med Avdelningen för
uppdragsutbildning (AUU) samt SLU. Via sin undervisning på ämnesinstitutionerna deltar en del
IBF-forskare i utbildningsinsatser genom AUU. IBF:are medverkar regelbundet i uppdragsutbildning
i form av enstaka föreläsningar på temadagar och liknande vid nationella och lokala myndigheter
och organisationer, under 2017 bl. a. hos Riksrevisionen, Försäkringskassan, International Centre for
Local Democracy/SIDA, m.fl.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
7.1 Institutionens resultat 2017

Prestation
210 Forskning/Utb forskarnivå
220 Bidragsforskning
230 Uppdragsforskning
TOTALT

IB

Intäkter

Kostnader

3 595 463

25 269 038

-26 564 128

-1 295 090

2 300 373

-299 489

9 667 478

-9 584 618

82 860

-216 629

344 851

0

-6 535

-6 535

338 316

3 640 824

34 936 516

-36 155 281

-1 218 765

2 422 059
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7.2 Summa under året beviljade nya externa anslagsmedel per
anslagsgivare (tkr):
Riksbankens jubileumsfond

300

Uppsala kommun

50

Vetenskapsrådet, VR, via Lunds universitet

352

Vetenskapsrådet, VR

7 550

Summa beviljade medel bidragsforskning

8 252

Totalt redovisar institutet ackumulerade bidrag som uppgår till 9 961 tkr, en ökning med 2 722 tkr
från 2016. Av samtliga bidragsprojekt svarar sex stycken för merparten (83 %) av de oförbrukade
medlen.

7.3 Summa under året beviljade nya stipendier per anslagsgivare, samt
förteckning över postdoc-stipendiater
Wallanderstipendiater:
Fredrik Hansson, doktorand i nationalekonomi, för utlandsstudier
Ståle Holgersen, postdoc-stipendiat, disputerad i kultur och ekonomisk geografi vid Lunds
Universitet 2014
Under 2017 nominerades och beviljades Anders Österling, fil dr i nationalekonomi, ett
Wallanderstipendium för åren 2018-2020.

8. Ledning: prefekt, bitr./stf. prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Irene Molina, prefekt
Matz Dahlberg, stf prefekt samt btr prefekt
Kerstin Larsson, administrativ samordnare
Göran Rydén, kontaktperson för doktorander
Styrelsen höll sex möten under året. Personalmöte för samtliga medarbetare och doktorander hölls
ungefär ett par gånger per termin. De disputerade medarbetarna samt doktoranderna ingår i
Forskarkollegiet, som sammanträder två till tre gånger per termin. En tvådagars konferens för alla
medarbetare hålls i anslutning till terminsstarten på hösten och en heldag inför vårterminens start.
IBF organiserar delar av sin verksamhet i arbetsgrupper för bl.a. Lika villkor/Arbetsmiljö, Databasoch IT-frågor, Kommunikation, Bostadsmötet, ENHR-konferensen, Uppsala Lecture on Housing
and Urban Research, Valnämnd samt Trivselgrupp. Arbetsgrupperna informerar styrelsen och hela
personalen om sitt arbete i respektive möten.
Under 2017 skapade långa sjukskrivningar inom ledningen och administrationen utmaningar. I
grunden bedömer vi däremot ledningsstrukturen adekvat i förhållande till verksamhetens omfattning
och karaktär.
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9. Redovisning av forskning
9.1 Publikationer
Redovisning av publicering vid institutionen sker genom att institutionens uppgifter om
publicering rapporteras in i DiVA. Av skilda skäl var IBF:s uppgifter för 2017 dessvärre
ofullständiga i DiVA den 8 januari.

9.2 Redovisning av forskningsutfallet för professor/er som under
verksamhetsåret haft sabbatstermin
Ingen professor har haft sabbatstermin under 2017.

10. Internationalisering
10.1.Utbildning, forskarutbildning, rörlighet
Som tidigare år har IBF varit en synnerligen aktiv medlem i koordineringen av European Network
for Housing Research (ENHR) och dess ca 20 arbetsgrupper. Under 2017 intensifierades arbetet
inom ENHR ytterligare som en del av förberedelserna inför 2018 stora ENHR-konferens som IBF
står värd för. ENHRs systernätverk Latin American Network for Housing and Urban Research
(LANHUR) koordineras från IBF i samarbete med IBFs motsvarighet vid Universidad de Chile. IBF
är också aktiv i ACCESS, ett samarbete mellan Uppsala, Lund och två chilenska universitet,
Universidad de Chile och Universidad Católica de Chile.
IBF har därtill samarbetsavtal med Center for Housing Research and Urban Studies vid University of
Glasgow (CHRUS), Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies vid Delft University
of Technology i Holland (OTB), Centre for Housing Policy vid University of York samt School of
the Built Environment, Heriot Watt University, UK.
Inom ramen för vårt internationella samarbete utges två vetenskapliga tidskrifter: Housing, Theory
and Society och International Journal for Housing Policy, båda utgivna av förlaget Taylor &
Francis. HTS är internationellt ledande inom ”housing-området” och är sedan 2014 i ISI-indexerad.
Under 2017 fattade IBF:s styrelse beslut om att professor Irene Molina ersätter professor Bo
Bengtsson i HTS editorial board från och med 1 januari 2018.
Som ett av flera sätt att synliggöra vår forskningsprofil – lokalt, nationellt och internationellt –
arrangerar IBF årligen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. En världsledande forskare
inom något av institutets forskningsområden bjuds in för att under en tid delta aktivt i institutets
interna forskningsseminarier samt även hålla en offentlig högtidsföreläsning inom sitt
specialområde. 2017 års föreläsare inom Uppsala Lecture in Housing and Urban Research var
professor David Harvey. Det var fullsatt med 500 besökare i Rikssalen i Uppsala slott när Harvey
höll årets föreläsning.

10.2 Gästforskare och gästdoktorander
Thomas Astell-Burt and Xiaoqi Feng, Associate Professors, University of Wollongong, Australien,
0,5 vecka.
Timothy Blackwell, doktorand, University of Sussex, England, 27 veckor.
Ståle Holgersen, Post Doc, stipendiat Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Sverige, 52
veckor.
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David Harvey, Professor, City University of New York, USA, 1,5 vecka.
David Clapham, Professor, University of Reading, UK, 0,5 vecka.
Hannu Rounnavara, Professor, University of Turku, Finland, 0,5 vecka

10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
Fredrik Hansson, doktorand, The Wharton School at University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 17,5
veckor.
Terry Hartig, professor, University of Wollongong, Australien, 6 veckor.
Kati Kadarik, doktorand, University of Amsterdam, Holland, 5 veckor.
Evert Vedung, professor emeritus, Universidade de Brasília, Brasilien, 3,5 veckor.

11. Samverkan med det omgivande samhället
IBF har som institut för temaforskning ett särskilt ansvar att vara samhällsrelevant och att samverka
med det omgivande samhället. Temat bostäder och stadsutveckling har ett brett samhällsintresse och
bevakas av en stor sektor, bestående av ett antal intresseorganisationer, myndigheter och andra
aktörer utanför universitetet. IBF:s samverkan med sektorn tar sig många uttryck och implicerar
ingalunda ett okritiskt förhållningssätt till sektorn.
2017 års Bostadsmöte var det 16:e i ordningen och för första gången hölls konferensen i
Universitetshuset. Temat, Rätten till bostad – utmaningar och strategier, uppskattades av de drygt
200 deltagarna från olika organisationer, myndigheter och regeringskansli. Genom ett sponsrat
samarbete med Uppsala kommun kunde även ett 20-tal studenter erbjudas plats på konferensen.
Programmet varvade under två dagar föreläsningar, paneldebatt och valbara sessioner (16 st). Andra
dagen höll Formas ett frukostseminarium.
I februari besökte samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan IBF tillsammans med sin
politiska sakkunniga Payam Moula för att samtala om integration, segregation och bostadspolitik,
och under hösten besöktes IBF av den nya statliga Delegationen mot segregation.
Under året utfördes också uppdragsprojekt inom ramen för vårt kompetensområde. Rapporter skrevs
bl. a. för SKL, Försäkringskassan, FORMAS, och en riksdagsutredning.
Även detta år deltog IBF-medarbetare som inbjudna talare under Almedalsveckan.
IBF-medarbetare intervjuades av TV, tidningar, radio – lokalt, nationellt och även internationellt – i
samband med nya publikationer, speciella händelser gällande bostads- och urbana frågor och
bostadspolitiska offentliga debatter.
IBFs personal sitter med som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och i olika paneler och
föreläsningar inom temaområdet, samtidigt som vi bygger upp och vårdar stora databaser inom
området. Därutöver ingår institutets forskare i diverse internationella och nationella forskarnätverk
med utgångspunkt inom IBFs temainriktning. Institutet inbjuds ofta att svara på remiss bl. a. inom
områdena bostadspolitik och stadsplanering. Detta gällde också för 2017
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Ekonomisk-historiska institutionen
1. Året i siffror
1.1. Övergripande
Antal anställda
Anställda december 2017

Antal anställda
31

Heltider netto
23

Andel kvinnor (%)
45

Total
Lärare
2
2
0
Professor, anst UU
4
2,67
50
Professor, bef. univ.-lektor
8
6
50
Universitetslektor
Forskarstuderande
7
5,8
29
Doktorand
Administrativ
1
0,75
100
Kursadm.
1
1
100
Ekonom
1
0,2
100
Redaktör
7
4,36
43
Forskare
Anm: Utöver dessa arbetar en personaladministratör på halvtid vid institutionen. Denna har sin
formella anställning vid Kulturgeografiska institutionen.
•
•
•

Omsättning vid årets slut var 27 miljoner kr.
Årets resultat innebär en förlust på 983 130 kr.
4 personer har nyanställts under året varav 2 forskare (m), 1 doktorand (m) med medel från
Uppsala Antibiotic Centre samt 1 doktorand (m) som gått på stipendium. Under tre månader
tog vi också emot en praktikant via ”Korta vägen”.
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1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Studenter
Kön
Totalt
Kvinnor
Män

HSTK
Totalt
168,4
67,76
100,64

Andel
Kvinnor/män
40 %
60 %

• Institutionens uppdrag från samhällsvetenskaplig fakultet för 2017 var 151 HSTK. Utfallet blev
168,40 HSTK.
• Av det totala antalet helårsstudenter (totalt 184,79 enl. GLIS) återfanns 165,83 HSTK på grundnivå
och 18,95 på avancerad nivå. Av antalet helårsprestationer, totalt 141,70 var 129,20 HPRK på
grundnivå och 12,25 HPRK på avancerad nivå.
• Totalt har 1 121 studenter registrerats varav 1 030 på grundnivå och 93 på avancerad nivå.
• 81 utländska utbytesstudenter följde kurser vid institutionen.
• 8 utländska studenter har mottagits vid institutionen inom ramen för utbytesprogram. Betalande
studenter var 15 stycken. Av dessa återfanns 14 på avancerad nivå och 1 på grundnivå.

1.3 Utbildning på forskarnivå
Antal doktorander december 2016
Antal studerande Andel kvinnor
på forskarnivå
25
32 %
• Vid institutionen finns 28 doktorander med inlämnad studieplan, men i december 2017 var 19
doktorander (6 k, 13 m) aktiva på mer än 5 % (vi har 9 stycken doktorander med en aktivitetsgrad
på 0-5 % varav 6k och 3m).
• 3 personer disputerade och tog ut doktorsexamen under år 2017 (1k, 2m).
• 5 doktorander hade slutseminarier under 2017.
• Vt-17 utlystes fyra doktorandplatser. Tre var externfinansierade projekt vid den egna
institutionen med 28 sökande (13 k, 15 m) och 3 antagna (2k, 1m). En plats utlystes inom
Uppsala Antibiotic Center (UAC) men 8 sökanden (2k, 6 m) och 1 antagen (m).
• En tidigare aktiv doktorand (k) har tagit tjänstledigt och har nu 0 aktivitet.

1.4. Uppdragsutbildning
• Institutionen har under året genomfört tre uppdragsutbildningskurser om 3 hp vardera via Campus
Bommersvik. En av kurserna slutfördes formellt under början av 2018.

2. Övergripande kommentarer
Ett grundläggande problem under några år har varit underskott i ekonomin. En åtgärdsplan togs fram
i samråd med fakulteten under våren 2016. Under 2017 gick undervisning med ett ekonomiskt
överskott till en del tack vare det besparingsarbete som genomförts under 2016/17. Däremot fortsatte
forskning att gå med underskott. Vi valde ändå att anta fyra nya doktorander, samtliga med extern
finansiering de första åren, efter att 2016 inte antagit någon doktorand. Vi har inte varit så
framgångsrika att ta hem anslag som ger lönemedel. Många är däremot framgångsrika vad gäller
stipendier.
28

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Ljusglimtar under 2017 var att institutionen fick möjlighet att rekrytera en doktorand inom det
nystartade Uppsala Antibiotic Centre samt att en nydisputerad forskare fick Handelsbankens postdoc-stipendium. Därtill har tre disputationer genomförts. Vi har under vintern 2017/18 ingått avtal
med SLU om möjlighet för dem att skicka studenter till en kurs på grundnivå. Vi har även ingått ett
samarbete med nationalekonomi om att delta i undervisningen av lärare i samhällskunskap.
Genomförandet av KoF 17 präglade en del av våren och utfallet av denna granskning har diskuterats
i olika fora vid institutionen under hösten.
Institutionen har ingen uttalad språkpolicy, men frågan har aktualiserats under det senaste halvåret.
Samtliga fast anställda lärare/forskare eller aktiva doktorander är i nuläget svenskspråkiga. Vi har
redan hos oss och kommer ta emot utländska gästforskare och gästdoktorander i någon större
utsyräckning än tidigare år vilket föranlett en större medvetenhet om språkfrågan.
Under hösten genomfördes lönesamtal och lönerevision samt utvecklingssamtal.
I december 2017 uppmärksammade vi att det var 50 års sedan den första disputationen i ekonomisk
historia i Uppsala. Vi bjöd in alumner i form av de som disputerat eller arbetat hos oss som
lärare/forskare eller T/A-personal till en eftermiddag/kväll med föreläsningar och fest.
Fortfarande gäller dock vårt långsiktigt strukturella problem med en relativ liten volym på
grundutbildning i förhållande till vår forskning/forskarutbildning. Institutionens engagemang inom
Historikerprogrammet, tillsammans med institutionerna för Idé- och lärdomshistoria och Historia,
har lett till fler studenter både på grundnivå och på masternivå. Vi anser emellertid att institutionen
skulle kunna ha ett betydligt större utbildningsuppdrag inom fakulteten inte minst på grund av våra
många disputerade och även docentkompetenta lärare.
I samband med den nya lagstiftningen kring stipendier blev vi oroliga för vår framtida
forskarutbildning. Vi har under flera år haft ett gott stöd av de generösa stipendier som
Handelsbankens forskningsstiftelser delat ut. Vi har deltagit i diskussioner med företrädare från
andra drabbade ämnen, från fakulteten och från Handelsbankens forskningsstiftelser. Vi följer den
fortsatta diskussionen och utvecklingen av praxis med stort intresse.

3. Kompetensförsörjning
Institutionens styrka är att vi har mycket kompententa medarbetare. Utvecklingssamtal, liksom
resultat av KoF 17-enkät, visar att de verksamma vid institutionen i huvudsak är nöjda med sin
arbetsmiljö. Vi har totalt sett en jämn könsfördelning inom personalgruppen, men är medvetna om
det saknas män inom T/A-personalen och att kvinnor är underrepresenterade i grupperna
forskarstuderande, forskare och (rekryterade) professorer. Det finns en positiv attityd till att ta emot
forskare med egna medel och vi har låtit dem få möjlighet att meritera sig genom undervisning och i
förekommande fall att följa lämpliga kurser som ges på UU.
En central prioritering är att kunna behålla vår T/A-personal eftersom vi är en liten miljö med få,
men mycket kompententa tjänstemän.
Under 2018 planerar vi att genomföra en medarbetarundersökning.
Angående jämställdhetsintegrering och arbete med lika villkor har vi en löpande diskussion kring
dessa frågor, men har inte genomfört någon speciell aktivitet under 2017. Vi har noterat att vi har
ganska få nydisputerade kvinnliga forskare blir kvar som post-dok eller forskare vid institutionen. Vi
hoppas att den planerade medarbetarundersökning kan bidra till bättre kunskap om vilka åtgärder
som kan behöva sättas in i fråga om jämställdhet och lika villkor.
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4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Institutionens grundutbildningsuppdrag inom samhällsvetenskaplig fakultet uppgick till 151
helårsstudenter (hstk) inklusive studenter på masternivå. Det faktiska utfallet blev 168,4 registrerade
hstk inom fakultetens uppdrag. Antalet helårsprestationer (hprk) inom samma uppdrag uppgick till
132,37, vilket motsvarar en prestationsgrad på 78 %. Ett utfall som är klart bättre än föregående år.
Vi fortsätter dock med att förmå de studenter som inte är aktiva att avregistrera sig tidigt.
Under året har vi strävat efter att uppnå 45 examinerade studenter per termin på kurserna på A-nivå.
Söktrycket var emellertid under vår- och höstterminen svagare än under 2016. Därtill var antalet
aktiva studenter och de med avslutade kurser också något färre än tidigare. Uppemot 30 studenter
per termin följde aktivt kärnkursen Ekonomi och samhälle (15 hp) på A-nivå. Det är färre än under
föregående år. Under året slutförde totalt 50 studenter A-nivån. De två kurser som återfinns på andra
halvan av A-nivån (Politik, kriser och konjunkturer resp Global omvandling, båda 15 hp) hade
vardera cirka 20-25 aktiva studenter per termin, dvs. något färre än under föregående år och klart
mindre än förväntat. Under 2017 slutförde 30 studenter respektive kurs. På B-nivå var antalet aktiva
studenter 16 under vårterminen, men knappt 10 under höstterminen. Majoriteten av studenterna på
B-nivå återfinns inom Historikerprogrammet. Under året slutförde totalt 24 studenter B-nivåns första
delkurs Industrialisering, globalisering och företagande, 15 hp, medan 16 slutförde den andra
delkursen Vetenskapligt skrivande, 15 hp. Antalet studenter som läste C-nivå var 7-8 stycken per
termin. Under året slutförde 9 studenter C-nivåns Teori och metodkurs, 15 hp, medan 6 studenter
slutförde uppsatskursen (15 hp). Det verkar som att antalet aktiva studenter på A-C fortsätter att
variera både mellan terminer och mellan åren.
Kursvärderingar har löpande använts för att få information om hur kurserna upplevts av studenterna.
Studenterna är i huvudsak nöjda och antalet förändringar direkt kopplade till kommentarer från
studenter är få. Kursansvariga lärare har fortlöpande genomfört justeringar av mindre slag, såsom
byte av artiklar och förtydliganden av seminarieinstruktioner, som del i kursutvecklingsarbetet.
Under året har studierektor för grundnivån arbetat med sammanställningar av de enskilda
kursvärderingarna. Det har ålagts kursansvariga att i sammanställningarna reflektera kring
kursvärderingarna, lärarlagets och kursansvarigas observationer gällande kursen.
Under vt-17 har MOOC-kursen Understanding Financial Crisis: Business Cycles and Policy
(framtagen av professor Jan Ottosson) genomförts med två kurstillfällen. Totalt engagerade kursen
5560 deltagare varav 357 fullföljde minst 90 % av momenten. Kursdeltagarna kom från många olika
länder, men överlägset flest deltagare kom från Storbritannien (31 %).
Institutionen har uppdrag inom Ekonomprogrammet, introduktionsterminen på
Historikerprogrammet, introduktionsterminen på Samhällsvetarprogrammet och på STSprogrammet. Intresset för kurser på Historikerprogrammets femte termin var svagt under ht-16 vilket
föranledde viss oro. Under ht-17 genomförde 10-15 studenter alla eller någon av dessa kurser, vilket
var i paritet med hur det såg ut 2015 och den tidigare oron stillades. Med avsikt att fördela
kursansvaret jämt mellan de tre institutionerna som samarbetar med Historikerprogrammet
fastställdes att Historiska institutionen framöver kommer att ansvara för kursen Materiell kultur, 7,5
hp, som legat vid vår institution.
På Masterprogrammet i samhällsvetenskap har under ht 2017 2 studenter antagits med inriktning
mot ekonomisk historia. Det var således ett något svagt söktryck och en minskning från föregående
år med 1 student. På magisterprogrammet social analys av ekonomi och organisation (SAEO) har 2
studenter antagits. Det är sista gången SAEO-programmet ges läsåret 2017/18 vilket vi beklagar
eftersom det nu är första gången vi har studenter i ekonomisk historia på programmet. PÅ
masterprogrammet i samhällsvetenskap ges också fyra öppet sökbara kurser i ekonomisk historia,
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vilka under året har haft mellan 3 och 12 studenter. Detta är relativt låga siffror i jämförelse med
tidigare. Möjligen avspeglar siffrorna det relativt goda arbetsmarknadsläget för studenter med
kandidatexamen.
Ht 2017 gavs för första gången kursen Modern Natur, 7,5 hp, på masterprogrammet i global
miljöhistoria. Programmet är ett tvärvetenskapligt masterprogram vars hemvist är historisk-filosofisk
fakultet. Kursen hade 20 registrerade studenter och kursutvärderingen visar att kursen redan från
start fungerar väl.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
Forskning
Under året har sex professorer, varav fyra befordrade, varit verksamma vid institutionen. Samtliga
lektorer vid institutionen forskar, huvudsakligen med externa medel. Vid sidan av detta finns ett
antal stipendiefinansierade forskare med arbetsplats vid institutionen. Forskningen har under året
varit livaktig och dynamisk. Forskningen har en bred karaktär, men det sker dock en viss
kraftsamling kring några fält: 1) Finanshistoria och företagshistoria, 2) Forskning om arbetsmarknad
och arbetsliv, 3) Forskning om handel och konsumtion inklusive dess kulturella aspekter, 4)
Forskning kring teknik, vetenskap och samhälle, samt 5) Agrarhistoria. Det internationella
forskningssamarbetet inom dessa områden är omfattande. Framför allt upprätthålls omfattande
kontakter med forskare i Europa och USA, vilket resulterat i så väl gemensamma workshops som
publikationer.
Genomförandet av självvärderingen inför KoF 17 sköttes av en arbetsgrupp med i huvudsak seniora
forskare. Rapporten diskuterades av institutionsstyrelsen. Utfallet av KoF 17 har diskuterats med de
verksamma vid institutionen vid flera tillfällen under ht-17. Vi har tagit till oss kommentarer
angående bättre strategier vad gäller publicering, internationalisering och
forsknings/forskningsfinansiering, men bedömt att det är bättre att föra en löpande diskussion om
detta än att lägga fast tydliga målbeskrivningar eller policys.
Under 2017 har några större symposier och workshops anordnats vid institutionen. Under hösten
2017 genomfördes ett större internationellt symposium om famines in history finansierat av
Riksbankens Jubileumsfond och NOS-HS med närmare 30 deltagare från Asien, Nordamerika och
Europa. Under vt-18 genomfördes därtill en workshop kring Hushållens finansiella dispositioner i
det förindustriella samhället och under ht-18 var institutionen värd för SOUND for seniors, där
SOUND är ett nordiskt nätverk för ekonomisk-historiska workshops, främst för doktorander, men
denna gång för seniora forskare. En professor har förlagt en sabbatstermin vi Lichtenberg Kolleg
Göttingen och vi har tagit emot tre gästforskare under året, en medveten satsning för att öka det
internationella utbytet vid institutionen. Under året deltog flera forskare från institutionen vid större
internationella konferenser/kongresser anordnade som European Business History Association
(Wien), European Rural History Organisation (Leuven), Agricultural History Association (Grand
Rapids, Michigan) och Social Sience History Association (Chicago).
Det är kännetecknande för institutionen att det inte är fasta skott mellan de olika
forskningsgrupperingarna. Istället vandrar flera forskare mellan grupperna, så att olika samarbeten
hela tiden växer fram. Detta är ett skäl till att det är viktigt att slå vakt om institutionen som egen
integrerad forskningsmiljö.
Samarbetet med andra institutioner inom och utom fakulteten samt med andra lärosäten är gott och
sker inom olika forskningsprogram och centrumbildningar (UCBH och fd Uppsala STS). Nya
initiativ förbereds framför allt när det gäller områdena arbetsliv och arbetsmarknad, agrarhistoria
samt turismforskning. Den externa forskningsverksamheten är idag mycket omfattande. Medräknat
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forskningsstipendierna bedrivs avsevärt över häften av forskningen med pengar från forskningsråd,
institut och fonder. Vi räknar med att denna andel skall fortsätta att växa.
Vid institutionen finns referee-tidskriften Economic and Industrial Democracy, utgiven på Sage,.
Två av professorerna är redaktörer för tidskriften. Dessutom är en av institutionens forskare redaktör
för Bebyggelsehistorisk tidskrift.
Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid institutionen administreras av studierektor för forskarutbildningen som leder
forskarutbildningsnämnden (FUN) och är sammankallande för handledarkollegiet. FUN
sammanträder en gång per termin och är sammansatt av representanter för både handledare och
doktorander och fungerar som beredande organ för institutionsstyrelsen. Handledarkollegiet träffas
vid två-tre tillfällen årligen. Kollegiet ser över forskarutbildningen och där behandlas och bereds
bland annat doktorandantagning, doktorandernas studieplaner, aktuella kurser, och den allmänna
studieplanens utformning.
Ventilering av doktoranders och andra medarbetares forskning sker vid det gemensamma högre
seminariet och inom STS och UCBH:s seminarieserier. Sedan hösten 2016 har vi även ett särskilt
doktorandseminarium för mer informella ventileringar av arbetspapper och diskussioner kring
särskilda teman och aktuella problem i samband med avhandlingsskrivandet. Doktorandseminarier
har hållits en gång i månaden. De leds av studierektor för FU, Orsi Husz och av forskningsansvarig,
professor Mats Morell.
Institutionen har en stor och livaktig forskarutbildning med högt kvalificerade handledare och ett
jämförelsevis stort antal externt finansierade doktorander vid sidan om de fakultetsfinansierade.
Flera externfinansierade doktorander arbetar inom projekt med medel från Handelsbankens
forskningsstiftelser. Deras forskarutbildning finansieras då med maximalt 3 års stipendier och
avslutas alltid med minst 1 års anställning på fakultetsmedel. Doktorandstipendierna från
Handelsbankens stiftelser erbjuder generösa expensmedel (bekostar bland annat konferensresor),
pensionsförsäkring och andra försäkringar.
Vid institutionen fanns sista december 2017 19 aktiva doktorander (6 k, 13 m), doktorander med låg
(<5%) eller ingen aktivitet är ej medräknade. Tre doktorander disputerade under året (1 k, 3 m) och 5
slutseminarier (3 k, 2 m) har hållits. Inga mellanseminarier har ägt rum under 2017. En anställd
doktorand (k) har tagit tjänstledigt under året för att pröva annan yrkesverksamhet.
I maj 2017 utlyste vi 4 doktorandplatser och i juni antogs fyra nya doktorander. 3 av dessa arbetar i
projekt finansierade av Handelsbankens forskningsstiftelser och en doktorand är finansierad i form
av doktorandtjänst i samarbete med UAC. Alla fyra påbörjade sin utbildning i september.
Det ekonomiska läget när det gäller forskarutbildning och forskning är fortfarande ansträngt. Vi har
varit framgångsrika i att söka externa medel för doktorandplatser, men dessa externa anslag behövde
kompletteras med fakultetsanslag, vanligen med motsvarande 1-2 års finansiering med
fakultetsmedel till varje doktorand som antogs inom externfinansierade projekt.
Disputationsfrekvensen har ökat och det ser ut att fortsätta så under ett par år framåt.
Vad gäller finansiering gick 6 (1k, 5 m) doktorander gick på fakultetsanslag, men 4 (1k, 3m) av
dessa var ursprungligen antagna inom externfinansierade projekt. En doktorand finansieras med
externt anslag (via UAC) kombinerat med fakultetsanslag. 6 (2k, 4m) av de 19 aktiva doktoranderna
hade stipendiefinansiering vid årets slut. Två genomför/slutför forskarutbildningen i kombination
med annan anställning. En doktorand har återupptagit sina studier från 1979 och har egen
finansiering. Resterande tre var försenade med sina avhandlingsarbeten och saknade finansiering
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alternativt försörjde sig med deltidsarbete vid och utanför institutionen eller med mindre stipendier
under slutskrivningen. En av dessa disputerar 17 mars 2018, en annan i september.
Från början av år 2017 har vi en ny allmän studieplan för forskarutbildningen. Den huvudsakliga
förändringen är att antalet kurspoäng som ska ingå i doktorsexamen har minskat från 90 till 75 i
syfte att doktoranderna ska kunna ägna mer tid åt avhandlingsarbetet inom ramen av
forskarutbildningen. Förändringen gör vårt upplägg för forskarutbildningen mer likt övriga
forskarutbildningar i ekonomisk historia i Sverige och liksom upplägget vid andra institutioner på
fakulteten.
Flera doktorander presenterade under året sin forskning vid både nationella och internationella
konferenser.
Institutionen ingår sedan 2013 i ett nationellt samarbete mellan de fem ekonomisk historiska
institutioner i Sverige (Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå) under namnet ”Nationella
forskarskolan i ekonomisk historia”.
Under 2017 genomfördes inom den nationella forskarskolan två internatkurser. ”Key Problems in
Economic History” (7,5 hp) gavs i Uppsala vt-17 men med lärare från fyra olika ekonomiskhistoriska institutioner medan kursen ”To make and maintain markets” (7,5 hp) gavs i Göteborg ht17.
Våra fyra nyantagna doktorander har under ht-17 läst Introduktionskurs (7,5 hp) och kurs i Historieoch vetenkapsteori (7,5 hp). Våren 2017 gav vi inte en planerad kvalitativ metodkurs i brist på
studentunderlag, men våren 2018 kommer vi att ge denna kurs i omarbetad version för doktorander
vid UU och SU. Därtill gavs, på sedvanligt vis, fyra kurser på masternivån som även erbjuds till
doktorander: doktrinhistoria, arbetsmarknadshistoria samt två översiktskurser i ekonomisk historia,
en i äldre och en i yngre. Härutöver har det ofta förekommit att doktorander har läst kurser som
erbjudits vid andra institutioner eller andra universitet. Uppsala universitets pedagogiska kurser ingår
i vår rekommenderade kurscykel, liksom kurser i akademisk engelska.
Handledarnas kompetens vid institutionen är hög. Alla huvudhandledare (med ett undantag) och
nästan alla biträdande handledare vid institutionen är docenter eller professorer. I några sällsynta
fall, när det inte fanns nödvändig kompetens vid institutionen har vi anlitat externa handledare som
biträdande. Institutionen följer upp handledningssituationen regelbundet och sätter in extra resurser
vid behov (t. ex. i form av en tredje handledare under en period).
Doktorandernas arbete följs upp vid årliga utvecklingssamtal och samtal kring upprättande och
revision av individuella studieplaner. Under första året presenterar doktoranderna dels ett
avhandlings-PM (efter termin 1) dels en första empirisk studie (efter termin 2), vid båda tillfällen
utses interna opponenter. Efter drygt två år ventileras ett mellanseminariemanus och när bara c:a 1020 % av doktorandtiden återstår läggs ett slutmanus fram vid Högre seminariet. Vid båda dessa
tillfällen har vi externa opponenter samt ett avstämningssamtal med doktoranden, handledaren,
studierektorn och prefekten.
Vi har i år tagit fram ett nytt system för intern slutgranskning (utöver slutseminarieventileringen) av
avhandlingar, med två granskare (professorer eller docenter) som ger synpunkter och bedömer
manuset i en tvåstegsprocess. Vi har också infört riktlinjer för internationaliseringsstöd för
doktorander (t ex för konferensresor och språkgranskning) samt aviserat en bestämd summa per
doktorand för detta ändamål.
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6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Institutionen har under ett flertal år åtagit sig uppdragsutbildning åt Campus Bommersvik.
Institutionen har under året genomfört två kurser, dels ”Kooperation och ömsesidiga
försäkringsrörelser i ekonomisk-historisk belysning” (3 hp), dels ”Svensk modell i ny tid ekonomiska utmaningar och politiska anpassningskrav” (3 hp) som gavs vid två tillfällen under
2017.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
7.1 Institutionens resultat
IB
Intäkter Kostnader Verksamhetsutfall
Prestation
-622 188 8 388 212 -7 288 729
1 099 483
110 Utb grund- och avan. nivå
108 293
127 500
-86 276
41 224
111 Utb avgiftsfinans studenter
0
0
0
0
112 Beställd utbildning
158 048
325 976
-162 667
163 309
120 Uppdragsutbildning
-1 108 564
210 Forskning/Utb forskarnivå -2 644 091 12 530 073 -13 638 637
900 930 4 629 874 -5 808 025
-1 178 151
220 Bidragsforskning
91
225
0
-431
-431
230 Uppdragsforskning
2 007 783 26 001 635 26 984 766
-983 130
TOTALT

UB
643 295
149 517
0
321 357
-3 752 655
-277 220
90 794
-2 824 913

7. 2. Beviljade externa anslagsmedel per anslagsgivare 2017
Organ
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksbankens Jubileumsfond
Vetenskapsrådet
Prowelfare Invotunes
Totalt

Kr
1 957 000
1 435 000
2 325 000
324 357
6 041 357

7. 3. Beviljade anslagsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser
Följande anslag har utgått från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse 2017:
Tony Kenttä

1 500 000 kr

Peter Hedberg 2 408 000 kr
Göran Rydén

1 500 000 kr

Mats Morell

1 900 000 kr

Ylva Hasselberg

1 398 000 kr

8. Ledning: prefekt, bitr./stf-prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Från och med 1 januari 2017 har Fredrik Sandgren fungerat som prefekt. Fram till 30 april som
tillförordnad och från 1 maj som ordinarie. Stf. prefekt under hela året har Orsi Husz varit. Fr.o.m. 1
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januari 2017 har prefekt till professor Mats Morell delegerat ett särskilt ansvar för forskningens
organisation vid institutionen.
Under 2017 har Uppsala studentkår utsett nya studerandeledamöter till institutionsstyrelsen. Vi kan
dock konstatera att det tog tid innan samtliga tre ordinarie platser var fyllda. Vid styrelsemöten är
studierektorer grund, avancerad och forskarnivå (Kristina Lilja, Ylva Hasselberg samt Orsi Husz)
permanent adjungerade med ytteranderätt, i den mån de inte samtidigt är ledamöter. Fr.o.m. 1 januari
2017 fungerar prefekt som sammankallande och föredragande för styrelsen.
Ylva Hasselberg har varit samordnare för masterprogrammet i samhällsvetenskap för vilket
Ekonomisk-historiska institutionen är värdinstitution.
Det finns ett beredande organ i forskarutbildningsfrågor, forskarutbildningsnämnden (FUN) som
leds av studierektor för forskarutbildningen och har representanter bland såväl handledare som
doktorander.
Vid institutionen finns även två kollegiala organ. Professorskollegium som på delegation från
prefekt bereder vissa ärenden angående forskning, nomineringar och befordran samt
handledarkollegium som på delegation från prefekt bereder ärenden kring forskarutbildning, inte
minst antagning. Professorskollegiet leds och sammankallas av professor Mats Morell medan
handledarkollegiet leds och sammankallas av studierektor för forskarutbildningen Orsi Husz. Båda
organen kan vid behov sammankallas av prefekt.
I administrationen/ledningsgrupp ingick vid sidan av prefekter och studierektorer, ekonomen Petra
Millbert, personaladministratör Pamela Tipmanoworn (delad tjänst med Kulturgeografiska
institutionen) samt kursadministratör Jenny Björkegård. Ledningsgruppen har fasta veckovisa möten
under terminstid.
Institutionen har en Erasmus-koordinator. Under året innehades denna post av FD Sarah Linden
Pasay.

9. Redovisning av forskning
9.1. Publicering
Redovisas genom DIVA.

9.2. Professorer med sabbatstermin
Under ht-17 återgick professor Lars Magnusson i full tjänst vid institutionen efter två perioder som
dekan. Han gick omgående på sabbatstermin som under perioden oktober 2017 – mars 2018 förlagts
vid Lichtenberg Kolleg i Göttingen, Tyskland. Under vistelsen har Magnusson presenterat forskning
under titeln The Happiness of the Subjects- Cameralist Discourse in Germany 17th-19th Century. I
övrigt har han bedrivit grundforskning vid Göttingens universitetsbibliotek och vid Max-Planck
Institut-für-Geschichte’s bibliotek. Han har också haft deltagit i de allmänna aktiviteter som
organiserades av Lichtenberg kolleg som gemensamma middagar, kollokvier m. m.
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10. Internationalisering
10.1.Utbildning, forskarutbildning, rörlighet
Inget att rapportera 2017.

10.2 Gästforskare/doktorander
FD Petri Talviti, Helsingfors universitet, Finland, 20 veckor.
FD Jarmo Peltola, Jyväskylä universitet, Finland, 5 veckor.
Docent Per Wisselgren, Umeå universitet, 4 veckor.

10.3 Besök vid utländska institutioner (även dokt)
FD Marie Ulväng, Royal Holloway, University of London, Storbritannien, 20 veckor.

11. Samverkan med det omgivande samhället
Samverkan med det omgivande samhället sker regelbundet genom att institutionens forskare skriver
i dagstidningar och tidskrifter samt deltar i andra medier såsom radio och tv. Forskare och lärare
besvarar också förfrågningar som kommer in via mejl från medier, organisationer eller företag. Flera
av institutionens forskare är också aktiva som populärvetenskapliga föredragshållare. Därtill sitter
flera forskare/lärare med i styrelser, kommittéer, beredningsgrupper m.m. för olika forsknings-,
kultur- och samhällsorgan.
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Institutionen för freds- och konfliktforskning
1. Året i siffror
1.1 Övergripande
Institutionen har total 72 anställda, varav 16 lärare, 19 doktorander, 14 forskare och 27 tekniskadministrativ personal (där ca hälften är forskningsassistenter eller forskningssamordnare). Totalt
sett är det en övervikt av kvinnor anställda, 61 procent, men kvinnodominansen syns framför allt
inom TA-personalen. Det totala antalet anställda ökade under året från 67 i januari till 72 i
december. 24 personer anställdes under året, varav 63 procent var kvinnor.
Tabell 1: Anställda i december 2017
Antal anställda
Lärare

Heltider netto

Andel kvinnor (%)

16

Seniorprofessor

1

0,2

0

Professor, anst UU

2

1,17

50

Professor bef univlektor

4

4

25

Universitetslektor

9

8,42

67

Forskarstuderande

19
17,37

58

Doktorand

19

Administrativ personal

27

Adm samordnare

1

1

100

Personalsamordnare

1

1

100

Amanuens, grundutb

2

0,7

100

Assistent, administrativ

2

0,45

100

11

8,57

55

Forskningssamordnare

3

2,34

100

Informatör

1

1

100

Koordinator

1

1

100

Kursadministratör

3

2,67

67

Projektadministratör

1

1

100

Projektkoordinator

1

0,55

100

5,99

56

Forskningsassistent

Forskare

14

Forskare

9
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Postdoktor
Total

5

5

20

72

62

61

Tabell 2: Förändringar i antalet anställda
Andel kvinnor
Antal anställda

(%)

24

63

4

50

Forskningsassistenter

10

60

Personalsamordnare

1

100

Projektkoordinator

1

100

Projektledare

1

100

Forskare (inkl. postdoktorer)

6

50

Administrativ assistent (vikariat)

1

100

13

77

Doktorand

4

75

Forskningsassistent

3

33

Forskare

2

100

Projektledare

1

100

Kursadministratör (vikariat)

1

100

Amanuens

2

100

1

100

Antal rekryteringar under 2017
Doktorander

Antal avslutade anställningar

Antal pensionsavgångar

1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Grundutbildningen hade totalt 195 helårsstudenter, varav 66 procent är kvinnliga studenter. I tillägg
till dessa tillkommer 40 betalande studenter.
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Tabell 3: Antal registrerade studenter
Kön

HSTK Totalt

Andel kvinnor/män

Totalt

194,65

Kvinnor

127,81

66%

66,84

34%

Män

Under 2017 registrerades totalt 455 studenter på kurser givna vid Institutionen för freds- och
konfliktforskning, 271 på grundnivå och 187 på avancerad nivå. Detta är en uppgång (98) från 2016
då vi hade 365 studenter, vilket beror på ett stort intresse för vår nya nätkurs AI. Det totala antalet
registreringar på kurser var dock 721 (en student kan vara registrerad på flera kurser), vilket är en
ökning från 2016 (631) och från 2015 (534). Ökningen av registreringar kan förklaras både av att
våra 10 nya 7,5 hp Masterkurser drog mer studenter än förra året (då de för första gången var öppna
för studenter utifrån) och dels av att vi (åter)införde en ny, reviderad version av nätkursen AI. Det
ökade antalet registreringar är mycket positivt för institutionen.
Totalt gjordes 290 registreringar på kurser på grundnivå (jämfört med 212 år 2016) och 431
registreringar på kurser på avancerad nivå (jämfört med 419 år 2016). Kvinnliga studerande var i
majoritet på 20 av institutionens aktiva 26 kurser och män på två kurser – på resterande 4 kurser
rådde jämn könsfördelning (år 2016 var de kvinnliga studenterna i majoritet på 21 av 25 kurser).
Totalt är 456 (63%) av alla 721 registreringar kvinnor, och 265 (37%) män.
37 utbytesstudenter (totalt 48 registreringar) var registrerade på kurser vid institutionen under 2017
jämfört med 26 utbytesstudenter (39 registreringar) år 2016 och 36 utbytesstudenter (38
registreringar) år 2015. Den generella trenden att antalet betalande studenter ökat stort över de
senaste åren håller i sig och visar att institutionens arbete med internationalisering varit mycket
framgångsrik. Kalenderåret 2017 (2017-01-01 till 2017-12-31) hade vi 40 betalande studenter, en
30-procentig ökning jämfört med 2016 (27) och 2015 (30). Om man istället ser till antal
betalstudenter för vårterminen (VT17) samt höstterminen (HT17) ser vi följande siffror: 2014: 33;
2015: 39; 2016: 40; 2017: 40.
Liksom förra året är det återigen intressant att notera den historiska utvecklingen av betalande
studenter: från 4 betalande studenter år 2011, till 40 år 2017. Det stora och ökande antalet betalande
studenter är och har varit mycket positivt för vår institution; vi är en internationell forsknings- och
undervisningsmiljö med en rik och mångfaldig studentgrupp; vi ligger alltid i topp vad gäller
förstahandssökande till universitetets internationellt utlysta Masterprogram. En svårighet har dock
varit att uppskatta vårt studentintag då vi vill behålla storleken och den höga kvaliteten på våra
utbildningsprogram, vilket har lett till att vi i några år haft svårt att nå vårt uppdrag (då betalande
studenter inte räknas med i HÅS). Detta lyckades vi dock vända 2017 då vi återigen klarade vårt
uppdrag tack vare ett flertal insatser (t.ex. större kurser på Mastermodulerna samt A-nätkurs på
halvfart).
Tabell 4: Antal registreringar per kurs
Freds- och konfliktstudier
Freds- och konflikt A
Freds- och konflikt A I (distans 50%)
Freds- och konflikt B
Freds- och konflikt C

Nivå
Grund
Grund
Grund
Grund

39

Poäng
30
15
30
30

Antal reg
96
77
37
31

Kvinnor
70
52
21
19

Män
26
25
16
12
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Praktikkurs i freds- och utveckling
Massmedia och nutida väpnade konflikter
Internationell konfliktlösning
Krig och utveckling
Social Psychological Foundations of
Intergroup Conflict
Att förhandla globala utmaningar
Ickevåldskonflikter – orsaker, strategier
och utfall
Genus, krig och fred
Förestående säkerhetshot
Orsaker till krig
Metod I
Metod II
Lokala perspektiv på internationella fredsoch statsbyggande insatser
Orsaker till fred
Internationella interventioner och skydd
av civila
Att skriva en forskningsöversikt
Avancerad kurs i kvantitativ metod
Praktikkurs i freds- och konflikt A
Praktikkurs i freds- och konflikt B
Praktikkurs i freds- och konflikt
Masteruppsats
Magisteruppsats
Totalt

Grund
Grund
Avancerad
Avancerad
Avancerad

30
15
15
7,5
7,5

20
29
46
17
27

15
20
27
9
17

5
18
19
8
10

Avancerad
Avancerad

7,5
7,5

16
22

9
11

7
11

Avancerad
Avancerad
Avancerad
Avancerad
Avancerad
Avancerad

7,5
7,5
15
7,5
7,5
7,5

22
25
43
43
36
10

13
11
28
28
24
8

9
14
15
15
12
2

Avancerad
Avancerad

7,5
7,5

13
14

10
8

3
6

Avancerad
Avancerad
Avancerad
Avancerad
Avancerad
Avancerad
Avancerad

7,5
7,5
15
15
30
30
15

2
9
2
2
37
43
2
721

1
5
1
1
23
25
0
456 (63 %)

1
4
1
1
14
18
2
265 (37 %)

1.3 Utbildning på forskarnivå
Antal studerande på forskarnivå

Andel kvinnor

21

38%

Antalet aktiva doktorander var den 31 december 2017, 17 st. (10 kvinnor/7 män). En utlysning till en
doktorandplats gjordes under året. Till utlysningen – som var ett resultat av vårt samarbete med
CNDS – ansökte 52 personer. En doktorand antogs under året och påbörjade sina studier för
doktorsexamen under hösten 2017 (huvudsakligen finansierad på externa medel). 4 doktorander blev
klara med sin doktorsexamen under året.
Disputationer:
−
−

Emma Elfversson, 6 oktober: “Central Politics and Local Peacemaking: The Conditions for
Peace after Communal Conflict” (fakultetsopponent: Associate Professor Leonardo R. Arriola,
University of California, Berkeley)
Sara Lindberg Bromley, 20 oktober: “Keeping Peace while Under Fire: The Causes,
Characteristics and Consequences of Violence against Peacekeepers” (fakultetsopponent: Dr.
Govinda Clayton, ETH Zurich)
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−
−

Nynke Salverda, 18 november: “Complex Conflicts: Causes and Consequences of Multiparty
Civil Wars” (fakultetsopponent: Professor Kristin Bakke, University College London)
Niklas Karlén, 8 december: “Sponsors of War: State Support for Rebel Groups in Civil
Conflicts” (fakultetsopponent: Professor Erin Jenne, Central European University)

1.4. Uppdragsutbildning
Institutionen bedrev ingen uppdragsutbildning under året.

2. Övergripande kommentarer
Institutionen för freds- och konfliktforskning är en internationellt stark forskningsmiljö. Institutionen
är värd åt det internationellt framstående Konfliktdataprogrammet/Uppsala Conflict Data Program
(UCDP). Under 2017 släpptes sex uppdateringar av UCDP:s huvudsakliga dataset – alla dessa
dataset är gratis och tillgängliga för allmänheten. UCDP kunde tack vare externa medel samt anslag
från UU anställda ytterligare tre forskningsassistenter. Dessutom antog institutionsstyrelsen en
konstitution för UCDP som specificerar dess mål och organisation. För mer information, se separat
verksamhetsberättelse (UCDP Annual Report).
Under 2017 påbörjades också forskningen inom projektet ViEWS som finansieras med ett ERC
Advanced Grant. Detta stora projekt utvecklar ett system för att predicera organiserat politiskt våld –
och kombinerar på så vis vetenskapligt nytänkande med direkt policyrelevans. ViEWS samarbetar
med UCDP kring datainsamling.
Institutionens forskare har under 2017 varit fortsatt framgångsrika i att få externa anslag. I december
fick institutionen sin andra Wallenberg Academy Fellow, och dessutom har två forskare utsetts till
Akademiforskare av Vitterhetsakademien. Dessa prestigefyllda forskningsanslag vittnar om en
exceptionellt framgångsrik forskningsmiljö. Ytterligare exempel på detta är att professor Ashok
Swain under året blev utsedd till UNESCO Chair on International Water Cooperation och att
professor Håvard Hegre tilldelades Lilly och Sven Thuréus-priset för sin viktiga forskning om fred
och utveckling.
I september arrangerades en stor workshop inom projektet ”Resolving Jihadist Conflicts? Religion,
Civil War, and Prospects for Peace” – ett evenemang som samlade ca 30 deltagare.
Under 2017 påbörjade ett omfattande renoveringsarbete av institutionens lokaler. Detta innebar att vi
under höstterminen fick sitta i temporära lokaler, och med mindre kontorsytor och något begränsade
möteslokaler. Alla fick emellertid kontor runt Gamla torget, vilket ändå gjorde att vi kunde behålla
den gemensamma forskningsmiljön och fortsätta med aktiveter såsom forskarseminarium och
gemensamt fika. Denna renovering kommer att ge oss nya fina lokaler, men också ökade kostnader.
Institutionens verksamhet bedrivs till största del på engelska. P.g.a. ämnets internationella karaktär
erbjuds hela grundutbildningen på engelska. Då flertalet anställda är icke svenskspråkiga är engelska
även det huvudsakliga arbetsspråket på interna möten och i den interna kommunikationen. I en
intern enkät om likabehandling framkom att 14% av de svarande upplevt att de själva eller någon
annan i deras närhet blivit utsatta för diskriminering – och det verkar främst handla om
diskriminering p.g.a. språk. Det innebär att institutionen ytterligare kan förbättra den interna
kommunikationen. Samtidigt måste vissa dokument skrivas på svenska för att uppfylla kraven på en
svensk myndighet.
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3. Kompetensförsörjning
Våra medarbetarundersökningar visar att personalen med mycket få undantag trivs och tycker att vi
har en bra arbetsmiljö, och i linje med detta har vi inga problem att behålla kompetent fast anställd
personal. Institutionen har en bred kompetens som avspeglas i mycket goda forskningsprestationer
och resultat inom undervisningen. Ytterligare ett tecken på att vi är en attraktiv arbetsplats är de
många sökanden vi haft på de tjänster vi utannonserat.
Arbetsgruppen för likabehandling genomförde under året en undersökning bland institutionens
anställda. 72% svarade på enkäten. Gruppens slutsats är att de anställda överlag anser att
arbetsmiljön är inkluderande, att alla har lika möjligheter och att diskriminering inte är ett stort
problem; 95% av de svarande ansåg att kvinnor och män behandlas lika på institutionen. Vidare höll
de flesta med om att institutionen är välkomnande och att miljön är konstruktiv och
samarbetsinriktad. Vad gäller professionell utveckling ansåg en tredjedel av de svarande att alla
anställda inte har fullt samma möjlighet att utveckla sina meriter – här nämndes problem såsom
informella nätverk samt bristande transparens i rekryterings- och befordringsärenden och fördelning
av information och resurser. Resultaten sammanställdes i början av 2018 och institutionen har
således inte ännu haft möjlighet att diskutera de förbättringsförslag som framkom i enkäten.
KoF-utvärderingen framhöll de juniora forskarnas position som en av institutionens främsta
utmaningar. Vissa känner sig ensamma och upplever beslutsfattande som inte fullt transparent
(särskilt för internationella rekryteringar kan det vara svårt att förstå systemet). Hos oss liksom på
många andra ställen är det jobbigt med osäkra framtidsutsikter, särskilt för dem som inte har fast
anställning. Under året har flera seniora forskare sökt anslag för juniora forskare, och även
omfördelat redan anhållna medel för att underlätta för juniora forskare. Dessutom har vi under 2017
fler postdoktorer än någonsin tidigare, varav tre är finansierade av projekt som leds av seniora
forskare. Det har alltså skett en utveckling mot att skapa möjligheter för nydisputerade i form av
meriteringstjänster. Dessa insatser för att stödja juniora forskare kan förhoppningsvis också
motverka de upplevda brister i möjlighet att utveckla sina meriter som framkom i
likabehandlingsenkäten.
Vad gäller kompetens på ledande poster framöver, har styrelsen tagit fram en preliminär plan för
vilka som ska ta viktiga ledningsuppdrag under flera år framöver. Planen syftar till att skapa
förutsägbarhet i kompetensbehov framöver. Genom att fördela ledningsuppdrag mellan de seniora
forskarna på institutionen över tid kan vi säkerställa att våra lektorer och professorer både får
perioder med viktiga och administrativt meriterande uppdrag och perioder utan uppdrag då de kan
meritera sig forskningsmässigt.
Vad gäller kompetensutveckling uppmuntrar institutionen dess lärare att läsa pedagogiska grundoch fortbildningskurser. Vi anordnar också själva pedagogiska luncher för kontinuerlig pedagogisk
fortbildning och reflektion. Under en personaldag hölls en inspirerande session om ”flipped
classroom”. TA-personalen uppmuntras att ta del av relevanta fortbildningskurser som erbjuds av
universitetet, eller av upphandlade kursgivare vid speciella behov, och flera i kategorin deltog i olika
kurser under året.

4. Kommentarer kring utbildning på grundnivå och avancerad
nivå
Våra kurser och program har fortsatt mycket goda ansökningstal. Kandidatprogrammet i Freds- och
utvecklingsstudier fortsätter att locka ett stort antal sökande: totalt hade vi 1363 sökande till
Kandidatprogrammet ht 17 (kan jämföras med 1326 år 2016, 1491 år 2015 och 1436 år 2014). Detta
var alltså en ökning från 2016 i motsats till den generella trenden av ett minskat antal sökande till
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Uppsala universitet. Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen (mer nedan).
Liksom tidigare år hade Masterprogrammet i Freds- och konfliktstudier flest förstahandssökande av
alla internationellt utlysta Masterprogram vid Uppsala universitet. Liksom för alla program var dock
antalet förstahandssökande till Masterprogrammet lägre än förra året: 459 inför ht 2017 (391
internationella och 68 nationella förstahandsansökningar sammantaget). År 2016 var den
sammantagna siffran 479 (för år 2015: 394, år 2014: 334). Liksom tidigare år hade institutionens
utbildning under 2017 en mycket hög prestationsgrad (98%).
Under 2017 fortsatte det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet inom våra utbildningar vid
institutionen, vilken baseras dels på beprövad erfarenhet och dels på universitetets pedagogiska
program och andra pedagogiska inspirationskällor (ny forskning). Tillsammans med de kontinuerligt
genomförda kursvärderingarna lägger detta grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet inom våra
kurser. I detta kursutvärderingsarbete deltar studeranderepresentanter på ett naturligt sätt. Vi
bedriver också egna pedagogiskt anknutna studier (på låg takt, t ex om effekterna av multitasking
och laptopanvändning på lärande) och har pedagogiska luncher en gång per termin (år
2017: ”Ensuring equality in teaching” med Nina Almgren, likavillkorsspecialist på UUs HRavdelning, och Malin Ekström, samordnare för lika villkor; samt ”Att liva upp text – forskningen,
berättandet, möjligheterna” med Magnus Linton, writer-in-residence på Institutionen för idé och
lärdomshistoria ht 17).
Under 2017 såg vi ett ökat intresse för och studentantal på de 10 nya 7,5 hp Masterkurserna, vilket
var mycket positivt.
Arbetet med att sätta upp nya utbytesavtal med utländska universitet för att ytterligare stärka
institutionens internationella utbildningsprofil fortsätter. Vi ser ett stort intresse hos våra studenter
att läsa en termin/del av termin utomlands och utforskar för närvarande möjligheterna till fler
utbytesavtal på kandidatnivå. Andelen internationella studerande på Masterprogrammet fortsätter att
vara högt: ca två tredjedelar.
Med hjälp av den särskilda höjningen av ersättningsbeloppet för humaniora, samhällsvetenskap,
juridik och teologi (HSJT) genomförde vi således bl a en vidareutveckling samt fördjupning av vårt
Masterprogram (en genomgående revision och uppdatering av metodkursen samt utveckling av 10
nya 7,5 hp kurser som ligger i forskningsfronten inom vårt fält), samt en ny, egen C-metod kurs.
Denna utveckling har varit mycket viktig för vår fortsatta internationalisering (alla våra kurser är nu
på engelska) och fördjupning, samt för att förankra vår plats som en av de främsta institutionerna för
utbildning i freds- och konfliktforskning i världen.
Programrådet för kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier har möten två gånger per termin.
Värdinstitution är Institutionen för freds- och konfliktforskning. Huvudsyftet med programrådet är
att koordinera utbildningsverksamheten för programmet mellan dess två huvudämnen och
institutioner, freds- och konfliktkunskap vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och
utvecklingsstudier vid Statsvetenskapliga institutionen. Vid programrådsmötena diskuteras bland
annat planerade förändringar av kurser, strategiarbeten inom utbildningarna, samordningsfrågor
mellan de två huvudämnena, studenternas utvärderingar av kurser och programmen som helhet,
informationsmötenas uppläggning om olika inriktningar inom programmet, information om
utbytesstudier, praktik m.m. Speciellt värdefull är dialogen mellan lärare och studenter. En stående
punkt på dagordningen är rapportering från studentrepresentanterna då önskemål och kritik reses
rörande utbildningen, vilket även rör samordningsfrågor inom såväl som mellan ämnena och de olika
institutionerna. Utöver skriftliga utvärderingar av programmets samtliga årskurser leder koordinator
för programmet särskilda muntliga sessioner då studenter från samtliga årkurser vid slutet av läsåret
har möjlighet att diskutera utbildningen innehåll.
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Sammansättningen av programrådet:
−
−
−
−
−
−

Sammankallande: koordinator för programmet (alltid från Institutionen för freds och
konfliktforskning)
Två lärarrepresentanter från Utvecklingsstudier
Två lärarrepresentanter från Freds- och konfliktkunskap
Kurssekreterare vid värdinstitutionen
Vid behov respektive studierektorer från de båda huvudämnena
Fyra studentrepresentanter (en från varje årskurs, samt representant från studentorganisationen
Uppsala Peace and Development Students’ Association (UPaD))

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
Institutionen har ett stort antal externfinansierade forskningsprojekt. Miljön präglas av samarbete
och många forskare ingår i olika projekt och därmed olika forskningsgrupper. Den interna
vetenskapliga diskussionen sker framför allt inom forskarseminariet som hålls varannan vecka, där
institutionens forskare får möjlighet att presentera både forskningsidéer och färdiga
artikelmanuskript. Alla forskare och doktorander förväntas delta i seminariet och närvaron är överlag
god.
Den vetenskapliga produktionen är i linje med tidigare år mycket god. Under 2017 publicerades 40
refereegranskade artiklar, 23 bokkapitel och tre böcker/redigerade volymer. Vi har under senaste
åren sett en trend mot publicering i högre rankade tidskrifter, inklusive de absoluta topptidskrifterna
inom statsvetenskap, internationella relationer och freds- och konfliktforskning.
Såsom nämndes under punkt 3 ovan, försöker institutionen skapa möjligheter för juniora forskare
genom att söka gemensamma medel och utlysa postdoc-tjänster inom forskningsprojekt.
Gällande forskarutbildningen, fortgick under året arbetet med att utveckla kursutbudet och kvaliteten
i utbildningen, och ett (för institutionen) stort antal disputationer genomfördes under året. En ny
metodkurs ”Designing Validity for Studies of Political Violence, Human Rights, and Conflict” gavs
vid institutionen under vårterminen av Assistant Professor Christopher Fariss, verksam vid Michigan
University. Som ett led i kvalitetssäkringsarbetet antogs riktlinjer för halvtidsavstämning för
doktoranderna och fyra av doktorander höll under året sina halvtidsseminarier i enlighet med de nya
riktlinjerna. Med utgångspunkt i KoF17, samt doktorandenkäten, så kommer vi se över hur vi kan ge
stöd för doktoranderna i slutfasen och bättre förbereda dem för en karriär inom såväl utom akademin
(ex. finns karriärutveckling med i våra riktlinjer för den årliga uppföljningen av den individuella
studieplanen, men det kan finnas anledning att följa upp med handledarna). Tre av doktoranderna vid
institutionen är del av forskarskolan om internationellt vattensamarbete som ingår i International
Centre for Water Cooperation; ett samarbete mellan Uppsala universitet och Stockholm
International Water Institute (SIWI). Flera doktorander är också medlemmar av eller har tagit kurser
inom ramen för den norska forskarskolan Research School on Peace and Conflict med sin bas vid
fredsforskningsinstitutet i Oslo (PRIO). Institutionen deltar som en internationell partner i
forskarskolan. Samarbetet med statsvetenskapliga institutionen fortsatte och innefattade för
metodutbildning även samarbete med Stockholms universitet.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Institutionen hade ingen uppdragsutbildning under 2017.
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7. Ekonomisk redovisning i tabellform
Institutionens ekonomiska omsättning uppgick till 61 miljoner kronor. Årets kapitalförändring för
samlad verksamhet var negativ, -974 000 kronor, där framförallt grundutbildningens ekonomiska
utfall bekymrar. Utgående balanserat totalt kapital visar ett mindre saldo och året slutar med 0% i
total omsättning.
Tabell 6: Ekonomiskt resultat 2017
Prestation

IB

Intäkter

110 Utb grund- och avan. nivå

242 843

10 437 644

-11 665 413

-1 227 769

-984 926

111 Utb avgiftsfinans studenter

164 223

1 906 500

-2 072 801

-166 301

-2 078

120 Uppdragsutbildning

181 949

16 388

-198 914

-182 527

-578

1 381 373

20 883 017

-20 185 831

697 187

2 078 559

-891 834

26 845 148

-26 951 702

-106 554

-998 388

-7 696

184 000

-172 033

11 967

4 271

1 070 857

60 272 697

-61 246 694

-973 997

96 860

210 Forskning/Utb forskarnivå
220 Bidragsforskning
230 Uppdragsforskning
TOTALT

Kostnader

Verksamhetsutfall

UB

7.2. Summa under året beviljade nya externa anslagsmedel per
anslagsgivare
Vetenskapsrådet: 10 950 000 SEK (Bidragsforskning)
• ”Vem upprätthåller freden och varför spelar det roll? Fredsoperationers sammansättning och
effektivitet”, 6 150 000 SEK, Ruffa (2018-2021)
• ”Från hoppfullt fredsavtal till desillusionerad fred, Implementeringen av fredsavtal och dess
effekter på kvinnors säkerhet och inflytande”, 4 800 000 SEK, Forsberg (2018-2021)
Kungliga Vitterhetsakademien: 10 325 000 SEK
•

”Democracy Derailed? The political legacies of electoral violence”, 5 500 000 SEK, Fjelde
(2018-2023)
”Militarizing rescue and relief? Explaining civil-military patterns of interaction in migrants
rescue and relief operations”, 4 825 000 SEK, Ruffa (2018-2023)

•

MISTRA: 5 936 919 SEK (Bidragsforskning delat anslag m Statsvetenskapliga institutionen)
•

Mistra Geopolitics – Sustainable development in a changing geopolitical era: challenges
and opportunities for Sweden”, 5 936 919 SEK inkl Stats anslag, Hegre (2017-2020)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: 5 000 000 SEK (Bidragsforskning)
•

”Academy Fellow”, 5 000 000 SEK, Fjelde (2018-2022)

Lunds universitet/FORMAS: 2 788 385 SEK (Bidragsforskning)
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•

”Utsatta städer: konfliktförebyggande inom urban planering, urban utveckling och urbant
byggande”, 2 788 385 SEK, Höglund, (2017-2021)

Riksbankens Jubileumsfond: 2 340 000 SEK (Bidragsforskning)
•

”Kartlägga våldet i Syrien – färdigställa UCDP GED”, 2 340 000 SEK, Sollenberg (20182020)

Dag Hammarskjöldfonden: max 1 177 163 SEK (Konferensverksamhet)
•
•

”International Capacity Building Initiative on Dialogue for Sustaining Peace 2017” max
707 600 SEK, (2017)
International Capacity Building Initiative on Dialogue for Sustaining Peace 2018” max
469 563 SEK, (2018)

Folke Bernadotteakademien: 550 000 SEK (Bidragsforskning)
•
•

“Conflict Prevention 2.0: Preventing transjihadization of Islamist armed conflicts”, 270 000
SEK, Svensson (2018)
“Closed Doors or Open for Talks? Civil Society Actors in Peace Negotiations”, 280 000
SEK, Nilsson (2018-2019)

Regeringskansliet/DELMI: 348 801 SEK (Uppdragsforskning)
•

”The Impact of exposure to war violence on the social preferences of refugees from Syria
and Iraq living in Sweden”, 348 801 SEK, Hall (2018-2019)

Aarhus universitet: 267 655 DKK (Bidragsforskning)
•

“CODE: Conflict and Democratization”, 267 655 DKK, Höglund (2017)

7.3. Summa under året beviljade nya stipendier per anslagsgivare,
samt förteckning över postdoc-stipendiater
Institutionen har en postdoc-stipendiat: Corinne Bara, med finansiering av Schweiziska
forskningsrådet, fr.o.m. januari 2017.

8. Ledning: prefekt, bitr./stf. Prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Institutionen leddes under 2017 av prefekt Magnus Öberg. Under året lades planerna för en
förändrad dimensionering av prefektuppgifterna som träder i kraft 2018. Emedan prefektskapet
tidigare legat på 75%, kommer det framöver att vara 50% men med en administrativ assistent på
50% som förbereder ärenden. Detta kommer att leda till en mer effektiv organisation och samtidigt
göra prefektskapet mer attraktivt för forskare att ta sig an.
Som rådgivande organ träffades ca 1 gång per månad prefektutskottet bestående av följande
personer:
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Prefekt: Magnus Öberg
Bitr. prefekt: Erik Noreen (jan-jun), Erik Melander (jul-dec)
Studierektor för GU: Karen Brounéus
Bitr. studierektor för GU: Christofer Hägg
Studierektor för FU: Kristine Höglund
Bitr. Studierektor för FU: Desirée Nilsson
Administrativ samordnare: Anna Norrman-Hedenmark
Personalsamordnare: Helena Millroth
Administrativ assistent: Susanne Olsson/Naima Mouhleb

Institutionsstyrelsen:
Magnus Öberg, ordförande
Johan Brosché, ordinarie lärare/forskare
Karen Brounéus, ordinarie lärare/forskare
Lisa Hultman, ordinarie lärare/forskare
Isak Svensson, ordinarie lärare/forskare
Erika Forsberg, suppleant lärare/forskare
Anders Themnér, suppleant lärare/forskare
Stefan Döring, ordinarie doktorander
Karin Johansson (Sophia Hatz under vt), suppleant doktorander
Marie Allansson, ordinarie TA
Chris Chau, suppleant TA
Magnus Lundström (Emil Petersson under vt), ordinarie studenter
Mirja Fryckstedt (Lisa Öhman under vt), ordinarie studenter

9. Redovisning av forskning
9.1 Publiceringar
Se DiVA.

10. Internationalisering
10.1 Viktigaste aktiviteterna på internationaliseringsområdet rörande
utbildning, forskarutbildning och forskning samt annan rörlighet
Institutionen har en tydlig internationell profil. Som beskrivet ovan bedrivs all undervisning på
engelska, och vi har många internationella studenter.
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Samarbetet i internationella nätverk omfattande både europeiska och amerikanska universitet
fortsatte och ett flertal doktorander läste kurser, bedrev fältarbete eller gästforskade utomlands (t.ex.
Harvard University). Institutionen har en stark tradition av att doktoranderna presenterar sin
forskning vid internationella konferenser, både i Europa och USA, och så var fallet även under 2017.
Vi har också haft internationellt etablerade forskare som deltagit med kurser och seminarier,
exempelvis hölls också en doktorandkurs vid institutionen av en forskare vid University of
Michigan, och vi har även haft en forskare vid Berkeley University som hållit ett seminarium med
några av doktoranderna. Vid institutionen finns också en Speaker Series där forskare vid ex.
europeiska och amerikanska universitet bjuds in att presentera sin forskning, och doktoranderna
erbjuds möten med dessa gäster, vilket ger möjlighet till viktiga nätverk för doktoranderna.
Trots viss kontorsbrist till följd av den stora renovering institutionen genomgått, har vi under året
tagit emot många gästforskare. Totalt har 17 forskare besökt institutionen (listan sedan under 10.2).
Sex av dessa har varit inbjudna av institutionen genom vår ’speaker series’, som är en satsning för att
skapa en spännande internationell forskningsmiljö på hemmaplan. Dessutom är institutionen varje år
värd åt en Claude Ake-professor, vilket ytterligare förstärker den internationella miljön.
Våra egna forskare har varit aktiva i att besöka andra forskningsinstitutioner i flera olika världsdelar.
Totalt 14 forskare/lärare och doktorander har tillbringat allt mellan 2 och 26 veckor vid utländska
forskningsinstitutioner under året (listas nedan under 10.3). Många forskare har också blivit inbjudna
att hålla föredrag utomlands eller vid internationella evenemang i Sverige – totalt minst 33 sådana
föredrag under 2017. I tillägg till dessa aktiviteter har även många forskare bedrivit fältarbete
utomlands, vilket ytterligare bidrar till att stärka forskarnas internationella kontaktnät.

10.2 Gästforskare och gästdoktorander
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Baris Ari, doktorand, Essex University, 13 veckor
Hana Bredikova, doktorand, University of Trento, 12 veckor
Halvard Buhaug, research professor, PRIO, 1 vecka
Susanna Campbell, Asst. Professor, American University, <1 vecka
Michael Colaresi, professor, Michigan State University, 4 veckor
Nicholas Dietrich, doktorand, Penn State University, 1 vecka
Larissa Fast, Dr/Fulbright-Schuman Research Scholar, Fordham University, 12 veckor
Evgeny Finkel, Asst. Professor, George Washington University, <1 vecka
Omar Garcia-Ponce, Asst. Professor, UC-Davis, <1 vecka
Aidan Gnoth, Ph.D. candidate, University of Otago, New Zealand, 2 veckor
Anita Gohdes, Asst. Professor, University of Zurich, <1 vecka
Suthan Krishnarajan, doktorand, Aarhus University, 15 veckor
Ramu Manivannan, Professor & Chair; University of Madras, India, 4 veckor
Zoe Marks, Chancellor’s Fellow and Lecturer, University of Edinburgh, <1 vecka
Rachid Tlemcani (Claude Ake Professor), professor, University of Algiers, 12 veckor
Henry Thomson, Research Fellow, Nuffield College, Oxford, <1 vecka (Speaker Series)
Sergio Triana, doktorand, Cambridge University, 6 månader
Prakash Bhattari, PhD, Head of Center for Social Change, Nepal, 1 vecka

10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
−
−

Kristine Eck, docent, University of Kobe, Japan, 3 veckor.
Charlotte Grech-Madin, doktorand, LUISS Guido Carli University, Italien, 9 veckor
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jonathan Hall, doktor, Department of Political Science, University of British Columbia,
Vancouver, Kanada. 26 veckor
Niklas Karlén, doktorand, University of Maryland, USA, 4 veckor under 2017 (totalt 20 veckor)
Kyungmee Kim, doktorand, Department of International Relations, The University of Yangon,
Myanmar, 4 veckor.
Kate Lonergan, forskningsassistent, University of Colombo, Sri Lanka, 6 veckor (3+3)
Ida Rudolfsen, doktorand, Centre for Social Development in Africa, University of
Johannesburg, Sydafrika, 4 veckor.
Nynke Salverda, doktorand, Hertie School of Governance, Berlin, Tyskland, 13 veckor.
Ashok Swain, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Österrike, 2
veckor.
Annkatrin Tritschoks, doktorand, Program on Negotiation at Harvard Law School, USA, 17
veckor.
Nina Von Uexkull, Peace Research Institute Oslo, Norge, 4 veckor.
Colin Walch, doktor, University of California, Berkeley, USA, 44 veckor.
Peter Wallensteen, professor, Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre
Dame, USA, 15 veckor.

11. Samverkan med det omgivande samhället
Institutionens forskare har under året varit aktiva i att sprida forskningsresultat till en bredare publik.
Forskningen som bedrivits på institutionen har presenterats i rapporter och på såväl internationella
som svenska bloggar; dessutom har många deltagit i den offentliga debatten med debattartiklar.
Under 2017 publicerades närmare 100 sådana rapporter, blogginlägg, webartiklar och debattartiklar
skrivna av institutionens forskare. Dessutom har många bidragit med sin expertis i samhällsdebatten,
exempelvis genom medverkan i radio och TV och genom att ställa upp på intervjuer av journalister.
Totalt har institutionens forskare deltagit minst 40 gånger i media (t.ex. Sveriges radio, DN, SvD och
flera nordiska medier).
Forskarna har också varit aktiva i att delta i diverse aktiviteter som syftar till dialog mellan forskare
och beslutsfattare/praktiker. Som exempel kan nämnas Stockholm Security Conference – Secure
Cities in an Insecure World (14-15 September, Stockholm) och FBA Research and Policy Dialogue
(9 oktober, Afrikanska unionen, Addis Abeba) – flertalet forskare höll presentationer och deltog i
paneldiskussioner i dessa evenemang. Dessutom var institutionen medarrangör av Policy Dialogue
Day tillsammans med Göteborgs universitet (maj, Göteborg), där flera forskare också deltog aktivt.
Samverkan med det omgivande samhället är dock mycket bredare än så och många forskare har
deltagit i öppna seminarier, hållit föredrag i diverse sammanhang (inklusive skolor, myndigheter och
policykonferenser). Närmare 70 framträdanden har gjorts under året i dessa typer av sammanhang.
Institutionen och forskare från institutionen har också varit delaktiga i planering och genomförande
av flera evenemang i Uppsala som syftar till samverkan och forskningsinformation. Som exempel
kan nämnas Rotary Annual Meeting på temat konst och fredsbyggande, KAW-symposiet ”Human
Progress in the 21st Century: Bright and Dark Sides of Democratization” och ett seminarium i
samarbete med studentorganisationen Pax et Bellum med titeln ”Towards a More Peaceful World”.
Institutionen inledde under 2017 ett nytt samarbete med Dag Hammarskjöldfonden, och i juni
anordnades konferensen International Training on Dialogue and Mediation som sammanförde
forskare, praktiker och beslutfattare.
Institutionens alumniförening har under 2017 arrangerat fem större evenemang, inräknat det årligen
återkommande Alumni Talks, som hade titeln “A closer look at the UN”. Föreningen har också
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publicerat sitt nyhetsbrev, samverkat med övriga studentföreningar samt fortsatt arbetet med
medlemsrekrytering.
Som ett led i institutionens samarbete med Dag Hammarskjöldfonden aktiverades under året ett
särskilt alumninätverk för de sammanlagt närmare 800 personer som under åren 1988-2017
genomgått institutionens olika internationella träningsprogram riktade till yrkesverksamma
praktiker, beslutsfattare och forskare. I och med dess unika sammansättning är detta alumninätverk
en mycket värdefull resurs.
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Företagsekonomiska institutionen
1. Året i siffror
1.1. Övergripande
•

Omsättningen under 2017 var 122 miljoner kronor (inkl. forskarskolan Management och IT
- MIT). Årets resultat var – 4,2 miljoner kronor

Tabell 1.1 Antal anställda (dec 2017).
Antal
anställda

Heltider
netto

Andel
kvinnor (%)

Anställda december 2017
Total

Antal nya anställda
2017 (andel
kvinnor av dessa)

122

101

51%

Gästprofessor

1

0,1

0%

0

Professor, anst UU

6

5,25

33%

0

Professor bef univlektor

9

7,51

33%

2 (50%)

Universitetsadjunkt

13

10,56

62%

1 (100%)

Universitetslektor

44

38,07

48%

6 (67%)

Universitetslektor, bef adjunkt

4

3,7

25%

0

25

19,26

48%

6 (33%)

Administratör

3

3

100%

1 (100%)

Adm samordnare

1

1

0%

0

Amanuens, grundutbildning

1

0,15

100%

1 (100%)

Informatör

1

0,74

100%

0

Kursadministratör

7

5,47

57%

2 (50%)

Personalsamordnare

1

1

100%

0

Redovisningsekonom

1

1

100%

0

Studievägledare

3

3

67%

0

2

1,05

100%

2 (100%)

Lärare

Forskarstuderande
Doktorand
Administrativ

Forskare
Forskare
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1.2. Utbildning på grund- och avancerad nivå
Antal helårsstudenter (samtliga VP-uppdrag) 1508 hst (48 % kvinnor, 52% män)
Antal inkommande utbytesstudenter 225
Antal utresande utbytesstudenter 79
Tabell 1.2 Studenter 2017
Kön

HSTK
Totalt

Andel
Kvinnor/män

Totalt

1413,36

Kvinnor

672,72

48%

Män

740,64

52%

1.3. Utbildning på forskarnivå
•
•
•
•
•
•

Antal doktorander och könsfördelning: enligt tabell 1.3.
Antal utlysningstillfällen: 1
Antal sökande till forskarutbildning: 221
Antal nyantagna doktorander: 7 (3 kvinnor, 4 män)
Antal licentiatexamina: 0
Antal doktorsexamina: 7 (4 kvinnor och 3 män).

Tabell 1.3 Forskarstuderande 2017
Antal studerande på
forskarnivå

Antal
nyantagna

Antal aktiva
studerande

Andel kvinnor
(%)

67

7

47

49%

1.4. Uppdragsverksamheten
Under 2017 har uppdragsutbildning bedrivits inom ramen för Kyrkoherdeutbildningen, där tre
personer knutna till institutionen medverkat i två kursomgångar. Dessutom har två ytterligare
kollegor svarat för verksamhet vid sju tillfällen inom ramen för Korta vägen. Båda dessa
utbildningar sker i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning.

2. Övergripande kommentarer
Företagsekonomiska institutionen utbildar inom tre huvudämnen: företagsekonomi, entreprenörskap
och handelsrätt. Utöver en omfattande utbildning har institutionen en betydande
forskningsverksamhet inom företagsekonomi. Verksamheten bedrivs både i Uppsala och Visby
(Campus Gotland).
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Under 2017 var institutionen, liksom alla annan verksamhet inom universitetet, involverad i KoF17.
Arbetet med KoF17 tog mycket resurser i anspråk och utfallet i form av den återkoppling som
institutionen erhöll, både muntligt och skriftligt, utgör viktiga underlag för institutionens framtida
utveckling. Rörande språkpolicy sker kommunikationen både på svenska och engelska med en
anpassning utifrån aktuella behov.

3. Kompetensförsörjning
Baserat på omfattningen av ansökningar för de tjänster som varit utlysta under året kan konstateras
att intresset för att erhålla en tillsvidareanställning som lärare eller administratör vid
Företagsekonomiska institutionen är stort. Vad gäller lärartjänsterna har de sökande uppvisat
omfattande styrkor inom både vetenskaplig publicering och utbildningsomfattning. Av samtalen med
sökande framkommer att deras intresse för att erhålla en tjänst vid institutionen primärt kan kopplas
till institutionens renommé som en stark utbildningsinstitution där utbildningsverksamheten är
tydligt kopplad till den forskning som bedrivs av institutionens medarbetare. Kort sagt har
förutsättningarna för att rekrytera duktiga medarbetare varit mycket goda under året.
En konsekvens av att utlysningarna lockar många kompetenta sökande är att sökande med relativt
kort arbetslivserfarenhet inom akademin, med koppling till en mindre omfattning av publicerade
vetenskapliga artiklar, har svårt att konkurrera vid tjänstetillsättningar. En utmaning inför framtiden
är att finna utvecklingsmöjligheter för de yngre medarbetare som bedriver forskarutbildning och som
vill fortsätta arbeta inom akademisk verksamhet efter disputation eftersom det tar tid att komma upp
i en vetenskaplig produktionsnivå som stärker konkurrenskraften vid ansökningar om tjänst. En ökad
omfattning av externa finansieringsmedel kan stärka utvecklingsmöjligheterna för yngre akademiker
eftersom det kan ge dessa större möjligheter att erhålla post-doc-tjänster och därmed möjligheter att
utveckla sin forskning.
Vid rekrytering av nya medarbetare, och via s.k. individuella samtal med mer erfarna medarbetare,
har det framkommit att det är viktigt att det finns tydliga karriärvägar och möjligheter till
kompetensutveckling inom institutionen. Häri ligger en utmaning eftersom en tjänst som lärare
innebär undervisningsåtaganden av en omfattning som utgör merparten av innehållet i tjänsten.
Dessutom är möjligheterna till intern finansiering av kompetensutveckling mycket begränsade.
Därför är det viktigt att dessa förutsättningar är tydliga för alla parter. Dock ska möjligheterna till
både karriärutveckling och kompetensutveckling inte vara begränsade.
Under året har arbetet med den interna arbetsmiljön, jämställdhet och lika villkor samlats till ett
forum (Kommittén för arbetsmiljö och lika villkor) där representanter från alla delar av
institutionens verksamhet deltar. Målsättningen för kommitténs är att utveckla alla delar av de
områden som ingår i kommitténs ansvarsområde. Detta gäller således både den fysiska,
organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom institutionen.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
På grundnivå är institutionen värd för två utbildningsprogram (ett i Uppsala och ett på Campus
Gotland). På avancerad nivå är institutionen värd för två 2-åriga masterprogram och ett
magisterprogram på campus Uppsala. Ytterligare ett magisterprogram ges vid Campus Gotland.
För år 2017 uppgick institutionens uppdrag i Uppsala från den samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden till 1236 helårsstudenter inom ämnena företagsekonomi och handelsrätt. Härtill
kommer utresande inhemska studenters studier vid utländska universitet, som inte räknas in i
uppdraget men som institutionen i efterhand får viss ersättning för i annan ordning. Det faktiska
utfallet blev 1238,6 helårsstudenter exkl. utresande studenter. För Campus Gotland var VP53
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uppdraget från den samhällsvetenskapliga fakulteten 182 helårsstudenter och utfallet blev 173,7
hstk. Liksom tidigare år har också uppdrag för andra fakulteter utförts, främst teknisknaturvetenskaplig fakultet.
From HT2017 erbjuds tvååriga masterprogram i företagande och ledning med tre inriktningar samt
redovisning och finansiering med tre inriktningar. Söktrycket till dessa utbildningar är starkt men
med ett något större intresse för masterutbildningen inom redovisning och finansiering. Dessa
utbildningar är, tillsammans med sedan tidigare existerande magisterprogram, öppna för både
nationella och internationella studenter.
Institutionens utbytesverksamhet är under utveckling, bland annat beroende på ett minskat intresse
för utlandsstudier bland institutionens studenter. För att trygga en stabil verksamhet har antalet
partners setts över och minskats något.
Kvalitetsförstärkningen som institutionen erhöll år 2016 avsattes primärt för pedagogiskt
utvecklingsarbete vilket har givit effekter under 2017. Till exempel har ett pedagogiskt råd inrättats,
ett råd som består av erfarna lärare vid institutionen. Rådet har fått resurser för att kunna stimulera
utvecklingsarbete, men har även till uppgift att stimulera det pedagogiska samtalet och genomför
återkommande möten med fokus på utveckling av det pedagogiska arbetet inom institutionen.
Inrättandet av ett kursplaneråd, vilket varit verksamt sedan hösten 2016, har väsentligt underlättat
och kvalitetssäkrat arbetet med inrättande, utveckling och avveckling av kursplaner. Kvaliteten på
kursplanerna har höjts. Vi har även systematiserat arbetet med nedläggning av kurser som givits för
sista gången samt genomfört en betydande rensning i utbildningsdatabasen i form av nedläggning av
äldre utgångna kurser/kursplaner. I kursplanerådet medverkar grundutbildningsansvarig studierektor,
studierektor/ programsamordnare, kursadministratör, studievägledare, studentrepresentant,
informatör och dimensioneringsansvarig för utbildningsverksamheten.
Under året fortsatte arbetet med översynen av Ekonomie kandidatprogrammet, det
utbildningsprogram som institutionen är värd för inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Ett
programråd med representanter från samtliga ämnen som ingår i programmet, samt
studentrepresentanter, möts regelbundet för att diskutera utveckling av studieprogrammet. Detta är
den naturliga mötesplatsen för att genomföra återkommande samtal med studentrepresentanter,
primärt från studentkåren Uppsalaekonomerna, om programmets kvalitativa utveckling. Dessa
möten har fokuserats på progression inom programmet, utbildningsstrukturens förhållande till
möjligheterna för fördjupning, utbildningens praktiska relevans samt kvalitetsutveckling och
internationell profil. Resultatet av denna översyn är bland annat att programstudenterna from VT19
kommer att studera ämnet Nationalekonomi under termin två istf termin tre och de studiealternativ
som normalt är tillgängliga under termin två flyttas till termin tre.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
Forskning har under 2017 bedrivits inom internationellt företagande, marknadsföring, redovisning
och finansiering, organisation och ledarskap, entreprenörskap samt handelsrätt. Under året har
forskningsverksamheten inom handelsrätt ökat genom etablerandet av återkommande
forskningsseminarier i handelsrätt. Institutionens vetenskapliga råd leddes under året av professor
Fredrik Tell, handledarrådet av professor Ivo Zander och högre seminarier av professor Fredrik Tell.
Den interna forskningsmiljön karaktäriseras av livaktiga seminarieserier inom sektorerna. Den årliga
interna forskningskonferensen hölls under våren 2017 med bidrag från forskare på institutionen. Ett
femtiotal forskare deltog i konferensen. KoF2017 genomfördes med bl a personalenkäter,
bibliometrisk analys, intern workshop, dokumenterad självvärdering och panelbesök. Besöket på
institutionen uppskattades storligen av panelen då de fick träffa delar av personalen vid intervjuer,
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personalfika, och posterpresentationer. Panelens uppdrag var huvudsakligen att utvärdera
institutionens forskningsprocesser och deras intryck och bedömning var i huvudsak starkt positivt.
Framför allt påpekades en förbättringspotential vad gäller vissa organisatoriska och administrativa
aspekter samt förmågan att tydliggöra institutionens särprägel som en universitetsinstitution och inte
en handelshögskoleinstitution.
Forskningens och forskarutbildningens internationella prägel är fortsatt stark, vilket inte minst
framgår av det aktiva deltagandet i internationella konferenser och utlandsvistelser, samt antalet
gästande forskare på institutionen. De årliga föreläsningarna i serien Uppsala Lectures in Business
hölls i oktober och gavs av Professor Nicole Coviello, Lazaridis Research Professor and Professor of
Marketing in the Lazaridis School of Business & Economics, Wilfrid Laurier University, Ontario,
Canada.
I November 2017 var genomfördes den årliga nationella redovisningskonferensen I institutionens
regi. Konferensen, som samlade både yrkesverksamma inom näringsliv, organisationer och
akademin var uppskattad och det noterades av deltagare att diskussionerna under konferensen höll
hög kvalitet.
Inom forskarutbildningen är institutionen värd för en nationell forskarskola, Management och IT
(MIT), samt en internationell forskarskola, The Nordic Research School in International Business
(Nord-IB). Institutionen är också verksam inom en forskarskola inom redovisning (FIRE)
tillsammans med Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm samt Handelshögskolan
vid Göteborg universitet. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm arrangeras en
introduktionstermin för doktoranderna (det så kallade SUBS-programmet).
Under året gavs tre doktorandkurser på institutionen som även ingick i SUBS-programmet samt
forskarskolan MIT: Perspectives on Science and Research, Qualitative Methods, Management, Org.
and ICT. Fyra Nord-IB kurser gavs: Economic Perspectives (Leeds Univ., vt17), Internationalisation
and MNC Management (Uppsala, vt17), Emerging Markets (CBS/Gothenburg, ht17), Social
Dimensions of MNCs (Helsinki, Aalto Univ., ht17). Under året genomfördes en återkommande
doktorandkonferens där doktorander presenterade sina forskningsprojekt för institutionen. Flera
stolprofessorer och seniora forskare deltog och dagen var uppskattad av både åhörare och
doktorander.
Institutionen har sänt forskarhandledare på utbildning vid Uppsala universitet liksom till den
utbildning som drivs av den europeiska organisationen EDAMBA (European Doctoral Programmes
in Business and Management). Detta är en viktig del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet med
koppling till institutionens forskarutbildning.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Under 2017 har samarbetet fortsatt med AUU. Förfrågningar om uppdragsutbildning i varierande
omfattning har inkommit, och vi har varit med i ett antal anbudsförfaranden. Dock tillkom inga nya
uppdrag under 2017.
Under 2017 har uppdragsutbildning inom området sjukvårdsadministrativ ledning (Health Care
Management) vidareutvecklats. Inrättande av huvudområde har blivit godkänd av både
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Medicinsk fakulteten, och har lämnats till rektorn. Detta har
inneburit samverkan med institutioner över hela universitetet.
Vi har utbildat internationella studenter inom ramen för beställd utbildning och uppdragsutbildning.
Dessa program och utbildningar innefattar Master of International Financial Management som ges
tillsammans med universitetet i Groningen, Nederländerna och MIEX-programmet vid universitetet i
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Bologna. Institutionen har vidare avtal om s k Double degree – program med Shanghai University
MBA Center och Shanghai International Studies University. Ett liknande avtal finns med Superior
University i Lahore, Pakistan , men avtalet är nu avslutat.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
Tabell 7.1 Institutionens resultat per prestation
Utfall per 31 dec (tkr)

IB

Intäkter

Kostnader

Resultat

UB

Grundutbildning (110)

6 606

70 647

-75 736

-5 089

1 517

589

1 736

-1 442

294

884

Beställd utbildning (112)

1 229

1 991

-2 462

-471

758

Uppdragsutbildning (120)

-375

1 444

-1 613

-169

-544

Fakultetsfinansierad forskning och
forskarutbildning (210)

3 840

32 116

-31 109

1 008

4 848

Bidragsfinansierad forskning (220)

381

13 743

-13 592

152

533

-1

300

-247

53

52

12 268

121 978

-126 200

-4 222

8 047

Avgiftsfinansierad utbildning (111)

Uppdragsforskning (230)
Summa

7.2 Summa under året beviljade nya externa anslagmedel per
anslagsgivare
Bidragsgivare (tkr)

Belopp

Vetenskapsrådet

3 416

Vinnova

1 280

Tillväxtanalys

300

Riksbankens Jubileumsfond

11 340

Totalt

16 336

7.3 Stipendier som går direkt till forskaren (Handelsbanken)
Bidragstyp (tkr)

Belopp

Forskningsprogram

11 549

Wallanderstipendier

1 605

Forskarutbyte o spridning

194

Hedeliusstipendier

228

Handelsbanken totalt:

13 576
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8. Ledning: prefekt, bitr./stf. Prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Prefekt: Arne Sjöblom, from 1 okt, samt tf prefekt under perioden 28 mars – 30 sept. Under
perioden 1 jan – 27 mars var Jaan Grünberg prefekt.
Ställföreträdande prefekt: Arne Sjöblom tom 27 mars. Leena Avotie from 28 mars.
Studierektorer grundutbildning: Lena Avotie för all grundutbildningsverksamhet samt Mathias
Cöster (särskilt Campus Gotland) och Magnus Strand (särskilt Handelsrätt).
Administrativ samordnare: Daniel Lunneryd
Gruppledare för grundutbildningsadministration: Inka Ollikainen
Personalsamordnare: Inka Ollikainen
Studierektor forskarutbildning: Desirée Holm tom 30 juni. Katarina Blomkvist from 1 juli.
Studierektor uppdragsutbildning: Mikael Gidhagen samt Cecilia Lindholm under Mikael
Gidhagens utlandsvistelse (22 aug – 20 dec).
Studierektor internationella uppdragsutbildningar: James Sallis
Samordnare ekonomprogram: Leena Avotie
Samordnare magister- och masterprogram: Jan Lindvall, Anna Ljung, Sabine Gebert Persson,
Ivo Zander och Jenny Helin.
Ledningsgrupp: Prefekt, ställföreträdande prefekt, ordförande för vetenskapliga rådet, administrativ
samordnare, studierektor för forskarutbildning, personalsamordnare och gruppchef för
grundutbildningsadministration.
Vetenskapliga rådet: Prefekt, lärostolsprofessorer, studierektor för forskarutbildning och
forskningssamordnare.

9. Redovisning av forskning
9.1. Redovisning av publicering vid institutionen
Under året publicerades 10 böcker och 7 avhandlingar, 40 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och 26
bokkapitel. Utöver detta kom det ut ytterligare 24 arbeten såsom konferensbidrag och recensioner.
Publikationerna finns listade i: http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf

10. Internationalisering
10.1 Viktigaste aktiviteterna på internationaliseringsområdet rörande
utbildning, forskarutbildning och forskning samt annan rörlighet
Institutionen har utbytesavtal med ca 40 partners. 79 studenter reste ut och 100 in under hela året. Vi
har genomgått en turbulent period med omorganisering av utbytesverksamhet, men nu har vi
stabiliserats och förväntar att växa lite, och komma i balans med ut och in. Vi har också taget emot
40 studenter från Internationella kansliet och 4 från andra institutioner. Institutionen fortsätta att ta
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emot studenter från utbildningar inom ramen för ”beställd utbildning”: 32 från Rijksuniversiteit
Groningen, 12 studenter vår termin; 10 studenter höst termin från MIEX och 8 studenter vår termin;
18 studenter höst termin från Kina.

10.2 Gästforskare och gästdoktorander
Ana Tavares-Lehmann, Associate professor, University of Porto, Portugal.
Anette Mikes, Dept. of Accounting, Control, and Risk Management at HEC Lausanne, University of
Lausanne, Schweiz.
Bill Egelhoff, Professor em, Fordham University, USA.
Chris Medlin, Associate professor, Adelaide University, Asutralien.
Elen Riot, Assistant Professor of Strategy, Reims Champagne-Ardenne University, IUT de Troyes,
Frankrike.
Frank Hartmann, professor, Rotterdam School of Management, Holland.
Jaana Tähtinen, professor, University of Turku, Finland.
Jiri Novak, gästforskare, Charles University, Prague, Tjeckien.
Lili-Anne Kihn, professor, School of Management, University of Tampere, Finland.
Luciano Fratocchi, University of L’Aquila, Italien.
Luis Fernando da Costa Olveira, University of São Paulo, Brasilien.
Lukas Petrikowski, WHU Otto Beisheim School of Management, Tyskland.
Maria Nedeva, professor, Manchester Business School, Storbrittanien.
Martijn Van Der Steen, Associate Professor, Groningen University, Holland.
Mo Yamin, Associate professor, Manchester Business School, Storbrittanien.
Nicole Coviello, professor, Wilfrid Laurier University, Kanada.
Oscar Martin Martin, gästforskare, University of Navarre, Spanien.
Rian Drogendijk, Associate professor, University of Groningen, Holland.
Stepan Soukenik, Charles University, Prag, Tjeckien.
Sylvie Chetty, professor, University of Otago, Nya Zeeland.
Sylvio Bartosa, gästdoktorand, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasilien.
Tomas Hult, professor, Eli Broad College of Business, Michigan State University, USA.

10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner 2017
Amalia Nilsson, doktorand, INSEAD, France samt Judge Business School, University of Cambridge,
Storbrittanien.
Caroline Waks, docent, Victoria University i Wellington, Nya Zeeland.
Lars Frimanson, lector, Erasmus University, Holland.
Lena Zander, professor, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
Maria Blomgren, docent, Victoria University i Wellington, Nya Zeeland.
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Mikael Gidhagen, lektor, University of Adelaide, Australien.
Nils Brunsson, professor em, Universität Bielefeld, Tyskland.
Peter Edlund, doktorand, Stanford University, USA.
Tina Hedmo, lektor, Victoria University i Wellington, Nya Zeeland.
Ulf Holm, professor, Åbo University, Finland.
Virpi Havila, professor, Adelaide University, Australien.

11. Samverkan med det omgivande samhället
Företagsekonomiska institutionen samverkar med det omgivande samhället på många olika sätt.
Några exempel är den praktiktermin som erbjuds under masterprogrammet i företagande och
ledning, de verksamheter som Alumniföreningen vid Företagsekonomiska institutionen genomför för
sina 1500 medlemmar och de diskussioner som förs med erfarna näringslivsföreträdare i
institutionens Advisory Board. Vidare har forskare under 2017 vid upprepade tillfällen medverkat i
media.
På Campus Gotland har institutionen en lokal samverkansgrupp. Verksamheten leds av studierektor
vid Campus Gotland och möte, där företrädare för lokala organisationer deltar, möts återkommande
för att diskutera samverkansfrågor. I P4 Gotland har Mathias Cöster medverkat i programserien
Företagsdoktorn.
Sustainability Talks arrangeras vid Campus Gotland i syfte att koppla samman utbildning och
forskning med de globala hållbarhetsmålen och för att lära över ämnesgränserna .
Seminarieserien är ett samarbetsprojekt mellan personer verksamma vid olika institutioner vid
Campus Gotland och syftar till att skapa en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna
diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor.
Till detta kan läggas anordnande och deltagande i olika former av arrangemang. Ett exempel är den
årliga Controllerdagen som 2017 samlade över hundra deltagare till diskussion och debatt kring
ekonomisk styrning. Ett annat exempel på arrangemang där företagsekonomer har en viktig roll är
Uppsala Public Management Seminar.
Ett initiativ som under året fått finansiering av Karl Adam Bonniers Stiftelse är den så kallade
Intraprenörskapskompassen, vilken mäter det intreprenöriella klimatet i svenska företag. Projektet
presenterade en första rapport i november 2017, en rapport som var riktad till en bred publik och
som har lett till flertalet samverkansaktiviteter.
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Institutionen för informatik och media
1. Året i siffror
1.1. Övergripande
Institutionen för informatik och media (IM) består av tre nära besläktade akademiska ämnen;
informationssystem (IS), människa-datorinteraktion (MDI) samt medie- och
kommunikationsvetenskap (MKV). Balansomslutningen vid årets slut var ca 63 miljoner kronor.
Årets resultat innebar ett underskott på drygt 3,7 miljoner kronor.
Antalet anställda var 73 st per sista december (45 % kvinnor och 55 % män).
Under 2017 anställdes en universitetslektor i informationssystem (en man). Tre biträdande lektorer
anställdes under året, en i informationssystem (en man) och två i människa-datorinteraktion (en man
och en kvinna), samt en doktorand i människa-datorinteraktion (en kvinna). Administrationen
förstärktes under året med en forskningsadministratör (kvinna) och en administratör allmän (kvinna).

Anställda december 2017

Antal anställda

Heltider netto

Andel kvinnor (%)

Total

73

60

45

Professor, anst UU

3

3

33

Professor bef univlektor

2

2

0

Universitetsadjunkt

15

13,31

20

Universitetslektor, bitr

3

2,2

33

Universitetslektor

18

16,45

44

Universitetslektor, bef adjunkt

1

0,6

100

11

10

46

Administratör

2

2

50

Adm samordnare

1

1

100

Amanuens, grundutbildning

7

1,86

57

Ekonomiadministratör

1

0,9

100

Forskningsadministratör

1

1

100

Forskningsassistent

2

0,5

0

Föreståndare

1

0,4

100

Informatör

1

1

100

Lärare

Forskarstuderande
Doktorand
Administrativ
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Kursadministratör

2

2

100

Studievägledare

1

1

100

Systemadministratör

1

0,5

100

1

0,2

0

Forskare
Forskare

1.2 Grundutbildning
Kön

HSTK Totalt

Andel Kvinnor/män

Totalt

640,58

Kvinnor

286,35

45%

Män

354,23

55%

Intresset är högt och stabilt vad gäller kandidatprogrammet i systemvetenskap. Inför antagning
hösten 2016 var programmet det mest eftersökta inom området med 210 förstahandssökande och 519
totalt. För 2017 var det 268 förstahandssökande och 1135 totalt. Andelen kvinnor på första terminen
är 30%. Det gäller även andelen på femte terminen. Även för sommarkurser och distanskurser inom
ämnet Informationssystem (IS) har intresset varit högt. Söktrycket till vår master i
informationssystem har varit fortsatt stabilt (22 sökande i den nationella ansökningsomgången och i
den internationella 75 sökande). Management, kommunikation och IT (MKIT) ligger också den
stabilt (87 förstahandsansökande).
Under 2011 infördes en ny inriktning inom ramen för gymnasielärarutbildningen.
Informationssystem är basen i inriktningen som benämns teknik med inriktning mot datateknik
(digitala informationssystem). Söktrycket har varit mycket lågt på denna utbildning. Institutionen har
beslutat om nedläggning av denna inriktning. Sista kullen av nya studenter antogs hösten 2014.
Hösten 2015 antogs sista kullen som läser informationssystem som sitt andra ämne och då
registrerades två studenter som ska ha avslutat sin utbildning 2017. Tidigare har tre studenter
avslutat utbildningen.
Under hösten 2017 fortsatte institutionens arbete med omstrukturering av organisationen och
förenhetligande av arbetsprocesser. Institutionen formaliserade bland annat studierektorsgruppen
samt TA-gruppen för att förtydliga arbetsgång och ledarskapet, och därmed bättre stödja
medarbetarnas och särskilt prefektens arbete. Särskild fokus lades på processmodeller och att införa
enhetlig planering och administration av kurstillfällen, vilket är viktigt, inte minst med tanke på
bland annat införandet av nya Ladok under hösten 2018.
Grundutbildningsuppdraget inom ämnet programvaruteknik på Campus Gotland uppgick till 152
helårsstudieplatser och det faktiska utfallet blev 147,6 helårsstudieplatser efter medveten strävan att
undvika överproduktion. Söktrycket på kandidatprogrammet i systemvetenskap, inriktning
programvaruteknik, har ökat med 33% jämfört med 2016. Till de 30 nybörjarplatserna antogs
medvetet endast 24 studenter. Av dessa registrerade sig 21 studenter men bara 20 studenter började
hösten 2017. På programmets andra år har två studieavbrott inkommit under 2017. Antalet
registrerade studenter på programmets andra år låg på 18 studenter i slutet av 2017. Därmed, låg
antalet registrerade studenter på kandidatprogrammet i systemvetenskap, inriktning
programvaruteknik, på 38 studenter i slutet av 2017. Av de registrerade programstudenterna var 7,9
% kvinnor.
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På Campus Gotland har under året flera kurser ny- och vidareutvecklats för att ges i
kandidatprogrammet i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik och i kandidatprogrammet i
digital affärsutveckling, som kommer att ges gemensamt av Institutionen och Företagsekonomiska
institutionen med ett planerat första intag hösten 2018. Institutionen har under året samverkat med
Företagsekonomiska institutionen och med lokalt representerade företag och myndigheter i en rad
workshops kring utvecklingen av programmen för att säkerställa att avnämarperspektivet beaktas.
Vidare formas utvecklingen av programmen övergripande av tankar inom Design Science Research,
en framväxande forskningsparadigm inom informationssystem. Dessutom bedrivs Design Scienceforskning på själva utvecklingen av programmen.
Marknadsföringsinsatser behövs för båda program och arbetet med det påbörjades under hösten
2017. Dessutom är behovet av personal på Campus Gotland en av de främsta utmaningar. Två
anställningar av universitetslektor i informationssystem utlystes i slutet av 2017. Även
lokalsituationen har varit under utredning under 2017 och ombyggnad av lokaler sker i IMs regi.
Under 2017 infördes ett nytt upplägg för kursvärderingar på Campus Gotland. Det nya upplägget
gick ut på att kursvärderingar diskuterades av programsamordnare, pedagogisk studierektor och
studentrepresentanter på programråd efter varje kurstillfälle. Diskussion och kursvärdering
sammanställdes av programsamordnare. Resultatet diskuterades på lärarmöte för att sedan användas
av kursansvarig som underlag för att ta fram en åtgärdsplan för respektive kurs.
Ämnet människa-datorinteraktion har lärarbrist, med två tillsvidareanställda (en professor och en
docent). Personal från informationssystem tar delar av undervisningen. En adjunkt (disputerad) har
visstidsanställts under 2017, ytterligare rekryteringar är planerade under 2018.
Masterprogrammet i MDI har haft ett stabilt söktryck under 2017, med 19 registrerade, varav 12
kvinnor.
En kurs i biämnesterminen för det nya kandidatprogrammet inom medieoch kommunikationsvetenskap har inriktning mot MDI med titeln ”interaktionsdesign". Den aktuella
kursen har utvecklats under året och körs för första gången tidigt 2018. Samtidigt har
kursen Grundläggande MDI, som ges på kandidatprogrammet i systemvetenskap setts över och
samkörs med interaktionsdesign.
Ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) hade under 2017 ett internt uppdrag om 212
helårsstudieplatser (hst), vilket också uppfylldes. Under vårterminen 2017 var 73 procent av de
registrerade studenterna, som läste fristående kurs, kvinnor. Av det totala antalet registrerade
studenter (47st) på kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik var
74 procent kvinnor under höstterminen 2017. Även på fristående kurs var antalet kvinnor betydligt
högre än antalet män, med 70 procent kvinnor och 30 procent män registrerade på MKV:s fristående
kurser under höstterminen 2017. Under 2017 läste fem utbytesstudenter MKV-kurser på avancerad
nivå. 36 utbytesstudenter läste MKV-kurser på grundnivå och av dessa kom fem studenter från
Communication University of China, med vilka vi har ett avtal. Övriga utbytesstudenter kom främst
från Europa och USA.

1.3 Utbildning på forskarnivå
Vid institutionen finns 15 doktorander.
Lic- och doktorsexamina
Ingen lic-examen under 2017. Vid institutionen genomfördes två disputationer, en inom
informationssystem (IS) och en inom medie- och kommunikationsvetenskap (MKV).
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Forskarstuderande
Antal studerande på
forskarnivå

Antal nyantagna
inkl. ämnesbytare
15

Antal aktiva
studerande
-

Andel
kvinnor (%)
15

Antalet aktiva doktorander per ämne och könsfördelning, IM
Avdelning

33

Kvinnor

Män

Totalt

Informationssystem

3

7

10

Medie- och kommunikationsvetenskap

-

3

3

Människa-datorinteraktion

2

-

2

Totalt (aktiva doktorander)

5

10

15

Finansieringssätt, IM
Avdelning

Fakultetsmedel inkl
forskarskolan MIT

Extern finansiering Totalt

Informationssystem

8

Medie- och kommunikationsvetenskap

3

Människa-datorinteraktion

1

1

2

12

3

15

Totalt

2

10
3

1.4 Uppdragsutbildning
Under 2017 har institutionen inte genomfört någon uppdragsutbildning.

2. Övergripande kommentarer
Det går bra för IM. “- This relatively young department is the most proactive and explicitly reflexive
department of the four we assessed regarding strategic planning at department level.” KoF-2017.
Den pågående digitaliseringen av samhället och dess informations- och kommunikationsstrukturer
medför en genomgripande förändring av vardagsliv, arbete och samhället i stort. IM bedriver
forskning inom fyra av UUs utpekade forskningsstrategier och nya initiativ: antibiotika, det digitala
samhället, samhällsutmaningar i arbetslivet, migration, integration och rasism, samt
ehälsa/psykosocial hälsa. IMs forskare finns i denna samhällsomdanings nexus och strävar genom
sin verksamhet, tillsammans med övriga samhället, efter att vinna kunskap för en bättre värld.
De främsta utmaningarna ligger enligt utvärderarna i KoF-2017 att leda organisationen genom det
nya och konsolidera det goda. ”- Conversely, it carries the risk of the “liability of newness” – that is,
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the risks that unavoidably come with being a young and growing department. Managing these
successfully is a (maybe the) major challenge for the department.” Enkelt översatt handlar detta om
två aspekter: 1) IM måste växa med avseende på sin forskningsbudget. I centrum för institutionens
femårsvision ligger ambitionen att IM kommer att få en avsevärt ökad forskningsbudget, så att all
disputerad personal kan bedriva en ökad andel forskning som en del av sina normala arbetsuppgifter.
Som ett medel för detta har IM implementerat strategin ”Strategi för forskning och tillämpning”
(RATs strategin) som möjliggör och uppmuntrar medarbetare att gemensamt arbeta för strategisk
utveckling av forskningsprojekt och publiceringsproduktion. Motsvarande 13 månader av
fakultetsmedel har fördelats till IMs universitetslektorer och docenter utifrån RATs strategin.
2) att bevara IM som en attraktiv arbetsplats, och skapa förutsättningar för medarbetarnas hållbara
arbetsliv där UUs mål och strategier är en ledstjärna. Detta har varit utgångspunkten för årets
omfattande organisationsutveckling.
IM är verksamt på Campus Gotland med två kandidatprogram, ett i systemvetenskap med inriktning
programvaruteknik och ett i digital affärsutveckling. Programmet i systemvetenskap startade 2016
medan programmet digital affärsutveckling startar hösten 2018. Vi har under 2017 befunnit oss i en
fas av kraftig utveckling av utbildningen som ligger i linje med prioriterade mål i Program för
Uppsala universitet - Campus Gotland 2017-2021, dvs.:
- ökat antal studenter på CG,
- tvärvetenskapligt samarbete och
- internationalisering
Det nya kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik som erbjuds
sedan höstterminen 2017 har föregåtts av ett omfattande utvecklings- och kvalitetsarbete de senaste
åren. I tillägg har kurspaketen på A-, B- och C-nivå utvecklats ytterligare för att anpassas till
ovannämnda kandidatprogram som erbjuder tre valbara inriktningar: mediestudier,
kommunikationsstudier och journalistikstudier från termin 4 (B-nivå) och med ett biområde i
informationssystem under termin 2. Medan programmets A-kurspaket utvecklades under 2016 har en
stor del av utvecklingsarbetet under 2017 ägnats åt kursutveckling av kurser på B- och C-nivå.
Under året har fokus också legat på utveckling av biområdeskurserna, ett arbete som letts av kollegor
inom informationssystem och människa-, datorinteraktion. Utvecklingen av programmets biområde
har bidragit till ett ökat samarbete mellan de olika disciplinerna vid institutionen för informatik och
media. Programmet som helhet har bidragit till att stärka institutionens ställning som en
samhällsvetenskaplig IT-institution med forskning och forskningsförankrad utbildning på alla nivåer.
Kursutvecklingsarbetet för kandidatprogrammet har också kommit studenter inom fristående kurser
till gagn eftersom kurserna samläses. Kvaliteten på institutionens arbete med kursplaneutveckling
har stärkts ytterligare tack vare kursplanegruppen som etablerades på institutionsnivå under 2016.
MKV:s pedagogiska studierektor är ordförande och en representant från respektive ämne inom
institutionen ingår.
Som tidigare år erbjöds under 2017, förutom MKV A, även MKV B och MKV C som kurspaket på
grundnivå. MKV A erbjuds två gånger per år medan MKV B och MKV C erbjuds en gång per år,
MKV B på vårterminen och MKV C på höstterminen. Kurspaketet MKV B erbjöds för sista gången
i sin dåvarande form under vårterminen 2017 eftersom nuvarande kurspaket utvecklats och anpassats
enligt målen för kandidatprogrammet. 2017 var också fjärde och sista året som C-kursen erbjöd två
inriktningar – Digitala medier respektive Strategisk kommunikation om vardera 7,5hp, medan kurser
i metod och uppsats samordnades inom kurspaketet. C-kursens båda profilkurser har erbjudits på
engelska och här läste svenska studenter och utbytesstudenter gemensamt. Inom ramen för
journalistikutbildningen erbjuds också ett moment på engelska som samläses med utbytesstudenter.
Kursen European Media Spaces, där en studieresa ingår, erbjöds för enbart master- och
utbytesstudenter en gång under verksamhetsåret. Söktrycket på det nya kandidatprogrammet var
mycket högt, med 1715 sökande till 40 platser, vilket gjorde att programmet var det femte mest sökta
programmet vid Uppsala universitet. Trots det höga söktrycket på programmet ser vi på fristående
kurser att vi, precis som många andra ämnen och universitetet generellt, behöver kalla fler studenter
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för att fylla platserna. Medie- och kommunikationsvetenskap medverkar i masterprogrammet i
samhällsvetenskap med inriktningen; Digitala medier och samhälle. Söktrycket på masterkursen
följer den allmänna trenden vad gäller ansökningar till masterprogram och minskade för första
gången sedan programmet startade. Inom inriktningens ettåriga- och tvååriga masteruppsatskurser
examinerades totalt 22 studentuppsatser, varav två på den ettåriga- och 20 på den tvååriga mastern.
Journalistutbildningen, som sedan hösten 2013 erbjuds som en ettårig påbyggnadsutbildning till
tidigare kandidatutbildning, hade 24 registrerade studenter, vilket är ungefär samma antal studenter
som 2016. Arbetet med att revidera vår journalistikutbildning som sedan hösten 2013 är en ettårig
sammanhållen kurs på 60 högskolepoäng och ges på grundnivå har fortsatt och det sker en gradvis
integrering in i kandidatprogrammet. Även under 2017 hade MKV en jämn könsfördelning inom
lärarkåren.
Institutionen har inte någon fastställd formaliserad språkpolicy. Institutionen består emellertid av en
multikulturell och flerspråkig grupp som arbetar för institutionens gemensamma mål. ”Enighet ur
diversitet” är ett uttalat förhållningssätt. Det därför finns en informell språkpolicy att information
som är riktad till såväl svensk- som engelsktalande kommuniceras på såväl svenska som engelska.
Praxis är att skriftlig och muntlig kommunikation sker på såväl engelska som svenska då det finns
icke svensktalande i målgruppen. Institutionsstyrelsens möten är dubbelspråkiga och det mesta sker
på såväl engelska som svenska. (Svensktalande kommunicerar på svenska och engelska.
Engelsktalande på engelska.) Måndagsmöten (veckomöten) är överlag dubbelspråkiga. Ambitionen
är att all information ska ges såväl på svenska som på engelska (dock med undantaget när personer
inte är svensktalande då det mestadels endast är engelska, alternativt att någon annan ger en svensk
sammanfattning). Lärarmöten och kollegium sker på engelska.

3. Kompetensförsörjning
Samtliga institutionens discipliner befinner sig i en konkurrensutsatt situation avseende
nyrekryteringar. Strategiskt, och också analytiskt identifierat, finns ett behov av att IM växer. Detta
har översatts i en strategi som kallas Activation-Promotion-Expansion-strategin (eller kortfattat
APE-strategin), med tre nyckelområden:
• A: Aktivering - se till att all disputerad personal strävar efter att bedriva forskning och erhålla
finansiering, inte bara för sig själva utan för sina forskningsmiljöer.
• P: Karriärstöd - skapa lokala (centralt förankrade) strategier och stödstrukturer för tydliga
karriärvägar efter disputation (t ex ett lokalt docentprogram).
• E: Utbyggnad - rekrytera personal på lämplig nivå i förhållande till den existerande strukturen.
Behoven är av olika slag inom de tre disciplinerna. Ett generellt behov är emellertid att stärka den
seniora nivån (professorsnivå) inom alla discipliner.
När det gäller MKV finns det ett starkt behov av att utöka MKV-teamet med seniora forskare
(professorsnivå) för att på så sätt öka möjligheterna för att generera fler externa forskningsresurser
och därmed stärka MKV:s forskningsbidrag. En inbjudan till en gästprofessur har beretts under året.
Inom IS har vi främst arbetat med rekrytering för att stärka kompetensen inom informationssäkerhet
och “big data”. Även befordran av befintliga lektorer till docent respektive professor har prioriterats
under året. MDI gjorde under 2017 flera lyckade rekryteringar av disputerade biträdande och
vikarierande lektorer, varför huvudstrategin nu är att dessa meriterar sig till docenter och erhåller
tillsvidareanställningar. Det finns ett behov av att utlysa ytterligare en tillsvidareanställning,
eventuellt delad med IS eller MKV. En doktorandtjänst kan också komma att utlysas under året.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Institutionen har bedrivit ett omfattande utvecklings- och kvalitetsarbete under 2017.
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Vad gäller grundutbildningen och ämnet Informationssystem så arbetar vi med kursutveckling med
fokus på programmering för att stödja studenternas lärande. Det har visat sig, baserat på
kursvärderingar, systemvetarnas utbildningsutskotts synpunkter och lärares bedömningar, att en del
studenter har svårt att lära sig programmera. Hösten 2015 infördes seminarium i kursen
Objektorienterad programmering I och 2016 vidareutvecklades momentet. Seminariet handlar om att
man får bedöma, värdera och diskutera en annan students lösning utifrån givna kodprinciper.
Momentet var uppskattat bland studenterna. Under hösten 2016 infördes även lektioner där
studenterna löste algoritmiska problem, utan dator, och där läraren i slutet av lektionen presenterade
lösningsförslag. Motivet till upplägget är att få studenterna att tänka igenom problem innan de
försöker implementera sin lösning. 2017 vidareutvecklades detta lektionsmoment så att interaktionen
mellan studenter och lärare utökades mha ett IT-stöd som understödde att gruppen kunde se
studenternas lösningsförslag. På så sätt kunde de diskutera dem tillsammans.
Tyvärr hade vi under hösten flera disciplinärenden relaterade till programmering. Tre studenter fick
varningar och tre studenter blev avstängda under en månad. Institutionen ser mycket allvarligt på
detta och avsätter resurser för att hantera och förebygga fusk. Vi arbetar kontinuerligt för att stävja
fusk (t.ex. kopiering av andra studentgruppers lösningar). Tyvärr finns inget IT-stöd för detta arbete
jämfört med vad Urkund erbjuder när det gäller PM och uppsatser.
Under hösten 2017 tillsattes en utvecklingsgrupp med uppgift att förnya innehållet i
masterprogrammet i systemvetenskap. Arbetsrubriken för programmet är Designing for Digital
Practices. Efter höstens arbete finns nu utkast till nya kursplaner och studieplan, under våren
kommer programbeskrivningen att uppdateras och en marknadsföringsplan att skapas. De första
studenterna i det nya programmet planeras inleda sina studier hösten 2019.
Inom det nya kandidatprogrammet som MKV startade hösten 2017 så ingår en biämnestermin i
informationssystem omfattande tre kurser. Dessa kurser utvecklades under hösten och ges för första
gången våren 2018. Kurserna erbjuds också som fria studier, och söktrycket till kurserna har varit
mycket stort. Det har inte varit något problem att fylla platserna.
Inom institutionen har vi under flera år ökat användandet av digitala tentamina eftersom både
lärarnas och studenterna erfarenheter har varit mycket positiva. Vi har dock haft lite svårigheter med
det organisatoriska kring tentamensvakter eftersom institutionen själv har behövt boka dessa.
Universitetet har sedan början av 2018 tagit över denna uppgift, men det råder ännu otydligheter
kring det administrativa ansvaret för det enda digitala tentamenssystemet vid UU, OpenExam.
Kandidatprogrammet i systemutveckling utvärderas kontinuerligt tillsammans med
studentrepresentanter från systemvetarnas utbildningsutskott. I utskottet finns studenter från alla tre
årskurserna, vanligtvis ett par studenter från varje. I medeltal träffas programsamordnaren och
studenterna tre gånger per termin och diskuterar då varje kurs som har avslutats. Under dessa möten
får även studenterna information om vad som är på gång inom institutionen och fakulteten. Senast
informerades om det nya kvalitetssystemet och studenternas viktiga roll i detta. Efter mötena
återkopplar programsamordnaren till enskilda lärare när det finns behov för det.
Masterprogrammet i systemutveckling utvärderas muntligt i hela studentgruppen. Detta sker
vanligtvis två gånger under utbildningen. Särskilt intressant är det med utvärderingen som görs
alldeles innan studenterna är färdiga år två. Hitintills har alla ansett att de kan och vill
rekommendera programmet till andra studenter. Programsamordnaren återkopplar sedan till enskilda
lärare, vid behov.
Masterprogrammet i management, kommunikation och IT (MKIT) utvärderas muntligt två gånger i
året (en gång mot slutet av varje termin), i samarbete med MKIT studentföreningens ordförande
samt utbildningsansvarige. Från 2018 kommer arbetet att formaliseras med ett programråd, i vilket
en representant från studentföreningen samt en alumn ingår.
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Kursutbudet i människa-datorinteraktion har inte förändrats under året. En pensionsavgång under
året ledde till en omfördelning av lärare över kurser och därmed även en viss genomlysning av dessa
kurser.
Det kan konstateras att mycket få masterstudenter väljer att genomgå praktikkurserna på 7.5
respektive 15 HP, vilket delvis beror på att det inte fungerar så bra att kombinera ett praktikarbete på
7.5 HP med att läsa andra valbara kurser, eftersom de som ges på IT-institutionen omfattar 5 eller 10
HP. Den mindre praktikkursen skulle därför antingen behöva justeras i poängantal eller kompletteras
med någon annan valbar kurs på 7.5 HP.
Programrådet för masterprogrammet har sammanträtt två gånger under året under ledning av
programkoordinator Jon Back. Rådet fungerar fortsatt bra som en resurs i kvalitetssäkringsprocessen
och som en mötesplats mellan lärare och studenter.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
Digitaliseringen av samhällets informations- och kommunikationsstrukturer har i grunden förändrat
vardagslivet, ekonomin, näringslivet och samhället. Institutionen är som nämnts ovan i punkten 2.
mycket väl positionerad för att undersöka och bidra till denna utveckling genom kombinationen av
tre forskningsämnen: Informationssystem (IS), Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och
Människa-datorinteraktion (MDI). IM har formulerat ett gemensamt forskningsprogram "Homo
Connectus 2.0" som undersöker orsakerna bakom och konsekvenserna av dessa förändringar, med
tanke på de sociala och kulturella sammanhangen i vilka dessa förändringar är grundade. Genom att
formulera detta forskningsprogram är ambitionen att den genererade kunskapen bidrar till ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart och demokratiskt informationssamhälle. Det utgör en
kontaktpunkt för den önskade enheten i mångfald, med möjligheter till ett brett spektrum av
forskningsaktiviteter.
Forskning inom IS bedrivs i huvudsak av ämnesansvarig professor, två befordrade professorer
(varav en tjänstgör som dekan), två docenter, fyra lektorer samt en biträdande lektor. Forskningen
inom IS täcker ett brett spektrum av ämnet, från mer formella/matematiska ansatser till tydligt
samhällsvetenskapliga med inslag av kulturantropologi och organisationssociologi. Prioriterade
områden är systemutveckling, inklusive programvaruteknik, systemdesign med utgångspunkt i
institutionell och sociomateriell teori samt implementering och användning av IT. Aktuella
tillämpningsområden innefattar media (t.ex. tidningsbranschen), sjukvård/hälsa (t.ex. E-hälsa,
nätbaserad vård, antibiotika och intensivvård) samt bank/finans/fastigheter.
Forskningsområdet människa-datorinteraktion omfattar studier av och design för samspelet mellan
människa och digital teknik, nya digitala användningsmönster och digitala praktiker. Ämnet omfattar
ett brett perspektiv av mänskliga aspekter på IT, och syftar till att ta fram kunskap om hur ITlösningar kan utformas för att samspela med människor och mänskliga praktiker, påverka mänskliga
beteenden, och fylla mänskliga behov. Under ledning av professor Annika Waern har forskningen
vid institutionen under de senaste åren utvecklats till att bli alltmer designinriktad och
praktikbaserad, med fokus på interventionsprojekt, in-situ observationer och etnografiska studier.
Inom området bedrivs flera externt finansierade forskningsprojekt som erhållits i konkurrens.
Projektet DigiFys är ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att ta fram fysisk/digitala
lekmiljöer. Projektet leds av KTH i samarbete med Landskapsarkitektur på Ultuna
Lantbruksuniversitet, Örebro kommun och flera företag. Projektet går in i sin avslutande fas under
2018, vilket inkluderar två fasta installationer i Örebro. En artikel accepterades för publikation under
2018. Projektet GIFT som startade januari 2017, är ett treårigt EU-projekt med stöd från programmet
CULT-COOP. Annika Waern leder det arbetspaket i projektet som syftar till att ta fram nya
designteorier med utgångspunkt i projekets praktiska arbete. Två nya biträdande lektorer, Lina
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Eklund och Jon Back, deltar i projektet liksom en nyrekryterad doktorand Paulina Rajkowska. I mars
organiserades en konceptworkshop inom projektet på institutionen med syfte att ta fram en tydlig
målbild för projektets teoriarbete. Ett VR-anslag beviljades i november 2017, med projektstart
januari 2018. Projektet fokuserar på lekfull proprioceptisk träning för barn med motoriska problem,
och kommer att bedrivas i samarbete med Cirkus Cirkör.
MDI-gruppens vetenskapliga produktion sjönk under 2017, på grund av vakanser och att de
doktorander som disputerade 2016 gått vidare till andra lärosäten och anställningar medan de
nyanställda doktoranderna ännu inte börjat publicera sig vetenskapligt. En återhämtning är trolig
redan 2018.
Inom ämnet finns för närvarande två anställda doktorander. En doktorand nyrekryterades under året,
delvis externfinansierad inom ramen för EU-projektet GIFT. Båda doktoranderna genomförde sina
’thesis proposal’-seminarier under året med gott resultat.
MKV-gruppen kombinerar analys av kommunikationsprocesser inom olika dimensioner av det
sociala – med särskild tonvikt på politik, kultur, civilsamhälle, organisation, utveckling och medicin
– med studier av kommunikationsstrukturer och medialisering, vilket innebär studier av
medieorganisationer, medieinnehåll och mediereception. Dessa forskningsområden struktureras
ytterligare av tre centrala teman: 1/Kommunikation och materiella och diskursiva maktdynamiker;
2/Kommunikation, delaktighet och egenmakt; 3/Kommunikation, identitet och divergenser.
År 2017 gjordes en stor insats för att ytterligare öka synligheten hos MKV-personal på nationell
nivå. En huvudstrategi var att organisera MKV @ UU-paneler vid olika internationella konferenser.
Detta inkluderade följande paneler: 1 / "Flyktingförmedlingens medling: Europas flyktingkris genom
olika linser" (U4, Uppsala, maj 2017); 2 / "Deltagande som kamp och kamp för deltagande"
(IAMCR, Cartagena, juli 2017); 3 / "Politik och deltagande - Utmaningar och framtidsutsikter" och 4
/ "Onlife Participation - Bemyndigande, kritik och intervention" (Nordiska konferensen om medier
och kommunikationsforskning, Tammerfors, augusti 2017). MKV-ordföranden höll dessutom fem
nyckeltal under 2017 En annan (och relaterad) strategi är det institutionella medlemskapet: MKV har
institutionellt medlemskap i fyra viktiga forskningsorganisationer: ECREA (European
Communication Research and Education Association), FSMK (Association for Swedish Media and
Communication Research), IAMCR (International Association for Media och
kommunikationsforskning) och ICA (International Communication Association). Dessutom fortsatte
MKV sitt medlemskap i International Research Center Democracy, Signification and Resistance
(DeSiRe). Flera av institutionens MKV-personal har nyckelpositioner i dessa organisationer - Ylva
Ekström är Vice Ordförande i FSMK, och Nico Carpentier är ordförande i IAMCR-sektionen för
deltagande kommuner katjonforskning (med Siddharth Chadha sekreterare för denna IAMCRsektion) och UU-gruppledare i DESIRE. En tredje strategi bestod av främjandet av MKVpublikationerna, där användningen av online-nyhetsfunktionen (http://im.uu.se/news/) på IMwebbplatsen användes bra och en serie publikationslanseringshändelser organiserades.
MKV-personal anordnade också flera evenemang. Till exempel, i januari 2017, organiserades
"Konfliktomvandling och samhällsmedia" på och med Kinneret College på Galileens hav. I oktober
2017 anordnades ett dagars seminarium "Imagine Europe", i samarbete med Roskilde University och
IAMCR PCR sektionen. År 2017 finansierades medel från det cypriotiska ministeriet för utbildning
och kultur, för Respublika! projektet, som pågick från november 2017 till januari 2018. Det
fokuserade på konst, deltagande och samhällsmedier, som bestod av 18 konstprojekt, 3 utställningar,
17 evenemang på festivalveckan i december 2017 och en seminarieserie. Även 2017 erhölls
finansiering (från Svenska institutet) för att organisera evenemanget "Intersectionality - Experience
of Inclusion and Exclusion", som ägde rum tidigt 2018.
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Ett antal befintliga projekt fortsatte. På europeisk nivå gick till exempel "Cyperns
gemenskapsmedieprogram" (finansierat av belgiska FWO) i sin sista fas. För att ytterligare stärka
forskningskomponenten inom MKV, och som en del av institutionens övergripande
forskningsstrategier, fortsatte forskningsansökningsgrupperna "Digital Institutionalization" och
"Navigating State-sanctioned homophobia in the 21st century" (som inkluderade MKVrepresentanter) sina arbeten. I slutet av 2017 upprättades två nya forskningsansökningsgrupper om
"Media och vardagliga gränser" och "Street papers som alternativa medier och utrymmen för
demokratisk praxis" av MKV-personal. Dessutom har flera projektansökningar (inklusive VR och
RJ) tagits fram och lämnats in. MKVs "Forskningsgrupp" fortsätter att stödja skrivandet av
projektansökningar inom MKV, både för forskningsansökningsgrupperna och för att stödja enskilda
forskarinitiativ.
På planeringsnivå spelade MKV-personal en ledande roll under KOF-utvärderingen. Efter denna
utvärdering formulerade MKV också förslag för hållbarhet och tillväxt med två foki: Förbättringen
av administrativt stöd och ökningen av MKV-anställda på professornivå.
Slutligen har de två MKV-doktoranderna (Kirill Filimonov och Siddharth Chadha), som var
anställda i slutet av 2015, inom ramen för forskarutbildningen fortsatt att utveckla sina avhandlingar.
Den första doktorandkursen (på Diskursstudier och Metoder) anordnades 2017. Vidare resulterade
de långa förhandlingarna om en dubbel doktorsexamen mellan Vrije Universiteit Brussel och
Uppsala universitet att Yiming Chen anlände till institutionen för informatik och media i februari
2017 som en "dubbeldoktorand". Två besökande doktorander, Blerjana Bino (Albanien - avslutade)
och Piyu Gong (Kina - pågående), hade långa vistelser vid institutionen 2017.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Ingen uppdragsutbildning ägde rum 2017.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
7.1 Institutionens resultat
Prestation

IB

Intäkter

Kostnader

Verksamhetsutfall

UB

110 Utb grund- och avan. nivå
111 Utb avgiftsfinans studenter
112 Beställd utbilning
120 Uppdragsutbildning
210 Forskning/Utb forskarnivå
220 Bidragsforskning
230 Uppdragsforskning

6 932 346
265 071
108 209
49 199
113 064
-18 156
143 590

41 150 675
2 861 629

-44 790 107
-2 953 634
-29 546

-3 639 432
-92 005
-29 546

16 106 264
3 260 983
2 107

-15 640 230
-3 668 458
-97 350

466 035
-407 475
-95 243

3 292 914
173 066
78 663
49 199
579 099
-425 631
48 347

TOTALT

7 593 323

63 381 658

-67 179 324

-3 797 666

3 795 657

7.2 Beviljade externa anslag
Vinnova, Digitala, fysiska lekmiljöer; 378 204 kr + samfinansiering institutionen 341 288 kr.
EU-projekt GIFT, 1 000 000 kr
EU-DRIVE, ca 1 000 000 k
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7.3 Stipendier
Inga stipendier beviljades.

8. Ledning: prefekt bitr./stf prefekt studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Prefekt: Jenny Eriksson Lundström, Mats Edenius, bitr/stf prefekt (t o m 170630) bitr/stf prefekt Pär
Ågerfalk (fr o m 170701).
Studierektorer grundutbildningen: Andreas Hedrén, studirektor programvaruteknik CG t o m
170630, Daniela Mihailescu, studierektor programvaruteknik CG (fr o m 170701), Claes Thorén,
administrativ studierektor IS (t o m 170630), Tomas Eklund, administrativ studierektor, IS (fr o m
170701), Anneli Edman, pedagogisk studierektor, IS och MDI, Claes Thorén administrativ
studierektor, MDI, Therese Hedman Monstad, administrativ studierektor, MKV och Ylva Ekström,
pedagogisk studierektor, MKV
Studierektorer forskarutbildningen: Franck Tétard, IS, MDI, MKV.
Studievägledare: Tina Kekkonen, IS, MDI, MKV.
Administrativ personal: Carina Boson, Eva Enefjord, Deqa Farah-Asbury (fr o m 170529), Anna
Henriksson (fr o m 170508), Eva Karlsson, Anna-Lena Kåberg (t o m 170131), Klara Runesson,
Sophie Skogehall och Christian Sandström.
Professorer: Pär Ågerfalk, IS, Annika Waern, MDI, Nico Carpentier MKV.
Befordrade professorer: Andreas Hamfelt (IS), Mats Edenius (IS).
Docenter: Owen Erikson, IS, Tomas Eklund, IS, Franck Tétard, IS, Steve McKeever, IS, Darek
Haftor, IS, Else Nygren, MDI (t o m 170930), Jakob Svensson, MKV (t o m 170930).
Excellent lärare: Anneli Edman, IS.

9. Redovisning av forskning
9.1 Publiceringar
Se publikationsdatabas. http://uu.diva-portal.org/smash/searchadthe.jsf

9.2 Sabbatstermin
Inga professor har haft sabbatstermin 2017.

10. Internationalisering
MDI har ett omfattande internationellt samarbete. Gruppen deltar i ett EU-finansierat
forskningsprojekt GIFT med deltagande parter från Danmark, Storbritannien och Serbien. Informellt
samarbetar gruppen bland annat med University of California och Federal Fluminense University
(Niterói, Brasilien). Masterprogrammet i MDI har ett stort internationellt söktryck både inom och
utom Europa.
Jon Back talade på konferensen “Human Factors in Computing Systems” i Denver i maj. Titel:
“Activity As the Ultimate Particular of Interaction Design”.
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Jon Back talade på seminariet “Researching the Transgressive Aspects of Gaming and Play”,
Bologna, maj. Titel på föredraget: “A Design Approach to Transgressive Player Activities”.
Paulina Rajkowska deltog i en panel på NordMedia, Tampere, Finland.

10.1 Utbildning, forskarutbildning, rörlighet
Se punkt 2.

10.2 Gästforskare och gästdoktorander

10.3 Besök vid utländska institutioner
Therese Monstad, lektor, Institutt For Kommunikasjon og Kultur vid Handelshøyskolen BI, Oslo,
Norge den 12 maj, 2017.
Paulina Rajkowska besökte ITU i Köpenhamn under sammanlagt tre veckor under året, och
Nottingham University under en vecka i juni.
Laia Turmo Vidal besökte University of California i Santa Cruz under tre veckor i juli.

11. Samverkan med det omgivande samhället
Ett led i att förverkliga denna strategi är, via Campus Gotland, den aktiva samverkan som bedrivs
med det lokala näringslivet i Visby. Under 2017 fortsatte och fördjupades detta samarbete genom
beviljade ansökan av programmet Digital Innovation Gotland (DIG), finansierat av Region Gotland
och Tillväxtverket (2017-12--2020-11). Målen för DIG innefattar att utreda och utveckla modeller
för samverkansprojekt samt identifiera områden för framtida sådana projekt. Detta arbete bedrivs i
nära samverkan med Science Park Gotland och nätverket “IT-arbetsgivare” i Visby. Överlag strävar
institutionen efter att etablera forskningsprojekt i samverkan med andra parter inom akademi,
näringsliv och civilsamhälle.
Inom det Vinnova-finansierade projektet ”DigiFys” pågår intensiv samverkan med det omgivande
samhället. Framför allt genomförs tillfälliga och permanenta installationer i samarbete med
kommunala organisationer och kommunalt ägda företag. Under 2017 genomfördes en permanent
installation vid Tom Tits Experiment i Södertälje och ytterligare två planerades i samverkan för
installation i Örebro. Dessutom organiserar och deltar projektmedarbetarna i workshoppar och
seminarier för kommunsektorn. Under året deltog projektmedlemmarna i två sådana workshoppar.
Inom institutionen pågår flera projekt med bäring på informationssystem i det omgivande samhället.
Flera forskare och doktorander vid institutionen är aktiva inom U-CARE som är ett tvärvetenskapligt
forskningsprogram inom Uppsala universitet om psykosocial omvårdnad i det digitala samhället. En
annan grupp forskare vid institutionen har under året fortsatt samarbetet med Akademiska sjukhuset
för att studera införandet av ett omfattande s.k. Patient Data Management System inom intensiv- och
operativ vårdverksamhet på sjukhuset, delvis i samverkan med forskare från Rutgers University och
Roskilde University.
Inom MKV har forskningsprojektet The Cyprus Community Media Research Program (CCMRP)
fortsatt att generera ett intensivt samarbete med lokala medier och icke-statliga organisationer på
Cypern. I synnerhet projektet RESPUBLIKA! Projektet, som föddes ur CCMRP, är viktigt att nämna
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här, eftersom projektet använde ett konstprojekt (med tre utställningar, 15 festivalhändelser och en
seminarieserie) för att kommunicera forskningsresultat. Finansierat av CCMRP och Cyperns
ministerium för utbildning och kultur (och andra finansiärer), byggde RESPUBLIKA! på ett
samarbete med NeMe konstcentrum, medieorganisationen CCMC, en teater, ett hospice samt nio
icke-statliga organisationer. Nya uppdragsprojekt planeras tillsammans med CCMC på Cypern, och
University of Brasilia i Brasilien. I kombination med dessa samverkansprojekt har MKV-personal
fortsatt att kombinera forskning, undervisning och samverkan. Detta har också skett i undervisningen
och genom erbjudandet av praktikplatser till studenter. Uppsala Stadsteater har till exempel varit en
aktiv samarbetspartner i såväl undervisningen som genom att erbjuda praktikplatser.
Andra samarbeten med högskolor och samhälle:
Henrik Åhman. “Interaction as existential practice: Being and becoming in a digital world.”
Presentation på konferensen Human-Robot Interaction: Heaven or Hell? Transhumanism, ethics,
and human rights. Teologiska Högskolan, 11 maj, Stockholm.
Annika Waern. ”Activity design”. Gästföreläsning Södertörns högskola, November 2017.
Annika Waern. Expertutvärderare Kulturbryggan, Kulturrådet.
Paulina Rajkowska. AR och VR i museum. Föreläsning på informationsdag för muséer i Norrlands
Kommun.
Jon Back. Längre radiointervju om lajv: ”Spelet är slut men jag är inte klar, Tänk till – Karaktär”.
SR utbildningsradion, http://urplay.se/program/201449-tank-till-karaktar-spelet-ar-slut-men-jag-arinte-klar
Jon Back. Radiointervju om Hatchimals. “Live från Astrid Lindgrens lägenhet & Hatchimals”, PP3,
P3, 2017-01-11, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/831380?programid=4283
Jon Back. Radiointervju om action figurer och GI Joe. ”Omslagsmodeller och G.I Joe”, PP3, P3,
2017-05-15 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/831380?programid=4283
Jon Back. Intervju om lekfullt kulturarv. Del av den digitala museiutställningen ”Allt är i
rörelse” https://expo.vastarvet.se/stories/allt-ar-i-rorelse/#introduktion
Jon Back. Speldesign för utställningen ”Transit 1914-1918”, Postmuséet.
I samband med etableringen av kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och
journalistik bildades en referensgrupp med representanter från de tre spårinriktningarnas olika
branscher. Syftet med referensgruppen är att medlemmarna skall delta i och stärka det kontinuerliga
kvalitetsarbetet av utbildningen genom att bidra med synpunkter på utbildningen utifrån sina roller
som branschexperter och potentiella arbetsgivare. I tillägg är tanken att referensgruppen skall
fungera som en kontaktyta och ett nätverk för att erbjuda och/eller förmedla praktikplatser till
programstudenterna. Under 2017 bjöds referensgruppen in till ett möte där kandidatprogrammet
presenterades
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Institutionen för kostvetenskap
1. Året i siffror
1.1 Övergripande
Balansomslutningen vid årets slut var 25 075 tkr.
Årets resultat innebär ett negativt verksamhetsutfall på -2 864 tkr.
Antalet anställda (november 2017) 23 personer (21 kvinnor, 2 män). Av de anställda var 6
doktorander (kvinnor), 4 professorer (kvinnor), 5 universitetslektorer (kvinnor), 2 biträdande
universitetslektorer (kvinnor), 2 postdoktor (1 kvinna, 1 man), 2 adjunkter (1 kvinna, 1 man) och 2
TA-personal (kvinnor).
Dessutom fanns i november 2017 två professor emerita knutna till institutionen, samt en doktorand
som är antagen vid IKV men anställd vid Högskolan Kristianstad.
Anställda december 2017

Antal anställda

Heltider netto

Andel kvinnor (%)

22

19

96

Professor, anst UU

1

0,95

100

Professor bef univlektor

3

3

100

Universitetsadjunkt

2

1,1

50

Universitetslekt, bitr

2

1,64

100

Universitetslektor

5

4,75

100

6

4,33

100

Administratör

1

1

100

Ekonomi- o personaladministratör

1

1

100

Forskningsassistent

1

0,5

100

1

0,84

100

Total
Lärare

Forskarstuderande
Doktorand
Administrativ

Forskare
Postdoktor

1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Totalt under 2017 registrerades 283 studenter i kostvetenskap, av dessa läste 55 studenter kurser på
avancerad nivå. Det totala antalet helårsstudenter (hst) uppgick till 144 och av de registrerade
studenterna var 85 procent kvinnor. Tre utresande utbytesstudenter studerade vid lärosäten i bl.a. vid
Wiens universitet under 2017.
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Kön

HSTK Totalt

Andel Kvinnor/män

Totalt

143,55

Kvinnor

122,61

85%

20,94

15%

Män

Dietistprogrammet är ett av Uppsala universitets populäraste utbildningar och hade till vårterminen
2017 totalt 875 behöriga sökande, varav 257 behöriga personer sökte dietistprogrammet i första
hand. Kostvetarprogrammet hade sammantaget 378 behöriga sökande till höstterminen 2017, varav
60 förstahandssökande.

1.3 Utbildning på forskarnivå
Vid årets slut var 6 doktorander anställda vid institutionen, ingen av dessa antogs under 2017.
Dessutom fanns ytterligare 1 doktorand som är antagen vid IKV, men anställd vid Högskolan
Kristianstad. Två disputationer genomfördes under 2017.
Antal studerande på
forskarnivå

Andel
kvinnor
9

100%

1.4 Uppdragsutbildning
Under året erhölls ett uppdrag av Skolverket att ge kursen Hem- och konsumentkunskap för lärare i
åk 7-9 inom Lärarlyftet II. Kursen omfattar 45 hp och ges på distans med 50% studietakt. Således
ges den tredje och sista terminen HT 18. Kursen har 21 registrerade deltagare.

2. Övergripande kommentarer
Institutionen för kostvetenskap hade under 2017 en stabil utveckling avseende antalet sökande för
utbildningsprogrammen på grundnivå, men relativt få sökande på avancerad nivå. Tämligen många
avhopp under den första delen av utbildningen och få studenter på avancerad nivå (både
programstudenter och fristående kurs) medförde att institutionen inte uppfyllde
utbildningsuppdraget. Två anställningar som postdoktor utlystes, en av dessa tillsattes under våren
2017, men den andra först i januari 2018. En universitetslektor gick i pension i början av 2017 och
inga nya doktorander antogs, vilket innebär att antalet personal sammantaget har minskat. Dock har
ett avtal med klinisk nutrition vid Akademiska sjukhuset upprättats som innebär att institutionen
köper 20 procent av en dietisttjänst för att användas i undervisningen. En person var tjänstledig från
sin doktorandtjänst under sex månader för att arbeta med kursutveckling (en anställning om 50
procent). Vidare har två utlysningar av nya tjänster gjorts under 2017 (en professur och ett
universitetslektorat).

Ingen anställd har varit sjukskriven mer än kortare perioder under året. Utvecklingssamtal
genomfördes med all personal under början av året. För doktorandernas del genomfördes samtalen
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med studierektor för forskarutbildningen och för övriga med prefekt. Både bland anställda och bland
studenter är andelen kvinnor betydligt större än andelen män.

Under 2017 genomfördes både en utvärdering av forskningen (KoF17) och en pilotutvärdering av
utbildningen på grund och avancerad nivå samt uppdragsutbildning. Sammantaget har detta medfört
en stor arbetsbelastning, men också givande diskussioner och insikter om utvecklingsområden och
framåtriktat kvalitetsarbete. Vidare är verksamheten fr.o.m. den januari 2017 organiserad i tre olika
funktioner med ansvar för i) utbildning på grund- och avancerad nivå, ii) utbildning på forskarnivå
samt iii) ett professorkollegium för att stärka kvalitetsarbetet och trygga såväl dagligt som strategiskt
arbete. Överlag har dessa funktioner fyllt en viktig uppgift och fungerat väl, men ett förtydligande av
arbetssätt och uppdrag behövs. Svenska är det språk som används i dokument och vid möten,
undantag är högre seminarier då engelska används vid behov.

3. Kompetensförsörjning
Institutionen har sedan ett par år tillbaka en kompetensförsörjningsplan. Planen gäller för 2016-2023
och inkluderar pensionsavgångar samt nyanställningar. Förutom rekrytering till de tjänster där
pensionsavgångar är aktuellt inkluderar planen nyrekrytering av doktorander, postdoktorer och
biträdande lektorer. Inom ramen för kompetensförsörjningen har också en kartläggning av nuvarande
personals kompetensområden gjorts (att använda som underlag vid behov av nyrekryteringar). Ingen
specifik plan för de två administratörerna är aktuell för tillfället (strävan är att arbete och
arbetsuppgifter är så tillfredsställande att de fortsätter sitt arbete på institutionen).
Institutionens storlek (liten) är både en styrka och en svaghet. Svagheten är att vi är få personer med
väldigt skilda kompetensområden (vilket gör oss sårbara vid sjukdom och dyl.). Dock utgör det även
en styrka att vara få personer med ett starkt engagemang och ansvar för en gemensam verksamhet.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
På grundnivå gavs kurser inom dietistprogrammet och kostvetarprogrammet. Institutionen är part i
det fakultetsgemensamma mastersprogrammet, och hösten 2010 var det möjligt att välja inriktningen
kostvetenskap för första gången. Sammantaget har dock få studenter genomfört programmet.
Orsaken till detta kan (åtminstone delvis) tillskrivas en god arbetsmarknad (framförallt för studenter
som erhåller en dietistexamen). Institutionen har genom träget arbete erhållit ett nytt uppdrag från
Fakulteten för utbildningsvetenskaper, med start HT 2018.
Efter varje kurs erbjuds en kursvärdering och kursvärderingsfunktionen i Studentportalen används
för detta. Sammanställningarna av dessa finns tillgängliga för alla lärare på kursen, studenterna som
läst kursen samt institutionens studieråd Culina. Kursansvarig lärare ansvarar för att resultatet från
kursvärderingarna lämnas till studierektor med kommentarer kring kursen styrkor, brister och
eventuella förändringar som bör göras inför nästa kursstart. Utfallen av kursvärderingarna används
vid planeringen inför nästkommande kurser. För att överlag använda kvalitetsmedel och stärka
kvaliteten i undervisningen har docent och universitetslektor Agneta Andersson ett särskilt uppdrag
(om 10 procent) för pedagogisk utveckling i sin tjänst. Satsningen ska komma all undervisning till
del och innebär bl.a. initiering av diskussioner och framåtriktat arbete vid institutionsinternat och
andra gemensamma möten. Den grupp (GAGA-gruppen) som tillsats fr.o.m. 1 januari 2017 för att
arbeta med utbildningsfrågor för grund och avancerad nivå utgör också en kvalitetsförstärkning av
utbildningen. Vidare har medlen för kvalitetsutveckling använts till att permanenta satsningen att
vara två examinatorer per uppsats (för kalibrering och för att stärka rättssäkerheten för studenterna).
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Studentportalen har använts på alla kurser och detta underlättar informationen till studenterna och
dokumentationen av respektive kurs. Lunchmöten med studeranderepresentanter, programansvariga,
studierektor och prefekt främjar också kommunikationen mellan lärare och studenter, detta har dock
inte varit möjligt under början 2017, då studierådet saknat tillräckligt med aktiva studenter. Dock
verkar denna trend ha vänt och fler aktiva studierepresentanter finns i februari 2018. Vidare har
institutionsstyrelsen beslutat att arvodera studeranderepresentanter i olika fora för att på så sätt
premiera studentmedverkan. Då de flesta som undervisar är professorer, universitetslektorer,
biträdande universitetslektorer, postdoktorer eller doktorander exemplifierades ofta undervisningen
med den forskning som bedrivs vid institutionen. Undervisningsformerna är varierande och
laborationer vanligt förekommande, liksom träning i reflektion och kritiskt tänkande samt muntliga
och skriftliga presentationer. Arbetslivsanknytning återkommer under utbildningen i olika former,
bl.a. i fältarbeten, auskultationer, arbetslivsveckor med externa föreläsare och VFU-perioder. På
BMC finns tillgång till en infrastruktur med bl.a. bibliotek, datasalar och uppehållsrum med
möjlighet att värma mat samt en restaurang.
Institutionen är värdinstitution för dietisprogrammet och kostvetarprogrammet. För respektive
program finns en programsamordnare och ett programråd. Programrådens sammansättning framgår
av bilaga 1. Representanter från utbildningsorterna med utbildningar inom områden som motsvarar
de vid Institutionen för kostvetenskap träffas regelbundet. Vid dessa träffar är det brukligt att
studenter medverkar. Under 2017 träffades representanter för dietistprogrammet,
kostvetarprogrammet respektive utbildningen av lärare i hem- och konsumentkunskap. Några av
institutionens universitetslektorer har regelbundet undervisningsuppdrag från andra institutioner vid
Uppsala universitet, SLU och KI.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
Institutionen har en fakultetsfinansierad professur som innehas av Agneta Yngve (anställd i
september 2016) och tre befordrade professorer. Forskningen, liksom grundutbildningen, är
tvärvetenskaplig och all forskande personal vid institutionen har sina respektive specialområden,
givetvis med överlappningar. Institutionen är mer en undervisningsinstitution än en tung
forskningsinstitution i jämförelse med många andra institutioner vid fakulteten. Dock har
forskningen utvecklats betydligt under senare år, vilket bl.a. framgår med 29 peergranskade artiklar
publicerade i internationella tidskrifter år 2017, jämfört med 12 under 2016. I och med en snar
tillsättning av ytterligare en fakultetsfinansierad professor förväntas forskningen utvecklas
ytterligare. Alla universitetslektorer och befordrade professorer hade 20 procent av sin
tjänstgöringstid finansierad av institutionen för forskning/kompetensutveckling. Tiden användes till
forskning, handledning av doktorander och kompetensutveckling. Den fakultetsfinansierade
professorn har 70 procent av sin arbetstid finansierad för forskning och uppdrag som relateras till
rollen som fakultetsfinansierad professor (bland annat i den regionala etikprövningsnämnden, i
styrelsen för STINT, som utvärderare i Horizon 2020).
Professorer, universitetslektorer och biträdande universitetslektorer deltar i forskarutbildningen som
handledare. För varje doktorand tillsätts minst en biträdande handledare, och minst en i
handledargruppen är docent eller professor. Vid institutionens forskarkollegium diskuteras främst
forskningsprojekt, handledningsuppdrag samt forsknings- och publiceringsstrategier. Samarbete sker
mellan forskare vid institutionen, och med institutioner både inom och utanför Uppsala universitet,
liksom både nationellt och internationellt.
Under 2017 tilldelades institutionen i konkurrens medel för två år framåt för ett forskarnätverk från
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Under 2017 har ett seminarium för
doktorander och unga forskare genomförts i samverkan med Måltidsakademien och Nordic Network
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for Food Science, ett satellitsymposium i anslutning till en internationell konferens i Köpenhamn, en
öppen föreläsning, ett seminarium ”Bordet” och ett seminarium om Högtidsmåltider i december.
Forskarutbildningen administreras av studierektor för forskarutbildningen. Ventilering av
doktoranders och övriga medarbetares forskning sker vid det högre seminariet som hålls varannan
till var tredje vecka. Doktoranderna vid institutionen har en doktorandförening och deltar även i ett
doktorandnätverk med doktorander från andra institutioner. Alla doktorander har en doktorandtjänst
och deltar personalmöten, internat osv. under sin forskarutbildning (undantagna från detta är de
doktorander som är antagna till forskarutbildningen vid institutionen, men anställda av annan
arbetsgivare). En av doktoranderna (disputation planeras till september 2018) ingår i den Nationella
Forskarskolan för Hem- och Konsumentkunskap (NFHK). En annan doktorand ingår i den
ämnesdidaktiska forskarskolan (UpRiSE) som administreras av Fakulteten för
utbildningsvetenskaper. För att stärka forskarutbildningen har en särskild grupp med ansvar för
kvalitetsfrågor inom forskarutbildningen skapats och anvisningar för forskarutbildningen utarbetats.
Med utgångspunkt i KoF17-panelens utlåtande har vi i kollegiet kommit fram till att bredden, dvs.
att forskningen inkluderar såväl naturvetenskapliga/medicinska perspektiv som
samhällsvetenskapliga, är vår styrka och att detta ska utvecklas (detta står i motsats till panelens
rekommendation). Vidare att forskning och forskarutbildning ska bedrivas i en god, framåtsträvande
akademisk miljö där ambition och strategier ska riktas mot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt med tydlig relevans för endera av de tre olika forskningsområdena eller
tvärvetenskapligt
Utökat samarbete, både internt och externt (nationellt och internationellt)
Strävan att utöka forskningstid med extern finansiering
Ökad internationalisering
Nyrekrytering med ”bredd”
Utveckla seminarieverksamheten och möjligheten till ”egna” forskarutbildningskurser
”Marknadsföra” forskningen
Publicera mer och i tidskrifter med hög kvalitet

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Kurserna Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9 ges som distansundervisning med några
heldagsträffar på campus per termin och kurs. Kurserna har fungerat mycket väl och bygger på
tidigare erfarenhet av distansbaserade kurser inom Ämneslärarprogrammet åk 7-9 som tidigare gavs
på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
7.1 Institutionens resultat
Prestation

Intäkter

Kostnader

4 857 912

12 859 123

-14 399 863

-1 540 741

3 317 171

120 Uppdragsutbildning

2 747 456

1 552 430

-1 293 903

258 528

3 005 984

210 Forskning/Utb forskarnivå

2 349 162

6 315 047

-6 335 957

-20 909

2 328 253

604 573

1 484 837

-3 042 555

-1 557 718

-953 145

110 Utb grund- och avan. nivå

IB

Verksamhetsutfall

UB

111 Utb avgiftsfinans studenter

220 Bidragsforskning
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230 Uppdragsforskning
TOTALT

3 118

0

-3 057

-3 057

61

10 562 221

22 211 437

-25 075 335

-2 863 897

7 698 324

7.2 Beviljade externa forskningsmedel under 2017

7.3 Nya stipendier och postdoc-stipendiater
Nicklas Neuman, The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)

8.Ledning: prefekt, bitr./stf. prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
För prefektuppdraget och uppdraget som studierektor på grund och avancerad nivå avsätts 50
procent av en tjänst för respektive uppdrag. I uppdraget som studierektor ingår då även att vara
ställföreträdande prefekt, ombud för lika villkor och kontaktperson för studenter med ätstörningar,
samt elitidrottande studenter. För uppdraget som studierektor på forskarutbildningen avsätts 10
procent av en tjänst, för programsamordnare avsätts 10 procent för respektive program och för
samordnare för internationella utbyten 5 procent. Denna struktur och uppdragens omfattning har
varit stabilt under många år och bedöms som rimligt i relation till institutionens storlek.

9. Redovisning av forskning
9:1 Publicering
Publicerade artiklar finns i databasen DIVA.

9:2 Professorer med sabbatstermin
Inte aktuellt.

10. Internationalisering
10.1 Viktigaste aktiviteterna
De flesta av institutionens forskande och undervisande personal deltog i minst en internationell
konferens under året. Vidare har olika internationella forskningsprojekt och andra former av
samarbeten inkluderat bl.a.: Tufts University, Boston, USA; Institute of Tropical Medicine, Belgien;
Collaborative Care Systems, Finland; Makarere University, Uganda; University of Western Cape,
Sydafrika; University of Oregon, USA; Oregon Social Learning Center, USA; University of Oxford,
England; The Academy of Nutrition and Dietetics, USA; Arizona State University, USA: University
of Waterloo, Kanada; Princess Alexandra Hospital, Australien; St. Olavs Hospital, Norge; VIA
University College, Danmark; Universitäts Spital Basel, Schweiz; Royal Victoria Eye and Ear
Hospital, Irland; Auckland City Hospital, Nya Zeeland; Freie Universität, Berlin, Tyskland; Lisbon
University and Porto University, Portugal; Shahid Beheshti Medical University, Tehran, Iran;
University of Iceland, OsloMet University, Norge; University of Eastern Finland; Metropol
University College, Copenhagen, Danmark; Aalborg University, Danmark; International Foundation
78

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

of the Mediterranean Diet, London, UK; FAO, Rome, Italy;University of Helsinki, Finland; WHO
European Region, Köpenhamn; World Obesity, London; NCD Risk Factor Collaboration, London;
European Sensory Science Society och World Public Health Nutrition Association. Ett avtal för
lärarutbyte och doktorandutbyte är upprättat med University of Granada, Spanien under 2017.

10.2 Gästforskare/doktorander
Mark Spires, PhD student, University of Western Cape School of Public Health, South Africa (en
vecka).

10.3 Besök vid utländska institutioner
Meena Daividanam, universitetslektor, Makerere University School of Public Health, April 2017 as
part of Sida-NCD 343 project (en vecka). Achutha Menon Centre for Health Science Studies, Sree
Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, India (en vecka) och
Dept. of Public Health and Community Medicine, Central University of Kerala, Periye, Kerala, India
(en vecka).

11. Samverkan med det omgivande samhället
Samverkan med det övriga samhället ingår som en betydande del inom undervisningen genom den
interaktion som finns med olika organisationer och myndigheter. Exempel på detta är studenternas
verksamhetsförlagda utbildning, anlitande av externa föreläsare och möjligheter för studenter att
delta i yrkesorganisationers arbete och träffar (på nationell och Europeisk nivå). Samverkan sker
också regelbundet genom att institutionens professorer, lärare och doktorander efterfrågas som
föreläsare eller experter i många olika sammanhang. Tre av institutionens lärare arrangerade den
första konferensen i ”kritisk dietetik” i Norden under året. Som experter inom olika områden finns
bl.a. en efterfrågan från Livsmedelsverket, bl.a. genom att två av institutionens lärare är ledamöter i
Livsmedelsverkets expertråd. Vidare har institutionens personal medverkat i tidningsartiklar, radiooch TV-program.
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Kulturgeografiska institutionen
1. Året i Siffror
1.1 Övergripande
Institutionens omsättning under 2017 var 41,9 mkr, vilket är en ökning med 2,5% från 2016. Årets
kapitalförändring resulterade i ett underskott med 2,3 mkr.
Totala antalet verksamma vid institutionen inklusive, stipendiater, gästforskare m.m. var ca 53 st.
Antal anställda
Heltider netto Andel kvinnor (%)
Anställda december 2017
Total
40
36
Lärare
Professor, anst UU
2
2
Professor bef univlektor
2
2
Universitetsadjunkt
3
2,3
Universitetslektor
14
12,5
Forskarstuderande
Doktorand
15
13,67
Administrativ
Ekonom
1
1
Kursadministratör
1
0,5
Personaladministratör
1
0,5*
Studievägledare
1
1
*100% anställd, men utlånad 50% till Ekonomisk-historiska institutionen
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1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
År

HSTK

Varav män

Varav kvinnor

2017

275,6

44%

56%

Uppgifterna är hämtade ur Glis och inkluderar det totala antalet studenter registrerade på kurser som
kulturgeografiska institutionen ansvarar för eller deltar i.

1.3 Utbildning på forskarnivå
År 2017 hade institutionen 26 doktorander (62% kvinnor). Under år 2017 har fem doktorander
disputerat (fyra kvinnor, en man). Av doktoranderna finansieras en via externa medel (men han var
tjänstledig under år 2017). Av de som finansieras via fakultetsmedel är tre knutna till Institutet för
bostads- och urbanforskning (IBF).

2. Övergripande kommentarer
Efter att under en tid (p g a olika slags vakanser) ha varit utan lärostolsprofessor tillträdde Don
Mitchell de facto sin tjänst år 2017.
Vid utgången av år 2017 var 62 procent av institutionens 26 doktorander och 40 procent av 15
lektorer, kvinnor. Samtliga fyra professorer var män.
Institutionen har ingen språkpolicy, men praxis är att engelska är vanligaste språk i
forskningsverksamheten, medan svenska dominerar i undervisning och förvaltning. Vid möten inom
ramen för den löpande verksamheten används engelska eftersom inte alla medarbetare behärskar
svenska.

3. Kompetensförsörjning
Institutionen har uppenbarligen ett tillräckligt gott rykte för att attrahera ansökningar från såväl
andra lärosäten i Sverige som andra länder, när tjänster annonseras ut. Kompetensförsörjningsläget
dryftas kontinuerligt i ledningsgruppen och inför en rekrytering rådgör prefekten också med andra
medarbetare som berörs. På så vis har vi idag t ex den specialkompetens som är behövlig inom
lärarutbildningen. Denna modell är en styrka.
Till utmaningarna hör den långdragna rekryteringsprocessen (avseende akademisk personal), särskilt
i kombination med den vanligtvis mycket korta tid som finns mellan besked om tilldelning av
externa forskningsresurser och att det tilldelade projektet ska starta. En annan utmaning består i att
hantera följderna av de bristande möjligheterna att påverka den akademiska personalens
kompetensprofil vid rekrytering.
Institutionens utbildningsuppdrag inom områdena GIS och samhällsbyggnad växer. Här behövs
utvecklingsinsatser och en förstärkt kompetens.
För den som anställs som lektor finns gängse poster och karriärvägar inom institutionen. Emellertid
är det välkänt inom hela akademin att det finns ett glapp mellan doktorandtjänstens avslutande och
de meriter som vanligtvis krävs för en lektorsanställning. Under 2017 fanns ingen tjänst som
biträdande lektor vid institutionen.
Institutionen använder de medel som finns för att uppnå jämställdhet och lika villkor. F n ligger
såväl lektors- som doktorandtjänsterna inom spannet 40-60 procent kvinnor/män, medan samtliga
professorer är män. Vad gäller rekrytering till lektorat och professurer tjänster ligger emellertid
saken bara till en mindre del i institutionens händer.
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Vad gäller teknisk-administrativ personal genomfördes en nyrekrytering senast under år 2017.
Förutsättningarna att rekrytera adekvat kompetens bedöms som god. Den teknisk-administrativa
personalen erbjuds kompetensutveckling, men eftersom institutionen endast har en knapp handfull
tjänster inom området är de institutions-interna karriärvägarna förstås begränsade. En utmaning
består i att samtliga TA-anställda är kvinnor.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Kulturgeografiska institutionen är verksam i Uppsala och på Campus Gotland. I Uppsala gavs under
året fristående campuskurser på 15 eller 30 hp inom samhällsgeografi (nivå A till C) och geografi
(nivå A till C), samt en fristående kurs för utbytesstudenter på 7,5 hp. Den största delen av
kursverksamheten skedde emellertid inom ramen för utbildningsprogram:
samhällsplaneringsprogrammet och samhällsvetarprogrammet, för vilka institutionen är värd, samt
för lärarprogrammet, STS-programmet, och ekonomprogrammet. På avancerad nivå gav
institutionen kurser med inriktning mot samhällsgeografi resp. samhällsplanering, båda inom ramen
för masterprogrammet i samhällsvetenskap, samt kurser inom masterprogrammet i geografi. På
Campus Gotland gavs fristående distanskurser i samhällsgeografi och geografi, de flesta på halvfart,
samt en kurs för campusstudenter inom kandidatprogrammet i miljövetenskap.
Undervisningen bedrevs i huvudsak av lektorer, varav många med docent- och professorskompetens.
Verksamhetsåret sammanföll med en period av betydande förändringar inom lärarkollegiet (t.ex.
pensionsavgång, nyanställningar, tjänstledigheter, sjukskrivning) samt med en period med färre
doktorander tillgängliga för undervisning jämfört med tidigare år. Detta påverkade bl.a. tillsättningen
av nya programsamordnare och kursansvariga lärare, vilket tillfälligt försvårade möjligheten att
upprätthålla kontinuiteten i en del av de rutiner som omgärdar den undervisningsrelaterade
verksamheten.
Ovanstående situation föranledde emellertid en genomlysning och uppdatering av instruktioner och
rutiner för kursverksamheten, för att därigenom minska sårbarheten vid liknande situationer i
framtiden och för att skapa en tydlig ansvarsfördelning. Nya rutiner har införts t.ex. med avseende på
kursrapporter. Vid sidan av detta kvalitetsdrivande arbete anordnades två pedagogikinriktade
”workshops” för institutionens personal med fokus på inkluderande undervisning respektive
seminariet som undervisningsform. Den höjda HSTJ-prislappen har bl.a. använts till att öka antalet
undervisningstimmar särskilt i samband med uppsats- och pm-seminarier.
P.g.a. det ansträngda bemanningsläget under 2017 fungerade studierektor också som samordnare för
samhällsvetarprogrammet och samhällsplaneringsprogrammet (fr.o.m. 2018 är uppdragen fördelade
mellan flera anställda), och upprätthöll kontakten med berörda institutioner genom de månatliga
studierektorssammanträdena. Dialogen med samhällsplaneringsprogrammets studenter skedde
huvudsakligen i samband med en av dem genomförd programutvärdering, medan dialogen med
samhällsvetarprogrammets studenter skedde mer sporadiskt i samband med specifika ärenden och
förfrågningar, då även institutionens studievägledare var behjälplig.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
Vid Uppsala universitet bedrivs forskarutbildning i kulturgeografi med hög intensitet. Institutionen
strävar efter att hålla en volym på drygt 20 heltidsaktiva doktorander, vilket vi anser vara en
miniminivå för att kunna upprätthålla forskarutbildningens verksamhet såsom den ser ut idag.
Majoriteten av doktoranderna har sin arbetsplats vid institutionen. Av resterande doktorander har tre
sin arbetsplats vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Vid IBF finns en handfull
disputerade kulturgeografer som aktivt deltar i handledning och övrig forskarutbildning.
Forskarutbildningen (finansiering av doktorander) liksom forskningen vid institutionen är beroende
av ett kontinuerligt inflöde av externa forskningsmedel. Eftersom forskningsråden i all mindre
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utsträckning finansierar doktorander finns det en risk att antalet kommer att minska. Ansvaret för att
ordna extern finansiering vilar främst på institutionens handledare, men också doktorander förväntas
bidra till att försöka erhålla extern finansiering.
Under 2017 utlystes inga doktorandtjänster på institutionen.
Institutionen medverkar i ett nationellt samarbete när det gäller forskarkurser. De som ingår i
samarbetet är de kulturgeografiska institutionerna i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå,
Karlstad och Örebro universitet samt institutionen för urbana studier, Högskolan i Malmö. Varje år
genomförs omkring 3-4 forskarkurser där minst två institutioner medverkar. Det innebär att
doktoranderna får tillgång till kurser där samfinansiering medger flera gästföreläsare samt att de
bygger nätverk med doktorander i övriga landet. Kurserna lockar i allmänhet även doktorander från
andra discipliner. Institutionen deltar kontinuerligt i planering och genomförande av en till två kurser
om året. Diskussioner pågår om att utveckla ett samarbete kring forskarkurser på nordisk nivå.
Institutionen hade 2017 fyra internationella postdocs från USA, Spanien och Storbritannien.
Institutionen deltar i Forskarskolan i ämnesdidaktik på Uppsala universitet. Forskarskolan är ett
samarbete mellan flera institutioner på universitet. En av doktoranderna som ingår i Forskarskolan,
som började september 2016, har sin hemvist på Kulturgeografen.
Vad gäller forskarutbildningens kvalitetsarbete, det kan nämnas att vi har en Kvalitetsgrupp
bestående av studierektorn, en professor, och två doktorander. Kvalitetsgruppen träffas ca 2 gånger
per termin och har ansvar för övergripande frågor gällande kvalitet på forskarutbildningen.
Under hösten 2017 intervjuade studierektorn doktoranderna som en del av en utvärdering av
forskarutbildningen. Kvalitetsgruppen kommer att jobba vidare med vissa frågor som lyftes i
utvärderingen, särskilt 1) institutionens kursutbud och 2) kommunikation och dokumentation av
regler och policies. Ett annat tema som lyftes i intervjuerna nämndes även i vår KoF-rapport, och det
handlar om bristen på forskningsgrupper på institutionen. Såväl våra doktorander som de KoFsakkunniga ville se en tydligare profilering på institutionen genom att etablera några väldefinierade
forskningsgrupper. Med det menas det inte att vi behöver bedriva forskningen i stora grupper, utan
att vi samlar ihop oss i flera olika teman som kan lägga grunden till intellektuellt utbyte och
samarbete bland den forskande personalen på institutionen. Detta behov identifierades under 2017,
och arbetet med att etablera sådana grupper fortgår.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Under 2017 hade institutionen ingen uppdragsutbildning.

7. Ekonomisk redovisning
7.1 Institutionens resultat 2017
VerksamhetsPrestation

IB

Intäkter

Kostnader

utfall

UB

____________________________________________________________________________
Utb grund/avanc nivå
Utb avg.fin studenter
Uppdragsutb

3 523 442
11 408
37 767

17 973 077
15 000
0
83
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Fo/Utb fo.nivå
266 424
14 685 513
-14 736 698
-51 185 215 238
Bidragsforskning
939 403
6 898 275
-7 115 316
-217 041 722 362
Uppdragsforskning
726 447
263
-230 986
-230 724 495 723
____________________________________________________________________________
TOTALT

5 504 891

39 572 127

-41 904 329

-2 332 202 3 172 689

7.2 Beviljade nya externa anslagsmedel per anslagsgivare 2017
Organ
Kr (tusental)
______________________________________________________
Formas
368
KTH
190
VTI/Trafikverket
160
Kungl Vitterhetsakademien
21
_______________________________________________________
Totalt
793
_______________________________________________________

7.3 Beviljade nya stipendier.
Inga nya stipendier har beviljats vid institutionen aktiva forskare under året.

8. Ledning: prefekt, bitr./stf. prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Prefekt: Aida Aragão Lagergren
Stf prefekt: Jan Amcoff
Bitr prefekt: Jan Amcoff (sep-dec)
Styrelse januari – juni 2017:
Aida Aragao-Lagergren (ordförande)
Korporation lärare: Jan Amcoff, Tom Mels, Susanne Stenbacka, David Jansson
Suppleanter: Johan Jansson, John Östh
Korporation TA-personal: Lena Dahlborg
Suppleant: Karin Beckman
Korporation studerande: Janne Margrethe Karlsson, Ann-Catrin Wells, Kajsa Kramming
Suppleant: Johanna Jokinen, Erik Hansson
Styrelse juli-september 2017:
Susanne Stenbacka (ordförande)
Korporation lärare: Jan Amcoff, Tom Mels, Susanne Stenbacka, David Jansson
Suppleanter: Johan Jansson, John Östh
Korporation TA-personal: Lena Dahlborg
Suppleant: Karin Beckman
Korporation studerande: Marcus Mohall, Sebastian Djup, Leon Boman
Suppleanter: Elsa Österlund, Hanna Zetterlund
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Styrelse oktober-december 2017:
Susanne Stenbacka (ordförande)
Korporation lärare: Peeter Maandi, Tom Mels, Micheline van Riemsdijk, Johan Jansson
Suppleanter: Jan Amcoff, Rhiannon Pugh, Don Mitchell
Korporation TA-personal: Lena Dahlborg
Suppleant: Karin Beckman
Korporation studerande: Marcus Mohall, Sebastian Djup, Leon Boman
Suppleanter: Elsa Österlund, Hanna Zetterlund
Studierektor grundutbildning: Peeter Maandi
Studierektor forskarutbildning: Susanne Stenbacka (jan-jun), David Jansson (jul-dec)
Professorer: Anders Malmberg (geografi med inriktning mot ekonomisk geografi), Don Mitchell
(kulturgeografi), Brett Christophers (kulturgeografi), Jan Boelhouwers (geografi med inriktning mot
naturgeografi), Irene Molina (kulturgeografi, ssk bosättning och bebyggelse, anställd på IBF), Roger
Andersson (kulturgeografi, ssk bosättning och bebyggelse, anställd på IBF)
Docenter: Jan Amcoff, Tom Mels, Susanne Stenbacka, Ann Grubbström, Johan Jansson, Sofia Cele,
David Jansson, Christer Jonasson, John Östh.

9. Redovisning av forskning
9.1 Publicering
Se redovisning i DiVA.

9.2 Professorers sabbatstermin
Ingen av institutionens professorer har haft sabbatstermin under år 2017.

10. Internationalisering
Såväl undervisning som forskning inbegriper utblickar mot andra länder än Sverige. Under år 2017
har institutionen förberett införandet av engelskspråkig utbildning på masternivå för att möjliggöra
rekrytering av studenter som inte behärskar svenska.
I kölvattnet av en internationaliserad rekrytering till forskarutbildningen berör en allt större del av
avhandlingsämnena utländska förhållanden och en allt mindre del svenska. Också till institutionens
seniora positioner sker rekryteringen internationellt och geografer från andra länder har erhållit såväl
lektorat som professurer. Som en följd har engelska kommit att bli det vanligaste språket vid
institutionens akademiska verksamhet, även om svenskspråkiga seminarier och texter fortfarande
förekommer.

10.3 Gästforskare och gästdoktorander
Ingen gäst har vistats någon längre period (”veckor)” vid institutionen.

10.4 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
Inga medarbetare har avlagt några längre (”veckor”) besök vid utländska forskningsinstitutioner.
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11. Samverkan med det omgivande samhället
Eftersom institutionen är ansvarig för ämnesdelen av geografilärarutbildningen deltar den i VFUsamarbeten med en rad skolor. Inom ramen för de utbildningsprogram institutionen står värd för
genomförs samverkan i form av bland annat studiebesök, fältkurser och praktik.
Flera medarbetare har deltagit i aktiviteter syftandes till att föra ut forskningsrön i samhället. Till
dessa aktiviteter hör framträdanden i massmedier, deltagande i seminarier eller hållande av
föreläsningar riktade till avnämare utanför akademin, och deltagande i UU Innovations utåtriktade
arrangemang. Som en följd av det ringa värde som tillmäts samverkansaktiviteter (såväl resurs- som
meritmässigt) kan de antas vara av mindre omfattning än de skulle kunna. Här finns också en
målkonflikt med internationaliseringen eftersom det omgivande samhället är svenskspråkigt.
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Nationalekonomiska institutionen
1. Året i siffor
1.1 Övergripande
Anställda december 2017

Antal anställda

Heltider netto

Andel kvinnor (%)

69

51

41

Gästprofessor

1

0,2

0

Professor, adjungerad

2

0,4

0

Professor, anst UU

6

5

17

Professor bef univlektor

1

1

0

Professor, utn av reg

1

1

0

Universitetslekt,bitr

7

5,67

14

Universitetslektor

7

5,5

14

Univ lektor, bef adjunkt

1

1

0

1

1

100

26

20,86

50

Ekonomiadministratör

1

1

100

Forskningsassistent

1

1

0

Kursadministratör

6

2,31

100

Personalsamordnare

2

0,95

100

Studievägledare

1

1

100

Forskare

4

1,89

25

Postdoktor

1

1

0

Total
Lärare

Forskarstuderande
Assistent med doktoranduppgifter
Doktorand
Administrativ

Forskare

• Omsättningen uppgick till 69,7 Mkr.
• Årets resultat uppgick till -7,6 Mkr och innebär att den utgående balansen halverats och
nu uppgår till knappt 8 Mkr.
• Beställd utbildning omsatte 0,45 Mkr. Ingen uppdragsutbildning eller uppdragsforskning
har givits.
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•
•
•
•

3 biträdande universitetslektorer (alla män) har tillträtt sina befattningar under året.
1 professor (man) har anställts fr.o.m. 1 september.
1 universitetslektor har anställts (ALVA) fr.o.m. 1 juli.
7 forskare finansierades med stipendier helt eller delvis (6 män och 1 kvinna) under
kortare eller längre perioder.
• 1 seniorprofessors anställning avslutades den 1 mars.
• 1 kommunikatör (kvinna) är anställd på halvtid sedan 15 juni.

1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Kön

HSTK Totalt

Andel Kvinnor/män

Totalt

392,58

Kvinnor

182,43

46%

Män

210,15

54%

• Grundutbildningsanslaget var drygt 18 Mkr (omsättningen knappt 23 Mkr).
• Uppdraget från Samhällsvetenskapliga fakulteten var 405 helårsstudenter, vilket
uppfylldes i det närmaste.
• 2 utbytesstudenter (50% män) var inresande under året. Inga utresande.

1.3 Utbildning på forskarnivå
Antal studerande på
forskarnivå

Andel
kvinnor
53

45%

Antalet doktorander vid årsskiftet 2017/18 var 42 till antalet, med könsfördelningen 23 män och 19
kvinnor.
Institutionen hade 248 sökande till forskarutbildningen när ansökningstiden gick ut den 1 februari.
Av dessa sökande antogs 8 personer, varav 5 män och 3 kvinnor. De nyantagna doktoranderna
påbörjade utbildningen den 14 augusti. Alla nyantagna doktorander har doktorandtjänst under
åtminstone det första utbildningsåret.
Under året disputerade 8 doktorander (3 män och 5 kvinnor) vid institutionen och 7 doktorander
(4 män och 3 kvinnor) avlade licentiatexamen.

1.4 Uppdragsutbildning
Någon uppdragsutbildning har inte förekommit under 2017. Däremot har ett antal masterstudenter
från SLU deltagit i institutionens kurser på avancerad nivå. Denna utbildning kategoriseras som
beställd utbildning.
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2. Övergripande kommentarer
Institutionens bokslut för 2017 uppvisar ett negativt verksamhetsutfall (-7,6 Mkr). Återigen drivs
detta i stor utsträckning av en ”extraordinär kostnadspost” sedan fakultetsnämnden under hösten
beslutade att vi åter ska boka upp undervisningsskulden. Detta medför att institutionen har återfört
5,4 Mkr (3,6 Mkr på GU och 1,8 Mkr på FU) som bokförs som ökade personalkostnader under 2017.
Om vi bortser från denna extraordinära bokslutspost så är utfallet väl i linje med budget.
Omsättningen har stigit något från 61,7 Mkr 2016 till 63,8 Mkr 2017 (64,4 Mkr i budget 2017).
Verksamhetsutfallet slutade på ett underskott på 2,3 Mkr jämfört med budgeterade 4,7 Mkr. Om vi
inkluderar bokningen av undervisningsskuld blev underskottet 7,6 Mkr.
Under 2017 har vi arbetat aktivt med att reducera institutionens ackumulerade överskott genom olika
kvalitetshöjande åtgärder. Detta arbete har främst handlat om olika pedagogiska projekt som
presenteras nedan samt rekryteringen av en ALVA universitetslektor och tidigareläggande av
rekryteringar av biträdande universitetslektorer.
Institutionens fortsatta arbete med att se över administrationens organisation har i hög grad stannat
av under 2017. Detta beror på att vi haft tjänstledigheter på tre av de administrativa tjänsterna. Under
sommaren och hösten har vi fått lägga stor kraft på att rekrytera vikarier och upprätthålla de
administrativa funktionerna med en tydlig underbemanning. Den administrativa förändring som
genomförts under året är att vi har rekryterat en kommunikatör tillsammans med Statsvetenskapliga
institutionen.
Nationalekonomiska institutionen har ingen formellt fastställd språkpolicy. Däremot finns det en
tydlig praxis att allmänna personalmöten och forskningsseminarier hålls på engelska. Dessutom ges
personalinformation normalt på både svenska och engelska. Styrelsemöten hålls dock på svenska.

3. Kompetensförsörjning
Institutionen har under året fastställt nya rutiner för vårt arbete med rekrytering av unga
forskare/lärare, speciellt med hänsyn till vår ökade användning av den internationella
jobbmarknaden. Detta har resulterat i förtydligade riktlinjer för hur vi ser på unga forskares
karriärvägar. Vårt arbete med ”tenure track” fick mycket positiva omdömen i KoF17.
Institutionen fortsätter sin strategi att rekrytera nydisputerade forskare på den internationella
marknaden. Under 2017 anställdes Erik Öberg från Institutet för internationell ekonomi vid
Stockholms universitet. Den internationella rekryteringen bedrivs sedan flera år tillbaka med
finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser för internationell rekrytering.
Medarbetar- och lönesamtal har erbjudits samtliga medarbetare. Institutionens arbetsmiljögrupp och
gruppen för lika villkor har haft möten kontinuerligt under 2017. Planer för arbetet 2017 och
utvärdering av 2016 års arbeten har presenterats av respektive grupp.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Strategiska satsningar på grund- och avancerad
Tack vare de extra medel som institutionen tilldelats via tilläggsbeslut till verksamhetsplan 2016 har
institutionen tidigarelagt lärarrekryteringar samt planerat kvalitetshöjande satsningar. Nedan följer
en kort redogörelse för dessa.
Lärande Inom Området Nationalekonomi (LION).
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Nationalekonomiska institutionen har beslutat att sätta av 500 000 kr varje år för strategiska
pedagogiska satsningar. Projekten kan antingen initieras av studierektorerna eller via ansökning från
enskilda lärare. En kort återrapportering till studierektorerna krävs efter genomfört projekt.
Ett första LION-projekt sjösattes under 2016 och avslutades under 2017. Projektet syftar till att
reformera C-uppsatskursen på institutionen genom att införa fler seminarier och metodföreläsningar,
tydliggöra examinationsprocessen (bl a införs specifika betygskriterier) och skapa studentmanualer
för att stödja uppsatsskrivandet. Projektansvariga: Stefan Eriksson och Magnus Gustavsson, under
ledning av studierektor Tomas Guvå.
Ett till projekt under LION-paraplyet genomfördes under våren 2016 på kursen B/Mikro med
tillämpningar (15 hp). På denna metodtunga kurs har mentorsverksamhet introducerats. 4 mentorer i
form av seniora studenter har utsetts i konkurrens (alla 4 går för närvarande andra terminen på
masterprogrammet). Mentorerna träffar studenterna i mindre grupper under 8 tretimmarspass.
Studenterna mailar in frågor till mentorerna inför varje tillfälle. På träffarna jobbar studenterna med
dessa frågor under ledning av mentorerna som går igenom de svårare momenten på tavlan. Initial
projektledare var Per Engström, men huvudläraren på kursen är numera Che-Yuan Liang och Niklas
Bengtsson. Projektet var initialt ett LION-projekt men är numera en permanentad del av den
reguljära verksamheten.
Under hösten 2017 initierades ett stort LION-projekt i form av en total omstrukturering av
institutionens A-kurs. Enligt planen ska den nya A-kursen sjösättas hösten 2019. Den nya A-kursen
kommer bestå av ett inledande block om 15 poäng mikroekonomi med en högre teknisk
(matematisk) ambitionsnivå jämfört med dagens A-kurs, och ett avslutande block om 15 poäng
makroekonomi. Förändringen möjlig-görs av att vi (åter)inför en separat kurs för lärarstudenter
(Samhällskunskap AB). Vi avser att ge den nya kursen för studenter på lärarprogrammen första
gången vårterminen 2019. Förändringen får också vissa mindre återverkningar på B- och C-nivån.
Projektledare: Jonas Poulsen.
Under läsåret 2017/18 genomförs också ett LION-projekt i syfte att stävja plagiering på
grundutbildning- och masternivå. Projektet innefattar att ta fram ett informationsmaterial, som
kommer att göras tillgängligt för samtliga studenter. Projektledare: Tobias Laun.
Vidare har anslagen använts för att öka antalet seminarier på kursen A/Tillämpad mikroekonomi.
Under vårterminen utökade vi seminariemomentet med ytterligare ett tillfälle för samtliga studenter,
vilket också fortsatte under höstterminen 2017.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
5.1 Forskning
Forskningen vid institutionen är omfattande och håller fortsatt hög vetenskaplig kvalitet.
Internationell jämförelse av nationalekonomiska forskningsmiljöer i Europa visar att institutionen
hävdar sig väl jämfört med andra nordiska institutioner. I KoF-utvärderingen från 2011 får
forskningen vid institutionen omdömet ”The research conducted at the department maintains top
international standard.”
Forskningens huvudinriktningar är arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och makroekonomi.
Aktiv forskning bedrivs även inom flera andra områden, däribland hälsoekonomi, miljöekonomi,
urbanekonomi, ekonometri och utvecklingsekonomi. Det finns två forskningscentra med placering
på institutionen, The Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS) och The Uppsala Center for Labor
Studies (UCLS). Institutionen har även samarbete med forskare på medicinsk fakultet inom ramen
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för Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala Universitet (HEFUU). Institutionen erhöll under 2017
strategiska medel för att lysa ut ett universitetslektorat med inriktning på hälsoekonomi för att stärka
detta samarbete.
Institutionens forskningsmiljö fick mycket goda omdömen i KoF17. Panelen pekar också på några
områden där det finns förbättringspotential. De områden vi främst kommer att diskutera är att uppnå
bättre könsbalans bland lärare och forskare samt att doktoranderna får en mer likvärdig handledning.

5.2 Forskarutbildning
Forskarutbildningen är sammanhållen och välstrukturerad. Sökandetrycket är högt med en betydande
andel externa sökande. Vidare ger forskarnas internationella kontaktnät möjlighet för många av våra
doktorander att förlägga någon eller några terminer av sin forskarutbildning vid framstående
utländska universitet. Institutionen har ett nära samarbete med flera externa intressenter, i första
hand IFAU och Riksbankens forskningsenhet.
Under året påbörjades utvärderingen av forskarutbildningen av Universitetskanslersämbetet, där
institutionen som ett led i detta arbete skrev en självvärdering samt intervjuades av en panel med
forskare. Resultatet av utvärderingen väntas vara klar under år 2018.
Under läsåret 2017/18 genomfördes en del förändringar av kursstrukturen för
förstaårsdoktoranderna. Förändringarna handlade främst om att kurserna numera ger 2,5, 5
alternativt 7,5 hp istället för enbart 7,5 hp samt att kursernas turordning ändrats något jämfört med
hur det sett ut under tidigare läsår. En kurs i tidsserieanalys tillkom på forskarutbildningen, där alla
förstaårskurser precis som tidigare är obligatoriska i utbildningen. I samband med omläggningen av
kursstrukturen sågs även innehållet i alla kurserna över.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Institutionen har sedan flera år tillbaka haft masterstudenter från SLU som deltagit i de ordinarie
kurserna under höstterminerna inom ramen för beställd utbildning. Från och med 2015 deltar
SLU-studenter även i våra kurser på avancerad nivå på vårterminen.
Doktorander från andra universitet och högskolor har deltagit i en eller flera av institutionens
forskarkurser. Med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet har vi ett frekvent
och ömsesidigt forskarkursutbyte.
Någon uppdragsutbildning har under de senaste åren inte givits.

7.

Ekonomisk redovisning

7.1 Institutionens resultat (kr)
Prestation

IB

Intäkter

Kostnader

Verksamhetsutfall

UB

110 Utb grund- & avanc nivå

7 769

18 298

22 897

-4 599

3 340

111 Utb avgiftsfinans stud

1 007

327

258

68

1 075

112 Beställd utbildning

271

456

434

22

293

120 Uppdragsutbildning

39

0

0

0

39

7 106

23 764

26 892

-3 128

3 979

210 Forskn/Utb forskarnivå
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220 Bidragsforskning

-963

18 801

18 735

66

-897

139

0

0

0

139

15 367

61 645

69 216

-7 571

7 967

230 Uppdragsforskning
TOTALT

7.2 Nya externa anslag enligt kontrakt (kkr)
Bidrag
EU/ERC

3 381

Forte

218

Berchs fond

0

Inst För Arb.markn- & Utbildn.undersökn

0

Handelsbankens forskn.stiftelser

330

Kommuninvest

0

Marcus & Marianne Wallenbergs Stiftelse

0

Norface Network

0

Ragnar Söderbergs Stiftelse

0

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

125

Universitets- och högskolerådet (MFS)

0

Uppsala akademiförvaltning

79

Vetenskapsrådet (VR)

4 085

SUMMA

8 218

7.3 Nya anslag 2017 från Handelsbankens forskningsstiftelser (kkr)
Programanslag

Wallander

Hedelius

Browaldh

0
190
420
253,5
Motsvarar 59 doktorandmånader och 94 forskarmånader.

Post doc-stipendiater:
Programanslag:
Oscar Erixson
Wallander:
Arizo Karimi, Sebastian Escobar
Internat rekr:
Georg Graetz, Luca Repetto, Alex Solis, Stefan Pitschner,
Erik Öberg
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8. Ledning: prefekt, bitr./stf. prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Prefekt
Biträdande prefekt
Ställföreträdande prefekt
Studierektor forskarutbildningen
Studierektorer grundutbildningen
Studierektorer masterutbildningen

Per-Anders Edin
Eva Mörk (1707-)
Eva Mörk
Mikael Bask
Tomas Guvå, Per Engström
Per Engström, 1707-1712 Mikael Elinder

9. Redovisning av forskning
9.1 Publicering vid institutionen (information ur UU:s publikationsdatabas)
http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf.

9.2 Sabbatstermin – Eva Mörk:
Min sabbatstermin 2017 tillbringade jag som gästforskare vid Frischsenteret i Oslo. Det hela var
enmycket givande vistelse som gav tid till såväl ett fokuserat arbete med tre forskningsprojekt samt
utbyte och samtal om nya forskningsprojekt med norska kollegor.
Under våren arbetade jag med främst tre projekt som beskrivs närmare nedan.
”Childcare – A saftey net for children?: I denna uppsats undersöker vi hur möjligheten för barn till
arbetslösa att få en plats i förskolan påverkar barns hälsa. Preliminära resultat tyder på att det enda
märkbara effekten är en svag ökning av sjukhusinläggningar på grund av infektioner för barn i
åldern 4-6 år när de får tillgång till barnomsorg. Uppsatsen förväntas ges ut som WP samt sändas till
tidskrift under våren 2018.
”Selection of a sufficient subset of confounders when estimating treatment effects”: I denna
metoduppsats föreslår och testar vi en algoritm som kan användas för att pröva om en viss
uppsättning av variabler utgör ett så kallat ”sufficient subset”, dvs räcker för att ta hänsyn till , eller
om en i. Uppsatsen förväntas ges ut som WP samt sändas till tidskrift under våren 2018.
“The role of economic incentives for social assistance recipients: The Swedish earnings disregard”: I
denna uppsats ämnar vi undersöka hur jobbstimulansen inom ekonomiskt bistånd påverkade
biståndstagande och övergång till arbete. Under min vistelse vid Frischsentret arbetade jag med den
teoretiska modellen samt den empiriska ansatsen. Uppsatsen förväntas ges ut som WP samt sändas
till tidskrift under hösten 2018.
Min vistelse ledde också till ett planerat forskningsprojekt tillsammans med Jon Fiva vid BI
Handelshøyskolen samt att jag står med på en forskningsansökan tillsammans med Andreas
Kostadam vid Frischsentret. Jag blev också inbjuden att ge seminarium i Turin under vårterminen
2018 av en professor som också var gästforskare vid Frischcentret.
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Jag presenterade min forskning på ett flertal seminarier och konferenser, se nedan för förteckning.
Dessutom följde jag seminarieserierna vid Frischcentret samt vid Nationalekonomiska institutionen
vid Oslo universitet, samt deltog i en Workshop i Fiscal Federalims vid BI Handelshøyskolen.
Seminariepresentationer:
1 februari, Frischsentret: ”Selection of a sufficient subset of confounders: Using register and survey
data for labor market program evaluation”
1 mars, Institutt for Samfunnsønomi, BI Handelshøyskolen: ”Childcare – A saftey net for children?”
9 mars, Department of Economics, Oslo universitet: ”Childcare – A saftey net for children?”
11 maj, Institutt for Samfunnsforskning: ”Childcare – A saftey net for children?”
23 maj, Statistisk sentralbyrå: “Selection of a sufficient subset of confounders when estimating
treatment effects”
Konferenspresentationer:
Workshop on the Economics of Family and Fiscal Policy, 21 April, Oslo Fiscal Studies: ”Childcare
– A saftey net for children?”
NORFACE WSF Thematic Workshop – Inequality and Welfare States, 19 – 20 June 2017,
University of Oslo: ”Selection of a sufficient subset of confounders: Using register and survey data
for labor market program evaluation”.

10. Internationalisering
10.1 De viktigaste aktiviteterna
Institutionen bedriver en omfattande internationaliseringsverksamhet som omnämns i positiva
ordalag av KoF-panelen. Förutom den internationella rekryteringen och gästforskningsvistelser av
våra forskare och doktorander utomlands, bedriver vi även en seminarieverksamhet med ett stort
antal internationella presentatörer. Vi har även rekryterat en internationell gästprofessor på 20%.

10.2 Gästforskare och gästdoktorander vid institutionen
Institutionen har under året haft ett stort antal gästforskare och gästdoktorander under kortare tid.
Ofta är dessa besök kopplade till institutionens seminarieserier.

10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
Tobias Laun, Stanford University, 28 feb - 28 apr
Chuan-Zhong Li, School of Economics, Ningbo University, China, 17 maj – 25 jun
Olle Hammar, Columbia University, New York, 4 sep - 10 dec
Kerstin Olsson, Columbia University, New York, 10 aug - 31 dec
Fredrik Hansson, Wharton School, Univ of Pennsylvania, 28 aug – 31 dec
Charlotte Paulie, New York University, 15 aug – 31 dec
Arnaldur Stefansson, University of Chicago, 1 sep – 13 dec
Eva Mörk, Frisch Centret, Oslo, 23 jan - 30 maj
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Teodora Borota Milicevic, Center for Studies in Economics and Finance (CSEF), University of
Naples Federico II, Italy, 12-27 maj
Georg Graetz, Vancouver School of Economics, University of British Columbia, 24 apr - 2 maj

11. Samverkan med det omgivande samhället
Forskare och lärare vid Nationalekonomiska institutionen medverkar regelbundet i olika offentliga
utredningar och andra policyforum. Under senare år har även institutionens två centra (UCFS och
UCLS) börjat anordna aktiviteter som helt eller delvis riktar sig till beslutsfattare och praktiker inom
olika områden. Under året har vi rekryterat en kommunikatör på halvtid som kommer att stärka vårt
arbete med extern kommunikation.
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Institutionen för psykologi
1. Årets siffror
1.1 Övergripande uppgifter
Balansomslutningen vid årets slut var 106 632 KKR (kostnader). Årets resultat innebar ett
underskott på 6 348 KKR. Antalet anställda under året uppgick till 105 varav 53 % var kvinnor.

Anställda december 2017

Antal anställda

Heltider netto

Andel kvinnor (%)

105

75,36

53

Professor, anst UU

5

5

0

Professor bef univlektor

5

3,7

40

Seniorprofessor

1

0,38

0

Universitetsadjunkt

6

4,5

67

15

12,11

60

Biträdande universitetslektor

1

1

0

Universitetslektor, bef adjunkt

2

1

50

28

22,15

50

1

1

100

Administratör

4

2,25

100

Adm samordnare

1

1

100

Ekonomiadministratör

1

0,9

0

Ekonomisamordnare

2

1

100

Forskningsassistent

5

2,95

60

Kursadministratör

3

1,67

100

Kurssamordnare

1

0,04

100

Projektadministratör

1

1

0

Projektassistent

3

0,75

67

Psykolog

1

0,3

100

Studievägledare

2

1,38

100

Utbildningssamordnare

2

1

50

Total
Lärare

Universitetslektor

Forskarstuderande
Doktorand
Doktorand, MC
Administrativ

Forskare
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Forskare

15

8,3

40

Forskarassistent

1

1

0

Postdoktor

2

1

50

1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Studenter:

Kön

HSTK Total

Andel kvinnor/män

Totaler

614,81

Kvinnor

430,37

70%

Män

184,44

30%

Uppdraget från Samhällsvetenskapliga fakulteten var 595 helårsstudenter (HST), fördelade enligt
följande:

Program

HST

Psykologprogrammet

375

Beteendevetenskapliga
kandidatprogrammet

35

Psykoterapeutprogrammet

20

Fristående kurser

85

Mastersprogrammet

6

Dietistprogrammet

6

PA-programmet

55

Samhällsvetarprogrammet

4

Socionomprogrammet

6

Övriga program

3

Uppdraget från Utbildningsvetenskapliga fakulteten var 8 HST enlig följande:

Program

HST

Lärarutbildningen

8

Uppdraget från Medicinska fakulteten var 39 HST enligt följande:
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Program

HST

Logopedprogrammet

15

Fysioterapeutprogrammet

20

Läkarprogrammet

4

Utfall
Redovisningen nedan baserar sig på genomgång av registrerade studenter på kurser vid institutionen.
Inom parentes anges andel kvinnor i % avrundat till heltal.
Institutionen registrerade totalt 604,6 HST (70 %) inom fakultetsuppdraget.
Institutionen registrerade från Utbildningsvetenskapliga fakulteten enlig följande:

Program

HST

Lärarutbildningen

0

Institutionen registrerade från Medicinska fakulteten enligt följande:

Program

HST

Logopedprogrammet

21 (57 %)

Fysioterapeutprogrammet

12 (92 %)

Läkarprogrammet (Institutionen hanterar inte dessa registreringar, men uppdraget är utfört enligt
önskemål).

1.3 Utbildning på forskarnivå
Studerande på forskarnivå
Institution

Antal
studerande

Antal nyantagna inkl.
ämnesbytare

Antal aktiva
studerande

Andel
kvinnor
(%)

Inst. f psykologi

61

7

48

55,6

Under 2017 utlystes 7 doktorandpositioner, varav en avbröts. Under året antogs totalt 7 doktorander
(5 män och 2 kvinnor). En av dessa (man) är externt finansierad och övriga 6 finansieras av en
kombination av forskningsanslag och institutionsmedel. Totalt antal sökanden till de 7 utlysta
positionerna var 108.
Antal doktorsexamina uttagna under året var 4 (2 män och 2 kvinnor) och antal uttagna
licentiatexamen var 0.
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1.4 Uppdragsutbildning
Grundläggande psykoterapi för ST-läkare
Antal studenter: 19 (12 kvinnor)
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning.
Uppdrag: 15 Helårsstudenter
Utfall: 12 (10 kvinnor)

2. Övergripande kommentarer
Under året anställdes 1 psykolog (kvinna) samt 1 studievägledare (kvinna) tillsvidare. Därtill
anställdes 3 forskare tillsvidare (1 man och 2 kvinnor) och flera personer anställdes tidsbegränsat på
ALVA eller på vikariat. Rekrytering av ett biträdande universitetslektorat inom området arbets- och
organisationspsykologi inleddes. 2 universitetslektorer befordrades under året till professorer (1 man
och 1 kvinna) och 1 universitetslektor (kvinna) antogs som excellent lärare. Utvecklingssamtal
erbjöds alla anställda.
Vid institutionen råder ett öppet språkklimat där såväl svenska som engelska används i vår dagliga
verksamhet. Institutionens kurser på grund- och avancerad nivå ges dock i huvudsak på svenska. Vid
institutionen finns flera internationella medarbetare varför många gånger engelskan används som ett
naturligt språkval vid t e x forskargruppsmöten och andra forum. Institutionens seminarier hålls i
huvudsak på engelska.

3. Kompetensförsörjning
Institutionens förmåga att attrahera och behålla rätt kompetens är en avgörande framgångsfaktor för
att uppnå excellens inom utbildning och forskning. Institutionen kännetecknas av både framgångsrik
forskning och utbildning vilket i sin tur har underlättat institutionens möjligheter att rekrytera
personer med excellent kompetens.
De främsta utmaningarna för framtiden är dels att åstadkomma en jämn könsfördelning av våra
professorer som idag till stor del är män. Institutionen vidtog åtgärder vid rekrytering av den senaste
lärostolsprofessorn genom att kontakta potentiella kvinnliga kandidater och uppmanat dem att söka.
Det ledde till att det var lika många kvinnliga sökanden som män till den utlysta tjänsten. Trots
denna insats gick inte tjänsten till en kvinna. Institutionen har nu ytterligare två lärostolsprofessorer
som ska rekryteras. Åtgärder har vidtagits för att uppmana kvinnliga kandidater att söka tjänsterna.
En annan utmaning är att utveckla karriärmöjligheter för yngre forskare. De personer som efter sin
disputation önskar att fortsätta sin forskarkarriär möter idag en mycket osäker tillvaro. Möjligheten
för unga forskare att erhålla en fast tjänst tar ofta flera år och konkurrensen är mycket hård. Det är
idag fler personer som vill fortsätta en forskarkarriär än antal lärartjänster som institutionen utlyser.
Förutom att utveckla tydliga karriärvägar för unga forskare är det viktigt att redan under
forskarutbildningen förmedla kunskap om alternativa karriärvägar utanför universitetet. En viktig
prioritering för institutionen är att se till att det finns ett karriärsstöd för unga forskare och att denna
även finns tillgänglig redan under doktorandperioden.
Arbetet med kompetensutveckling för samtliga personalkategorier; forskare, lärare och TA är av
yttersta vikt då kraven för olika arbetsuppgifter förändras över tid. Institutionens personal är den
viktigaste tillgången och behöver således förvaltas omsorgsfullt för att vidmakthålla och förstärka
excellensen inom forskning och utbildning. Det är därför av största vikt att ledningen kontinuerligt
undersöker behovet av kompetensutveckling samt att vägleda och uppmuntra personalen när det
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gäller befordringsmöjligheter. I detta sammanhang fyller de årliga utvecklingssamtalen en viktig
funktion. Det är idag frivilligt för personalen att gå på utvecklingssamtal. En utmaning är att det
finns anställda som inte går på dessa. Det är därför viktigt att skapa incitament för personalen, så att
de upplever nyttan med utvecklingssamtalen när det gäller deras kompetensutveckling samt
möjligheterna till befordran.
Ytterligare en utmaning för institutionen är ökningen av psykisk ohälsa under senare år och som ofta
är stressrelaterad samt vanligare bland kvinnor. Psykisk ohälsa kan leda till långvariga
sjukskrivningsperioder. Detta leder i sin tur till att viktig kompetens försvinner under långa perioder
och kan vara svårt att ersätta med vikariat. Ökning av psykisk ohälsa är inte unikt för institutionen
utan kan ses i hela samhället. Psykisk ohälsa är en viktig del att prioritera vid arbetet med
psykosocial arbetsmiljö. Förutom arbetsmiljögrupp och två arbetsmiljöombud har institutionen från
och med år 2017 även en arbetsmiljösamordnare. Syftet med uppdraget är att förstärka kunskapen
inom institutionen om hur arbetsgivare, arbetstagare, arbetsmiljöombud och fackliga representanter
ska samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö på institutionen
för alla anställda.
När det gäller jämställdhet och lika villkor pågår ett aktivt arbete med att granska institutionens styroch beslutsprocesser för att ta reda på var det finns hinder för jämställdhet och att, om möjligt, ta
bort eller minimera dessa hinder. Dessa frågor bearbetas också kontinuerligt i lika villkorsgruppen,
arbetsmiljögruppen och på personalmöten. Institutionen har också startat ett kvinnligt nätverk som
ska stödja kvinnor i den akademiska karriären redan från forskarutbildningen.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Fakultetsuppdraget har utförts med marginell överproduktion. Under kalenderåret 2017 har
institutionen genomfört kursvärderingar via nätet samt i pappersform. Kursledare har fått i uppdrag
att vid varje kursstart, ge en kort redogörelse av den tidigare kursvärderingens resultat. Förutom
detta redovisas även vad som har förändrats på kursen och vad som kommer att behållas i dess
tidigare form. De engelska kurserna ställdes in HT 2017 på grund av resursbrist. Den pedagogiska
utvecklingsgruppen, PUG, sammanställning ändrades och består av fyra lärare varav en är en
excellent lärare och den pedagogiska studierektorn är sammankallande. PUG har under 2017
utarbetat och implementerat olika strategier för att nå fler lärare med pedagogisk kunskap. Det nya
specialistanpassade Psykoterapeutprogrammet har trätt i kraft under 2017.
Värdinstitutioner för program
Institutionen är värdinstitution för Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet och
Beteendevetenskapliga programmet. Varje program har en programansvarig eller
programsamordnare. Psykologprogrammets programansvarig har viss kommunikation med
studentförening, FREUD, och möten hålls med de kliniska lärarna på de senare terminerna under
programmet. Psykoterapeutprogrammet saknar programråd, men regelbundna möten med
kursansvariga hålls på initiativ av programansvarig. Institutionen för psykologi är också
värdinstitution för Beteendevetenskapliga programmet. Samordningsansvarig för det nämna
programmet anordnar möten med de inblandade institutionerna (Institutionen för sociologi och
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier). Vidare hålls kontinuerliga möten med
studentföreningens representanter FUB (Föreningen Uppsala Beteendevetare). Se bilaga 1.

5. Kommentarer kring forskning och forskarutbildning
Institutionens forskning som bedrivs inom ramen för en rad forskargrupper täcker fortsatt många av
psykologins huvudområden, inkl. emotionspsykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi,
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musikpsykologi, neuropsykologi, personlighets- och socialpsykologi, samt utvecklingspsykologi.
Som redovisas separat på annan plats har institutionen under 2017 varit framgångsrik i termer av
omfattande publikationer i tidskrifter av hög internationell klass och med stort genomslag, samt i
termer av ett omfattande inflöde av externa medel.
Under 2017 har institutionen vidare initierat rekryteringen av två lärostolsprofessurer. Den ena
professuren är inriktad på klinisk psykologi och behandlingsforskning och den kommer att tillsättas
under VT 2018. När det gäller den andra vakanta lärostolsprofessuren har institutionen initierat och
sonderat möjligheterna att rekrytera genom kallelseförfarande, i syfte att stärka och bredda
institutionens strategiska kompetens inom eftersatta områden. Ambitionen är att denna rekrytering
ska kunna fullföljas senast under HT 2018. Under 2017 har även ett bitr. lektorat med inriktning mot
organisationspsykologi tillsatts med tillträde under VT 2018.
När det gäller utvecklingsarbete inriktat på forskningen har det i hög grad cirkulerat runt
genomförande och slutsatser kring KOF17, samt det arbete med att förtydliga institutionens interna
organisation. Ett arbete som har initierats som en konsekvens av förändringar i lagstiftning om
organisatorisk arbetsmiljö, institutionens allmänna arbetsmiljöarbete, samt synpunkterna i KOF 17. I
KOF 17 framkom bland annat att kvalitén på forskningsmiljön upplevdes som ojämnt fördelad, där
det fanns omfattande stöd och verksamhet i vissa av de större spontant organiserade
forskargrupperna, medan de som hamnade utanför dessa nätverk upplevde en svagare
forskningsmiljö, med ett svagare organisatoriskt och socialt sammanhang. Det fanns även
upplevelser av att de större grupperna var relativt gynnade i verksamheten jämfört med de mindre
grupperna samt att det var svårare för kvinnor att göra karriär och ta plats i organisationen. När det
gäller alla dessa punkter har institutionen initierat olika typer av åtgärder. Som nämndes ovan, är en
sådan central åtgärd initierandet av arbetet med att förtydliga institutionens interna organisation.
Detta i syfte att skapa underenheter i organisationen, där de anställda i så hög grad som möjligt
garanteras ett vetenskapligt, pedagogiskt, och socialt sammanhang samt att ansvarsförhållanden när
det gäller ledning och styrning blir så tydliga och transparenta som möjligt.
Under 2016 förekom en omfattande förändring kring upplägget av forskarutbildningen i psykologi
(ny allmän studieplan, fastställd 2016-10-27) med syftet att höja kvalitén på utbildningen. År 2017
utvärderades forskarutbildningen i psykologi av UKÄ. Beslut kring denna utvärdering väntas
inkomma den 7 mars 2018, men bedömargruppens preliminära yttrande pekar på att utbildningen
kommer att godkännas med gott resultat.
Under 2017 gavs totalt 9 kurser på forskarnivå. Under vårterminen gavs följande kurser, Social
Psykologi, (7,5 hp), Design och Analys, 15 hp, Beteendegenetik, 7,5 hp och En praktisk introduktion
till Bayesian statistik (7,5 hp). Under höstterminen gavs kurserna Kognitionspsykologi I, 7,5 hp,
Klinisk psykologi: Funktionell analys och Single Subject Design, 7,5 hp, Biologisk psykologi, 7,5
hp, Allmän forskningsmetodik: Psykologiska mätmetoder med mätteori, 7,5 hp. I mån av plats antas
externa studenter från andra institutioner inom Uppsala Universitet alternativt från annat universitet.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildningen
Under 2015 fick institutionen en uppdragsutbildning, Grundläggande psykoterapi för ST-läkare i
psykiatri inom ramen för METIS-projektet, som ansvaras av Institutet för professionell utveckling av
läkare, IPULS. Utbildningen drivs i samarbete med psykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Utbildningen är tre terminer. Uppdraget förlängdes och en ny kurs startade 2017. Totalt registrerades
19 studenter (12 kvinnor) på utbildningen. Utbildningen är poänggivande om 30 hp.
Utbildningsdepartementet beslutade 2016 att Uppsala Universitet ska erbjuda kompletterande
utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning. Institutionen ska även ansvara för
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att samordna arbetet med den kompletterande utbildningen tillsammans med de två andra lärosäten
(Lund och Umeå) som också erhållit uppdraget. Institutionen har fått i uppdrag att anta upp till 15
helårsstudenter. Antagning sker på höstterminen och HT 2017 antogs 12 studenter (5.5 HST) (10
kvinnor). Utbildningens längd varierar, beroende på kompletteringsbehov, dock maximalt fyra
terminer. Utbildningen är poänggivande.
I övrigt har inga större förändringar skett gällande uppdragsutbildningar och institutionen har ett
fortsatt gott samarbete samt kommunikation med de aktörer som köper dessa utbildningar.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform (KKR)
7.1 Institutionens resultat
Prestation
110 Utb grund- och avan. nivå

IB

210 Forskning/Utb
forskarnivå
220 Bidragsforskning
230 Uppdragsforskning
TOTALT

Kostnader

Verksamhetsutfall

UB

-3 916 203

48 469 636

-49 362 376

-892 741

-4 808 943

6 145

7 500

-5 886

1 614

7 759

835 359

675 072

-1 428 404

-753 332

82 027

-5 732 873

26 299 120

-29 928 863

-3 629 743

-9 362 616

2 135 230

24 570 402

-25 642 147

-1 071 746

1 063 485

136 786

262 736

-264 360

-1 623

135 163

-6 535 556

100 284 465

-106 632 036

-6 347 570

-12 883 127

111 Utb avgiftsfinans
studenter
120 Uppdragsutbildning

Intäkter

7.2 Summa under året beviljade nya externa anslagsmedel per
anslagsgivare (KR)
European Commission (EU)

4 841 180

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut (uppdrag)

523 000

Jerringfonden

200 000

Magnus Bergvalls Stiftelse

50 000

Riksbankens Jubileumsfond

8 226 000

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

150 000

Wallenberg (KAW)

8 750 000

Vetenskapsrådet

7 500 000

Summa

30 240 180

7.3 Summa under året beviljade nya stipendier per anslagsgivare samt
postdoc-stipendiater
1 person (kvinna) forskade på Sasakawa Foundation, SYLFF stipendium under 2017.
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8. Ledning: prefekt, bitr./stf. Prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Prefekt: Cecilia Wåhlstedt
Stf. prefekt: Peter Juslin
Bitr. prefekt: Peter Juslin (f.r.o.m. 2017-07-01)
Studierektor forskarutbildningen: Karin Brocki
Studierektor grundutbildningen: Håkan Nilsson
Studierektor grundutbildningen: Monica Buhrman
Institutionens ledningsgrupp: prefekt, stf. prefekt, studierektor för forskarutbildningen, båda
studierektorerna för grundutbildningen, administrativ samordnare samt ekonomisamordnare.

Administration:
Administrativ samordnare: Cecilia Sundberg
Studievägledare: Katarina Petersson och Cecilia Lind (t.o.m. 2017-10-31) Karin Olsson (fr.o.m.
2017-12-01)
Utbildningssamordnare: Angeli Holmstedt och Christer Eriksson Solbrand
Kurssamordnare: Jeanette Billås
Kursadministratörer: Sofia Billås och Anna Frick (tj.ledig fr.o m. 2017-10-01) vikarie Sarah
Fagerberg
Ekonomiadministratör: John Flemström
Ekonomisamordnare: Cecilia Lundgren (tj-ledig f.r.o.m. 2017-09-01) vikarie Emma Holmberg
Administratörer: Carina Karlsson, Annika Landgren, Hanna Skagerström (tj-ledig 2017-01-01 –
2017-12-31). Vikarie Anna Liljas
Projektadministratör: Lars-Gunnar Karlsson
Verksamhetsansvarig för psykologmottagningen: Angeli Holmstedt t.o.m. 2017-06-30, Annika
Sjöblom-Wennberg fr.o.m. 2017-07-01.
Mottagningsföreståndare för psykologmottagningen: Angeli Holmstedt t.o.m. 2017-06-30, Annika
Sjöblom-Wennberg fr.o.m. 2017-07-01.

Institutionsstyrelsen sammansättning under 2017:
Kategori 1, lärare, forskare: 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter (2 extra suppleanter invalda
under året p. g. a. tj-ledigheter).
Kategori 2, TA: 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant (1 extra suppleant invald under året).
Kategori 3, forskarstuderande: 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant
Kategori 4, grundutbildningsstuderande: 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant (1 suppleant vakant
under året).
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Övriga nämnder och arbetsgrupper vid institutionen:
Professorskollegiet (PK), Forskarutbildningsnämnden (FUN), Grundutbildningsnämnden (GUN),
Rekryteringsgruppen (REKRYT, vilande fr. o.m. 161028), Lärarkollegium, Handledarkollegium,
Pedagogisk utvecklingsgrupp (PUG), Lika villkorsgruppen (LiV), Arbetsmiljögruppen (AMG) samt
Lokalgruppen (LOK).

9. Redovisning av forskning
9.1 Publicering
Publicering vid institutionen redovisas i UU:s publikationsdatabas DiVA.

9.2 Professorer med sabbatstermin
Under 2017 hade ingen av institutionens professorer sabbatstermin.

10. Internationalisering
10.1 Internationalisering utbildning, forskarutbildning och forskning
På grundläggande nivå arbetade institutionen med att utveckla det internationella arbetet samt med att
förbättra möjligheterna till internationella kontakter för studenter. Under 2017 försvårades dock arbetet,
som följd av det ekonomiska läget, då institutionen beslutade att inte erbjuda några fristående kurser i
psykologi på engelska. Därför tog institutionen under 2017 endast emot internationella studenter
som hade möjlighet att läsa på våra svenska kurser, vilket resulterade i att vi främst hade besök av
internationella studenter från Nordiska länder.
Institutionens forskargrupper har en generellt starkt internationell inriktning, vilken yttrar sig i en rad
löpande externa kontakter. Detta medför att institutionens forskargrupper ofta har starkare kontakter
med forskargrupper i andra länder och vid Uppsala universitet jämfört med andra forskargrupper
inom institutionen. Institutionens publicerande av forskning samt deltagande i nätverk och
konferenser sker därför nästan uteslutande i internationella sammanhang. Under 2017 anordnade en
av institutionens forskare en mindre konferens med en rad internationella gäster. Institutionen har
därutöver besökts av ytterligare flertal internationella gäster under året. Två forskare har varit
utlandsstationerade knutna till Harvard University, USA under 2017.
Doktoranderna har under 2017 deltagit i flera internationella konferenser och även gjort gästbesök
vid internationella lärosäten. Det pågår även ett internationellt samarbete inom forskarutbildningen
med EU:S program för forskarrörlighet -”Marie Curie”- som finansierar internationella doktorander
under de tre första åren med krav på vistelse vid utländskt universitet under en viss tid. Institutionen
finansierar det fjärde och sista året.

10.2 Gästforskare och gästdoktorander
Dr. Robbie Duschinsky, Cambridge University, England, 2 dagar
Research Assistant, Lorna Ginnell, University of Edinburgh, Skottland, 1 vecka
PhD student, Katharina Dorn, University of Bamberg, Tyskland, 12 veckor
PhD Student, Emma Ward, Radboud University, Nederländerna, 4 veckor
Dr. Chiara Turati, Universita di Milano Bicocca, Italien, 2 dagar
Dr. Robbie Duschinsky, University of Cambridge, England, 2 dagar
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Dr. Richard Morey, Cardiff University, Wales, 2 dagar
Dr. Joseph Dunsmoor, University of Texas at Austin, USA, 2 dagar
Prof. Moritz Daum, Universität Zürich, Schweiz, 2 dagar
Prof. Seth D. Pollak, University of Wisconsin,Madison, USA, 2 dagar
Prof. Peter C. Mundy, UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA, 2 dagar
Dr. Henrik Olsson, Santa Fe Institute, New Mexico, USA, 2 dagar

10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
PhD Norin, S. Radboud University Nijmegen, Nederländerna, 8 veckor
PhD Norin, S. BRAINVIEW Training School, Warsaw, Polen, 4 dagar
PhD Norin, S. BRAINVIEW Training School, Ghent, Belgien, 6 dagar

11. Samverkan med det omgivande samhället
Institutionens forskargrupper har, som tidigare nämnts, fortsatt omfattande internationella kontakter
och utbyten. Flera forskare och forskargrupper har dessutom fakultetsöverskridande samarbeten med
främst Medicinska fakulteten (både vid Uppsala universitet och andra lärosäten), men även med
Juridiska institutionen och Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Företrädare
för institutionen är regelbundet aktiva i media och har uppmärksammats av bland annat SR P1 och
P4, SVT:s Aktuellt, SVT Nyheter, Tidningen Forskning och Framsteg, DN, UNT, Nyheter24 och
Vetenskapsfestivalen SciFest.
Institutionen har arrangerat ett stort antal s.k. öppna seminarium bl.a. i musikpsykologi under året
samt medverkat vid Psykologidagen och Beteendevetardagen – studentdrivna evenemang som varje
år hålls på Campus Blåsenhus.
Institutionen har en aktiv Alumniförening som under 2017 anordnat seminarieverksamhet och
forskningsträffar. En ytterligare form av samverkan som institutionen har med det omgivande
samhället är de ständiga kontakter som finns mellan forskargrupper och deltagare i olika studier, t ex
föräldrar och barn i utvecklingspsykologiska studier, samt medicinpersonal och patienter som deltar
i kliniska studier.
Institutionen har även haft företrädare som är medlem av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora
och samhällsvetenskap samt ordförande för psykologipanelen på VR.

Bilaga 1
Sammansättning av samordningsmötena för Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

Programsamordnare (Christer Eriksson Solbrand) kallar till samrådsmöten 1 gång/termin.

Studentförening för beteendevetare
Utbildningsansvarig i FUB
Ordförande i FUB

Institutionen för sociologi
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Fredrik Palm
Annica Eriksson
Katriina Östensson
Joel Wilger

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Ola Winberg
Ylva Bergström
Jennifer Aulin (numera ny kursadmin Nicolette Salmon Hillbertz)
Moses Högback

Institutionen för psykologi
Christer E Solbrand
Monica Buhrman
Kursadministratör som har hand om BetVet
Studievägledare som har hand om BetVet

Samordningsmöten ordnas även för utvärderingsterminen (T5) för Beteendevetenskaplig
kandidatprogrammet (1gång/år), de lärare som kallas till detta är:

Programsamordnare och administratör
Christer Eriksson Solbrand
Kursadministratör för BetVet

Lärare
Marcus Persson (Sociologi)
Henrik Román (Pedagogik)
Örjan Frans (Psykologi).

Studierektorer
Monica Buhrman (Psykologi)
Fredrik Palm (Sociologen)
Ola Wimberg (Pedagogik)

106

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Institutet för Rysslands- och Euroasienstudier
1. Året i siffror
Under 2017 omsatte verksamheten 26,3 mkr. Årets intäkter uppgick till 25,3 mkr och vi erhöll 0,9
mkr omfördelat kapital. Därmed har det balanserade kapitalet minskats med 0,1 mkr, från 4,1 mkr
till 4,0 mkr i överskott.
Antalet anställda vid IRES uppgick vid årsskiftet 2017 till 28 personer (15 kvinnor och 13 män) och
en forskningsledare med anställning vid annan institution. Av dessa var 5 personer administrativ
personal (varav en korttidsanställning 12 % som projektkoordinator). Under året har 2 personer
anställts och 8 personer har slutat sin anställning. Året innan uppgick antalet anställda till 37
personer. Den bifogade tabellen visar på antalet anställda vid IRES. Tabellen visar endast personer
med anställning vid IRES medan antalet verksamma forskare är fler eftersom IRES delar kontering
en annan institution.
En av de anställda forskarna har under 2017 varit stationerad utomlands på URA-avtal samt en
arbetstagare med både forskartjänst och Universitetslektorstjänst, totalt 100 %.

1.1. Personalredovisning:
Anställda december 2016

Antal anställda
(st.)

Heltider netto

Andel kvinnor/män
(%)

Totalt

28

21

54/46

Lärare

4

3,5

50/50

Professor, utnämnd av regeringen

1

1

0/100

Universitetsadjunkt

1

1

0/100

Universitetslektor

2

1,5

100/0

Forskarstuderande

3

3

67/33

Doktorand

3

3

67/33

Administrativ

7

3,87

71/29

Ekonomiadministratör

1

0,95

100/0

Forskningsassistent

1

1.0

100/0

Informatör

1

1

100/0

Projektkoordinator

1

0,12

100/0

Personaladministratör

1

0,7

100/0

Forskare

13

7,75

39/61

Postdoktor

3

3,0

33/67
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2. Övergripande kommentar
Den 1 juli 2017 inrättades Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) av konsistoriet vid
Uppsala universitet. Det innebar att den tidigare verksamheten, Centrum för Rysslandsstudier
(UCRS) som inrättades den 1 januari 2010, omvandlades till en permanent institution vid
samhällsvetenskapliga fakulteten.
Den tydligaste konsekvensen av inrättandet av IRES har främst rört frågor som styrelsen,
ledningsfunktion och en framtida utbildningssatsning. IRES organisationsmodell följer i stort samma
modell som IBF (institutet för bostadsforskning) och förstärker verksamhetens integration med det
breda universitetet, samhällsvetenskapliga fakulteten och ytterligare spridning av IRES forskning
genom utvecklandet av ett mastersprogram.
Organisationsförändringen ledde inte till några personalförändringar och påverkade inte
verksamheten eller arbetsmiljön negativt. All befintlig personal bibehöll sina anställningar, och alla
eventuella framtida förändringar i personalstrukturen kommer att ske efter beslut i IRES styrelse och
då ske gradvis och i ett längre tidsperspektiv.
Under 2017 var ett fyrtiotal personer (gästforskare inkluderade) knutna till verksamheten. Forskarna
har skilda ämnesbakgrunder; som till exempel lingvister, litteraturvetare, teologer, historiker,
ekonomer, ekonomisk-historiker, kulturgeografer, statsvetare, freds- och konfliktforskare, jurister,
sociologer och antropologer. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden; stat
och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Genom inrättandet av IRES försvann
den tidigare funktionen av forskningsledare, och under hösten leddes dessa huvudområden temporärt
av forskare som axlade det ansvaret.
Totalt fanns vid IRES under 2017 tre doktorander: En kvinna antagen till forskarutbildningen i
teologi samt en kvinna antagen till forskarutbildningen vid juridiska institutionen respektive en man
vid statsvetenskapliga institutionen.
IRES har ingen uttalad språkpolicy. Vid institutet talas svenska, engelska och ryska. Personalmöten
och huvudelen av våra seminarier hålls på engelska. Möjligheten att få dokument skrivna på svenska
översatta till engelska finns alltid.

3. Kompetensförsörjning
En uttalad ambition vad gäller kompetensförsörjning är att gradvis bygga och bibehålla en
permanent kärna av forskande personal tillsammans med forskare som är associerade med institutet
för olika tidsperioder, både från andra avdelningar vid Uppsala universitet och från universitet i
Sverige och utomlands. Idag har institutet en bra balans mellan en permanent personal för forskare,
postdoktor, doktorander och fast anställda och andra långsiktiga anställningar med extern
finansiering. Vissa är heltidspositioner eller delade åtaganden mellan institutet och andra avdelningar
vid Uppsala universitet, t.ex. forskning på IRES och undervisning vid en annan avdelning.
Rekryteringsstrategin för framtiden är att fortsätta att ha en stadig tillströmning av postdoktor och
doktorander tillsammans med seniora forskare som är associerade med IRES under olika
tidsperioder. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell rekrytering, vilket gäller alla våra
långsiktiga och kortsiktiga anställningar. IRES kommer också att prioritera att regelbundet bjuda in
forskare från andra universitet, i Sverige eller utomlands, att spendera några veckor upp till flera
månader på institutet.
En utmaning för rekryteringar är förmågan att locka till sig yngre forskare som för sin meritering är i
behov av undervisning och handleda studenter. En uttalad policy under året har varit att uppmuntra
personalens rörlighet genom att stimulera och underlätta för forskare att besöka andra
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forskningsmiljöer runt om i världen under längre eller kortare perioder. Detta säkerställs genom
tilldelade medel och möjliggörs av breda geografiska och disciplinära kontaktytor i form av
omfattande internationella nätverk och samarbeten som institutet och dess forskare har byggt över
åren. Detta görs också genom att tillhandahålla en dynamisk forskningsmiljö med ett ständigt flöde
av internationellt framstående gästforskare och inbjudna talare på seminarier, workshops och
konferenser. Det innebär att institutets yngre forskare exponeras för en internationell forskningsmiljö
med möjligheter att skapa kontakter och integreras i internationella nätverk som är av värde
oberoende av karriärval.
De initiativ som tagits under året för att skapa gemensamma konstruktioner med andra institutioner
för undervisning och handledning kommer att fortsätta. Men också IRES strävan att tillsammans
med fakulteten och dess institutioner försöka integrera våra forskare i ett bredare
universitetssammanhang.
Under året har följande personalförändringar ägt rum:
Nya anställningar
Institutet har under året anställt 2 personer
1 forskare (kvinna) samt en forskningsassistent (1 kvinna).
Avslutade anställningar
8 personer har under året slutat;
-

7 visstidsanställningar (3 forskare, 2 forskningsassistenter, en forskningsassistent med
trygghetsanställning samt en administrativ assistent (VASA-anställning) som inte
förlängdes.

1 tillsvidareanställning som forskare sades upp då medelsbrist uppstått i det aktuella projektet
(externfinansierat). Under året fanns det ytterligare två forskare vars projekt med externfinansiering
tog slut och där processen med uppsägning pga. medelsbrist startade.
Ändrad omfattning
En forskningsassistent gick under året från 50 % till 100 %, sammanslagningen skedde i samband
översyn av arbetsuppgifterna då den andra forskningsassistenten slutade och den första önskade
utöka sin anställning till heltid
Första halvåret delades (20 %) personaladministrativ resurs med institutionen för freds- och
konfliktforskning. Den personaladministratör som varit tjänstledig för annan anställning återkom vid
halvårsskiftet och utökades i samband med återgången från 55 % till 70 %.
Ekonomiadministratören vid institutet utökades från april från 80 % till 95 % för att samordna den
flytt/evakuering som skedde vid årsskiftet 2017/2018.
En forskare utökades från 87 % anställning i extern finansierat projekt till 100 % från december
2017.
Frisknärvaro & sjukfrånvaro
Frisknärvaron vid institutet var under året 97,55 %.
En arbetstagare (kvinna) har dock varit 50 % sjukskriven under året. Företagshälsovården har varit
inblandad institutets långsiktiga strategi för att förebygga långtidssjukskrivningar.
Nysatsningar
IRES beslutade att under året anställda två Postdoktorer, vilka kom att börja 3 april, respektive 1 aug
2017.
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Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal och lönesamtal hölls under hösten och en majoritet av de anställda valde att delta.

4. Kommentar kring utbildning på grund- och avancerad nivå
IRES bedriver ingen utbildning. Emellertid har IRES på olika sätt försökt att nyttiggöra forskningen
i undervisningen genom bilaterala överenskommelser med olika institutioner vid det humanistiska
och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Under året har majoriteten av dessa har dock skett
utanför den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Undervisningsuppdragen har varierat från enstaka föreläsningar till ansvar för hela kurser på grund
och avancerad nivå.
Under hösten startade diskussioner med fakulteten om att inrätta ett mastersprogram i Euroasiatiska
studier. En arbetsgrupp bildades och ett förslag på ett tvåårigt mastersprogram utarbetades.

5. Kommentar kring forskning och utbildning på forskarnivå
Institutet har ingen egen forskarutbildning. De doktorander som är verksamma vid IRES är antagna
vid något annat ämne vid en annan institution. Forskningen sker vid IRES och doktorandstudierna
vid ämnesinstitutionen. Handledning sker gemensamt men doktoranderna är helt integrerade i
forskningsmiljön vid IRES.
Under året har vi också gett doktorander från andra universitet, både i Sverige och internationellt,
möjlighet att stanna längre tid och vara en del av forskningsmiljön vid IRES.

6. Kommentar kring uppdragsutbildning
Under året har ingen uppdragsutbildning skett.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
Årets bokslut visar en kapitalförändring om 1,1 mkr och en positiv utgående balans om 4,0 mkr,
vilket ger 15 % överskottsmarginal för 2017. Intäkterna under 2017 motsvarade de budgeterade
medan kostnaderna sammantaget blev lägre än det budgeterat utfallet.
Under 2017 kom 33 % av intäkterna från externa källor, vilket kan ses som en stagnation i
jämförelse med föregående år.
För 2017 beräknades en OH kostnad på 38 % för att täcka stödverksamhetens kostnader. Då
kärnverksamhetens kostnader utföll lägre än budgeten samtidig som stödverksamheten överskred
budgeten (ökade personalkostnader i samband med renovering/evakuering av lokalerna) har
stödverksamhetens underskott stigit och OH höjs till 40 % för 2018.
Sammanfattningsvis har vi under åren 2010 – 2017 byggt upp en stabil forskningsmiljö där delar av
såväl anslagsmedel som externa medel används till att skapa en kreativ forskningsmiljö med
konferenser, workshops, gästforskare och seminarieserie. Detta ger en stor kontaktyta för utbyte av
tankar, idéer och kritisk diskussion vilket ökar den vetenskapliga kvaliteten.
Vi har planerat för en ekonomisk utveckling med ökad andel externa medel och arbetet med att få en
balanserad ekonomi har utmärkts av försiktighet och fokus på långsiktighet.
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7.1. Tabell över resultat
Prestation
110 Utb grund- och avan. nivå
111 Utb avgiftsfinans
studenter
120 Uppdragsutbildning
210 Forskning/Utb
forskarnivå
220 Bidragsforskning
230 Uppdragsforskning
TOTALT

IB

Intäkter

Kostnader

0

0

Verksamhetsutfall
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4 257
-164
0
4 093

16 682
8 404
0
25 263

18 003
8 252
0
26 256

-1 144
152
0
-992

4 009
-12
0
3 997

Samt omfördelat kapital 0,9 mkr.

7.2. Summa under året beviljade nya externa anslagsmedel
Externa bidragsgivare (nya bidrag 2017)
•

Greg Simons: Nordiska Ministerrådet 424.729 SEK för Nordplus Higher Education
Programme ”Strategic Communication Competencies for Leadership” Summer School

•

Stefan Hedlund: Svenska Institutet 499.140 SEK för ”Facilitating the participation of
Ukraine in European Research Area and Erasmus+”

•

Claes Levinsson: ARGO ALE Civil Society Development Association 140.282 SEK för
“Educational trip and study program in the framework of the program USAID AID
“partnership for innovations”

•

Laurent Vinatier: Riksbankens jubileumsfond 420.000 SEK för konferensen ”Jakten på
hållbar opposition i auktoritära stater: ett möte mellan akademiker, praktiker och
oppositionella aktörer.

Nya anslagsmedel
•
•
•
•

Riksbankens jubileumsfond
Svenska institutet
Nordiska ministerrådet
Övriga externa bidragsgivare

420.000 SEK
499.140 SEK
424.729 SEK
140.282 SEK

7.3. Summa under året beviljade nya stipendier
•
•
•

Julie Hansen, Acta Universitatis Upsaliensis
25.00 SEK
Julie Hansen, Vilhelm Ekmans universitetsfond
20.00 SEK
Elias Götz, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)
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8. Ledning: prefekt, bitr./stf. prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion
Ledningsstrukturen vid IRES är väl balanserad efter verksamhetens behov.
Ledning och administration
Föreståndare: Claes Levinsson
Informatör: Jevgenija Gehsbarga
Ekonomiadministratör: Lena Lubenow
Personaladministratör: Gunilla Berger
Gästforskningskoordinator: Stella Marceta
Styrelsen
Korporation Lärare och forskare
Claes Levinsson – ordförande
Matthew Kott – ordinarie ledamot
Susanna Rabow-Edling – ordinarie ledamot
Martin Kragh – ordinarie ledamot
Kaj Hobér - ordinarie ledamot (Juridiska institutionen)
Kariné Åkerman Sarkisian - ordinarie ledamot (Institutionen för moderna språk)
Helena Wockelberg - ordinarie ledamot (Statsvetenskapliga institutionen)
Ann-Mari Sätre – suppleant
Vladislava Vladimirova – suppleant
Korporation Doktorander
Johanna Ohlsson – ordinarie ledamot
Ausra Padskocimaite – suppleant
Korporation Teknisk-Administrativ Personal
Lena Lubenow – ordinarie ledamot
Stella Marceta – suppleant

9. Redovisning av forskning
En viktig prioritering under året var att implementera den organisationsförändring som beslutades av
konsistoriet den 1 juli 2017. En viktig konsekvens av detta var att de forskningsmedel som
tilldelades Uppsala universitet inom ramen för strategiska forskningsområden (SFO) är en
permanent del av IRES basanslag.
Övriga prioriteringar under året har varit att upprätthålla en kritisk forskarmassa och ett stimulerande
flöde av gästande forskare som under kortare tidsperioder bidrar till en livaktig och kreativ
forskningsmiljö. IRES har varit mycket framgångsrika med rekryteringar och att attrahera
gästforskare på hög internationell nivå till forskningsmiljön. Sammanfattningsvis kan vi med
utgångspunkt i årets utvärdering av KoF-17 och med erfarenheter från vårt framgångsrika
gästforskarprogram konstatera att IRES framgångsrikt har lyckats etablera sig som en
forskningsmiljö av absolut högsta internationella nivå.
Se Diva för aktuella bibliografiska uppgifter.
Ingen professor har haft sabbatstermin.
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10. Internationalisering
Under året har arbetet med att bygga internationella nätverk fortsatt och konsoliderats. Bland annat
med Munk School of Global Affairs/ Centre for European, Russian and Eurasian Studies University of Toronto; the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Moskva. Med
denna institution har IRES ett så kallat ”Memorandum of Understanding” skrivits. I enlighet med
tidigare överenskommelser och samarbeten så erbjuder IRES praktikantplatser för mastersstudenter
från Munk School of Global Affairs. Under sommaren tillbringade en student, Daniel Graef, 2
månader vid IRES.
I övrigt har tidigare kontakter på forskarnivå fördjupats och resulterat i forskarutbyten, konferenser
och workshops. Under hösten ordnade bland annat IRES en mycket välbesökt reception vid the
Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) ämnes konferens i Chicago
USA.
Verksamheten utvärderades under våren i KoF-17. Resultatet av utvärderingen var positivt och
expertpanelen pekade på flera styrkeområden i verksamheten. Man pekade också på några områden
som skulle kunna ha en positiv inverkan på forskningsmiljön, såsom en mer formaliserad
kommunikation mellan seniora och juniora forskare, ett större fokus på interna
forskningspresentationer vid våra seminarier, en fördjupad dialog om multidisciplinär forskning.

11. Samverkan med det omgivande samhället
IRES har ambitionen att vara en nationell forskningsresurs för kunskap och analys av Ryssland och
den post-sovjetiska sfären. Det är en verksamhet som har ständiga flöden till forskning och
utbildning vid Uppsala Universitet, och fungerar som en plattform för möten mellan forskare och de
många praktiker i det svenska samhället med intresse för, och behov av, fördjupade kunskaper om
Ryssland och de många post-sovjetiska staterna. Den expertis som finns vid IRES är tillgänglig för
företag med verksamhet i området. Institutet har löpande diskussioner med organisationer och
myndigheter som arbetar med frågor med relevans för Ryssland och det postsovjetiska området,
såsom departement, utrikespolitiska institutet och NGOs. IRES deltar ofta i dagstidningar, radio och
tv för att kommentera och analysera utvecklingen i Ryssland och det post-sovjetiska området.
Vid Uppsala universitet har arbetet kring samverkan och synliggörande av IRES verksamhet vid det
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet fortsatt. Under året har flera initiativ tagits
för där institutet har blivit ett värdefullt komplement till ämnesinstitutionerna med avseende på både
forskning och undervisning. Forskare Julie Hansen är till exempel städslad som forskningsledare i
det litteraturvetenskapliga nätverket LILAe. Under 2017 har Julie Hansen skött uppdraget på 10 %
som del av hennes tjänst vid IRES.
Deltagande i samhällsdebatten
Jessica Giandomenico, Elections in Albania: Electoral Flaws Part of the Structure, Election Analysis
in Baltic Worlds, online November 2017, http://balticworlds.com/elections-in-albania/
Jessica Giandomenico, Balkan: Vinglig färd mot väst, Analysis in the series Världspolitikens
Dagsfrågor, September 2017, Utrikespolitiska Institutet, https://www.ui.se/butiken/varldspolitikensdagsfragor/2017/balkan-vinglig-fard-mot-vast/
Jessica Giandomenico, Dramatiskt maktskifte i Makedonien, Analys in Utrikesmagasinet, online
June 2017, http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2017/juni/dramatiskt-maktskifte-i-makedonien/
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Jessica Giandomenico, Macedonian Elections 2016: The painful turnover of power, Election
analysis in Baltic Worlds, online May 2017, http://balticworlds.com/the-painful-turnover-of-power/
Jessica Giandomenico, “Oriktigt, falskt, grundlöst” Co-written op-ed in Swedish Daily
newspaper Upsala Nya Tidning, 17 Feb 2017
Jessica Giandomenico, “Makt, relationer och samhällen i förändring” Guestblog on power, relations
and changing societies, at Swedish political science blog Politologerna, February 2017,
https://politologerna.wordpress.com/2017/02/15/tema-makt-makt-relationer-och-samhallen-iforandring/
Jessica Giandomenico, “Elections in Montenegro: The long reign of Milo Djukanović coming to an
end?”, Election analysis in Baltic Worlds, online January 2017, http://balticworlds.com/elections-inmontenegro/
Leo Granberg, Swedish Radio, “The Other Russia book describes Russia, which you do not speak
about”, May 11 2017, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6680005 .
Elias Götz “Russophobia in Sweden?”, SVT News, January 10, 2017
Matthew Kott, Foreign Policy, “Trump Stumbles into Europe’s Pipeline Politics”, July 6, 2017,
http://foreignpolicy.com/2017/07/06/trump-stumbles-into-europes-pipeline-politics-putin-europepoland-liquified-natural-gas-three-seas-initiative/

Martin Kragh, ”Förtrycket bäddar för terrorexport från Centralasien”, SvD Debatt, 2017-04-11,
https://www.svd.se/fortrycket-i-centralasien-baddar-for-terrorexport
Martin Kragh, "Svenska kommunister hjälpte internationell liga", SvD Kultur, 2017-06-07,
https://www.svd.se/svenska-kommunister-hjalpte-internationell-liga
Martin Kragh, "Putin vill helst glömma 1917", SvD Ledare, 2017-10-07, https://www.svd.se/martinkragh-putin-vill-helst-glomma-1917
Martin Kragh, "Så blev extremhögern och Putin bästa vänner", SvD Under Strecket, 2017-12-04,
https://www.svd.se/sa-blev-extremhogern-och-putin-basta-vanner
Martin Kragh, "Så försöker trollen få dig att byta åsikt", SvD Under Strecket, 2017-10-12,
https://www.svd.se/sa-forsoker-trollen-fa-dig-att-byta-asikt
Kåre Johan Mjør, Klassekampen [Norwegian Daily Newspaper], “Revolusjon og Antirevolusjon”, 18
February 2017, https://www.forlagsliv.no/dokumentaravdelingen/2017/11/07/russisk-revolusjon/
Kåre Johan Mjør, Forstå Russland: Arven etter den russiske revolusjonen, Litteraturhuset i Bergen,
26 September 2017, accessible via http://www.litthusbergen.no/husnytt/littpod/ [podcast]
Kåre Johan Mjør, Forstå Russland, Kapittel17 Stavanger, 3 October 2017, https://stavangerkulturhus.no/Kapittel/Podcast-Forstaa-Russland [podcast]
Kåre Johan Mjør, Russiske imperium, Stord folkebibliotek, 2 November 2017,
https://soundcloud.com/kristine-thorkildsen-380616005/ka-re-johan-mj-r [podcast]
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Elena Namli, Dostojevskijs legend om Storinkvisitorn, Sveriges Radio, Teologiska rummet, den 30
april 2017, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/893626?programid=3109
Elena Namli, Vi måste tänka själva, UNT, den 10 maj 2017, http://www.unt.se/asikt/debatt/vi-mastetanka-sjalva-4644954.aspx
Greg Simons interviewed by Simon Moser on Swedish Radio on the programme on Konflikt on the
“Russia scare”, played on 2 September 2017. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1300
Michal Smrek, Prečo na Pride patria aj „vytočenci“ a „latexáci“, DennikN, den 18 augusti 2017,
https://dennikn.sk/855996/preco-na-pride-patria-aj-vytocenci-a-latexaci/?ref=top
Igor Torbakov, Russia: The Specter of Revolution – Part 1, Eurasia.net, den 1 mars 2017,
https://eurasianet.org/node/82646
Igor Torbakov, Eurasianet, "Russia: The Specter of Revolution," May 1,
2017, https://eurasianet.org/s/russia-the-specter-of-revolution-part-1
Igor Torbakov, Eurasianet, "Russia: The 1917 Revolution and the Ambiguity of Post-Soviet Identity,
May 8, 2017, https://eurasianet.org/s/russia-the-1917-revolutions-and-the-ambiguity-of-post-sovietidentity
Igor Torbakov, Eurasianet, "Russia: Why Does Moscow Quest for Recognition Go Nowhere?, May
19, 2017, https://eurasianet.org/s/russia-why-does-moscows-perennial-quest-for-recognition-gonowhere
Igor Torbakov, Eurasianet, "Russia: What Is to Done about the 'Russian Question'"?, October, 27,
2017, https://eurasianet.org/s/what-is-to-be-done-about-the-russian-question
Stefan Hedlund (commentary), “Budujemy plan skutecznej obrony”, Rzeczpospolita, den 7
december 2017, http://www.rp.pl/Debaty-ekonomiczne/312079852-Budujemy-plan-skutecznejobrony.html
Matthew Kott (commentary), The real reason Trump went to Poland, OpenDemocracy, 10 juli 2017,
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/tom-junes/trump-pandered-to-polishnationalist-right-to-sell-gas
Claes Levinsson (commentary), Швеція посилює оборону через Крим і Донбас – експерт, den 14
september 2017, Radio Europe (Ukraine), https://www.radiosvoboda.org/a/28736078.html
Seminarier
Under 2017 hölls det 45 seminarier med både svenska och internationella forskare och praktiker som
föredragare. Detaljerad information om varje seminarium finns på
www.ires.uu.se/kalendarium/tidigare-evenemang
Internationella konferenser
Under 2017 anordnades 5 internationella konferenser.
Konferens ”Quo Vadis Ukraine? Taking Stock of a Quarter Century of Disappointment”, 18-19 maj
2017, Brusewitz Hall, Uppsala University. http://www.ires.uu.se/kalendarium/tidigare-konferenser/konferenser-2017/
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Konferens “Conservatism in the Post-Soviet Context: Ideology, Worldview, or Moral Choice?”, 8-9
maj 2017, UCRS Library, Uppsala University, http://www.ires.uu.se/kalendarium/tidigarekonferenser-/konferenser-2017/
Symposium “The Gulag in Writings of Solzhenitsyn and Shalamov: Fact, Document, Fiction”, 20-21
april 2017, Clasohnska garden, Uppsala University, http://www.ires.uu.se/kalendarium/tidigarekonferenser-/konferenser-2017/
Konferens “’Russian World’ and Other Imaginary Places: (Geo)Political Themes in Post-Soviet
Science Fiction and Utopias”, 23-24 mars 2017, http://www.ires.uu.se/kalendarium/tidigarekonferenser-/konferenser-2017/
Konferens “Gender Shifts and Resource Politics in the Arctic”, 21-23 februari 2017,
http://www.ires.uu.se/kalendarium/tidigare-konferenser-/konferenser-2017/
Folkbildning
Panelsamtal, “Åsikt Uppsala: Vad är sant i postsanningens tid?”, 11 maj, Tovensalen,
Missionskyrkan, Uppsala. https://media.medfarm.uu.se/play/video/6752/ok
Elias Götz, Rysslands Politik i Östersjöområdet: Tre Förklaringar, Almedalsveckan, Visby, July 5,
2017.
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, 1 oktober 2017, Boklansering och diskussion av Ingvar
Svanberg senaste bok ”Historical Aquaculture in Northern Europe”.
Ett heldagsevenemang “Migration: världen i rörelse”, den 18 november 2017, Museum
Gustavianum, besöktes av ca 400 personer.
Evenemanget arrangeras av forskargrupper knutna till de sex områdesstudier som finns vid Uppsala
universitet: Forumen för Afrika-, Kina-, Sydasien-, och Tysklandsstudier, Forum för turkiska studier,
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier samt av Engelska institutionen/Svenska Institutet för
Nordamerika studier och Gustavianum. Mer information finns på
http://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=27392
Teaterkväll ”Jag älskar dig: två föreställningar på temat kärlek”, den 9 december 2017,
Humanistiska teater. Mer information finns på
http://www.ires.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=30880
Internationellt nätverksbyggande
Mottagning vid 49th Annual Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES)
Convention, Chicago, Illinois, USA, den 10 november 2017, besöktes av ca 80 personer.
Se också under punkt 10. Internationalisering.

116

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Sociologiska institutionen
1. Året i siffror
1.1. Övergripande
Prestation
110 Utb grund- och avanc.
nivå
111 Utb avgiftsfinans
studenter
120 Uppdragsutbildning
210 Forskning/Utb
forskarnivå
220 Bidragsforskning
230 Uppdragsforskning
TOTALT

IB

Intäkter

Kostnader

Verksamhetsutfall

UB

7 638 170

22 717 005

25 119 142

-2 402 137

5 236 033

9 508
-1

90 000
1

99 512
0

-9 512
1

0
0

7 916 224
298 090
4 680

20 409 820
7 568 123
609 140

17 483 647
8 027 960
593 166

2 926 173
-459 837
15 974

10 842 397
-161 747
20 654

Fördelning, anställda
Anställda december 2017
Total
Lärare
Professor, anst UU
Professor bef univlektor
Universitetsadjunkt
Universitetslektor, bitr
Universitetslektor
Forskarstuderande
Doktorand
Administrativ
Adm samordnare
Assistent, administrativ
Ekonomiadministratör
Kursadministratör
Personaladministratör
Studievägledare
Forskare
Forskare
Postdoktor
Seniorforskare
Seniorprofessor

Antal anställda
58

Heltider netto
50

Andel kvinnor (%)
59

2
4
1
1
9

2
4
0,75
1
8,5

50
75
0
100
33

20

17,24

55

1
1
1
1
1
2

1
0,5
1
0,95
1
2

100
0
100
100
0
100

7
4
1
2

5
3,84
0,2
1,08

71
75
100
50
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1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Kön
Totalt
Kvinnor
Män

HSTK totalt Andel kvinnor/män
438,03
319,2
73%
118,83
27%

1.3 Utbildning på forskarnivå
Antal studerande på Andel
forskarnivå
kvinnor (%)
41
54%

1.4. Uppdragsutbildning:
n/a

2. Övergripande kommentarer
Frågan om formerna för den länge planerade forskningssatsningen i socialt arbete diskuterades under
året intensivt både på institutionen och i dialog med fakulteten. Institutionsstyrelsen beslutade den 29
november att institutionen är intresserad av att vara värd för Centrum för socialt arbete för forskning,
forskarutbildning och undervisning på grund- och avancerad nivå med en hög grad av
självständighet. Centrum för socialt arbete (CESAR) inrättades av Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 20 december 2017 som en centrumbildning av modell
2b, kategori C vid Sociologiska institutionen och institutionen gavs av fakultetsnämnden i uppdrag
att vara värdinstitution för det. Institutionen välkomnade beslutet om inrättandet av CESAR. Detta
möjliggör både en självständig ställning för socialt arbete och bibehåller möjligheten att utnyttja och
utveckla de forskningssamarbeten som finns mellan sociologi och socialt arbete.
En diskussion om vilket/ vilka kommunikationsspråk som ska användas i det interna arbetet,
svenska, engelska eller båda språken parallellt, har pågått under året. Frågan är komplicerad och det
är viktigt att hitta en balans mellan internationaliseringskraven och de skyldigheter en svensk
skattefinansierad verksamhet har när det gäller att verka för att bibehålla svenskan som ett
fullvärdigt akademiskt språk. Institutionen har efterlyst fakultetsgemensamma riktlinjer i språkfrågan
och välkomnar att sådana diskussioner har påbörjats. En av institutionens doktorander ingår i dessa
diskussioner på fakultetsnivå vilket är värdefullt med tanke på att språkkomplikationerna har varit
särskilt uppmärksammade inom doktorandkollektivet.

3. Kompetensförsörjning
Institutionens rekryteringsstrategi har skiftats tydligt från det gamla karriärsystemet som gynnar
lokala karriärer mot ett system med öppen – helst internationell - konkurrens och rörlighet såväl när
det gäller doktorandantagning som rekrytering av lektorer och professorer. Denna strategi har fått
tydligt genomslag på alla nivåer. För att underlätta en god framtida kompetensförsörjning när det
gäller forskare beslutade institutionen 2014 att starta ett postdocprogram som planerats pågå till
2020. Under 2017 var sammanlagt 5 postdocs anställda vid institutionen.
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För att underlätta en god framtida kompetensförsörjning när det gäller lektorer reserverades medel
för att ge nyanställda lektorer under första året nedsättning av undervisningsskyldigheten (till 50 %
undervisning). För att ersätta pensionsavgångar och trygga institutionens framtid har 1 biträdande
lektorer anställts under 2017 och ytterligare 2 biträdande lektorat utlysts.
Följande rekryteringsprocesser (tillsvidareanställningar) genomfördes eller initierades 2017:
-

universitetslektor i sociologi, med inriktning arbete och organisation
universitetslektor i sociologi, med inriktning kvantitativ metod
universitetslektor i sociologi, med inriktning socialpsykologi
universitetslektorer i socialt arbete
institutionen begärde hos fakulteten att återuppta rekrytering av en professor i
sociologi, särskilt arbete, ekonomi och organisation
ett försök att outsourca delar av kursadministration genom att köpa vissa tjänster av
kvarterets servicecenter har avbrutits i förtid och en kursadministratör på heltid har
anställts under året

Professionella krav som ställs på den administrativa personalen har ökat p g a förändrade och
utökade krav för att kunna på ett optimalt sätt avlasta den undervisande och forskande personalen.
Kompetensutvecklingsinsatser för den administrativa personalen har genomförts i form av en
gemensam strategisk grupputvecklingsprocess som även innefattat arbetsmiljödiskussioner och
studiebesök. Det långsiktiga effektmålet för den påbörjade kompetensutvecklingsprocessen är att
institutionens administrativa enhet i ökad grad ska kunna bidra till en dynamisk forsknings- och
utbildningsmiljö i takt med omvärldens förändrade krav. Optimal användning av den administrativa
personalens kompetens förutsätter också delegerande och stödjande ledarskap. De kollektiva
utvecklingsinsatserna har kompletterats med individuella kompetensutvecklingsinsatser, t ex har
studievägledarna deltagit i vägledarkonferenser och administrativa samordnaren i
ledarskapsutveckling och påbyggnadsutbildning i EU:s projektadministration. Administrativa
personalen är aktiv i sina respektive professionella nätverk inom UU och dessa nätverk är mycket
värdefulla. En av institutionens studievägledare ingår i fakultetens kommitté för lika villkor, och
institutionen följer noga universitetets likavillkorsarbete.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Kursutbudet är indelat i tre huvudämnesområden: sociologi, socialpsykologi och socialt arbete.
Sociologiska institutionen är värdinstitution för socionomprogrammet och personalvetarprogrammet
samt för det forskningsorienterade magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation.
Institutionsstyrelsen beslutade i december 2017 att inleda rekryteringar av tre universitetslektorer i
sociologi med olika inriktningar (arbets- och organisationssociologi, kvantitativa metoder, samt
socialpsykologi).
Personalvetarprogrammet genomgår sedan 2016 en översyn, och arbetet med att revidera
programmet har pågått under 2017 för att programmets nya form ska kunna börja gälla fr o m hösten
2018. Under 2017 har fokus lagts på att utveckla kursinnehåll och samarbete med andra inblandade
programinstitutioner, samt på att lösa frågan om resursfördelningen mellan inblandade institutioner.
Arbetet med att skapa ett nytt sociologiprogram har fortsatt och målet är att ett sådant ska kunna
annonseras ut för först gången till hösten 2019. I slutet av 2017 beslutades att institutionen under
2018 bekostar en lektor på 10% som ska arbeta med utvecklingen av programmet.
Under året beslutade institutionerna inom Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och
organisation (SAEO) att programmet läggs ned fr o m HT18.
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Under våren 2017 genomfördes ett större utvecklingsarbete av institutionens stora Introduktionskurs
som studenter inom sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbete, organisation
och personal läser. Kursen gavs under hösten för första gången i sin nya form. Även kursen Identitet
och kultur, 15 hp, inom Sociologi och socialpsykologi A, genomgick förändringar för att stärka
kursens sammanhang, i synnerhet genom att mer lärartid lades på kursen i form av fler seminarier.
Under året har forskare från Språkverkstaden/Nordiska språk engagerats för att undersöka arbetet
med akademiskt skrivande vid institutionen. Arbetet ska utmynna i en rapport som när den
färdigställts kommer att ligga till grund för en gemensam diskussion om hur institutionens arbete
med studenternas akademiska skrivande kan utvecklas ytterligare. Även samarbetet med biblioteket
rörande stöd av det akademiska skrivandet planeras utökas.
Institutionens arbete med kvalitetshöjande åtgärder inom de kurser som institutionen har inom
lärarutbildningen har fortsatt. Ett kunskapsunderlag rörande sociologisk ämnesdidaktik för
undervisande personal vid institutionens lärarkurser har skapats och denna rapport har även
presenterats och diskuterats nationellt inom sociologisamfundet. Sedan HT17 ges lärarprogrammets
kurs i sociologi inom Samhällskunskap AB inte längre i form av samläsningar med andra kurser i
syfte att öka relevansen av undervisningen för de olika grupperna. Arbete har också pågått med att
öka närvaron av gymnasielärare i denna kurs. Vidare har även blockämnesrådets arbete med
samhällskunskapsämnet utvecklats under 2017.
Arbetet med integrationen mellan utbildning och forskning vid institutionen fortsätter. Flera kurser
ges idag på avancerad nivå som anknyter till institutionens pågående forskning och inom GU finns
ett antal moment som behandlar institutionens forskning.
Sedan hösten 2016 använder institutionen BMC:s system för digitala salsskrivningar (OpenExam)
inom ramen för en kurs och under 2017 implementeras OpenExam på en andra kurs. Institutionens
samarbete med kvarterets servicecenter rörande schemabokning avslutades, samtidigt som det
rörande tentamensutdelning fortgår som tidigare. Institutionen har även infört en schablonmässig
timtilldelning som tillfaller lärare inom kurser med studenter med funktionsnedsättningar i syfte att
skapa tid för kursansvariga och övriga lärare att hantera dessa fall i lugn och ro.
Socionomprogrammet har under 2017 fått såväl ny organisatorisk form som ny programsamordnare.
Den nya formen träder i kraft först 2018 och behandlas i verksamhetsplanen för 2018.
Kursmomentet Personlig, professionell utveckling (PPU) som tidigare låg som en strimma från
termin 1 till 5 (10 hp) har delats in i fem kurser (5x2 hp), en för varje termin med separata
kursplaner. De övergripande målen kvarstår och ger en tydlig ram för hela kursmomentet. PPUkurserna har även fått förstärkning med två basgrupplärare bestående av socionomer rekryterade från
fältet samt en dramapedagog från Stadsteatern som arbetar med bl.a. värderingsövningar. Det nya
kurskonceptet har rönt stor uppskattning bland studenterna och särskilt förstärkningen med praktiskt
verksamma socionomer som lärare har uppskattats.
Det institutionsövergripande projektet rörande studenternas akademiska skrivande pågår även på
socionomprogrammet och ingår i Språkverkstaden/Nordiska språks projekt. Med utgångspunkt från
detta arbete har ett forskningsprojekt initierats där forskare från Nordiska språk tillsammans med
programsamordaren kommer att följa studenternas arbete med loggskrivande på PPU.
Under hösten genomfördes kursen handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) utifrån den
pedagogiska modell som utvecklades under 2016, med nya rutiner för planering och rekrytering av
H-VFU-platser. Avtalet mellan Uppsala kommun och samhällsvetenskapliga fakulteten gällande den
praktiska utbildningen inom socionomprogrammet är under utvärdering av en extern forskare från
FoUU Region Uppsala. Rapporten beräknas vara klar under vårterminen 2018 och med
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utgångspunkt från denna utvärdering kommer arbetet med att upprätta ett motsvarande avtal mellan
samhällsvetenskaplig fakultet och Uppsala Läns Landsting (numera Region Uppsala) att återupptas.
Det kvalitetshöjande arbetet med kursplanerna fortsätter och under året har kursen Sociala villkor
och sociala problem II varit i fokus. Kursplanen har genomgått större förändringar i syfte att få en
tydligare progression i förhållande till kurserna på termin 1 och ämnet socialt arbete betonas i
kursinnehållet. Arbetet med att stärka kopplingarna till socialt arbete på kurserna psykologi ur ett
livsloppsperspektiv 7,5 hp samt samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete 7,5 hp fortsätter
i ett samarbete med respektive studierektorer. Under hösten har en ny professor i socialt arbete
rekryterats med tillträde den 1 mars 2018 samt två biträdande lektorer med tillträde under VT 18.

5. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå
Forskningen vid Sociologiska institutionen är i huvudsak teoribaserad empirisk forskning, ofta med
en anknytning till det omgivande samhället och ofta med fokus att överbrygga klyftan mellan teori
och "det empiriska". Forskningen handlar om sådana viktiga sociala fenomen som identitet,
värderingar, politik, välfärd och olika aspekter av "det sociala". Därvid gör sig också frågor om
ontologi och epistemologi aktuella.
En betydande del av institutionens forskning bedrivs inom ramen för forskargrupper.
Forskargrupperna fungerar som plattformar för idéutbyte och koordinering av forskningsaktiviteter.
En forskargrupp kan etableras när det finns en kritisk massa av forskare som arbetar med liknande
tema och en önskan att organisera sig som forskargrupp. Alla doktorander och nästan alla lärare
deltar regelbundet i minst en grupp. Under året har följande forskargrupper varit aktiva: Välfärd och
livslopp, Cultural Matters Group och The Uppsala Laboratory of Economic Sociology. Medel (och
tid) avsätts för att fortsätta uppbyggandet av forskargrupper för att kunna erbjuda forskarna
intellektuellt stimulerande arenor.
KoF17-utvärderingen genomfördes under våren 2017 och innefattade både självvärdering och
panelbesök med fokus på forskarutbildning, forskningsprofil och forskningsstrategi, rekrytering,
finansiering, internationalisering samt publikationsstrategi. Självvärderingen besvarades av 40 av
sammanlagt 48 anställda. Enligt den var institutionens styrkor medvetenhet om publiceringars
betydelse, kvalitetsutveckling (på båda dessa var institutionen nr 5 av 52 utvärderade institutioner),
stimulering av vetenskapliga resonemang och kritiskt tänkande (nr 4 av 52), ett öppet och livligt
seminarieklimat (nr 11); möjlighet att bedriva god forskning (nr 8) och långsiktig
forskningsutveckling (nr 13). De i självvärderingen identifierade svagare punkterna var
möjligheterna att positionera sig internationellt (nr 33 av 52) samt kopplingen mellan undervisning
och forskning (nr 34 av 52).
KoF17-panelen uttryckte sin uppskattning över de åtgärder som institutionen har vidtagit sedan
KoF11 (”Enormous renewal through new recruitments of energetic researchers on all levels since
the last evaluation”). Vidare identifierade panelen institutionens främsta styrkor i konkurrenskraftiga
rekryteringar på alla nivåer, en aktiv seminariekultur, en väldefinierad forskningsprofil genom
forskargrupperna, en väl genomtänkt publiceringsstrategi samt en strävan efter att öka
externfinansieringsgraden. Utvecklingspotential fanns däremot i internationella nätverk och
internationell mobilitet, externfinansiering, antalet högstatuspubliceringar, kopplingen mellan
forskning och undervisning, i aktiva åtgärder för karriärutveckling, samt i förbättrad
rekryteringsstrategi och förmåga att navigera i de regelsystem som styr statliga rekryteringar.
Samtidigt konstaterade panelen att strategin med att organisera forskning i form av forskargrupper
”has helped a lot to improve the backdrop for doing research and to promote the development of
ideas, project applications for grants and publications. The department is encouraged to proceed
along this track” panelen konstaterade också att “Though the research groups have helped quite a
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lot to focus the department’s research on common topics and to develop an inspiring environment,
forcing researchers to commit themselves exclusively to one of these groups would involve too much
organization of research with a negative effect on creativity. Also, there should be sufficient space
for research that does not fit in one of the existing groups”. Detta innebär en balansgång mellan
strävan efter att skapa utrymme för forskningsinitiativ utanför forskargruppernas ramar, och
samtidigt undvika att hamna i den fragmentering som i både KoF07 och KoF11 identifierades som
ett av de största problemen.
KoF17-rapporten har initialt diskuterats med forskargruppsledarna och man har kunnat konstatera att
panelens rekommendationer i allt väsentligt stämmer överens med den långsiktiga strategi som
institutionen har redovisat i verksamhetsplanen. Högre kvalitet i allt som institutionen gör kvarstår
som ett övergripande mål. Ökad publicering i ledande samhällsvetenskapliga tidskrifter är ett av de
viktigaste målen. Målsättningen är att inom ett 5-10-årsperspektiv ha fördubblat både antalet
publikationer i ledande tidskrifter samt andelen externfinansiering i forskningen. Institutionen
initierade under 2015 ett incentivprogram som syftar till att höja kvaliteten i dess vetenskapliga
publicering. Programmet pågår och medel för genomförandet finns reserverade till 2020.
Institutionen strävar efter att öka rekryteringen av internationellt erkända forskare och öka
internationella forskningskontakter.
Flera nya ansökningar om forskningsmedel har inskickats till forskningsråden och ett stort (> 10
mkr) EU-finansierat (ERC-) projekt har startat under ledning av en av de nyrekryterade biträdande
lektorerna.
Den största delen av fakultetsanslaget, ca. 8,2 mkr (47 %), användes för finansieringen av
forskarutbildningen. Under höstterminen 2017 antogs sju nya doktorander varav fem är
fakultetsfinansierade, en är finansierad med projektmedel, och en genom forskarskolan inom
Uppsala Antibiotic Center (UAC). Detta innebär att institutionen i slutet av 2017 hade doktorander
genom tre olika forskarskolor: förutom UAC även genom forskarskolan i ämnesdidaktik vid UU
samt genom en gemensam forskarskola med Linköpings universitet, KTH och UU finansierad av
Mistra/Formas. Vid slutet av 2017 hade institutionen sammanlagt 20 aktiva doktorander med
finansiering, därutöver ett tiotal doktorander med låg aktivitetsgrad, vars finansiering har upphört.
Institutionen antar sedan 2015 fakultetsfinansierade doktorander vartannat år för att få in större
doktorandkohorter och därmed kunna erbjuda doktoranderna en mer stimulerade forskningsmiljö
samt möjliggöra att de nyantagna doktoranderna kan genomgå institutionens obligatoriska
forskarutbildningskurser tillsammans.
Samtliga huvudhandledare har varit aktiva forskare. Både professorskollegiet och handledarkollegiet
har fortlöpande diskuterat olika metoder att säkerställa kvalitén i forskarutbildningen. Doktorander
har deltagit i utformandet av kurser och hänsyn har tagits till de individuella forskningsbehoven.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
n/a
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7. Ekonomisk redovisning i tabellform
7.1. Redovisning av intäkter, kostnader, resultat för verksamhetsgrenarna
UGA, FUF, bidragsforskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildning.
Prestation
110 Utb grund- och avanc.
nivå
111 Utb avgiftsfinans
studenter
120 Uppdragsutbildning
210 Forskning/Utb
forskarnivå
220 Bidragsforskning
230 Uppdragsforskning
TOTALT

IB

Intäkter

Kostnader

Verksamhetsutfall

7 638 170

22 717 005

25 119 142

-2 402 137

5 236 033

9 508
-1

90 000
1

99 512
0

-9 512
1

0
0

7 916 224
298 090
4 680

20 409 820
7 568 123
609 140

17 483 647
8 027 960
593 166

2 926 173
-459 837
15 974

10 842 397
-161 747
20 654

7.2. Summa under året beviljade nya externa anslagsmedel per
anslagsgivare.
Anslagsgivare
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Riksbankens Jubileumsfond
Vetenskapsrådet
Forte
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
European Research Council
Summa

UB

Bidrag
tkr
202
1896
1626
9880
700
25
14183
28512

7.3. Summa under året beviljade nya stipendier per anslagsgivare, samt
förteckning över postdoc-stipendiater.
n/a

8. Ledning: prefekt, bitr./stf. prefekt, studierektorer, adm.
ledningsfunktion.
Institutionsledningen bestod under våren 2017 av Ilkka Henrik Mäkinen (prefekt), Sandra Torres
(bitr. och stf prefekt), Hannah Bradby (studierektor för forskarutbildningen), Fredrik Palm
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(studierektor för grundutbildningen) och Helena Olsson (administrativ samordnare). inför hösten
2017 tillkom Michael Allvin, som tog över posterna som bitr. och stf prefektfrån Sandra Torres.
Avsättning av tid för de akademiska ledningsfunktionerna (prefekt, studierektor) har varit relativt
liten. Detta har möjliggjorts genom att en administrativ ledningsfunktion (administrativ samordnare)
konsoliderats samt att institutionen har två studievägledare som förutom studievägledning även
avlastar studierektorer och programsamordnare. Ledningsstruktur och dess omfattning bedöms vara
väldimensionerad i förhållande till verksamhetens dimensionering och organisation.

9. Redovisning av forskning
9.1 Redovisning av publicering vid institutionen sker genom att
institutionens uppgifter om publicering rapporteras in i DiVA.
9.2 Om det vid institutionen finns professor/er som under
verksamhetsåret haft sabbatstermin inges en kort redovisning av
forskningsutfallet av denna termin.
Professor Patrik Aspers, sabbatstermin HT 2017. Det bör noteras att Aspers har lagt samman den av
fakulteten givna sabbatsterminen och den av fakulteten beslutade tiden för forskningen som
tillkommer f.d. prefekter till ett forskningsår (1 sep 2017- 31 Aug 2018). Aspers tillbringar under
denna period 9 månader i Bielefeld, vid Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF, som är ett
Advanced Study Center), vilket också bekostar en del av vistelsen. Vid ZiF deltar Professor Aspers i
ett forskningsprojekt med titeln ”In Search of Global Labor Markets”. För detta projekt har Aspers
skrivit en artikel, ”Sailing together from different shores”. En review artikel, ”How are markets
fashioned” har sammanställts och skickats in. En artikel, Forms of Unicertainty Reduction har gjorts
färdig och accepterats för publicering i Theory and Society (2018). Under hösten gav Aspers
föreläsningar inom Tyskland, i Bielefeld, och i Hamburg, där han var inbjuden att ge
gästföreläsningen inför det tyska ekonom-sociologiska sektionens årsträff. Sabbatsåret ägnas
huvudsakligen åt arbete med boken med den preliminära titeln: ”Reduction of Uncertainty”. Manus
beräknas vara klart till HT 18.

10. Internationalisering
10.1 De viktigaste aktiviteterna på internationaliseringsområdet rörande
utbildning, forskarutbildning och forskning samt annan rörlighet
I oktober organiserade institutionen den årliga ämneskonferensen i sociologi, i vilken ca 50 deltagare
från hela sociologisverige deltog. Under årets konferens diskuterades frågor om internationalisering,
sociologins som gymnasieämne, samt sociologins ämnesdidaktik.
De flesta utbyten inom institutionens grundutbildning har skett genom Internationella kansliet, men
sedan hösten 2016 har institutionen ett ERASMUS-institutionsavtal med universitetet i Heidelberg i
Tyskland. Det finns en ambition att utöka antalet institutionsavtal, likaså det internationella utbytet
på masternivån, men under 2017 har detta inte kunnat prioriteras eftersom personella resurser har
behövts för andra prioriterade områden. Samtliga personalkategorier har uppmuntrats att delta i
personalutbyten genom ERASMUS. Att så inte skett har huvudsakligen berott på tidsbrist.
En del av internationaliseringen är institutionens ansträngningar för internationell rekrytering. Flera
internationella postdocs har anställts, likaså doktorander direkt från utländska universitet.
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Ekonomiska resurser har avsatts för gästforskare under längre och kortare perioder. Bland dessa
finns internationellt erkända forskare från de mest framstående universitet och forskningsinstitut.
Flera av institutionens forskare har varit aktiva i internationella nätverk, i vissa fall i ledande
ställning, och deltagit även på andra sätt i internationella forskningssamarbeten samt haft uppdrag i
internationella vetenskapliga organisationer och sammanslutningar. Sammanlagt 32 forskare
(inklusive doktorander) har deltagit vid totalt 92 internationella konferenser i 18 länder.
Både doktorander och seniora forskare har uppmuntrats att tillbringa kortare eller längre perioder vid
utländska universitet, företrädesvis i världsledande institutioner, och genom samarbetet inom ramen
för U4- avtalet. Ett exempel på planerade större internationaliseringsinitiativ är initiativet av
forskargruppen Uppsala Laboratory of Economic Sociology som syftar till att etablera nätverk av
ekonomisk sociologiforskning i Europa. En handfull ledande institutioner har identifierats som
potentiella partners och tanken är att senare kunna ansöka om finansiering på europeisk nivå.
Ökad internationell rekrytering är en positiv företeelse men den medför även komplikationer när det
gäller undervisningsmöjligheter (merparten av institutionens kurser ges på svenska), samt
möjligheter till aktivt deltagande i arbetet i olika kollegiala organ. (se vidare under avsnitt 2).

10.2 Gästforskare och gästdoktorander: namn, titel, universitet, land och
veckor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guest researcher at the Department, June 11th -17th 2017, Giuseppina Cersosimo, Ph.D.;
Associate Professor of Sociology, Department of Medicine, Surgery & Dentistry - Scuola
Medica Salernitana, University of Salerno (Italy)
Jenny Phillimore, Professor of Migration and Superdiversity, University of Birmingham,
UK, 1 vecka
Dr. Ruth Penfold-Mounce, Senior Lecturer in Criminology at the University of York.
Jeff Kidder, Northern Illinois University
Helen Roberts, Professor of Child Health Research, University College of London, 1 vecka
Eva Duda-Mikulin, Research Associate, Positive & Sustainable Communities, Research
Centre for Social Change: Community Wellbeing, Faculty of Health, Psychology & Social
Care, Manchester Metropolitan , 1 vecka
Iivi Riivits-Arkonsuo, Associate Professor, Tallin University of Technology, Estonia &
Cost-Action ROSENet’s Working Group on Civic Exclusion, 4 dagar
Anna Heenan, Postgraduate Teaching Assistant & PhD Candidate, University of Exeter, UK
(deltog i forskargruppen Välfärd och Livslopp under hela hösten 2017 även om hon rent
formellt var en gäst av juridiska Institutionen)
Simone Bräuchli, PhD Candidate, University of Zurich, Switzerland (deltog i
forskargruppen Välfärd och Livslopp under hela hösten 2017 även om hon rent formellt är
en gäst av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier)

10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner: namn , titel, universitet,
land, antal veckor (avser personer som är verksamma vid institutionen,
även doktorander).
Patrik Aspers
• Center for Interdisciplinary Research, University of Bielefeld (October to December, part of a
sabbatical year)
Alexander Dobeson
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• Newcastle University, Storbritannien, September-December 2017.
Marie Flinkfeldt
•Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanien, 2 dagar (inbjuden av professor Carlos Roca
Cuberes vid institutionen för kommunikation)
•University of California at Santa Barbara (UCSB), USA, 4 veckor (inbjuden av professor Geoffrey
Raymond vid sociologiska institutionen)
Sandra Torres:
• University of Ljubljana, Slovenia, 2 veckor, (inbjuden av Faculty of Social Sciences)
• University of Bristol, UK, 3 dagar (inbjuden av Faculty of Social Sciences and Law & the Faculty
Research Group on Ageing and the Life Course)
• University of Helsinki, Finland, 4 dagar (inbjuden som föreläsare av det COST-finansierade
‘Training School’ organiserad av ROSEnet (the Research Network on Reducing Old-Age Social
Exclusion)

11. Samverkan med det omgivande samhället
Institutionens seniora forskare har varit sakkunniga i forskningsråd, bedömt tjänster inom och utom
landet, deltagit i redaktionsråd samt i ledningsgrupper för forskarnätverk både nationellt och
internationellt. Samverkansuppdragen har innefattat föreläsningar, styrelseuppdrag och
nätverksuppdrag. Ett antal forskare har blivit intervjuade i tidningar, radio och TV.
Nedan följer några exempel på forskarnas samverkan med omgivande samhället och med
forskarsamhället som inte redovisats i tidigare stycken. Denna lista är av utrymmesskäl inte
komplett.
Forskargruppen Välfärd och Livslopp organiserade ett symposium om ’Caring for migrants and
migrants who care – difference in the Swedish welfare state’ inom ramen för 2nd Conference on
Racism and Welfare som anordnades av Uppsala University’s Centre for Multidisciplinary Studies
on Racism (CEMFOR).
Karin Alexanderson har lett projektet Skol-BIM, som är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala
universitet och Regionförbundet i Uppsala. Syftet med projektet har varit att bidra till att utveckla
skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar, som lever i familjer med missbruk,
så att eleverna ska klara sin skolgång utifrån skolans mål och därmed förbättra sina möjligheter till
ett gott liv, här och nu och som vuxna.
Siv-Britt Björktomta har föreläst vid Ersta Sköndal Bräcke högskola; Tibble gymnasium i Täby,
representerat Socionomprogrammet vid möten på Socialstyrelsen, ang. nya föreskrifterna om krav på
behörighet för socialsekreterare samt deltagit i samarbete med olika delar i länet, FoU Region
Uppsala samt socionomprogrammets lärare från andra institutioner på UU, blivit intervjuad i P4
Radio Uppland, skrivit remissyttrande över Universitetskanslersämbetets rapport ”Förslag till
examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso-och sjukvården (U2017/00778 /UH)”
(Siv-Britt Björktomta, Monica Buhrman, Linda Stafbom, sekreterare), blivit inbjuden till en
workshop av forskargruppen vid Avdelningen Helse- og sosialfag på Høgskolen i Østfold för arbete
med en gemensam antologi, presenterat ett paper vid Navigating Knowledge Landscapes – First
International Conference on Health and Person-Centered Care in Digital Society in Halden, Norway,
presenterat paper vid Second International Symposium on Cross-disciplinary Research in the Health
Humanities: Knowledge Landscapes and Perspectives in the Digital Health Society, Amsterdam.
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Hannah Bradby har skrivit i ‘Cost of Living’ blog, open access, ingått i ledningsgruppen för
Medical Humanities Forum, Uppsala University, deltagit i filmprojekt inom UPWEB research
project, varit redaktör för Medical Sociology Specialty, Frontiers Open Access journal, Ethical
evaluator for Horizon 2020 project ‘RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in
Europe and Beyond’ with 14 Universities, Advisory Board member for ‘The impact of unpaid public
work on health and well-being: informal careers of women married to men who are senior military
officers’, Old Dominion University, USA, deltagit i Roundtable discussion with care providers and
academics at CEMFOR Racism and welfare conference, ‘Att förstå och åtgärda diskriminering inom
hälso-och sjukvården’.
Marie Flinkfeldt har hållit föredrag vid Skaraborgsinstitutet i Skövde (som är en FoU-enhet vid
regionen Västra Götaland).
Henrik Fürst har haft externt utvärderingsuppdrag om folkbildning och estetiska kurser på
folkhögskola för Folkbildningsrådet, intervjuats i Tidningen Skriva, samt vid SR P1 Kultur, SR P4
Uppland, hållit populärvetenskaplig föreläsning om hur man blir en skönlitterär debutant,
Akademihotellet.
Gunhild Hammarström ha ingått i Arbetsgruppen för serier och cirklar, Uppsala Senioruniversitet,
Hållit en föreläsning för Pensionärsuniversitetet i Härnösand över temat ”Carl von Linnés syn på
människans åldrande” .
Tora Holmberg har medverkat vid Filosofiska rummet, P1, ”Människan och djuren – hur ska
relationen se ut?”.
Magdalena Kania Lundholm har varit intervjuat av UNT om ”Socialt sammanhang viktig för att
bryta utanförskapet”.
Ilmari Käihkö har publicerat op-ed in Helsingin Sanomat, varit redaktör för main foreign and
security policy blog Ulkopolitist, Education quality system auditor of the Finnish Defence
Univerysity on behalf the Finnish Education Evaluation Centre (KARVI), which resulted in the
following evaluation: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Finnish education evaluation centre)
publication 8:2017 (Ilmari Käihkö, Mikko Luoma, Petri Alkiora, Pirjo Hiidenmaa, Kirsi Levä, Tarja
Frisk and Matti Kajaste.
Isis Lindfeldt har varit gästföreläsare hos Polisen för att prata om likabehandling, jämställdhet och
mångfald. 150 chefer deltog på föreläsningen, gästföreläsare vid Ersta Sköndal Högskola och
undervisade blivande sjuksköterskor i temat migration , hälsa, folkhälsa, trauma.
Elisabet Näsman har varit föreläsare vid Barns delaktighet och utsatthet för våld, utbildningsdag,
Rimforsa, arr. Länsstyrelsen Östergötlands län, Utsatta barns delaktighet, arr. Socialtjänsten
Danderyd, Barns liv med missbruk för fritidsledare arr. Blå bandet, om barn som utsatts för våld.
Planeringsdag för Kvinnofridslinjen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Om våldsutsatta barn möter
familjerätten, på uppdragsutbildning, Om Barnperspektiv och barns delaktighet, Internationell
kandidatutbildning i Socialt arbete, Gävle högskola, Barn som upplevt våld möter familjerätten i
Uppdragsutbildningen Trappan, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Utsatta barn, barnperspektiv och
barns delaktighet i Kursen Barn som anhöriga, Ersta Sköndahls högskola, arr. NKA, Intervjuad i P4
Västmanland, Webbinarium arr. SKL, Intervjuad för tidningen Förskolläraren, Intervjuad för
Accent, Referee av artikeln "The (in)visibility of children's well-being: everyday lived experiences
of assessing and categorizing well-being within the Danish kindergarten." för tidskriften Childhood,
Frukostseminarium, projektet Målkonflikter i socialtjänstens arbete med utsatta barn, arr. Stiftelsen
Allmänna Barnhuset, Spridningskonferens för Projektet Skol-BIM, Rådgivare för FOU Södertörn
angående ett bedömningsstöd för socialsekreterare om umgänge när barn är placerade,
Plenarföreläsare Barns delaktighet, FORSA årsmöte, Seminariepresentation Schools´ responsibility
127

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

for children and young people whose parents have addiction problems I did not go so much to
school. When I went to school, I could not concentrate - type. på internationella konferensen
Children as Carers, Malmö arr. NKA, Plenarföreläsare Barns liv med föräldrars missbruk, arr.
Junis, Plenarföreläsare Barns liv med missbruk, MAIA-konferens i Enköping, arr Blå bandet,
Plenarföreläsning Berättelser från barn och unga i familjer med missbruk och fattigdom - om hur
livet påverkas och vilket stöd de önskar. i konferensen METODER FÖR ATT STÖDJA BARN
OCH FÖRÄLDRAR VID MISSBRUK OCH BEROENDE, Stockholm arr. RFMA, Plenarföreläsare
Barn och ungdomar berättar om sitt liv med föräldrars missbruk. Hur kan barnen påverkas och
hantera det? vid konferensen Redovisning av 2017 års narkotikakartläggning, Linköping, arr.
Länsstyrelsen Östergötland.
David Redmalm har varit Consultant for a play on the theme of posthumanism by playwright Johan
Åkesson at Gothenburg City Theater, medverkat vid “Sociologi för scen: Närhet och intimitet i
världens ensammaste land”, ‘Möt våra senaste realitystjärnor,’ Gotlands allehanda, Interview about
the sharing of animal videos online; Consultant for a play on the theme of posthumanism by
playwright Johan Åkesson at Gothenburg City Theater.
Sandra Torres var medlem i den vetenskapliga expertgruppen för SOU-Utredningen Nationella
Kvalitetsplan för Äldreomsorgen, hade uppdrag som ‘Associate Editor’ för den internationella ‘peerreviewed’ tidskriften ’International Journal for the Study of Ageing and Later Life’ , medlem i
redaktionsgruppen för följande den internationella ‘peer-reviewed’ tidskrifter: Ethnicity and Health;
Journal of Aging Studies; Society, Health and Vulnerability; Socialvetenskaplig tidskrift’, var
ordförande (tillsammans med Allen Glicksman, Philadelphia Aging Corporation, USA) av
‘Gerontological Society of America’s Informal Interest Group on International Aging and
Migration’ (250+ medlemmar vid årets slut), var styrelsemedlem av RC-11 ’Research Committee on
Aging’ av den ’Int’l. Sociological Association’, Styrelsemedlem i Sveriges Gerontologiska Sällskap
(SGS), Ordförande (tillsammans med Ariela Lowenstein, Haifa University, Israel) för ‘Working
Group on the Civic Exclusion’ för det ‘COST-finansierade forskningsnätverket ’Reducing Old-Age
Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) , var medlem Steering
Committee och the Management Committee för det COST- finansierade forskningsnätverket
‘Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet)’ , var
medlem i det FORTE-finansierade nätverket om socialvetenskaplig forskning om äldre ,
organiserade (tillsammans med Allen Glicksman, Philadelphia Aging Corporation) ett symposium
om internationell migration och befolkningsåldrande som ägde rum inom ramen för: the 21st World
Congress of Gerontology and Geriatrics, San Francisco, USA, organiserade (tillsammans med
doktoranden Karin van Holten, Kalaidos University of Applied Sciences, Switzerland) ett
symposium om ‘Media Representations at the Intersection of International Migration and Population
Aging’ som ägde rum inom ramen för 14th IMISCOE Conference, in Rotterdam, The Netherlands,
föreläste vid Forskning Pågår: att åldras på lika villkor; ett samarrangemang av Regionförbundet
Uppsala län & Uppsala Universitet för äldreomsorgspraktiker och politiker inom regionen
(föreläsningstitel: ‘Lika villkor I livets sista tid: när tvärkulturella möten ställer till det’) , föreläste
om forskarutbildning inom ramen för heldags workshop med titel ’Kommundoktorander i Uppsala
län’ som arrangerades av Region Uppsala – FoU-avdelningen i syfte att utforska de kommunala och
regionala möjligheter att satsa på kommundoktorander inom socialt arbete i framtiden,
Gerontological Society of America (GSA) tilldelade professor Torres den s.k. ‘fellow status’ (efter
rekommendation och prövning).
Erika Willander har deltagit Panel discussion Sveriges osynliga religositet? lead by Björn Wiman,
Dagens Nyheter, at Gothenburg Book Fair, Gothenburg; Public lecture Hur sekulärt är Sverige? and
panel discussion orgnized by the research magazine ”Forskning and Framsteg”, Almedalen, Visby;
UR Samtiden – Bildning, mod och motstånd Myten om världens modernaste land.
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Statistiska Institutionen
1. Året i siffror
1.1 Övergripande
•
•
•

Omsättningen 2017 var 24,4 miljoner kronor. Detta är en minskning med 1,7 miljoner kr
jämfört med år 2016.
Årets resultat var -2,8 miljoner kronor.
Under året anställdes en biträdande lektor samt två doktorander.

Anställda december 2017

Antal anställda

Heltider netto

Andel kvinnor (%)

22

21

35

Professor, anst UU

2

2

0

Professor bef univlektor

1

1

100

Universitetsadjunkt

1

1

0

Universitetslektor, bitr

1

1

0

10

9,14

40

6

5,5

33

1

1

100

Total
Lärare

Universitetslektor
Forskarstuderande
Doktorand
Forskare
Forskare

1.2 Grundutbildning: antal studenter, utbytesstudenter mm.
Se även punkt 4.
Kön

HSTK
Totalt

Andel
Kvinnor/män

Totalt

256,51

Kvinnor

100,88

39%

Män

155,63

61%

1.3 Forskning och forskarutbildning
Antal studerande på Andel
forskarnivå
kvinnor
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11

36%

Under 2017 utlystes tre doktorandtjänster vid ett tillfälle (april). Det var 70 sökande och två
doktorander (en kvinna, en man) antogs. Ingen lic- eller doktorsexamen under 2017.

1.4 Uppdragsutbildning
Följande kurser gavs som uppdragsutbildning:
Probability Theory and Statistical Inference 1, 7.5 c. 8ST065
Econometrics, 7.5 c. 8ST092
Time Series Analysis, 7.5 c. 8ST093
Applied Statistical Methods, 7.5 c. 8ST094

Antal studenter

Från

2

Capital University of Economics and Business, Beijing,
China

Vt 2017

4

Tianjin University of Finance and Economics, School of
Statistics, Tianjin, China

Vt 2017

3

Central University of Finance and Economics, School of
Statistics, Beijing, China

Ht 2017

2. Övergripande kommentarer
Under året anställdes en biträdande lektor (man) samt antogs två doktorander (en kvinna och en
man). Ytterligare en doktorandtjänst var utlyst men ingen av de övriga sökande ansågs vara lämplig.
Institutionen har ingen formell språkpolicy. De nuvarande anställda med annat modersmål än
svenska försöker lära sig och vill att vi har möten på svenska. De med svenska som modersmål går
snabbt över till engelska när det behövs. Problemet är att de som inte behärskar svenska tillräckligt
bra inte kan undervisa på svenska och inte kan bidra med viss typ av administration.
Belastningen/kraven blir då snedfördelat mellan de som behärskar svenska och de som inte gör det.

3. Kompetensförsörjning
Institutionen har ingen egen teknisk-administrativ personal anställd utan delar dessa personalgrupper
med vår granninstitution Informatik och media. Detta avsnitt gäller endast lärare och doktorander.
Styrkor. Institutionen har många engagerade medarbetare. Forskningsaktiviteten vid institutionen har
ökat. Institutionen ser ett ökat intresse för statistikstudier och utbildningen är uppskattad av studenter
och håller en mycket hög kvalitet enligt senaste HSV-utvärderingen.
Främsta utmaningar. Institutionen har en liten kritisk massa dvs få anställda vilket bland annat leder
till en sårbarhet när det gäller tjänstledigheter, föräldraledigheter och sjukskrivningar. Få anställda
leder också till svårigheter med bemanningsplanen och att erbjuda tid till utvecklingsarbete.
Institutionen har för lite externa medel. Institutionen har under 2016 och 2017 inga disputationer och
det är synnerligen viktigt att anställa två doktorander varje år.
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Utvecklingsområden. Institutionen behöver utöka den kritiska massan, vilket innebär att institutionen
behöver anställa fler. Rekryteringarna behöver göras i en kontrollerad takt fördelat på de kommande
åren. Institutionen behöver utöka forskningsmedlen både när det gäller externa medel men även
fakultetsmedel. Institutionen hade under 2016 och 2017 inga disputationer och det är synnerligen
viktigt att anställa två doktorander varje år för att få en kontinuerlig disputationstakt.
Karriärvägar och kompetensutveckling. Institutionen uppmuntrar lärare att delta i den
kompetensutveckling som finns på universitet i form av tex pedagogiska kurser, handledarkurser
samt ledarskapskurser. Institutionen har också arrangerat egna kurser tex i kommunikation. Samtliga
medarbetare erbjuds att delta i internationella och nationella konferenser. Institutionen har haft
möjlighet att under de senare åren erbjuda flera lektorer lektorsforskning av olika omfattning (3050%). Den ökade lektorsforskningen har bidragit till det ökade antal publikationer vi sett under de
senaste åren. Under 2017 antogs en lektor till docent och ytterligen en lektor kommer att ansöka om
docentbehörighet under 2018. Institutionen anställde två biträdande lektorer 2016-2017 med 70%
forskning inom tjänsten.
Prioriteringar. Då det är brist på disputerade statistiker är anställning av doktorander av högsta
prioritet. Ett annat prioriterat område är att erbjuda lektorsforskning. Detta dels för att höja
kompetensen hos lärarkollegiet men även för att vid tillsättningar kunna konkurrera med andra
statistiska institutioner i landet.
Jämställdhetsintegrering och lika villkor. Statistiska institutioner har av tradition dominerats av män.
Könsfördelningen vid vår institution är någorlunda jämn på lektorsnivå (4 kvinnor/6 män). Under
institutionens 100-åriga historia har de rekryterade professorerna utan undantag varit män. Större
delen av institutionens ledning förändrades juli 2017 och den nuvarande ledningen har för första
gången en övervikt av kvinnor.
Grundutbildningen i stort har en relativt jämn könsfördelning men andelen kvinnor minskar ju högre
upp i utbildningen vi ser. Antal kvinnor på forskarutbildningen är genomgående låg och vi
uppmuntrar konsekvent kvinnor att söka doktorandtjänster.

4. Kommentarer kring grundutbildningen
Grundutbildningsuppdraget år 2017 för Statistiska institutionen uppgick till 243,0 helårsstudenter
(hst). Detta är oförändrat jämfört med år 2016. Utfallet blev registreringar motsvarande 256,5 hst, en
positiv differens på 13,5 hst. På uppmaning från Samhällsvetenskapliga fakulteten gjordes under
2017 en medveten neddragning av antal registreringar, främst på A-nivå, för att minska
överproduktionen. År 2016 var utfallet 287,2 hst, år 2015 298,9 hst, år 2014 290,7 hst, år 2013 316,8
hst och år 2012 296,5 hst.
Uppdraget motsvarar 190,0 helårsprestationer (hpr). Statistiska institutionens utfall blev 235,6 hpr,
en positiv differens på 45,6 hpr med prestationsgraden 82% (235,6/287,2). Ingen ersättning från
fakulteten för överproduktion utdelades. Av de registrerade studenterna var 39% kvinnor och 61%
män.
Institutionen har under flera år nu arbetat aktivt med att rekrytera studenter till fortsättningskurser i
statistik. Detta, tillsammans med en god arbetsmarknad för statistiker, har gett resultat i ett ökat antal
studenter som söker statistikkurser. Tyvärr så kan inte institutionen i nuläget få det antal platser vi
önskar, vilket är oroande, då behovet att utbilda statistiker är stort.
Grundnivå. Statistikkurser erbjuds som fristående kurser på A, B och C-nivå. Statistikkurser läses
också som programkurser inom ekonomprogrammet, pol. kand. programmet,
samhällsvetarprogrammet och samhällsplanerarprogrammet. En kurs, Grundkurs i statistik. 7,5 hp,
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ges för studenter på Kandidatprogrammet i Kultur- och samhällsanalys (Hist-fil).
Statistiklektorer har också undervisat på grundutbildningskurser på Institutionen för Kostvetenskap,
Institutionen för Informatik och Media samt på Farmaceutiska fakulteten.
Avancerad nivå. Ht 2017 antogs 17 studenter (19 studenter år 2016, 20 studenter år 2015, 21
studenter år 2014, 20 studenter år 2013), varav 9 kvinnor, till Masterprogrammet i statistik. Av dessa
17 studenter är 4 internationella studenter (3 kvinnor).
Institutionen gav två kurser, Quantitative Methods (7,5 c.) och fortsättningskursen Quantitative
Methods II (7.5 c.) för masterstudenter inom Samhällsvetarmastern.
Utbyte. Samtliga fyra delkurser på B-nivån i statistik ges, om intresse finns, på engelska och kan
således läsas av utbytesstudenter. Under höstterminen 2017 tog institutionen emot sex
utbytesstudenter från Kina. Tre studenter från Zhejiang University, China som stannade en halv
termin samt tre studenter från Central University of Finance and Economics, School of Statistics,
China, som läste hela B-nivån i statistik (30hp) under hösten. Totalt under år 2017, inkluderande
Erasmus-studenter, motsvarar antalet utbytesstudenter ca 5 hst.
Distans. Distansundervisning har ej erbjudits under år 2017.
Pedagogiska projekt och pedagogisk utveckling. En förstärkning av den interna prislappen för
samhällsvetarstudenter, samt omklassificeringen av en del platser som naturvetenskap, gör att
institutionen har kunnat utöka undervisningstätheten, framför allt i form av gruppundervisning och
räknestugor på våra kurser.
När det gäller kursutveckling har vi som ett övergripande tema att arbetslivsanpassa våra
utbildningar. I detta ingår att kunna kommunicera statistik även till icke-statistiker samt att tillämpa
statistiska metoder i många olika situationer och med varierande förutsättningar. Filminspelningar
används som verktyg för att träna studenternas presentationsteknik. Uppsatskurserna på C- nivå och
masternivå utvecklas och omarbetas och för flera kurser utvecklas den pedagogiska modell som
kallas ”Flipped Classroom”. För fakultetens uppsatsskrivande studenter på kandidat och masternivå
erbjuds en uppskattad statistikkonsultationsverksamhet den s.k. Statistikhjälpen (se institutionens
hemsida www.statistik.uu.se).
Institutionen har påbörjat ett arbete med att se över kursvärderingsverktyget och kursrapporterna
samt övriga styrdokument som används för undervisningen. Detta arbete kommer att fortsätta under
2018. På institutionen pågår det sk SATS projektet (Students attitudes toward statistics) där
grundutbildningsstudenternas attityder till statistikämnet analyseras.
Under 2017 har vi haft sju lärarmöten. Vid varje möte har en pedagogisk fråga
presenterats/diskuterats (pedagogisk seminarium).

5. Kommentarer kring forskning och forskarutbildning
Statistiska institutionen hade vid utgången av 2017 två lärostolsprofessorer i statistik, en allmän,
Johan Lyhagen, samt en i statistik särskilt ekonometri som innehas av Per Johansson. Därtill finns en
befordrad professor, Fan Yang Wallentin samt två docenter, Rauf Ahmad och Måns Thulin.
Panelen för KoF17 konstaterade att även om Statistiska institutionen är en av de minsta
institutionerna på Uppsala universitet så är institutionen nu i en expansiv fas. Det märks bland annat
genom ökningen av antal publikationer som skett de senaste åren. De belyste också problemet med
att institutionen är liten och med en liten kritisk massa är institutionen mycket sårbar. De såg ett
behov av att institutionen ökade ansträngningarna att erhålla externa medel tex genom att öka den
tematiska forskningen. Panelen föreslog också att universitetet borde utreda möjligheterna för en
statistisk konsultationstjänst för samtliga fakulteter på universitet.
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Under 2017 anställdes två nya doktorander. Ingen doktorand disputerade under året. Två
doktorander valde att avregistrera sig från forskarutbildningen, den ena efter att ha varit inaktiv i
många år och den andra efter att nyligen ha börjat och insett att den gjort ett felaktigt val. Vid
utgången av 2017 hade institutionen elva registrerade doktorander, varav åtta aktiva. De övriga tre
hade annan heltidsanställning och arbetade på sin avhandling på deltid. En av de aktiva
doktoranderna hade under året sin huvudhandledare på en annan institution vid Uppsala universitet
och en biträdande handledare från näringslivet.
Institutionen samarbetar med andra statistikinstitutioner i Uppsala och Stockholm samt det nationella
nätverket GRAPES kring forskarutbildningskurser. Några av doktoranderna har under året också
tagit kurser vid Institutionen för Informations-teknologi i Uppsala.
KoF17 identifierade ett behov av mer handledning tidigt under forskarutbildningen, vilket har lett till
ett flertal startade samarbeten där doktorand och handledare skriver en artikel tillsammans. Det har
också inletts ett arbete med att uppdatera den allmänna studieplanen och institutionens interna
riktlinjer för forskarutbildningen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018.

6. Kommentarer kring uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning gavs under 2017 för totalt 9 studenter från tre universitet i Kina. Det finns en
stor efterfrågan på statistikkurser från universitet i Kina, vilket ger stora möjligheter att utöka
uppdragsutbildningen där.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
7.1 Intäkter, kostnader och resultat för de olika verksamhetsgrenarna
Prestation

IB

Intäkter

Kostnader

Verksamhetsutfall

UB

3 606 240

14 574 004

-15 164 330

-590 326

3 015 914

111 Utb avgiftsfinans
studenter

121 387

485 000

-455 761

29 239

150 626

120 Uppdragsutbildning

108 876

289 053

-318 245

-29 192

79 684

5 985 802

8 670 226

-10 865 203

--2 194 977

3 790 825

220 Bidragsforskning

-48 250

346 952

-324 108

22 844

-25 406

230 Uppdragsforskning

170 992

0

0

0

170 992

9 945 048

24 365 235

-27 127 647

-2 762 412

7 182 635

110 Utb grund- och avan.
Nivå

210 Forskning/Utb
forskarnivå

TOTALT

7.2 Summa under året beviljade nya externa anslagsmedel per
anslagsgivare
Vetenskapsrådet. Projektet ”Nya statistiska metoder för latent variabel modeller” beviljades medel
om 6,4 miljoner. Projektledare: Professor Fan Yang Wallentin.
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7.3 Summa under året beviljade nya stipendier
Institutionen har ej beviljats nya medel under 2017.

8. Ledning och organisation
Institutionen är en liten institution vilket innebär att en stor del av de anställda behövs för olika typer
av uppdrag inom organisationen.

2017-01-01 till 2017-06-30
Styrelse: Johan Lyhagen (ordförande), Lisbeth Hansson, Thommy Perlinger, Måns Thulin, Per
Johansson, Alexander Engberg (fo-stud), Marit Rönnestad (stud), Gustav Svensson (stud).
Styrelsesuppleanter: Anna Gunsjö, Mårten Schulzberg (fo-stud), Linda Karlsson (stud).

Prefekt: Johan Lyhagen
Stf prefekt: Lisbeth Hansson
Studierektor grundutbildning och avancerad nivå: Lisbeth Hansson
Studierektor avancerad nivå: Thommy Perlinger
Studierektor forskarutbildning: Lars Forsberg

Från 2017-07-01
Styrelse: Lisbeth Hansson (ordförande), Anna Gunsjö, Thommy Perlinger, Måns Thulin, Per
Johansson, Alexander Engberg (fo-stud), Hanna Hammarbacken (stud), Philip Hellqvist(stud).
Styrelsesuppleanter: Anna Gunsjö, Mårten Schulzberg (fo-stud).

Prefekt: Lisbeth Hansson
Stf prefekt: Inger Persson
Studierektor grundutbildning och avancerad nivå: Thommy Perlinger
Studierektor avancerad nivå: Katrin Kraus
Studierektor forskarutbildning: Inger Persson

9. Redovisning av forskning

134

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

10. Internationalisering
10.1 Internationalisering
Institutionen sedan många år tillbaka uppdragsutbildning och forskningssamarbeten med flera
universitet i Kina. Forskningssamarbeten på individuell nivå finns med ett antal olika universitet
både inom och utom Europa.
Institutionen var tillsammans med Bernoulli Society, arrangör för konferensen European Young
Statisticians Meeting som hölls i Uppsala augusti 2017.
Presentationer vid internationella konferenser
Sebastian Ankargren, A mixed-frequency Bayesian vector autoregression with a steady-state prior,
Computational and Financial Econometrics, London, England, 16 december 2017
Shaobo Jin, Robust nonlinear structural equation modeling using double h-likelihood. International
meeting of Psychometric Society IMPS 2017, Zürich Switzerland, July 20, 2017.
Katrin Kraus, Estimation of Relations between Latent Variables in the Case of Incomplete Groups.
World Statistics Congress – ISI2017, Marrakech, Marocco, juli 2017.
Ronnie Pingel, Preconceived ideas and the interpretation of the p-value as evidence against the null
hypothesis – a randomized trial, World Statistics Congress – ISI2017, Marrakech, Marocco, juli 18,
2017.
Mårten Schultzberg, Number of Subjects and Time Points Needed for Multilevel Time Series
Analysis: A Monte Carlo Study of DSEM in Mplus Version 8’ Mplus users meeting, Utrecht , 201707-14
Mårten Schultzberg, Number of Subjects and Time Points Needed for Multilevel Time Series
Analysis: A Monte Carlo Study of DSEM in Mplus Version 8’, IMPS , Zurich, 2017-07-17
Fan Yang Wallentin, Nonlinear structural equation modeling with hierarchical likelihood estimation.
International meeting of Psychometric Society 2017, Zurich, Switzerland, July, 2017.
Yukai Yang, State-Space Models on Stiefel Manifold: Specification and Estimation. Recent
Advances in Econometrics. International Conference in Honor of Luc Bauwens. Brussels, Belgium,
19-20 Oct. 2017

Yukai Yang, State-Space Models on Stiefel Manifold: Specification and Estimation.
Recent Advances in Econometrics. 1st International Conference on Econometrics and
Statistics (EcoSta 2017) Hong Kong, China. 15-17 Jun. 2017

10.2 Gästforskare och gästdoktorander
Maengseok Noh, professor, Department of Statistics, Pukyong National University, Korea, 4 veckor,
Juli 2017.
Youngjo Lee, Professor, Department of Statistics, Seoul National University, Korea, 2 veckor.
Augusti 2017.
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10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
Shaobo Jin, biträdande lektor, Seoul National University, South Korea, 9 veckor. Mars-april 2017.
Fan Yang Wallentin, professor, Central University of Finance and Economics, Kina, två tillfällen om
vardera en vecka.
Fan Yang Wallentin, professor, Seoul National University, Korea, 1,5 vecka.
Fan Yang Wallentin, professor, Tianjin University of Finance and Economics, Kina, 1,5 vecka.

Yukai Yang, lektor, CORE UCLouvain, Brussels and Louvain-la-Neuve, Belgium, en
vecka, 18-23 Okt. 2017.
Yukai Yang, lektor, HKUST, Hong Kong, en vecka, 14-17 juni 2017.
Yukai Yang, lektor, SHU-UTS SILC Business School, Shanghai University, Shanghai,
China, en vecka, 15-19 maj 2017.

11. Samverkan med det omgivande samhället
Institutionens medarbetare konsulteras regelbundet av externa aktörer, exempelvis journalister, när
dessa behöver hjälp med att tolka statistisk information. Pågående forskning presenteras
återkommande hos myndigheter och andra organisationer utanför högskolevärlden. Flera
medarbetare ingår i expert- och referensgrupper i olika sammanhang.
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Statsvetenskapliga institutionen
1. Året i siffror
1.1 Övergripande
•
•
•
•

Omsättning 92 miljoner kronor samtliga verksamhetsgrenar sammantagna.
Årets resultat gav ett underskott om 5,2 milj. kronor.
Antalet anställda var, 2017-12-31 103 (50 kvinnor och 53 män).
Antalet nyanställda under året 26 (10 kvinnor och 16 män) inkl.3 forskningsassistenter (3
män) och 5 doktorandanställda (1 kvinna och 4 män).
Antal
anställda

Heltider
netto

Andel
kvinnor
(%)

18

18,00

67

Postdoktorer

6

6,00

50

Forskningsassistent

3

3,0

0

Forskningssamordnare

1

0.60

0

Professor, anst UU

3

3,00

33

10

10,00

20

1

1,00

0

21

21,00

43

2

2,00

50

1

1,00

0

3

1,67

67

65,27

49

Lärare/forskare
Forskare

Professor bef univlektor
Gästprofessor
Universitetslektor
Universitetslektor, bitr.
Universitetslektor, bef
adjunkt
Universitetsadjunkt
Lärare/forskare Total

69

Doktorand

24

24,00

42

Doktorand Total

24

24,00

42

Chefsadministrör

1

1,00

100

Informatör

1

0,50

100

Kursadministratör

4

3,65

100

Studievägledare

2

2,00

100

Administrativ personal
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Personaladministratör

1

1,00

100

Administratör

1

1,00

100

10

9,15

91

103

98,42

49

Admin.personal Total
Total

1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: antal studenter,
utbytesstudenter m.m. (könsfördelning)
• Antalet inkommande studenter var 69 (35 % män och 65 % kvinnor)
• Antalet utresande studenter var 62 (42 % män och 58 % kvinnor)
Studenter
Kön

HSTK
Totalt

Andel
Kvinnor/män

Totalt

536,02

Kvinnor

338,16

63%

Män

197,86

37%

1.3 Forskarutbildning
Antal studerande på Andel
forskarnivå
kvinnor (%)
37

40

Av 37 aktiva doktorander under 2017 var 22 män (60 %) vilket vanligen räknas som en jämn
könsfördelning. Under 2017 disputerade tio (10) doktorander varav fyra (4) män och sex (6) kvinnor.
Nyrekryteringen av doktorander har under senare år dominerats av män, vilket innebär att den
delmängd doktorander som antogs 2014 och framåt innehåller 77 % män (2017). Denna situation har
uppmärksammats under året.

1.4 Uppdragsutbildning
På institutionens kurser Chef i staten (Bas) 7,5 hp, var antal registrerade totalt: 34 st. (4,25 HÅS).

2. Övergripande kommentarer
Institutionen är fortsatt framgångsrik när det gäller undervisning och forskning. Söktrycket till våra
kurser är hårt och betygskraven är höga. Tillsammans med den starka efterfrågan på praktikanter
från just vår institution från myndigheter och organisationer vittnar detta om det goda rykte våra
utbildningar har. Effektiv och tillmötesgående administrativ personal, engagerade och välmeriterade
lärare med stark forskningsanknytning även på de lägsta nivåerna på grundutbildningen, samt den
omfattande synlighet våra forskare har i nationell media är säkert bidragande orsaker till detta.
Under året togs de nya lokalerna på Gamla Torget i bruk. Dessa omfattar både arbetsrum, interna
mötesrum och undervisningslokaler. Som förväntat har de nya lokalerna medfört stora förbättringar
vad gäller arbetsmiljön och undervisning. I arbetsmiljöhänseende spelar tillgången på gemensamma
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utrymmen såsom det stora lunchrummet stor roll att samla all personal för möten och seminarier och
ur forskningssynpunkt har möjligheten att utnyttja interna seminarierum förbättrat både interna och
externa samarbeten avsevärt. Ur undervisningshänseende bidrar de nya lokalerna till en ökad närhet
mellan lärare och studenter samt tillhandahåller en dräglig arbetsmiljö också för studenter.
Studentutrymmena används flitigt och var dag är i stort sett alla platser för tyst läsning, grupparbeten
och samråd mellan studenterna tagna i bruk. Detsamma gäller lunchutrymmet med matplatser för
studenterna. Institutionen gläds också över det stora antal konstverk som Statens konstråd har
upplåtit till de gemensamma lokalerna. Det ska också framhållas att uppgraderingen av AVutrustningen i lokalerna avsevärt förbättrat lärarnas möjlighet att tillhandahålla en kvalitativ
undervisning.
Institutionens forskare har under året varit fortsatt framgångsrika med att erhålla externa
forskningsmedel i hård konkurrens. Baksidan av dessa framgångar är ett väldigt stort beroende av
externa medel, vilket försvårar planering av undervisningen och komplicerar beredskapen för
rekrytering av lärare. Under en längre tid har institutionen på ett påfallande sätt stärkt publiceringen
på hög internationell nivå, i synnerhet i högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Tillsammans med den
växande gästforskarverksamheten och allt oftare förekommande forskarvistelserna är detta ett tecken
på att institutionen i mycket hög grad är integrerad i en internationell miljö. Många forskare har
numera ett väl så starkt internationellt som nationellt nätverk. Detta gäller i stor utsträckning även
unga forskare och doktorander.
Samverkan med andra institutioner och universitet och med det omgivande samhället har alltid varit
omfattande men tycks ändå växa. Samverkan med kommuner, organisationer och myndigheter är
omfattande. Det samma gäller vår medverkan i media. I nära nog varje tidning i landet, har
statsvetare från Uppsala bidragit med kommentarer till dagsaktuella händelser vid minst ett tillfälle
under året. Institutionen har dock sedan en längre tid varit medveten om att dess utåtriktade
information både till studenter och till det omgivande samhället kunde förbättras. Som ett led av
denna ambition anställdes en kommunikatör i mitten av året på halvtid (delas med
Nationalekonomiska institutionen). En systematisk översyn av institutionens kommunikationspolicy
har påbörjats och en referensgrupp har bildats som stöd för kommunikatören. Därtill anordnades ett
halvdagsseminarium för personalen på temat näthat. Fler halvdagarsseminarium kommer att
anordnas under 2018, bland annat i mediaträning.
Långvariga sjukskrivningar är inte något omfattande problem även om institutionen tyvärr inte varit
förskonad från stressrelaterade och andra sjukskrivningar. Dessa har drabbat både administrativ
personal och doktorander. Arbetsmiljön uppfattas av de anställda som i huvudsak god, men
utmaningar tornar upp sig i form av osäkerhet kring möjligheten till framtida anställning hos
doktorander och upplevd stress kring studerandeadministration finns naturligtvis. Den striktare
tolkningen av universitetets rekryteringsordning som kräver utlysning av alla tjänster, även de under
sex månaders längd, sätter stor press både på arbetsledningen och nyutexaminerade forskare. Arbetet
som nu behöver läggas på rekrytering står inte i proportion till nyttan att erhålla korta anställningar i
konkurrens. För att hantera denna situation togs beslutet att rekrytera en personaladministratör och
en sådan anställdes i slutet av året. Trots förstärkningen på personaladministrationen kvarstår
utmaningen att rekrytera lärare på tillfälliga tjänster som ofta uppkommer med kort förvarning, t.ex.
när lektorer erhåller externa forskningsmedel.
Institutionen har arbetslojal administrativ personal med hög kompetens. En högre omsättning av
personal, skiftande arbetsuppgifter och överbelastning på vissa funktioner kräver emellertid ett
förnyat arbete från institutionsledningens sida med att organisera arbetet på ett effektivt sätt med
rimliga arbetsbördor för all personal.
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Fördelningen mellan män och kvinnor som är anställda vid institutionen är totalt sett relativt jämn.
Den största avvikelsen finns inom gruppen TA-personal som har en stor kvinnlig dominans. I
gruppen professorer är istället den manliga dominansen fortsatt övervägande.
Institutionen har sedan ett antal år en tämligen okomplicerad språkpolicy, nämligen att all
information ska kommuniceras både på engelska och svenska. Samma praxis gäller vid muntlig
kommunikation och samråd med personal, och också vid institutionens interna forskningsseminarier.
Institutionens webb är tvåspråkig. Flertalet interna skriftliga handlingar författas på engelska. Dock
har institutionen inte resurser att översätta information från fakulteten och universitet centralt till
engelska. Rekrytering av lektorer (inkl. biträdande), professorer, och postdoktorer sker på båda
språken. Likaså rekrytering av doktorander. Undervisning sker uteslutande på engelska på
masternivå och på vissa kurser på kandidatnivå.

3. Kompetensförsörjning
Institutionen arbetar intensivt med kompentensförsörjning i olika former. Det som i sammanhanget
tar den största tiden i anspråk för ledningen är rekryteringen av tillfällig och tillsvidare personal av
alla kategorier. I synnerhet har de nya reglerna gällande rekrytering av visstidsanställd personal
medfört ett stort merarbete där arbetsinsatsen är svår att motivera utifrån nyttan som institutionen får
i form av lärartimmar. Som nämndes ovan har institutionen anställt en personaladministratör på
heltid för att stödja ledningen i rekryteringsförfaranden och andra personalärenden.
I fråga om kompensförsörjning av lärare har ledningen sedan något år inlett en medveten rekrytering
av i första hand lektorer, men också biträdande lektorer, i konkurrens. Som ett led i denna satsning
anställdes två lektorer under året. Söktrycket till tjänsterna var gott. Under hösten 2017 utlystes
ytterligare en lektorstjänst samt en biträdande lektorstjänst. Ledningen har en uttalad föresats att
fortsätta rekryteringen av minst en lektor varje år till dess att institutionens behov av lärare är
tillgodosett. Utmaningen som institutionen står inför och som ligger bakom behovet att rekrytera
lärare är svårigheterna att beräkna tillgången av lärarresurser. Anledningen är befintliga lektorers
framgångar att erhålla externa forskningsmedel vilket också gäller för nyrekryterade lektorer som
inte sällan resulterar i färre lärartimmar än beräknat på grund av samma anledning. En annan
angelägen relaterad åtgärd är att minska de övertider som uppkommit på grund av bristen på
tillgängliga lärarresurser samt att på sikt minska anställningen av tillfälliga lärarresurser även om
denna anställningsform är viktig för nydisputerade doktorer vid institutionen. Detta inte minst
eftersom meriteringsnivån är hög hos sökanden som står sig bäst i konkurrensen vid tillsättning av
lektorstjänster. Med hänsyn till detta har tillfälliga lärartjänster en viktig meriteringsfunktion för
yngre disputerade och utgör en alternativ anställningsform för de som ännu inte erhållit externa
forskningsmedel.
Lektorers vägar till befordring regleras av universitets ordning för professormeritering vilket är
grundat bland annat på ett extern sakkunnigförfarande. Vid institutionen har professorsgruppen ett
särskilt ansvar att följa upp och rådgöra med enskilda. Institutionen uppmanar lektorer att utnyttja de
möjligheter som erbjuds till fortbildning genom att fullfölja universitetspedagogiska kurser.
Möjligheten till befordran avgörs också erfarenheter av handledning av doktorander. Tillsättningen
av handledare och biträdande handledare bestäms formellt av handledarkollegiet men i praktiken
styrs av doktorandernas önskemål. Här uppkommer en skevhet i tilldelningen av handledare.
Handledarkollegiet och institutionsledningen har uppmärksammat och försökt mildra problemet,
men ytterligare åtgärder bör övervägas.
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Vid institutionen verkar ett antal forskare utan lektorat som anställs under ett externt finansierat
forskningsprojekts livstid. Denna grupp anställda utför centrala insatser i form av forskning och
undervisning. Deras anställningsform är dock prekär vilket medför en särskild form av stress för
denna personalgrupp. Forskare anställda vid institutionen förväntas undervisa minst 20 % av sin
arbetstid. Hittills har institutionen inte ansett sig motiverad att neka forskare att placera externt
finansierade projekt vid institutionen. Detta främst för att dessa forskare bidrar till den vetenskapliga
diversiteten vid institution och medverkar på ett väsentligt sätt till resursförsörjningen av lärare.
Ledningen för en pågående dialog med forskare anställda vid institutionen om möjligheterna till
rekrytering och annan fortsatt anställning vid institutionen. Inte desto mindre innebär universitetets
policy att rekrytera lektorer i konkurrens att institutionens mest verkningsfulla medel till fortsatt
akademisk karriär är att regelbundet utlysa lektorstjänster.
Ett antal åtgärder har vidtagits för att stödja nydisputerade doktorer vare sig de formellt är anställda
som lärare eller forskare. Bland annat har ett mentorsprogram där etablerade forskare ger råd och
stöd till yngre disputerade. Därtill erbjuds all undervisande personal att gå universitetets pedagogiska
grundkurser.
Kompetensförsörjningen av TA-personal vid institutionen är allmänt sett god. På grund av
förändrade krav från verksamheten har institutionen höjt kompetensen för kommunikation och
personalfrågor genom två strategiska rekryteringar under året. Specialkompetens inom dessa två
områden måste ses som avgörande för en god fortsatt urveckling av institutionens verksamhet.
Rekryteringen av en personaladministratör har möjliggjort en omorganisation mot en renodling av
ekonomi, budget och fakturahantering å ena sidan och personalärenden å den andra. Ambitionen är
uppnå en större effektivitet och minska belastningen på personal som tidigare innehade flera
ansvarsområden. I takt med att universitetet inför nya system för budgetering, fakturahantering och
hantering av rese- och andra utlägg samt att personalfunktionen decentraliseras alltmer kräver detta
specialkompetens hos personalen och en renodling av deras arbetsuppgifter. Institutionen
uppmuntrar personalen att följa utvecklingen inom universitetet på dessa områden samt att gå
fortbildningskurser som erbjuds av universitetet.
Inom undervisning- och studerandeadministration har institutionen sedan ett flertal år en mycket
kompetent och arbetslojal grupp anställda (se punkt 2 och 4). Sjukskrivningar och stress har dock
resulterat i att arbetsfördelningen och studerandeadministrationens centrala uppgifter bör ses över.
Därtill har vikariat och tillfälliga anställningar tillgripits för att fylla akuta behov. Det uppkomna
situationen är inte tillfredställande och måste ses över under 2018 för att uppnå större stablitet och
effektivitet i verksamheten genom t.ex. strategiska tillsvidare rekryteringar för att höja
kompetensnivån inom vissa funktioner, vidareutbildning och en mer effektiv arbetsorganisation.
Därtill behöver beredskapen för att hantera introduktionen av nya universitetsomspännande system
tillgodoses. I anslutning till denna utmaning och ur ett allmänt kompetenshöjande perspektiv
uppmanas personalen att fullfölja fortbildningskurser som erbjuds av universitetet. Som exempel på
detta har flera i TA-personalen fullföljt kurser i praktisk engelska – en kompetens som blivit
nödvändig i takt med universitetets internationalisering.
Sedan några år har resurser lagt på att undersöka tillståndet på institutionen vad gäller jämställdheten
i alla dess dimensioner samt att föreslå konkreta åtgärder för att uppnå en situation av lika villkor
mellan anställda. Undersökningen, som genomfördes för ett antal år sedan, riktade sig främst till
lärare, uppdagade en skillnad mellan män och kvinnor i fråga om möjligheterna till tillsvidare
anställning som lektor där män som disputerat vid institutionen till en mycket högre grad erbjudits
anställning medan kvinnliga docenter vid institutionen till högre grad hade rekryterats externt. Sedan
dess har arbetet med att framhålla kvinnliga akademiska förebilder bland doktorander påskyndats
och föreställningen att manliga forskare är bättre på kvantitativa metoder medan kvinnliga dito
föresträdesvis arbetar kvalitativt medvetet motarbetats genom fortbildning i kvantitativa metoder.
141

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Vid rekrytering av lektorer och biträdande lektorer har institutionsledningen använt sig av de få
medel som finns att tillgå för att uppnå en jämnare könsfördelning genom att konsekvent föreslå en
manlig och en kvinnlig sakkunnig till varje utlyst tjänst. Också vid rekrytering vid TA-personal där
kvinnor är starkt dominerande har manliga sökanden särskilt uppmuntras. Arbetet med utjämningen
av könsbalansen i kategorierna professorer (alla kategorier) och TA-personal går långsamt och
ansträngningarna att uppnå en bättre representativitet mellan könen är fortfarande inte
tillfredställande. Det kan tillstås att i den stora undersökning om jämställdheten vid Sveriges
samtliga statsvetenskapliga institutioner som genomfördes på uppdrag av SWEPSA (och där en av
institutionens lektorer medverkade) utmärker sig inte vår institution på något avvikande sätt vad
gäller antal kvinnor och män i olika akademiska kategorier. Män dominerar fortsatt i de högre
kategorierna särskilt bland professorer, medan fördelningen mellan kön är mer jämn i lägre
kategorier.
Slutligen vad gäller jämställdhet mellan olika fysiska förmågor genomförde byggnadsavdelningen en
stor handikappsanpassning i samband med renoveringen av lokalerna på Gamla Torget. Detta gällde
både arbetsrum och allmänna lokaler för personalen och undervisningslokaler där både undervisande
personal och studenter vistas. Bättre anpassade lokaler och mer avancerad AV-utrustning har
förbättrat den fysiska miljön på ett avgörande sätt.

4. Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå
Söktrycket till institutionens kurser på A och B-nivå har sjunkit något, men intresset för C-kurserna
är fortfarande stort. Antagningspoängen till politices kandidatprogrammet är bland universitetets
högsta (med ca tre sökande per studieplats). Även till politices masterprogrammet var konkurrensen
om platserna hård. Många studenter från pol kand-programmet, samhällsvetarprogrammet,
orientalistprogrammet, kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys och lärarprogrammet
(ingång samhällskunskap) väljer att fördjupa sig i statskunskap. Institutionens kurser lockar också
många utländska studenter som antas genom universitetets olika utbytesprogram, framför allt från
internationella kansliet men också från andra institutioner.
Inslaget av praktik inom institutionens utbildningsprogram har ett fortsatt mycket stort intresse bland
studenterna. Andelen som väljer praktik ligger på samma höga nivå som tidigare år. Praktikinslagets
relation till anställningsbarheten är betydande, vilket framkommer i de utvärderingar som både
studenter och handledare genomför. Ungefär 100 studenter gör praktik varje år vid någon svensk
eller utlandsförlagd arbetsplats. Trenden att ungefär hälften väljer att göra praktik i Sverige och
hälften utomlands håller i sig.
Under året fördelades 11 stipendier inom ramen för MFS-programmet. Programmet möjliggör för
studenter på C-, magister- och masternivå att åka till ett utvecklingsland i två månader för att samla
material för sin uppsats.
Institutionens avtal med Teologiska institutionen om att bistå med undervisningsresurser inom
masterprogrammet i mänskliga rättigheter, Master Programme in Euroculture, Master Programme in
International Humanitarian Action (NOHA), samt Master Programme in Religion in Peace and
Conflict fortlöpte under 2017.
Prestationsmässigt klarade vi oss bra. Antalet helårsstudenter låg i linje med uppdraget. Andelen
helårsprestationer låg över det förväntade.
Under ett antal år har grundutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen haft en svår ekonomisk
situation. En orsak har varit institutionens prioritering av utbildningskvalitativa insatser, såsom små
seminariegrupper, enskild uppsatshandledning och examination av uppsatser i små grupper. Vi
menar att detta är viktiga element i institutionens grundläggande pedagogiska idé. Ambitionsnivån
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har dock sitt pris och de tidigare underskotten föranledde planerade förändringar och neddragningar
som hade resulterat i en minskad lärartäthet och en försämrad kvalitet på undervisningen.
Tack vare det ökade ersättningsbeloppet har dessa förändringar inte behövt genomföras. Istället har
vi kunnat vidta ett antal offensiva steg för att öka kvaliteten på vår undervisning. Institutionen har
således förstärkt studenternas övning i vetenskapligt skrivande genom att införa pm-skrivande på
samtliga delkurser på Statskunskap A. Delar av kvalitetsmedlen har även använts till en satsning på
ämnet utvecklingsstudier, bland annat en ny kurs på B-nivå. Satsningen inkluderar även en höjd
ersättning för kursansvar för att ytterligare förstärka arbetet med kursutveckling och
kvalitetsutvärdering.
Kursvärderingar beaktas regelmässigt i vårt interna utvecklingsarbete, främst inom lärarlag,
litteraturkommittéer och i ledningsgruppen för pol kand-programmet. Ledningsgruppen
sammanträder en gång per termin och består av representanter för de institutioner som bedriver
undervisning på programmet (se bilaga) samt studenter från UPS (Uppsala politicesstuderande). En
del av ledningsgruppens arbete är att utvärdera programmets kurser. Studenterna genomför utförliga
kursvärderingar (muntligt och skriftligt) av basblockets kurser. Därefter redovisas resultaten för
respektive studierektor vid ett särskilt möte. Studenternas noggranna genomlysning bidrar starkt till
kursernas utveckling. Under 2017 framkom det bland annat att studenterna efterfrågade utförligare
pm-instruktioner på Statskunskap A, vilket resulterade i att studierektor och biträdande studierektor
väsentligt omarbetade och förtydligade den befintliga informationen. Programkursernas
kvalitetsutveckling sker även via studieplankommitté, litteraturkommittéer och lärarlag. Varje år i
samband med programstarten genomförs ett mentorsprogram som syftar till att hjälpa de nyantagna
studenterna med de inledande studierna på programmet. Mentorsprogrammet är ett samarbete mellan
institutionen och UPS.
Politices masterprogrammet har ingen formell ledningsgrupp, men programsamordnare, studierektor
och studievägledning har ett nära samarbete kring programmets utformning, antagningsprocedur
mm. Programkursernas kvalitetsutveckling sker via studieplankommitté, litteraturkommittéer och
lärarlag. I samtliga dessa organ inbjuds studenterna att vara representerade.
Våren 2014 startade Uppsala politicesstuderande (UPS) i samarbete med Uppsala universitet och
statsvetenskapliga institutionen ”Alumnföreningen för politices studerande i Uppsala”. Föreningens
syfte är att främja kontakten alumner emellan samt stärka kontakten mellan alumner och studenter.
Sedan starten har föreningen anordnat ett antal evenemang bl a studiebesök, föredrag och sociala
aktiviteter. Föreningen har även initierat ett mentorsprojekt där en alumn agerar mentor till en student
på programmet. Alumnföreningen har över 300 medlemmar.

5. Kommentarer till forskning och utbildning på forskarnivå
Som redan framhållits har institutionen varit väldigt framgångsrik i att konkurrera om externa
forskningsmedel och att publicera forskningsresultat i väl ansedda internationellt publicerade
tidskrifter och böcker. Ett sätt att mer i detalj illustrera den typ av projekt och forskningsområden
som finns representerade på institutionen är att presentera dem som i tabellen nedan.
Externfinansierade forskningsprojekt vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2017
Projektledare

Finansiär

Projektnamn

Per Adman

IFAU

Are Immigrants Being Discriminated when Choosing
Schools for their Children?

143

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Per Adman/

VR

Diskrimineras vissa föräldrar när de väljer skola åt sina
barn? Den första experimentella studien på diskriminering
vidmyndighetskontakter i Sverige

Oscar Almén

VR

Variationer av lokalt styre i den auktoritära enhetsstaten:
En studie av interaktionen mellan stat och civilsamhälle i
tre kinesiska städer

Li BennichBjörkman

RJ

Existentiellt motstånd och omvandlingen mot pluralism i
Västra Sovjet.

Hans Blomkvist

VR

Maktparadoxer: Hur indiska kvinnor och daliter stärks och
försvagas av jobbgarantiprogram

Paula Blomqvist

Norface
Network

The Paradox of Health State Futures HEALTDOX

Paula Blomqvist

FORTE

Hur påverkas välfärdens professoner av New Public
Management

Elin Bjarnegård

VR

Genusaspekter på valrelaterat våld: en enkätstudie av
politiska kandidater i Myanmar och Kambodja

Elin Bjarnegård

VR

Kön och politik i elektorala auktoritära stater

Anna Danielsson

VR

Reformera det informella: Analys av hur ekonomisk
informalitet formas som politisk objekt inom
internationella interventioner i konfliktdrabbade länder

Olle Folke

RJ

Lokal politik och förvaltning: Vem vill styra svenska
kommuner, och spelar det någon roll?

Gina Gustavsson

VR

Liberal internationalism i välfärdsstaten: en studie av
nationell identitet och ekonomisk solidaritet genom en
förening av politisk teori och politisk psykologi – Marie
Curie

Stefano Guzzini

RJ

Makt i Internationella relationer

Markus Holdo

FORTE

Villkor för dialog: inkludering av unga muslimska
aktivister i förebyggandet av radikalisering i Sverige och
Danmark

Jenny Jansson

VR

Har fackliga ledare varit identitetsentreprenörer? En
undersökning av ledares betydelse för facklig enhetlighet
och styrka i den tidigare arbetarrörelsen

Jenny Jansson

RJ

Arbetarrörelsens digitala omvandling: bevarandet at
organisationsmaterial i den digitala tidsåldern

Anna Jarstad

VR: U-forsk

Demokrati utifrån? Internationella interventioner i
Afghanistan, Somalia, Sydafrika och Bosnien-Hercegovina

Julia Jennstål

VR

Deliberativa medborgare i det civila samhället: hur, när
och varför medborgare engagerar sig politiskt

Jonas Taghizadeh
Larsson
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M. o M.
Wallenberg

Searching for opposition in European Union Affairs

Jonas LarssonTaghizadeh

IFAU

Long term effect of school closures on student achievement

Wendy MaycraftKall

FORTE

Samhällsvård eller Samhällstvång? Risk, rättigheter &
organisation. En analys av implementeringen av ACTpolicy för psykiatrivård i samhället i Sverige,
Storbritannien & Holland

Daniel Nohrstedt

Formas

Förutsättningar för effektiv lokal samverkan i hanteringen
av naturhändelser i Sverige

Pär Nyman

IFAU

Hur information om ekonomiska incitament påverkar
föräldraledighet och arbetsbud

Sofia Näsström

VR

Rätt till medborgarskap: problemet, principen och
politiken rörande en ny lag

Sven Oskarsson

VR

Skolad i demokrati? Två skolreformers effekter på politisk
jämlikhet

Sven Oskarsson

EU

CONPOL

Joakim Palme

VR

Global ekonomisk kris, institutionell förändring och
ojämlikhet i komparativt perspektiv: förändrade
välfärdsstater och arbetsmarknader i Västvärlden sedan
den globala finanskrisen 2008

Joakim Palme

EU

REMINDER

Joakim Palme/

FORTE

Barnpolitikens uppkomst och utveckling i ett jämförande
perspektiv

Joakim Palme

MISTRA

Sustainable development in a changing geopolitical erachallenges and opportunities for Sweden: Mistra
Geopolitics

Johanna
Söderström

VR

Skattepraktik i Afrika söder om Sahara

Suruchi ThaparBjörkert

VR

Civilsamhället och den deliberativa demokratin:
frivilligföreningars roll i offentliga samtal om
förortsupplopp och dess orsaker

Johan Tralau

RJ

Den politiska filosofins ursprung i den grekiska antiken

Karin Uba

EU

EURYKA

Sten Widmalm

VR: U-forsk

Informerad och intolerant? En undersökning om djupt
rotade antidemokratiska värderingar i låg- och
mellaninkomstländer

Christer Karlsson/
Thomas Persson

Maria Heimer
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Sten Widmalm/

MSB

Socialt kapital, förvaltningstraditioner och krishantering i
EU

RJ

Finns det en svensk förvaltningsmodell?
Förvaltningsmyndigheternas självständighet studerad ur
ett multi-dimensionellt perspektiv

PerOla Öberg

VR

Civila samhället och den upplysta välfärdsstaten

PerOla Öberg

STINT

Advancing Comparative Public Administration by
Exploring Lessons on Implementation Efficiency and
Democratic Legitimacy in Sweden and South Korea

Tomas Persson
Helena Wockelberg/
Shirin Ahlbäck
Öberg

Man kan konstatera att institutionen står sig stark i statsvetenskapens alla deldiscipliner. I synnerhet
har institutionen många projekt som berör politiskt beteende och deltagande, välfärdpolitik,
förvaltning, demokratiteori, samt genus och politik. Många av projekten leds av unga forskare som
ännu inte är professorer, några är rent av tämligen nyblivna docenter. Det är också glädjande att en
stor andel av projekten leds av forskare som är kvinnor, något som förhoppningsvis kan få långsiktig
positiv effekt även på den nu sneda könsbalansen inom gruppen professorer.
Statsvetenskapliga institutionen hade 2017 doktorander verksamma inom CNDS, IRES, UCLS samt
forskarskolan Mistra Geopolitics. Institutionen har ett organiserat samarbete och kontinuerligt
erfarenhetsutbyte med andra institutioner, främst statsvetenskapliga. En metodkurs ges varje år i
samarbete med statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Seniora forskares
internationella nätverk erbjuder doktorander goda möjligheter att vistas vid lärosäten utomlands i
längre eller kortare perioder och många doktorander bygger på så sätt upp egna kontaktytor.
Vad gäller institutionens kvalitetsarbete för forskarutbildningen vill vi lyfta fram att formen för detta
varit och fortsatt är utpräglat kollegial. Just nu pågår ett mångårigt arbete vars första analyserande fas
avslutades under 2017. Ett stort antal arbetsgrupper har gjort analyser av följande ämnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation och maktrelationer
Publicering
Arbetsmiljö och kreativt klimat
Seminarier och seminariekultur
Synlighet utåt och inåt
Akademisk karriär
Forskarutbildningen
Undervisningens koppling till forskningen
Finansiering

Detta långsiktiga arbete bedrivs nu vidare i institutionens handledarkollegium. Det är också viktigt att
lyfta fram att aktiviteten är fortsatt mycket hög bland institutionens doktorander. Doktoranderna är
välorganiserade i en doktorandförening. Institutionsledningen har regelbunden kontakt med
föreningen. Under 2017 (2018) finansierade institutionen på doktorandföreningens initiativ en enkät
riktad till alla som genomgått forskarutbildning vid institutionen de senaste 15 åren. Syftet är att ur ett
doktorandperspektiv analysera utbildningens olika faser och olika faktorer som kan hänga samman
med kvalitet, stress och med faktisk genomströmning. Det praktiska arbetet utförs av
doktorandföreningen.
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Vad gäller Kof17 framstår förslaget att arbeta mer strategiskt med karriärrådgivning för doktorander
som relevant. Liknande frågor diskuteras redan inom ramen för institutionens pågående
utvecklingsarbete.
Noteras bör till sist att institutionens seniora forskare arbetat (och arbetar) intensivt med det stora antal
disputationer som skedde under 2017 (och som förväntas fortsätta under 2018). Slutfaserna av
avhandlingsprojekt, granskning och disputation tar alltså mycket tid i anspråk och 2018 ser ut att bli
lika intensivt på disputationsfronten. Ambitionsnivån i utvecklingsarbetet måste anpassas till denna
situation.

6. Kommentarer till uppdragsutbildning
2017 har institutionen samverkat med Avdelningen för uppdragsutbildning kring utvecklandet av
nya kurser samt medverkan i undervisning och examination. Institutionens medarbetare har bl.a.
deltagit i undervisning och examination av tjänstemän på Försäkringskassan, chefer vid
Kriminalvården, på kurser för nyanlända med akademisk examen från annat land. Företrädare för
institutionen har också medverkat i ett flertal möten för planering av framtida utbildningar.
Samarbetet med Avdelningen för uppdragsutbildning har skett inom ramen för ett avtal om
medverkan i utveckling av och undervisning på uppdragsutbildningar. Ett nytt avtal för 2018 finns.
Ambitionen är att göra undervisning på uppdragsutbildning till en integrerad och planerad del av den
undervisande personalens arbetsuppgifter, och om möjligt få den att fungera som en brygga för de
som befinner sig mellan olika projekt eller andra uppgifter.

7. Ekonomisk redovisning i tabellform
7.1 Institutionens resultat
Se bilaga 1. (RR2017)

7.2 Externa anslagsmedel
Bidragsgivare
Vetenskapsrådet
EU
FORTE
Riksbankens jubileumsfond
IFAU
MSB
Wallenberg

Inkomster i tkr
20 462
5074
2999
2474
1985
1810
1260

7.3 Övrigt, beviljade medel
Kristin Ljungkvist och Christofer Berglund hade SYLFF-stipendium (The Ryochi Sasakawa Young
Leaders Fellowship Fund).

8. Ledning
Prefekt: PerOla Öberg
Bitr prefekt: Anna Michalski
Studierektor grundutbildningen: Nils Hertting
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Bitr studierektor grundutbildningen: Mattias Sigfridsson
Studierektor forskarutbildningen: Helena Wockelberg

9. Redovisning av forskning
9.1 Publicering
Se UU:s publikationsdatabas.

9.2 Sabbatstermin
Li Bennich-Björkman, Stefano Guzzini och Johan Tralau hade ”sabbatstermin” under 2017.

10. Internationalisering
10.1 Aktiviteter på internationaliseringsområdet
Denna verksamhetsberättelse har redogjort för de aktiviteter som försiggår inom institutionens
forskning med internationell inriktning. Det gäller internationella forskningsutbyten,
gästforskarvistelser (in- och utkommande), external forskningsmedel från EU och
postdoktorsrekrytering såväl som publicering i internationella akademiska tidskrifter och förlag. För
institutionens forskare är samarbete med utländska forskare och universitet en självklarhet.
Detsamma gäller för internationaliseringen av publiceringsverksamheten där det ovedersägligt är så
att det stora flertalet av forskarna prioriterar publiceringar på engelska framför svenska, inte minst
för de fördelar som uppnås i meriteringssammanhang. Möjligtvis kan frågan väckas om statsvetare
mer medvetet också bör publicera på svenska språket för att upprätthålla en relevant och uppdaterad
debatt om politikens förutsättningar på den svenska arenan. Det ska dock framhållas i sammanhanget
att institutionens forskare deltar flitigt i media och i den allmänna debatten. Därtill publiceras
ensamförfattade verk, antologier och kurslitteratur på svenska förlag.
Det internationella studentutbytet är omfattande. Institutionen tar emot ca 100 studenter varje år
(inkl. studenter från andra institutioner och via Internationella kansliet) och sänder ut ca 50 studenter
inom ramen för de utbyten där vi har avtal.
Institutionens avtal för studentutbyten omfattar samarbeten med 36 universitet/institutioner i 18
länder. Den omfattningen får betraktas som tillräcklig och hanterbar för en enskild institution.
Institutionen får varje år förfrågningar från flera utländska universitet som önskar att upprätta avtal
för utbyte av studenter (på både kandidat- och masternivå) och lärare, vilka måste avslås med
hänvisning till den mycket ansträngda bostadssituationen för studenter i Uppsala. Den nya
bostadsgarantin för betalande masterstudenter får återverkningar på rumstilldelningen för
inkommande utbytesstudenter. Tilldelningen av bostäder baseras i år i likhet med föregående år på
antalet utresande studenter. Detta medför att vi bara kan vidmakthålla avtal där bytesbalansen är
någorlunda jämn.
En omfattande internationell verksamhet som också berör institutionen är den praktik (en termin)
som studenterna inom politices kandidatprogrammet och politices masterprogrammet erbjuds inom
ramen för sina respektive examina. Ungefär 50 studenter praktiserar varje termin, varav ungefär
hälften vid svenska ambassader och representationer samt vid internationella organisationer
utomlands.
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Vi har, sedan många år, haft ett stort Sida-finansierat MFS-program som möjliggör för studenter på
C- och Masternivå att åka till ett utvecklingsland i minst två månader för att samla material för sin
uppsats.

10.2 Gästforskare och gästdoktorander
Cassandra Engeman, Dr, Department of Sociology, University of California, January- August. Host:
Katrin Uba
Cristian Norocel, Postdoc, Department of Political and Economic Studies, University of Helsinki,
January – July. Host: Christina Bergqvist
Camille Pellerin, PhD student, London School of Economics and Political Sciences, January–
December. Host: Anna Jarstad & Johanna Söderström
Gustav Sundqvist, PhD Student, Åbo Akademin, January – December. Host: PerOla Öberg
Stefan Lindow, PhD student, Göttingen University, Germany, February. Host Daniel Nohrstedt
Ed Page, Associate Professor, University of Warwick, April-July. Host: Charles Parker
Simon Niemeyer, Dr, Institute for Governance, University of Canberra, June Host: Julia Jennstål
Olli Kangas, Professor, Kela-The Social Insurance Institution of Finland, August-December. Host:
Joakim Palme
Forrest Fleischman, Assistant Professor, University of Minnesota, USA, September. Host: Marcus
Wangel
Claudia Rodriguez-Solorzano, Assistant Professor, University of Minnesota, USA., September.
Host: Marcus Wangel
Chris Dawes, Assistant Professor, Department of Politics, New York University, December. Host:
Sven Oskarsson

10.3 Besök vid utländska forskningsinstitutioner
Christofer Berglund, Visiting Scholar, University of Tartu’s Johan Skytte Institute of Political
Studies, Estonia, June 2017
Elin Bjarnegård: Deep South Watch, Prince of Songkla University, Pattani, Thailand, en vecks
Axel Cronert, Fulbright Visiting Researcher, Massachusetts Institute of Technology, USA
(Cambridge, MA), 22, 5 veckor (9 januari – 16 juni 2017)
Anna Danielsson, Fil dr., Forskare, Aberystwyth University, Storbritannien, 2017 (hela året)
Carina Gunnarson, Docent, Ritsumeikan university, Kyoto, JAPAN, 17 veckor Gustavsson, G.
Associate member and visitor, Nuffield College, University of Oxford, Storbritannien, 26 veckor.
Stefano Guzzini, Visiting Scholar, Judith Reppy Institute for Peace and Conflict Studies 6 Dept of
Government, Cornell University, USA, 26 veckor
Stefano Guzzini, Senior Researcher, Danish Institute for International Studies, Copenhagen, DK 22
veckor
Stefano Guzzini, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil, en vecka
Stefano Guzzini, Central European University, Budapest, Hungary, one week

149

UPPSALA UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner och
övriga enheter
SAMFAK 2017/122

Stefano Guzzini, University of Ljubljana, Slovenia, 2 veckor
Jenny Jansson, Post doc, Institute for Social Movements, Ruhr-Universität Bochum, Tyskland, 8
månader
Anna Michalski, Inbjuden gästprofessor vid School of International Relations and Public Affairs,
Fudan Univesity, Shangahai, Kina. 4 veckor, 1 till 30 april 2017.
Benjamin Moffitt, Postdoc, Centre for Ethics, University of Toronto, Canada, 16 veckor
Ludvig Norman, Visiting Scholar, UC Berkeley, Institute of European Studies, USA, 27 veckor
Marcus Wangel, Visiting Research Scholar, University of Colorado, Boulder, USA, 14 veckor
Sten Widmalm, Professor, Makerere University, Uganda, 1 vecka
Lars Wikman, doktorand, Stanford University, USA, ca 22 veckor

11. Samverkan med omgivande samhället
Statsvetenskapliga institutionen har omfattande formella och informella samarbeten både inom
universitetet och med det omgivande samhället. Särskild kan nämnas samarbeten inom forskning
och forskarutbildning med bland annat Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala
Centre for Labour Studies (UCLS) och Centre for Natural Disaster Science (CNDS). Institutionen
står sedan flera år som värd för det Svenska Nätverket i Europaforskning i Statsvetenskap (SNES)
samt för redaktionen för Europaperspektiv (Europanätverkens årsbok). Inom forskarutbildningen
samarbetar institutionen med statsvetenskap i Stockholm, i synnerhet när det gäller metodkurser.
Vidare har institutionen samarbete med flera statliga myndigheter, bland annat finansierar
Försvarsmakten och Inspektionen för Socialförsäkringen doktorandtjänster. Ett flertal forskare deltar
i statliga utredningar och sitter i myndigheters vetenskapliga råd. Institutionen har också uppdrag
som kvalitetssäkrare eller metodutbildare för flera myndigheter, samt är starkt involverad i den
vidareutbildning av chefer i statsförvaltningen som universitetet ansvarar för. Större projekt på
institutionen samverkar med det svenska föreningslivet, bland annat om demokratifrågor och lagring
av historiskt viktigt datamaterial. Medarbetare från institutionen deltar i mycket stor omfattning i
radio, TV och övrig media, både som särskilt inbjudna experter och genom att på eget initiativ göra
debattinlägg i samhällsaktuella frågor, så som konflikthärdar i olika delar av världen, välfärds-och
fattigdomsfrågor samt konstitutionella spörsmål och frågor relaterade till universitetspolitik.
Forskare på institutionen anordnar även offentliga seminarier och debatter om bland annat
europafrågor.
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