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2019-09-25  
340. Förslag till anställning av biträdande 
lektor i psykologi vid Psykologiska 
institutionen.  
/HR (Dnr SU FV-2.3.1.2-3266-18) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att anställa Marie Gustafsson-Sendén 
fr.o.m. 2020-01-01, enligt villkor i 
anställningsbeslutet.   

2019-10-22  
341. Förslag till yttrande avseende 
remissen Långsiktighet och stadga i 
arbetet framåt – en myndighet för romska 
frågor (Ds 2019:15). /TS  
(Dnr SU FV-1.1.3-2505-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att överlämna yttrandet till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. 

342. Institutionen för ekonomisk historia 
och internationella relationer föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen ”Praktik i 
ekonomisk historia/internationella 
relationer” (EH6103), 15 hp, på avancerad 
nivå. Kursen kan läsas både som fristående 
och inom Masterprogram i Global politisk 
ekonomi och beräknas starta höstterminen 
2020. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-10-24  
343. Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen föreslår att fakultetsnämnden 
inrättar kursen Lek i förskolan (UB607Y), 
8,5 hp, på grundnivå. Kursen börjar ges 
vårterminen 2020 som obligatorisk kurs 
inom Förskollärarprogrammet. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-10-25  
344. Utseende av betygsnämnd vid Fanny 
Edenroth Catos disputationsprov för 
avläggande av doktorsexamen i barn- och 
ungdomsvetenskap 2019-12-20 kl. 13.00. 
/TS (Dnr SU FV-4.2.9-3746-19) 

Till fakultetsopponent utses docent Karin 
Osvaldsson Cromdal, Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings 
universitet. 
Till betygsnämndsledamöter utses professor 
Andreas Fejes, Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande, Linköpings 
universitet, professor Johannes Lunneblad, 
Institutionen för pedagogik och lärande, 
Göteborgs universitet och professor Anne-Li 
Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. Till 
suppleant utses docent Anna-Lena Kempe, 
Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Stockholms universitet. 
Till ordförande utses professor Rickard 
Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. 
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Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut) 
professor Mats Börjesson och fil.dr Björn 
Sjöblom, båda Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen, 
Stockholms universitet. 

345. Förslag från Psykologiska institutionen 
på sakkunniga vid Claudia Bernhard-
Oettels befordran till professor i Psykologi, 
med inriktning arbets- och 
organisationspsykologi./JM (Dnr SU FV-
2.3.2-2832-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse  
Professor Lena Mårtensson, Kungliga tekniska 
högskolan, Professor Jukka Vuori, Finnish 
Institute of Occupational Health, och 
Professor Kristina Westerberg, Umeå 
universitet. 

2019-10-09  
346. Ansökan om befordran till professor i 
sociologi vid Sociologiska institutionen /HR 
(SU FV-2.3.2-1517-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att föreslå för rektor att Michael 
Gähler befordras till professor i sociologi vid 
Sociologiska institutionen. 

347. Ansökan om befordran till 
universitetslektor i sociologi vid 
Sociologiska institutionen. /EP  
(SU FV-2.3.2-1335-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att föreslå för dekan att Daniel 
Ritter befordras till universitetslektor i 
sociologi vid Sociologiska institutionen. 

348. Ansökan om befordran till 
universitetslektor i sociologi vid 
Sociologiska institutionen. /EP  
(SU FV-2.3.2-1336-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att föreslå för dekan att Sunnee 
Billingsley befordras till universitetslektor i 
sociologi vid Sociologiska institutionen. 

2019-10-29  
349. Beslut delegerat till dekanus efter 
samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens 
sammanträde 2019-10-24.  
Förslag på anställningsprofil för en 
universitetslektor i data- och 
systemvetenskap med inriktning 
datorspelsutveckling, vid Institutionen för 
data- och systemvetenskap /JM  
(dnr SU FV-2.3.1.2-3557-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att fastställa anställningsprofil enligt 
institutionens förslag med ändringen att 
”Anställningen inkluderar forskningstid enligt 
den för lektorer stipulerade egentiden enligt 
lokalt arbetsavtal för lärare” byts till 
”Anställningen inkluderar kompetens- och 
forskningstid enligt gällande villkortsavtal.”  

350. Förslag från Företagsekonomiska 
institutionen på sakkunniga vid Lovisa 
Näslunds befordran till universitetslektor i 
Företagsekonomi, med inriktning mot 
organisation. /JM  
(dnr SU FV-2.3.2-2323-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse 
Docent Karin Winroth, Södertörns högskola, 
och Professor Staffan Furusten, Stockholms 
universitet. 

2019-10-08  
351. Förslag till anställning som 
universitetslektor i barn- och 
ungdomsvetenskap, med inriktning 
förskola, vid Barn- och 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att anställa Sofia Grunditz, Mirjam 
Hagström, Ylva Lorentzon samt Camilla Eline 
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ungdomsvetenskapliga institutionen. /HR  
(Dnr SU FV-2.3.1.2-4363-18) 

Andersson fr.o.m. 2019-10-01, enligt villkor i 
anställningsbeslutet. 

352. Förslag till yttrande gällande 
internremissen Regler för 
studentinflytande, överenskommelse samt 
förteckning över organ och grupper. /ANy 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att överlämna yttrandet till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. 

2019-10-15  
353. Iinstitutionen för data- och 
systemvetenskap anhåller om disens för 
att förlänga höstterminens pågående 
utlysning av doktorandtjänst. Skäl för som 
anges i anhållan, är att säkerställa bmästa 
möjliga kandidatunderlag. Om anhållan 
beviljas kommer institutionen att 
informera alla nuvarande sökande./ANy 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att bevilja förlängd utlysning av till 
sista ansökningsdag den 15 november 2019. 

2019-10-30  
354. Specialpedagogiska institutionen 
anhåller, i enlighet med beslut i 
Institutionsstyrelsen 190919 / §15, hos 
fakultetsnämnden om att anta  
Charlotte Jacbsson, 600630-****,  
till forskarutbildning i Specialpedagogik 
annan finansiering än doktorand-
anställning: 
Doktoranden kommer att antas till 
licentiatexamen, kommer studera halvtid 
och beräknas vara klar höstterminen 2023. 
Finansiering av utbildningen sker genom 
tillsvidareanställning av Stockholm stad, 
avtal finns mellan Stockholm stad och 
institutionen, doktoranden har även 
undertecknat avtalet.  
Institutionen har bedömt att den tilltänkta 
doktoranden är behörig. Institutionen 
garanterar doktoranderna full finansiering 
fram till licentiatexamen. /ANy 

Samhällsvetenskapliga fakulteten beslutar att 
anta Charlotte Jacobsson, till utbildning på 
forskarnivå, med annan finansiering än 
doktorandanställning. 

355. Statsvetenskapliga institutionen 
anhåller om att fakulteten att beslutar, i 
enlighet med beslut från 
institutionsstyrelsen 191022/p6, att 
följande person antas för utbildning till 
forskarnivå i Statsvetenskap (dnr SU 320-
4.2.1-0126-19), med annan finansiering än 
doktorandanställning 
Jasmijn van der Most 
Finansiering sker genom en kombination av 
externt forskningsbidrag, anslagsmedel och 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att anta följande person till utbildning 
på forskarnivå, med annan finansiering än 
doktorandanställning: Jasmijn van der Most 
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stipendium (Widar Bagges fond). Den 
tilltänkta doktoranden är behörig och har 
sökt i konkurrens (utlysning SU FV-2187-
19). Institutionen garanterar doktoranden 
48 månaders heltidsfinansiering. /ANy 

2019-11-04  
356. Utseende av betygsnämnd vid Klara 
Hermanssons disputationsprov för 
avläggande av doktorsexamen i kriminologi 
2019-12-06 kl. 13.00. /TS  
(Dnr SU FV-4.2.9-3848-19) 

Till fakultetsopponent utses professor Peter 
Scharff Smith, Universitetet i Oslo, Norge. 
Till betygsnämndsledamöter utses professor 
emeritus Henrik Tham, Kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet, 
professor Anne Alvesalo-Kuusi, University of 
Turko, Finland och professor Marie Demker, 
Göteborgs universitet. Till suppleant utses 
professor Vanessa Barker, Sociologiska 
institutionen, Stockholms universitet. 
Till ordförande utses docent Anita Heber. 
Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut) 
docent Anita Heber och professor Felipe 
Estrada, båda Kriminologiska institutionen, 
Stockholms universitet. 

357. Förslag till yttrande avseende 
remissen Ändringar i förordning (2001:770) 
om sjöfartsstöd/TS  
(Dnr SU FV-1.1.3-3088-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att överlämna yttrandet till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. 

2019-10-17  
358. Anhållan om att få anställa fem 
sökande, anställning som universitetslektor 
i socialt arbete vid Institutionen för socialt 
arbete. /HR 
(SU FV-2.3.1.2-36726-18) 

Fakultetsnämnden beslutar att godkänna 
anhållan om att få anställa fem sökande till 
anställningen som universitetslektor vid 
Institutionen för socialt arbete. 

2019-11-05  
359. Institutionen för ekonomisk historia 
och internationella relationer föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Praktik i 
ekonomisk historia/internationella 
relationer (EH6106), 30 hp, på avancerad 
nivå. Kursen kan läsas både som fristående 
och inom Masterprogram i Global politisk 
ekonomi och beräknas starta höstterminen 
2020. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-11-08  
360. Utseende av betygsnämnd vid Louisa 
Vogiazides disputationsprov för avläggande 
av doktorsexamen i geografi med 

Till fakultetsopponent utses PhD, Assistant 
Professor Gideon Bolt, Department of Human 
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kulturgeografisk inriktning 2020-03-27 kl. 
10.00. /TS (Dnr SU FV-4.2.9-3960-19) 

Geography and Spatial Planning, Ultrecht 
University, Nederländerna. 
Till betygsnämndsledamöter utses docent 
Emma Lundholm, Institutionen för geografi, 
Umeå universitet, professor Roger Andersson, 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet och professor emeritus Eskil 
Wadensjö, Institutet för social forskning 
(SOFI), Stockholms universitet. Till suppleant 
utses docent Marianne Abramsson, 
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
Till ordförande utses docent Peter Schmitt, 
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut) 
docent Karen Haandrikman, Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet och 
docent Charlotta Hedberg, Institutionen för 
geografi, Umeå universitet. 

2019-11-11  
361. Förslag från Statsvetenskapliga 
institutionen på sakkunniga vid anställning, 
Lars Hiertas professur i statsvetenskap.  
(Dnr SU FV-2.3.1.1-1343-19) /HR 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse 
professor Lauri Karvonen, Åbo Akademi, 
professor Lena Wängnerud, Göteborgs 
universitet, samt professor Aseem Prakash, 
University of Washington. 

2019-11-12  
362. Förslag om att avbryta 
anställningsförfarandet för anställningen 
som universitetslektor i ekonomisk historia 
vid Institutionen för ekonomisk historia 
och internationella relationer. /EP (SU FV-
1650-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att avbryta tillsättningsförfarandet. 

2019-11-12  
363. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Data- 
och systemvetenskap med inriktning mot 
digitala medier IV (IB410N), 22,5 hp, på 
grundnivå. Kursen ingår i termin fyra på 
kandidatprogrammet i digitala medier 
(SDIMK) och börjar ges vårterminen 2020. 
/NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 
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364. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Data- 
och systemvetenskap med affärssystem 
och tjänstedesign IV (IB411N), 30 hp, på 
grundnivå. Kursen ingår i termin fyra på 
kandidatprogrammet i affärssystem och 
tjänstedesign (SAFFK) och börjar ges 
vårterminen 2020. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

365. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Design 
för komplexa och dynamiska kontexter 
(ML484N), 7,5 hp, på avancerad nivå. 
Kursen börjar ges vårterminen 2020 inom 
ramen för masterprogrammet i design för 
kreativ och immersiv teknik (SDKIO). /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

366. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Data 
science för design (ML483N), 7,5 hp, på 
avancerad nivå. Kursen börjar ges 
vårterminen 2020 inom ramen för 
masterprogrammet i design för kreativ och 
immersiv teknik (SDKIO). /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

367. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Design 
för framväxande tekniker (ML482N), 7,5 
hp, på avancerad nivå. Kursen börjar ges 
vårterminen 2020 inom ramen för 
masterprogrammet i design för kreativ och 
immersiv teknik (SDKIO). /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

368. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Thick 
data (ML481N), 7,5 hp, på avancerad nivå. 
Kursen börjar ges vårterminen 2020 inom 
ramen för masterprogrammet i design för 
kreativ och immersiv teknik (SDKIO). /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

369. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen 
Examensarbete i hälsoinformatik 
(ML03HN), 30 hp, på avancerad nivå. 
Kursen ska ges inom masterprogrammet i 
hälsoinformatik (SHINO) och börjar ges 
vårterminen 2020. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 
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370. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen 
Projektmetoder och ledarskap (IB468N), 
7,5 hp, på avancerad nivå. Kursen ska ges 
som obligatorisk kurs inom 
magisterprogrammet i IT-projektledning 
(SPROM) och börjar ges under vårterminen 
2020. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

371. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen 
Programmering för data science 
(uppdragsutbildning) (ML437U), 7,5 hp, på 
avancerad nivå. Kursen ska ges som 
uppdragsutbildning. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

372. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen 
Affärsanalys (uppdragsutbildning) 
(ML436U), 7,5 hp, på avancerad nivå. 
Kursen ska ges som uppdragsutbildning. 
/NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

373. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen ”Logik 
(uppdragsutbildning)” (ML434U), 7,5 hp, 
på avancerad nivå. Kursen ska ges som 
uppdragsutbildning. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

374. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen Analys 
av beslutsunderlag (uppdragsutbildning) 
(ML433U), 7,5 hp, på avancerad nivå. 
Kursen ska ges som uppdragsutbildning. 
/NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

375. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen 
Examensarbete i hälsoinformatik 
(uppdragsutbildning) (ML03HU), 30 hp, på 
avancerad nivå. Kursen ska ges som 
uppdragsutbildning. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

376. Institutionen för socialt arbete 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen ”Medling vid brott – 
uppdragsutbildning” (SUU729), 4 hp, på 
grundnivå. Kursen ges som fristående 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 
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uppdragsutbildning och vänder sig till 
personer som utövar medling i sina yrken.  
/NM 
377. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen Dövhet och hörselskada ur ett 
medicinskt, tekniskt och psykosocialt 
perspektiv (UQ532F), 7,5 hp, på avancerad 
nivå. Kursen är fristående och börjar ges 
höstterminen 2020. /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

378. Institutionen för data- och 
systemvetenskap anhåller om särskilt 
tillfälle för utlysning av projektfinansierad 
doktorandtjänst. Skäl för särskilt tillfälle 
som anges i anhållan, är att projektet 
planeras starta i januari och utlysningen 
därmed bör ske snarast. Om anhållan 
beviljas kommer utlysningen av 
doktorandtjänsten att genomföras enligt 
gällande regler för antagning till utbildning 
på forskarnivå, och utlysas i 
konkurrens./ANy 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att bevilja särskilt tillfälle för utlysning 
av projektfinansierad doktorandtjänst med 
sista ansökningsdag den 15 december 2019. 

379. Förslag från Statsvetenskapliga 
institutionen på sakkunniga vid anställning 
som universitetslektor i statsvetenskap 
med inriktning svensk och komparativ 
politik. /EP (Dnr SU FV-2.3.1.2-1700-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse 
docent Paula Blomqvist, Uppsala universitet 
samt professor em Lauri Karvonen, Åbo 
Akademi. 

2019-11-08  
380. Utseende av betygsnämnd vid 
Alexander Miloffs disputationsprov för 
avläggande av doktorsexamen i psykologi 
2020-05-29 kl. 10.00. /TS  
(Dnr SU FV-4.2.9-3992-19) 

Till fakultetsopponent utses professor 
Nexhmedin Morina, University of Münster, 
Tyskland. 
Till betygsnämndsledamöter utses professor 
Lance McCracken, Uppsala universitet, docent 
Ida Flink, Örebro universitet och professor 
Uno Fors, Institutionen för data- och 
systemvetenskap, Stockholms universitet. Till 
suppleant utses professor emerita Ann-
Charlotte Smedler, Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet. 
Till ordförande utses professor Stephan Hau, 
Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut); 
professor Per Carlbring, Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet och  
fil.dr Lena Reuterskiöld, Karolinska Institutet. 
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2019-11-15  
381. Utseende av betygsnämnd vid 
Elisabeth Krings disputationsprov för 
avläggande av doktorsexamen i barn- och 
ungdomsvetenskap 2020-01-24 kl. 13.00. 
/TS (Dnr SU FV-4.2.9-4085-19) 

Till fakultetsopponent utses professor Cecilia 
Åsberg, Linköpings universitet. 
Till betygsnämndsledamöter utses professor 
Åsa Wettergren, Göteborgs universitet, 
professor Jonathan Metzger, Kungliga 
Tekniska högskolan (KTH) och docent Anna 
Palmer, Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. Till 
suppleant utses professor Gunnar Karlsson, 
Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Stockholms universitet. 
Till ordförande utses professor Rickard 
Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. 
Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut); 
professor Mats Börjesson, Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen, 
Stockholms universitet och fil.dr David 
Redmalm, Mälardalens högskola. 

2019-11-18  
382. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen Masterkurs i specialpedagogik – 
specialpedagogik i policy och praktik 
(UQA001), 15 hp, på avancerad nivå. 
Kursen kommer att ges som fristående kurs 
och är tänkt att ges från höstterminen 
2020. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

383. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen Masterkurs i specialpedagogik –
specialpedagogikens historiska och 
teoretiska grund (UQA002), 15 hp, på 
avancerad nivå. Kursen kommer att ges 
som fristående kurs och är tänkt att ges 
från vårterminen 2021. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

384. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen Vetenskapsteori och etik inom 
specialpedagogik (UQA003), 7,5 hp på 
avancerad nivå. Kursen kommer att ges 
som fristående kurs och är tänkt att ges 
från vårterminen 2021. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 
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385. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen Vetenskaplig metod inom 
specialpedagogisk forskning (UQA004), 15 
hp på avancerad nivå. Kursen kommer att 
ges som fristående kurs och är tänkt att ges 
från vårterminen 2021. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

386. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen Självständigt arbete för 
masterexamen i specialpedagogik 
(UQA005), 15 hp på avancerad nivå. Kursen 
kommer att ges som fristående kurs och är 
tänkt att ges från höstterminen 2022. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

387. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen Självständigt arbete för 
masterexamen i specialpedagogik 
(UQA006), 30 hp på avancerad nivå. Kursen 
kommer att ges som fristående kurs och är 
tänkt att ges från höstterminen 2022. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-11-21  
388. Utseende av betygsnämnd vid Claudia 
Schumanns disputationsprov för 
avläggande av doktorsexamen i pedagogik 
2020-01-17 kl. 13.00. /TS  
(dnr SU FV-4.2.9-4184-19) 

Till fakultetsopponent utses professor David 
Hansen, Columbia University, New York, USA. 
Till betygsnämndsledamöter utses professor 
Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet, 
biträdande professor Rebecka Lettevall, 
Malmö universitet och professor Tore West, 
Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Stockholms universitet. Till suppleant utses 
professor Maria Olson, Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik, Stockholms universitet. 
Till ordförande utses professor Klas Roth. 
Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut); 
professor Klas Roth och docent Niclas 
Rönnström, båda Institutionen för pedagogik 
och didaktik, Stockholms universitet. 

Begäran om dispens från kravet att 
suppleanten i betygsnämnden ska vara från 
Samhällsvetenskapliga fakulteten beviljas. 

2019-11-19  
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389. Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen föreslår att fakultetsnämnden 
inrättar kursen Förskoledidaktik, 
vetenskaplig metod och forskningsetik 
(UB705Y), 7,5 hp, på grundnivå. Kursen ges 
inom Förskollärarprogrammet och är tänkt 
att starta vårterminen 2020. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

390. Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen föreslår att fakultetsnämnden 
inrättar kursen Våld i barns och ungas 
vardagsliv (UB456F), 7,5 hp på avancerad 
nivå. Kurser kommer att ges som 
fristående och är tänkt att ges från 
vårterminen 2021. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

391. Specialpedagogiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden reviderar 
den lokala examensbeskrivningen för 
filosofie masterexamen för huvudområde 
specialpedagogik. Specialpedagogiska 
institutionen har under 2019 lagt ned 
Masterprogram i specialpedagogik och 
skapat fristående studiegång som leder till 
masterexamen i specialpedagogik. (Dnr SU 
FV-3.2.5-4040-19) /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att fastställa revidering av 
examensbeskrivningen för filosofie 
masterexamen, huvudområde 
specialpedagogik. 

2019-11-25  
392. Förslag från Institutionen för data- 
och systemvetenskap på sakkunniga vid 
anställning av universitetslektor i data- och 
systemvetenskap med inriktning 
informationssystem. /EP (Dnr SU FV-
2.3.1.2-1010-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse 
Professor Moe Thandar Wynn, Queensland 
University of Technology och Prof. Dr. Kurt 
Sandkuhl, University of Rostock. 

393. Förslag från Institutionen för data- 
och systemvetenskap på sakkunniga vid 
anställning av universitetslektor i data- och 
systemvetenskap med inriktning data 
science. /EP (Dnr SU FV-2.3.1.2-1997-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse 
Professor Myra Spiliopoulou, Universität 
Magdeburg och Professor Ulf Johansson, 
Jönköping University. 

394. Förslag till yttrande avseende 
remissen Region Stockholms 
innovationsstrategi./TS  
(Dnr SU FV-1.1.3-3705-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att överlämna yttrandet till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. 

2019-11-28  
395. Anhållan från Institutet för 
internationell om att dubblera 
anställningen som universitetslektor i 
nationalekonomi med inriktning 
makroekonomi. /JM (Dnr SU FV-2.3.1.2-
1899-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att bevilja institutionens anhållan. 



  12 
DELEGATIONSBESLUT FATTADE AV DEKAN, PRODEKAN ELLER VICEDEKANER 

 PÅ SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDENS VÄGNAR 
UNDER TIDEN 2019-01-01 – 2019-12-31 

 

2019-11-19  
396. Företagsekonomiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen ”Verksamhetsstyrning och 
affärssystem i privat och offentlig 
verksamhet” (FE4438), 7,5 hp, på 
avancerad nivå. Kursen börjar ges 
vårterminen 2020 inom ramen för 
masterprogrammet i verksamhets-
utveckling och styrning (SVOSO).  /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-11-21  
397. Företagsekonomiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen ”Samtida utmaningar inom 
marknadskommunikation” (PR4526), 7,5 
hp, på avancerad nivå. Kursen börjar ges 
vårterminen 2020 inom ramen för 
masterprogrammet i 
marknadskommunikation (SMAKO). /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-11-27  
398. Socialantropologiska institutionen 
föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
kursen ”Politik i antropologiskt perspektiv” 
(SAM250), 7,5 hp, på avancerad nivå. 
Kursen börjar ges som valbar kurs under 
vårterminen 2020 inom ramen för 
masterprogrammet i socialantropologi 
(SOANO). /NM 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-11-28  
399. Statistiska institutionen föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen R 
programmering (ST4101), 7,5 hp, på 
avancerad nivå. Kursen kommer att ges 
inom Masterpgroam i statistik och som 
fristående kurs och är tänkt att ges från 
höstterminen 2020. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2019-12-02  
400. Förslag till yttrande avseende 
betänkandet Sveriges miljöövervakning - 
dess uppgift och organisation för en god 
miljöförvaltning (SOU 2019:22)./TS  
(Dnr SU FV-1.1.3-3310-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att överlämna yttrandet till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. 

401. Förslag till yttrande avseende 
promemorian Genomförande av 
reviderade EU-direktiv på 
avfallsområdet./TS   

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att överlämna yttrandet till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. 
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(Dnr SU FV-1.1.3-3446-19) 
2019-11-28  
402. Utseende av betygsnämnd vid 
Christine Erikssons disputationsprov för 
avläggande av doktorsexamen i 
förskoledidaktik 2020-01-31 kl. 13.00. /TS 
(Dnr SU FV-4.2.9-4305-19) 

Till fakultetsopponent utses professor Maggie 
MacLure, School of Childhood, Youth and 
Educational Studies, Manchester Metropolitan 
University, Storbritannien. 
Till betygsnämndsledamöter utses docent 
Anna Palmer, Institutionen för barn- och 
ungdomsvetenskap, Stockholms universitet, 
professor Tarja Häikiö, Högskolan för design 
och konsthantverk, Göteborgs universitet och 
docent Malou Juelskjær, Danish School of 
Education - Uddannelsesvidenskab, Aarhus 
University, København, Danmark. Till 
suppleant utses docent Thomas Borén, 
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
Till ordförande utses professor Arniika 
Kuusisto, Institutionen för barn- och 
ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. 
Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut); 
professor Hillevi Lenz Taguchi, Institutionen 
för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms 
universitet och fil.dr Monica Sand, 
Konstnärliga fakultetskansliet, Göteborgs 
universitet. 
Dispens från regeln att både män och kvinnor 
ska finnas bland ordinarie ledamöter i 
betygsnämnden beviljas. 

2019-12-03  
403. Utseende av betygsnämnd vid 
Rebecka Weegars disputationsprov för 
avläggande av doktorsexamen i data- och 
systemvetenskap 2020-01-27 kl. 13.00. /TS  
(Dnr SU FV-4.2.9-4350-19) 

Till fakultetsopponent utses førsteamanuensis 
Lilja Øvrelid, Institutt for informatikk, 
Universitet i Oslo, Norge.  
Till betygsnämndsledamöter utses docent 
Tony Lindgren, Institutionen för data- och 
systemvetenskap, Stockholms universitet, 
professor Gunnar Nilsson, Neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle, Karolinska 
Institutet och professor Sophia Ananiadou, 
School of Computer Science, University of 
Manchester, Storbritannien. Till suppleant 
utses docent Tatjana von Rosen, Statistiska 
institutionen, Stockholms universitet. 
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Till ordförande utses professor Hercules 
Dalianis, Institutionen för data- och 
systemvetenskap, Stockholms universitet. 
Handledare med rätt att närvara vid 
betygsnämndens sammanträde (ej vid beslut); 
professor Hercules Dalianis, Institutionen för 
data- och systemvetenskap, Stockholms 
universitet och Søren Brunak, Novo Nordisk 
Foundation Center for Protein Research, 
Københavns universitet, Danmark. 

2019-12-05  
404. Förslag till anställning av 
universitetslektorer i nationalekonomi med 
inriktning mot makroekonomi, vid 
Institutet för internationell ekonomi.  /JM 
(Dnr SU FV-2.3.1.2-1899-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att anställa Kurt Mitman och Timo 
Boppart fr.o.m. 2020-01-01, enligt villkor i 
respektive anställningsbeslut. 

2019-11-28  
405. Förslag från Institutionen för data- 
och systemvetenskap på sakkunniga vid 
anställning av universitetslektor i data- och 
systemvetenskap med inriktning 
cybersäkerhet och digital forensik. /EP (Dnr 
SU FV-2.3.1.2-1994-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse 
professor Antonio Lioy, Politechnic University 
of Torino och professor Dr. Borka Jerman-
Blažič, Ljubljana University. 
 

406. Förslag från Institutionen för data- 
och systemvetenskap på sakkunniga vid 
anställning av professor i data- och 
systemvetenskap med inriktning 
cybersäkerhet och digital forensik. /EP (Dnr 
SU FV-2.3.1.2-1477-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutade att som sakkunniga i ärendet utse 
David Billard, HESGE, professor Antonio Lioy, 
Politechnic University of Torino och professor 
Dr. Borka Jerman-Blažič, Ljubljana University. 

2019-12-10  
406. Statistiska institutionen föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar kursen 
Finansiell statistik (ST1701), 7,5 hp, på 
grundnivå. Kursen kommer att ges inom 
Kandidatprogram i företagsekonomi och 
dom fristående kurs och är tänkt att ges 
från höstterminen 2020. Kursen ersätter 
Finansiell statistik (ST108G) på grund av 
ändrad behörighet. /SP 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

407. Institutionen för data- och 
systemvetenskap föreslår att 
fakultetsnämnden fastställer reviderad 
utbildningsplan för Masterprogram i design 
för kreativ och immersiv teknik (SDIKO), 
120 hp. Revideringen innebär att upplägget 
under termin 2 har ändrats.  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att fastställa reviderad 
utbildningsplan för Masterprogram i design 
och kreativ och immersiv teknik (SDIKO), 120 
hp.  
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Tidigare upplägg – termin 2: 
Big data versus Thick data I, 7,5 hp 
Design för autonoma processer, 7,5 hp 
Design för komplexa och dynamiska 
kontexter, 7,5 hp 
 
Nytt upplägg – termin 2: 
Thick data, 7,5 hp 
Design för framväxande tekniker, 7,5 hp 
Data Science för design, 7,5 hp 
Design för komplexa och dynamiska 
kontexter, 7,5 hp 
408. Institutionen för pedagogik och 
didadktik föreslår att fakultetsnämnden 
fastställer reviderad utbildningsplan för 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 
(STYRK), 180 hp. Revideringen innebär 
bland annat att kursinnehåll har 
strukturerats om och att antalet kurser 
inom det samhällsvetenskapliga blocket 
har minskat till förmån för två valbara 
kurser. Utbytesstudier är nu möjligt under 
termin 4. /SP 
 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutaratt fastställa reviderad utbildningsplan 
för Studie- och yrkesvägledarprogrammet 
(STYRK), 180 hp. 

409. Förslag till yttrande avseende 
remissen avseende SUHFs 
Rekommendationer om förlängning av 
doktoranders anställnings- och studietid 
vid vissa förtroendeuppdrag /AN 
(Dnr SU FV-1.1.3-4204-19) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
beslutar att överlämna yttrandet till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. 
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Tina Sjöberg  
Handläggare  
Samhällsvetenskapliga fakulteten  
  

 
Anmälan av genomförda disputationer 

2019-09-27 
Dnr SU FV-4.2.9-2435-19 

Tarek Oraby 
Statsvetenskap/Statsvetenskapliga 
institutionen 
A Darwinian Theory of International 
Conflict  
 

2019-10-18 
Dnr SU FV-4.2.9-2124-19 

Jakob Jonsson 
Psykologi/Psykologiska institutionen 
Preventing problem gambling: Focus on 
overconsumption 
 

2019-10-18 
Dnr SU FV-4.2.9-2820-19 

Mathias Pronin 
Nationalekonomi/Nationalekonomiska 
institutionen 
Essays in Macroeconomics and Political 
Economy  
 

2019-10-25 
Dnr SU FV-4.2.9-3379-19 

Saman Darougheh 
Nationalekonomi/Nationalekonomiska 
institutionen  
Search and Mismatch  
 

2019-10-25 
Dnr SU FV-4.2.9-2202-19 

Gladis Aguirre Vidal  
Socialantropologi/Socialantropologiska 
institutionen 
Mobilising care: Ecuadorian families and 
transnational lives between Ecuador and 
Spain  
 

2019-10-28 
Dnr SU FV-4.2.9-2261-19 

Rano Zakirova Engstrand  
Specialpedagogik/Specialpedagogiska 
institutionen  
Families of young children with autism 
spectrum disorder in Sweden: The role of 
culture and intergenerational support  



    

2 (2) 

 

 
2019-10-30 
Dnr SU FV-4.2.9-3052-19 

Rasmus Eklund  
Psykologi/Psykologiska institutionen  
Electrophysiological correlates of 
consciousness  
 

2019-11-06 
Dnr SU FV-4.2.9-3320-19 

Petter Dahlström 
Företagsekonomi/Företagsekonomiska 
institutionen 
New Insights on Computerized Trading: 
Implications of Frequently Revised Trading 
Decisions 

 
2019-11-08 
Dnr SU FV-4.2.9-3365-19 

Eric Larsson  
Pedagogik/Institutionen för pedagogik och 
didaktik 
Innerstadsgymnasierna: En studie av tre 
elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm 
och deras positionering på 
utbildningsmarknaden 

 
2019-11-15 
Dnr SU FV-4.2.9-3197-19 

Trine Jønland Højsgaard 
Pedagogik/Institutionen för pedagogik och 
didaktik  
Reframed Identity: Red Cross nurses' 
identity formation between 1945 and 1977 
 

2019-11-15 
Dnr SU FV-4.2.9-3408-19 

Mahmood Ul Hassan  
Statistik/Statistiska institutionen  
Achievement tests and optimal design for 
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Medelsfördelning verksamhetsåret 2020 

 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 
2020 enligt bilaga. Detta innebär: 
 
Att fastställa utbildningsuppdrag i form av takbelopp för utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå samt ekonomisk ram enligt bilaga Per inst. 

Att fastställa fördelning av medel för utbildning på forskarnivå och forskning, inklusive 
medel för studiestöd i forskarutbildningen enligt bilaga Per inst. 

Att fastställa resultatansvar enligt bilaga Per inst. 

Att fastställa fakultetens budgetprinciper enligt bilaga. 

Att fastställa kostnadsfördelningen i enlighet med bilagan Kostnadsfördelning 2020. 

Att institutionen för folkhälsovetenskap (tidigare CHESS och SoRAD) får ett tillskott som 
förstärkning av basresursen motsvarande 13 tkr per helårsstudent året innan. Tillskottet gäller 
för de masterkurser som CHESS arrangerade före institutionen för folkhälsovetenskap 
bildades. Medlen utbetalas under 2020-2021. Medlen utbetalas av sparade UGA-medel. 

 

Förhandling enligt § 11 MBL har ägt rum den 17 december 2019 
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Medels- och kostnadsfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten 
budgetåret 2020 

1. Beslut fattade av universitetsstyrelsen och rektor 

1.1. Inledning 

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i 
budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(UGA) samt på utbildning på forskarnivå och forskning (FUF). Anslagen samt storleken på de 
universitetsgemensamma kostnaderna fördelas i sin tur till de två områdesnämnderna efter beslut i 
universitetsstyrelsen och av rektor. Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar sedan om den 
interna fördelningen av anslagen och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår (hädanefter 
förkortat bå) till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. 
Områdesnämnden beslutar också om de områdesgemensamma kostnaderna. Respektive 
fakultetsnämnd beslutar därefter om den interna fördelningen mellan fakultetens institutioner och 
institut/centra (nedan sammanfattat som institutioner).  

Viktiga ändringar inför 2020 i den centrala budgeten är att 

• Pris- och löneomräkningen (PLO) av anslagen är 1,91 % (att jämföra med 1,22 % för 2019). 

• Den särskilda resursförstärkningen för att värna god kvalitet inom humaniora, 
samhällsvetenskap och lärarutbildningar som påbörjades 2015 och som lades ut i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
samt undervisning och verksamhetsförlagt utbildning fortsätter även 2020.  

• Stockholms universitet införde enhetshyror 2017. Införandet skedde kostnadsneutralt mellan 
områdena genom en permanent, årlig omföring från det Naturvetenskapliga området till det 
Humanvetenskapliga området för att kompensera det Humanvetenskapliga området för 
kostnadsökningar med det införda systemet. Inför varje nytt bå fastställer 
Universitetsstyrelsen nivån på enhetshyran för det aktuella bå. Enhetshyran är för 2020 
fastställd till 3 774 kr per kvadratmeter, LOA:Vb. Kompensationen som genomfördes för 
kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska uppräknas med pris- och 
löneomräkningen. Hälften av omföringen består av medel för UGA och hälften av medel för 
FUF.   
 

1.2. Medelsfördelning 

Förändringar enligt budgetpropositionen som fördelas av universitetsstyrelsen och rektor enligt 
nedanstående: 

• Universitetets takbelopp ökar med 5 483 tkr 2020 med anledning av den pågående 
utbyggnaden av olika lärarutbildningar, utbyggnaden som startade 2015 och utbyggnaden 
som påbörjades 2017. 
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• Takbeloppet ökar år 2019 med 3 258 tkr med anledning av satsningen på sommarkurser. 
Universitetet ska erbjuda ett större utbud av sommarkurser som i första hand är relevanta för 
att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och 
vidareutbildning för obehöriga lärare. Medlen fördelas ut till områdena i proportion till 
takbeloppen ( 2 713 tkr till H-området och 545 tkr till N-området). Utöver detta tillförs 
Områdesnämnden för humanvetenskap 211 tkr för utbyggnad av de 
samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018. 
 

• Basresursen för forskning och forskarutbildning ökar med 7 988 tkr. Medlen fördelas i 
proportion till områdenas basresurs för forskning. 
 

Universitetsstyrelsen har medgett rektor att löpande under året göra strategiska satsningar, vilka täcks 
i nästföljande års budget genom en proportionell minskning av de ekonomiska ramarna. Under bå 
2019 har 11 845 tkr (5 199 tkr bå 2018) intecknats för strategiska satsningar, fördelat enligt följande: 
 

- SU Holding 2018, 2 960 tkr 
- SU Inkubator 2018, 1 435 tkr 
- Artic Avenue 2019, 1 000 tkr 
- Medfinansiering CIVIS 2019, 1 800 tkr 
- SUS för aktiviteter i samband med Nobel, 336 tkr 
- SWETOX, 1 834 tkr 
- Hållbarhetsforum, 1 500 tkr 
- Konferens Historiska institutionen, 275 tkr 
- Föreläsningsserie Stockholms barnrättscentrum, 705 tkr 

 
 
Övriga av universitetsstyrelsen och rektor fördelade tillskott för bå 2020 är:  
 

- MAX IV, 3 450 tkr 
- Språkundervisning för internationella medarbetare, 1500 tkr 
- Centrum för paleogenetik, 2 000 tkr 
- Centrum för frielektronlaserforskning (FEL), 1 000 tkr 
- Navarino environmental observatory (NEO), 800 tkr 
- Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), 700 tkr 
- Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr 
- Stockholm Resilienscentrum (SRC), 8 000 tkr 
- Accelerator, 8 000 tkr 
- Information and Communication Technology – The Next Generation (TNG), 2 000 tkr 
- Centrum för universitetslärarutbildning, 13 560 tkr 
- Djurskydd, 1 000 tkr 
- Veterinär, 2 000 tkr 
- Utbildningsadministration för samordningsinstitutionerna för lärarutbildning, 7 691 tkr 
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Den totala ekonomiska ramen per fakultet är fördelad på utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(UGA) och på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).   
 
De interna takbeloppen för UGA 2019 är framräknade enligt nedanstående tabell (tkr): 
 

UGA 

Interna 
takbelopp 
2019 

Fördeln 
internt 
takbelopp 

Pris- och 
löneom-
räkning 

Utbyggn 
lärarutb 

Sommarkurser 
o utbyggn 
samhälls- 
byggnadsutb 

Omfördelning 
takbelopp 

Interna 
takbelopp 
2020 

                
ONH 2 912 -2 912     2 713 15 000 17 713 
HUM 438 085 1 189 8 525 2 253   -15 000 435 052 
JUR 133 120   2 584 82     135 785 
SAM 898 470 1 725 17 470 3 147 211   921 023 
Summa 1 472 587 1 28 579 5 483 2 924 0 1 509 573 
                
NAT OMR 295 637   5 737 1 183 545   303 102 
Övr 0   0 0 0   0 
Totalt 1 768 224 1 34 316 6 666 3 469 0 1 812 675 
 
 

Kommentarer till ovanstående tabell: Takbeloppen är pris- och löneomräknade med 1,91 %. Det 
utökade takbeloppet på 6 666 tkr med anledning av den pågående utbyggnaden av lärarutbildningarna 
är fördelat till områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. Det utökade takbeloppet för 
sommarkurser delas ut till områdena i proportion till takbeloppet. 211 tkr avser utbyggnaden av de 
samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  Medlen för UGA 2020 fördelas enligt följande tabell (tkr):  
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UGA 
Interna 
takbelopp 

Omf 
kostnads-
neutralitet 
enhetshyra 

Strategiska 
satsningar 

Områdets 
verksamhet 

Kårverk-
samhet 

Särskilda 
åtaganden 

Summa 
ek ram 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ONH 17 713   -886 3 927     20 754 
HUM 435 052 6 018 3 189 -1 171 -2 968 33 893 474 012 
JUR 135 785 1 524 -6 682 -355 -990   129 282 
SAM 921 023 5 265 -23 913 -2 401 -4 996 1 068 896 046 
Summa 1 509 573 12 807 -28 292 0 -8 954 34 961 1 520 095 
                
NAT OMR 303 102 -12 807 22 338   -1 197 2 404 313 840 
Övr 0   5 954   10 151 37 134 53 239 
Totalt 1 812 675 0 0 0 0 74 499 1 887 174 

 

Kommentarer till ovanstående tabell:  
En omföring om 12 807 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för 
humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet av enhetshyrans införande inför bå 2017. 
 
De strategiska satsningarna är tillskott till fakulteterna som finansieras genom en proportionell 
minskning av medlen för samtliga fakulteter, inklusive den som erhållit tillskottet. Här återfinns den 
del av rektors strategiska satsningar som är hänförbara till utbildningen på grund- och avancerad nivå 
(UGA) samt tidigare beslutade interna förändringar under åren 2003-2019. 
  
Områdesnämnden för humanvetenskap har 2019 gjort strategiska satsningar motsvarande 3 927 tkr 
som nu fördelas genom proportionell indragning från fakulteterna. Medlen avser kostnader för stöd 
till Genusakademin för JISU-arbete, stöd till fakultetsövergripande utbildning, finansiering av 
institutionsbibliotek, samverkan och förstärkning av den ekonomiska ramen för Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 
 
Medlen för kårverksamhet grundar sig på antalet takbeloppsfinansierade helårsstudenter per fakultet 
senaste hela verksamhetsår. I budgetbeslutet har Universitetsstyrelsen också anmodat 
fakultetsnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar (se sid 9). 
 
Medel för särskilda åtaganden tilldelas universitetet utanför takbeloppet och fördelas ut enligt direktiv 
i regleringsbrevet. Av medlen tilldelas 33 893 tkr Humanistiska fakulteten (22 276 tkr avser Tolk- och 
översättarinstitutet, 8 910 tkr svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare, 2 223 
tkr utveckling av lärarutbildning i minoritetsspråk samt 484 tkr för utveckling av lärarutbildning för 
dövas och hörselskadades behov). Samhällsvetenskapliga fakulteten får 1 068 tkr för utveckling av 
lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Naturvetenskapliga fakulteten tilldelas 1 442 tkr 
för nationellt resurscentrum i kemi och 962 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och 
hörselskadades behov. Studentavdelningen tillförs 36 134 tkr nationella medel till stöd för studenter 
med funktionshinder (inkl. teckenspråkstolkning).  
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Medlen för FUF 2020 fördelas enligt följande tabell (tkr): 
 
 

FUF 
Ekonomisk 
ram 2019 

"Tillbaka-
spolad" ek 
ram 2019 

Förändringar 
enl proppen 

Omföring 
kostnads-
neutralitet 
enhetshyra 

Strategiska 
satsningar 

Områdets 
verksamhet 

Kårverk-
samhet Summa 

1 2a 2b 3 4 5 5a 6 7 
ONH 9 643 13 199 256   -1 377 -883   11 195 
HUM 345 898 334 088 10 030 6 018 4 389 391 -114 354 802 
JUR 45 459 47 356 1 422 1 524 -3 799 55 -23 46 536 
SAM 365 533 372 714 11 189 5 265 -12 715 436 -187 376 703 
Summa 766 533 767 357 22 897 12 807 -13 502 0 -323 789 236 
                  
NAT OMR 886 017 899 874 9 852 -12 807 -3 589   -315 893 015 
Övr 14 681 0 10 000   17 091   638 27 729 
Totalt 1 667 231 1 667 231 42 749 0 0 0 0 1 709 980 

 
Kommentarer till ovanstående tabell:  
Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för bå 2019. Beloppen i kolumn 2b utgörs av 
den ekonomiska ramen för 2019, exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, 
omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kårverksamhet.  
 
Förändringarna enligt budgetpropositionen omfattar PLO (totalt 33 393 tkr) och ökad basresurs på 27 
356 tkr. Medlen fördelas i proportion till basresursen för forskning. 
 
En omföring om 12 807 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för 
humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet vid enhetshyrans införande 2017.  
 
Strategiska satsningar är motsvarande andel för FUF av det som ovan beskrivits för UGA (rektors 
strategiska satsningar m.m). Basen för beräkningen är kolumn 2b och 3. 
 
För Humanvetenskapliga området behålls 11 195 tkr på områdesnämnden, att användas för strategiska 
satsningar som områdesnämnden har fattat beslut om (t ex folkhälsovetenskap och strategiska 
satsningar). Resten av medlen fördelas ut till fakulteterna proportionellt. 
 
Medlen till kårverksamheten avser finansiering av studentkåren. Kostnaden fördelas proportionerligt i 
förhållande till antal doktorander per fakultet senaste helår. 

1.3. Kostnadsfördelning av universitetsgemensamma och områdesgemensamma kostnader 
 
Institutionerna faktureras samtliga gemensamma kostnader genom den så kallade täckningsfakturan. 
Denna täcker både de universitetsgemensamma kostnaderna (förvaltning och övriga gemensamma 
kostnader) och kostnaderna för Universitetsbiblioteket. Alla gemensamma kostnader fördelas på de 
två verksamhetsgrenarna UGA och FUF.  
Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets 
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andel av personalkostnaderna (kontoklass 4) året innan för förvaltningen, och av uni-
versitetsbibliotekets nya fördelningsnycklar för den del av fakturan som avser bibliotekskostnaderna.  

I nedanstående tabell redovisas gemensamma kostnaderna inför 2020 (tkr). 

 
  UGA FUF Summa 
HUM 121 618 65 895 187 513 
JUR 30 758 10 218 40 976 
SAM 204 403 86 317 290 720 
Summa 356 779 162 430 519 209 
        
NAT OMR 60 526 171 899 232 425 
Totalt 417 305 334 329 751 634 

 
Jämfört med 2019 ökar de gemensamma kostnaderna med 41 036 tkr (PLO 13 572 tkr och 
verksamhetsförändringar 27 464 tkr). Inför 2020 sker ingen automatisk pris- och löneuppräkning av 
avdelningarnas budget, utan dessa medel används för satsningar på utveckling av verksamhetsstödet. 
Verksamhetsförändringarna består bland annat av ökad satsning på IT-säkerhet (3 700 tkr), 
kvalitetssäkring forskning (1 200 tkr), Spökslottet (2 000 tkr), ökade lokalkostnader nytt centralarkiv 
(2 000 tkr), projektledare vid större koordinerade EU-projekt (1 000 tkr), utökning inom 
internrevisionen (1 300 tkr) samt Civis - kanslifunktion (1 000 tkr). Kostnaderna för IT-nära 
förvaltning ökar med 11 186 tkr, varav 1 500 tkr är permanent förstärkning. Områdesnämnden för 
humanvetenskap debiteras sammanlagt 519 209 tkr, varav 356 779 tkr på UGA och 162 430 tkr på 
FUF. Det är en ökning med 31 308 tkr jämfört med 2019.  

Utöver de universitetsgemensamma kostnaderna debiteras institutionerna även för de kostnader som 
Områdesnämnden har. Områdesnämnden har 2019-12-12 fattat beslut om nedanstående fördelning av 
fakturan. 

 
  UGA FUF Summa 
HUM 842 250 1 092 
JUR 209 28 237 
SAM 1 439 332 1 772 
Summa 2 490 610 3 100 

 
Fakturan avser medel till vicerektors disposition (250 tkr för UGA och 250 tkr för FUF), omkostnader 
för nämnden och beredningarna områdesnämnden inkl kostnader för arbetsgrupp UVK (640 tkr för 
UGA och 160 tkr för FUF), arvoden till bedömargrupper för utbildningsgranskningar (1500 tkr för 
UGA), arvoden till granskare för utvärdering av centrumbildningar (100 tkr FUF) samt kostnader för 
miljösamordnare (100 tkr för UGA och 100 tkr för FUF). Inom USI-projektet finns ackumulerat 
kapital, varför inga medel avsätts för 2019. Detsamma gäller medel för kommunikation. Kostnaderna 
för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt respektive nämnds andel av 
personalkostnaderna 2018. 
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2. Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått en budgetökning med 31 178 tkr eller 2,5 % jämfört med 
2019.  

2.1. Inledning 

Från 1/1 2020 ingår verksamheten inom Stressforskningsinstitutet inom Psykologiska institutionen, 
som en egen redovisningsenhet. I budget 2020 redovisas medlen i anslagsfördelningen separat, men i 
kostnadsfördelningen av universitets-, områdes- och fakultetsgemensamma kostnader ingår 
utfördelade kostnader till fd Stressforskningsinstitutet i Psykologiska institutionens utfall. 

 

2.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Varje år får fakulteten ett utbildningsuppdrag, takbeloppet. För år 2020 uppgår det till 921 023 tkr. 
Uppdraget fördelas till institutionerna, vilka avräknar sitt uppdrag via statens prislappar på 
helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp). När institutionen har producerat hås och håp 
motsvarande minst takbeloppet är uppdraget avklarat. Sedan år 2012 understiger fakultetens 
takbelopp institutionernas önskemål. I budget 2018 beslutade Områdesnämnden att innehålla 3 300 
tkr i takbelopp under åren 2018-2022 för strategiska satsningar. Från och med bå 2019 fördelas 
medlen till Juridiska fakulteten (2 500 tkr) och till Samhällsvetenskapliga fakulteten (800 tkr). 

Inför budget 2020 har områdes- och fakultetsnämnderna fått i uppdrag av rektor att redovisa konkreta 
åtgärder som inkluderar omfördelningar av takbelopp i syfte att minska risken för underprestationer. I 
budget 2020 kommer områdesnämnden därför innehålla 15 mnkr i takbelopp på områdesnivå. 10 
mnkr omfördelas till de fakultetsnämnder med utbildningar under uppbyggnad eller expansion, där 
fakultetens nuvarande takbelopp inte bedöms täcka den långsiktiga utökningen av 
utbildningsuppdraget. Resterande 5 mnkr reserveras för en tillfällig satsning för 2020. Efter 
genomfört LADOK-bokslut fördelas medlen procentuellt utifrån värdet av institutioners 
överprestationer 2020 så att medlen utgör således en utökning takbelopp för delvis ersätta värdet av 
dessa prestationer. 

Samhällsvetenskaplig fakultet har efter rektors uppdrag att omfördela takbelopp, inhämtat 
institutionernas budgetäskande inför 2020 men även takbeloppsbedömningar på längre sikt. Ett flertal 
institutioner som överpresterat under föregående år och som bedöms öka sin produktion under 2020 
har erhållit ett utökat takbelopp. Institutioner som bedöms ha svårighet att uppnå nuvarande 
takbeloppsnivå har fått ett lägre takbelopp inför 2020. Fakultetsnämnden föreslås därmed omfördela 
ca 8 mnkr som en åtgärd i linje med rektorsuppdraget. Samtidigt kommer fakultetsnämnden att 
besluta om ytterligare takbelopp under inledningen av 2020, när Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämndens andel av de på områdesnivå innehållna medlen ska fördelas.  

 

Institutionerna tilldelas en ekonomisk ram, vilken skall täcka kostnaderna för att producera hås och 
håp. Den ekonomiska ramen fakulteten tilldelats för 2020 är 896 046 tkr. Fakulteten får därmed en 
ekonomisk ram som är 97,3 % av takbeloppet. Anledningen till differensen mellan takbeloppet och 
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den ekonomiska ramen är att alla fakulteter bidrag proportionellt till finansieringen av de strategiska 
satsningarna. När fakultetens disponibla medel är utfördelade har alla institutioner tilldelats en 
ekonomisk ram som är minst 93,28  % av takbeloppet. Särskilda medel för UGA uppgår till 36 944 
tkr. Här återfinns kompensation för ökade hyreskostnader (totalt 2 144 tkr) samt omfördelning av 
kostnader med anledning av enhetshyrans införande (5 265 tkr). Kompensation för kostnader som 
uppkommer på grund av lokalisering m m uppgår till 1 223 tkr. Sedan 2009 utgår ett särskilt stöd till 
de institutioner som ansvarar för att anordna utbildningsprogram, vilka är tre år eller längre. Den 
programansvariga institutionen tilldelas 1 000 kr per student som antagits och registrerats för första 
gången på något av dessa program (baserat på statistik för år 2019). Totalbeloppet för år 2019 är 2 
566 tkr och dessa medel avses kompensera något för extra kostnader för administration, 
studievägledning och handledning av examensuppsatser. Även överföringen av Lärum, IT-
universitetet och personalplanering ingår (3 046 tkr). De institutioner som har samordningsansvar för 
lärarutbildningarna får särskilda medel. För Samhällsvetenskapliga fakultetens del innebär det 2 049 
tkr Övriga poster avser högskolepedagogik (13 560 tkr) och medel för utveckling av lärarutbildning 
för dövas och hörselskadades behov (1 068 tkr). 

Avsättningarna till nämnden uppgår till 3 858 tkr. Här ingår kostnader för löner, arvoden och expenser 
till dekanerna samt kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och –möten. I 
avsättningarna till nämnden ingår även understöd om 1 188 tkr till fakultetsföreningarna, som 
fakulteten enligt beslut av Universitetsstyrelsen är ålagd att avsätta med anledning av att 
kårobligatoriet avskaffades 2010. 

    2.3. Forskning och utbildning på forskarnivå 

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar för budgetåret 2020 med 3,2 %, eller 
11 164 tkr, vilket ger en ekonomisk ram om 376 703 tkr.  

De särskilda medlen, totalt 26 579 tkr består av FUF-andelen av kompensationen för ökade 
hyreskostnader (3 866 tkr), kostnader på grund av lokalisering (175 tkr), medel till Centrum för 
barnkulturforskning (828 kr), medel till CKVO (846 tkr), medel till Centrum för Asienstudier (2 872 
tkr), medel till ARC (1 414 tkr), medel till professur i miljöforskning (726 tkr), IT-universitetet (1 389 
tkr), kriminologipriset (450 tkr), svensk nationell databas (950 tkr), till informations- och 
kommunikationsteknologi (2 000 tkr), Rehward (2 300 tkr), Skolforskning (3 825 tkr) och Score 
(1000 tkr). I budget 2018-2022 har fakulteten fått tillfälligt utökad ram på 4 819 tkr årligen som 
kompensation för ökade bibliotekskostnader. Medlen fördelas till de institutioner som har lägst andel 
FUF-medel (under 20 %) relativt totala anslagsmedel. Den del av kompensationen för enhetshyrans 
införande som avser FUF är fr o m 2018 inbakad i respektive institutions basresurs. Enligt 
rektorsbeslut ska ca 1 % av FUF-budgeten avsättas till dekanens disposition (3 760 tkr). För 
disputationsersättningarna avsätts 1 800 tkr.  

Avsättningarna till nämnden uppgår till 2 640 tkr. Här ingår FUF-andelen av kostnaderna för 
dekanlöner och arvoden, kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och –möten, 
kostnader för handledarutbildning, hedersdoktorer m m.  

Som studiestöd fördelas 64 841 tkr, vilket motsvarar 18 % av de medel som fördelas ut till 
institutionerna. Utöver dessa medel tilldelas institutionen för folkhälsovetenskap enligt rektorsbeslut 
3 000 tkr i öronmärkt studiestöd under perioden 2018-2024. Efter dessa avsättningar kvarstår den fria 
resursen som enligt fakultetens budgetprinciper skall fördelas som 1) basresurs, 2) genom prestations-
relatering. Alla institutioner/institut/centra tilldelas en basresurs som motsvaras av tilldelningen året 



  10(10) 
 

 
 

innan minus särskilda medel och studiestöd. De medel som därefter finns kvar prestationsrelateras. 
För institutionerna delas förändringen i fyra lika stora delar och fördelas efter examina, egna 
befordringar, publikationer och bidragsmedel. Institut och centra har två fördelningsgrunder: 
publikationer som viktas till en tredjedel och bidragsmedel som viktas till två tredjedelar. Den fria 
resursen att fördela för 2020 är ett överskott på 3 509 tkr. Överskottet fördelas utifrån en princip, som 
innebär att för vart och ett av de fyra mätetalen bildas ett effektivitetsmått. Detta översätts via en linjär 
funktion till en belastningsfaktor där bättre prestation ger lägre belastning.  

2.4.  Studiestöd 

Fördelningsbasen för studiestödet är examination i forskarutbildningen de senaste fem åren dvs. 2014-
07-01 – 2019-06-30. Varje doktorsexamen räknas som 1/1 och licentiatexamen som ½. I de fall en 
person avlagt licentiatexamen före doktorsexamen räknas licentiatexamen som ½ och doktorsexamen 
som ½. För att inte studiestödet skall variera för mycket från år till år för de institutioner som har lägre 
andel examinationer än föregående period justeras minskningen jämfört med föregående år så att 
hälften av det nya lägre beloppet tas från de institutioner som erhållit en utökad andel. Oförbrukat 
studiestöd under året dras tillbaka av fakulteten om inte dispens ansöks och beviljas av dekanen. Det 
angivna beloppet för studiestödet är nettobeloppet. För att full kostnadstäckning ska uppnås ska 
beloppet ökas med den påslagsprocent som respektive institution har för FUF. 

2.5.  Fördelning av gemensamma kostnader 

Grundprincipen i universitetets modell för kostnadsredovisning är att alla intäkter och kostnader skall 
föras ner till kostnadsbärare som återfinns där kärnverksamheten utförs, dvs. på institutionerna. Alla 
medel förs sålunda ut till institutionerna, antingen direkt genom budgetbeslutet eller genom senare 
fördelning under budgetåret (disputationsbidraget). Men det innebär också att alla gemensamma 
kostnader (både de universitetsgemensamma, områdesgemensamma och fakultetsgemensamma) 
måste fördelas på institutionerna för kvartalsvis fakturering. Kostnaderna skall också fördelas på UGA 
och FUF så att respektive verksamhetsgren bär sina egna kostnader.  

OH-fakturan för 2020 består av 3+3 delar. Alla institutioner faktureras för: 

- Gemensamma kostnader för förvaltning och universitetsbiblioteket 
- Områdesnämndens gemensamma kostnader 
- Samhällsvetenskapliga fakultetens gemensamma kostnader 

Institutioner som får ersättning med VFU-prislapp faktureras även för VFU-ersättning till kommu-
nerna, för IT-nära förvaltning av VFU-portalen och –portföljen, för VFU-koordinatorer och 
administratör av VFU-portföljen. 

De olika delarna av de gemensamma kostnaderna har fördelats i proportion till respektive institutions 
eller centrums andel av lönekostnaderna per verksamhetsområde (UGA och FUF) under de tre senaste 
kända åren.  

Kostnaderna för VFU-ersättning har fördelats efter fakultetsnämndernas andel anslagsfinansierade 
VFU-håsar 2016 - 2018. Debiteringen till berörda institutioner sker enligt samma princip.  
Studentavdelningen får uttaxera maximalt 26 440 tkr i VFU-ersättning. Av dessa är Samhälls-
vetenskapliga fakultetens andel 13 721 tkr.  



Medelsfördelning 2020
Förslag

Totalt

2020 2019
UGA  
Takbelopp 921 023 000 898 470 000
Ekonomisk ram 896 046 000 877 481 000
Särskilda medel -36 944 558 -35 971 331
Ekonomisk ram att fördela 859 101 442 841 509 669
Ram att fördela i % av tak 93,28% 93,66%

FUF
Ekonomisk ram 376 703 000 365 533 000
Särskilda medel -27 580 117 -22 633 990
Samfak avsättning (disp-bidrag) -1 800 000 -1 800 000
Sam fak avsättning (dekanens disp) -3 760 000 -3 650 000
Ekonomisk ram att fördela 343 562 883 337 449 010

Studiestöd 18 % av ekonomisk ram netto 61 841 319 60 740 822
Folkhälsovetenskap (öronmärkt 2018-2024) 3 000 000 3 000 000
Obunden resurs att fördela 278 721 564 273 708 188

Institutioner bas fg år 206 888 358 187 686 976
Institut och centra bas fg år 66 819 830 83 427 466
Summa bas fg år 273 708 188 271 114 442

Minskning/ökning av bas 5 013 376 2 593 746
Minskning/ökning av bas i % 1,83% 0,96%
   varav institutioner* 3 509 363 1 815 622
   varav institut och centra* 1 504 013 778 124

Total ek. ram (UGA + FUF) 1 272 749 000 1 243 014 000
 

* ändrad fördelning mellan institution och institut inför  
2020?



Medelsfördelning 2020
Förslag

Per inst

Takbelopp 
2019

Ekonomisk 
ram 2019

Forsk.resurs 
2019

Studiestöd 
2019

Ekonomisk ram 
2019

Ekonomisk 
ram 2019 Resultatansvar

301 Ekonomisk historia 19 805 341 18 763 650 6 433 958 1 533 833 26 731 440 25 094 113 Prefekten
302 Företagsekonomi 137 085 464 130 974 793 20 455 576 4 945 678 156 376 048 152 586 580 Prefekten
303 Internationell ekonomi 16 614 093 16 614 093 16 268 967 Föreståndaren
304 Kulturgeografi 21 143 142 20 366 315 8 944 698 2 202 120 31 513 133 31 237 085 Prefekten
305 Nationalekonomi 46 726 483 44 423 045 12 836 381 7 515 790 64 775 216 64 219 462 Prefekten
306 Pedagogik och didaktik 86 964 756 99 549 647 33 349 908 6 753 741 139 653 296 137 641 656 Prefekten
308 Psykologi 87 039 749 85 965 621 24 849 350 6 490 678 117 305 649 115 921 720 Prefekten
309 Socialantropologi 14 187 410 13 634 512 9 193 359 2 122 429 24 950 300 24 512 568 Prefekten
310 Sociologi 26 425 415 25 520 359 15 847 592 7 050 186 48 418 138 47 354 732 Prefekten
311 Statistik 23 116 551 22 029 508 4 102 929 1 204 892 27 337 329 29 599 735 Prefekten
312 Kriminologi 17 476 287 16 562 136 6 005 081 1 308 260 23 875 477 21 700 881 Prefekten
314 Socialt arbete 72 582 364 69 149 553 13 132 175 2 452 697 84 734 425 82 539 919 Prefekten
317 Specialpedagogik 48 594 914 46 865 900 6 993 389 1 566 503 55 425 793 52 448 812 Prefekten
318 Barn- och ungdomsvetenskap 109 217 185 103 224 253 15 298 027 3 307 076 121 829 357 117 294 027 Prefekten
320 Statsvetenskap 40 667 886 38 979 954 16 821 974 4 578 444 60 380 372 59 182 831 Prefekten
321 SCORE 8 865 057 8 865 057 7 703 996 Prefekten
323 Data- och systemvetenskap 154 657 077 145 502 283 19 273 464 8 808 991 173 584 738 169 349 584 Prefekten
328 SOFI/AKPA 9 391 031 8 984 845 28 484 781 37 469 627 36 729 694 Föreståndaren
308 Stressforskning/Psykologi 18 909 912 18 909 912 18 516 640 Prefekt på inst 308
333 Folkhälsovetenskap 7 489 788 6 993 405 0 0 6 993 405 25 401 220 Prefekten

ARC 1 440 961 1 440 961 1 413 954 Föreståndaren/KI
Nämnd/Utfördel till inst 0 0 6 421 976 6 421 976 6 295 821 Dekanen
Summa 922 570 842 897 489 779 294 274 643 61 841 319 1 253 605 741 1 243 014 000

   ok
 

UGA

Institution/motsvarande

FUF TOTALT



Medelsfördelning 2020
Förslag

UGA ek ram

Bas 2020
PLO och 

utbyggnad Takbelopp 2019
Ek ram som % 
av takbelopp

Särskilda 
medel

Ekonomisk 
ram 2020

Ekonomisk 
ram 2019

Skillnad mellan 
ram 2020 och 

2019
A+B 93,28% D+E

A B C D E F G H
301 Ekonomisk historia 19 428 932 376 408 19 805 341 18 473 802 289 847 18 763 650 17 541 270 1 222 379  
302 Företagsekonomi 134 480 101 2 605 363 137 085 464 127 869 032 3 105 761 130 974 793 127 825 109 3 149 684  
304 Kulturgeografi 20 534 318 608 824 21 143 142 19 721 661 644 653 20 366 315 19 856 083 510 232  
305 Nationalekonomi 45 838 428 888 055 46 726 483 43 585 002 838 043 44 423 045 44 681 528 -258 483  
306 Pedagogik och didaktik 85 000 000 1 964 756 86 964 756 81 118 003 18 431 643 99 549 647 100 798 043 -1 248 396  
308 Psykologi 85 385 524 1 654 225 87 039 749 81 187 955 4 777 666 85 965 621 84 682 508 1 283 113  
309 Socialantropologi 13 917 773 269 637 14 187 410 13 233 572 400 940 13 634 512 13 427 514 206 998  
310 Sociologi 25 923 190 502 225 26 425 415 24 648 801 871 559 25 520 359 25 525 866 -5 507  
311 Statistik 22 677 212 439 339 23 116 551 21 562 396 467 112 22 029 508 24 039 409 -2 009 902  
312 Kriminologi 17 144 144 332 144 17 476 287 16 301 334 260 801 16 562 136 14 439 964 2 122 172  
314 Socialt arbete 71 202 907 1 379 456 72 582 364 67 702 558 1 446 995 69 149 553 67 159 771 1 989 782  
317 Specialpedagogik 47 466 321 1 128 593 48 594 914 45 327 815 1 538 084 46 865 900 43 927 893 2 938 007  
318 Barn- och ungdomsvetenskap 104 571 264 4 645 921 109 217 185 101 874 374 1 349 879 103 224 253 98 968 071 4 256 182  
320 Statsvetenskap 39 894 977 772 909 40 667 886 37 933 732 1 046 222 38 979 954 38 393 386 586 569  
323 Data- och systemvetenskap 151 717 758 2 939 318 154 657 077 144 259 283 1 243 000 145 502 283 142 349 657 3 152 626  
328 SOFI/AKPA 9 212 551 178 480 9 391 031 8 759 660 225 186 8 984 845 8 849 467 135 378  
333 Folkhälsovetenskap 7 347 442 142 346 7 489 788 6 986 240 7 165 6 993 405 5 015 461 1 977 945

Ofördelat 0 0 0 0 0 0 0
Summa 901 742 842 20 828 000 922 570 842 860 545 221 36 944 558 897 489 779 877 481 000 20 008 779

ok
A Bas för 2019, se UGA tak
B Summa PLO och utökning enligt propositionen Per HÅS Per HÅP
C Totalt takbelopp för 2019 Sam 32 891 21 433
D Ekonomisk ram för 2019, 93,66 % av takbeloppet Teknik/natur 56 084 47 296
E Särskilda medel Vård 59 625 51 642
F Ekonomisk ram 2019 Medicin 66 629 81 044
G Ekonomisk ram 2018 Undervisning 40 005 41 909
H Nominella skillnaden mellan 2019 och 2018 VFU 56 695 55 006
  Övrigt 45 041 36 588

  

Institution/motsvarande

Ersättningsbelopp 2020
Utb.område



Medelsfördelning 2020
Förslag

UGA ek ram

1 254 184 000



Medelsfördelning 2020
Förslag

UGA tak

TAKBELOPP 2020      
Önskad Önskad Beviljad Bas PLO Beslutad Fördelning Takbelopp

Inst Namn Belopp 2019 Önskat 2020 minskn. 2020 ökning 2020 ökning 2020 2020 2020 ökning 2019 utbyggnad 2019
sommarkurser

301 Ekonomisk historia 18 428 932 20 663 205 0 2 234 273 1 000 000 19 428 932 376 408 19 805 341  
302 Företagsekonomi 132 980 101 135 480 101 0 2 500 000 1 500 000 134 480 101 2 605 363 137 085 464  
304 Kulturgeografi 20 534 318 20 945 318 0 411 000 0 20 534 318 397 824 211 000 21 143 142  
305 Nationalekonomi 46 838 428 45 838 428 -1 000 000 0 0 45 838 428 888 055 46 726 483  
306 Pedagogik och didaktik 88 951 657 85 000 000 -3 951 657 0 0 85 000 000 1 646 756 318 000 86 964 756  
308 Psykologi 85 385 524 85 385 524 0 0 0 85 385 524 1 654 225 87 039 749  
309 Socialantropologi 13 917 773 13 917 773 0 0 0 13 917 773 269 637 14 187 410  
310 Sociologi 26 423 190 25 923 190 -500 000 0 0 25 923 190 502 225 26 425 415  
311 Statistik 25 177 212 22 677 212 -2 500 000 0 0 22 677 212 439 339 23 116 551  
312 Kriminologi 15 144 144 19 344 144 0 4 200 000 2 000 000 17 144 144 332 144 17 476 287  
314 Socialt arbete 70 202 907 73 644 150 0 3 441 243 1 000 000 71 202 907 1 379 456 72 582 364  
317 Specialpedagogik 45 466 321 49 643 000 0 4 176 679 2 000 000 47 466 321 919 593 209 000 48 594 914  
318 Barn- och ungdomsvetenskap 104 571 264 107 665 150 0 3 093 886 0 104 571 264 2 025 921 2 620 000 109 217 185  
320 Statsvetenskap 39 894 977 39 894 977 0 0 0 39 894 977 772 909 40 667 886  
323 Data- och systemvetenskap 151 717 758 156 000 000 0 4 282 242 0 151 717 758 2 939 318 154 657 077  
328 SOFI/AKPA 9 212 551 9 500 000 0 287 449 0 9 212 551 178 480 9 391 031  
333 Folkhälsovetenskap 5 347 442 7 335 115 0 1 987 673 2 000 000 7 347 442 142 346 7 489 788  

Ofördelat 0 0 0 0 0 0
Summa 900 194 500 918 857 287 -7 951 658 26 614 445 9 500 000 901 742 842 17 470 000 0 3 358 000 922 570 842

ok
1 548 342 för mkt utlagt i förhållande till internt takbelopp Samfak

   
 

i takbeloppet för 2019-2022
ingår 400 tkr vardera till
Psykologi och Statsvetenskap

2019 års kostnadsnivå



Medelsfördelning 2020
Förslag

UGA tak

% andel
2,15%

14,91%
2,28%
5,08%
9,43%
9,47%
1,54%
2,87%
2,51%
1,90%
7,90%
5,26%

11,60%
4,42%

16,82%
1,02%
0,81%
0,00%

100,00%



Medelsfördelning 2020
Förslag

FUF ek ram

Bas 2019
Särskilda 

medel
Forsknings-

resurs Studiestöd
Ekonomisk ram 

2020
Ekonomisk ram 

2019
A+B C+D

A B C D E F
301 Ekonomisk historia 6 433 958 0 6 433 958 1 533 833 7 967 791 7 552 843
302 Företagsekonomi 18 754 764 1 700 812 20 455 576 4 945 678 25 401 255 24 761 472
304 Kulturgeografi 7 985 576 959 122 8 944 698 2 202 120 11 146 818 11 381 002
305 Nationalekonomi 12 836 381 0 12 836 381 7 515 790 20 352 171 19 537 934
306 Pedagogik och didaktik 29 524 908 3 825 000 33 349 908 6 753 741 40 103 649 36 843 613
308 Psykologi 22 897 350 1 952 000 24 849 350 6 490 678 31 340 028 31 239 211
309 Socialantropologi 9 193 359 0 9 193 359 2 122 429 11 315 788 11 085 054
310 Sociologi 15 847 592 0 15 847 592 7 050 186 22 897 778 21 828 866
311 Statistik 4 102 929 0 4 102 929 1 204 892 5 307 821 5 560 325
312 Kriminologi 5 555 081 450 000 6 005 081 1 308 260 7 313 342 7 260 917
314 Socialt arbete 12 126 672 1 005 504 13 132 175 2 452 697 15 584 872 15 380 148
317 Specialpedagogik 6 432 613 560 776 6 993 389 1 566 503 8 559 893 8 520 920
318 Barn- och ungdomsvetenskap 13 329 846 1 968 181 15 298 027 3 307 076 18 605 104 18 325 956
320 Statsvetenskap 13 169 916 3 652 057 16 821 974 4 578 444 21 400 418 20 789 446
323 Data- och systemvetenskap 14 619 736 4 653 728 19 273 464 8 808 991 28 082 455 26 999 927
333 Folkhälsovetenskap 17 587 038 0 17 587 038 3 000 000 20 587 038 20 385 760

Summa 210 397 721 20 727 181 231 124 902 64 841 319 295 966 221 287 453 395
 

303 Internationell ekonomi 16 614 093 16 614 093 16 614 093 16 268 967
321 SCORE 7 185 057 1 680 000 8 865 057 8 865 057 7 703 996
328 SOFI 28 484 781 0 28 484 781 28 484 781 27 880 227
308 Stressforskning/Psykologi 16 039 912 2 870 000 18 909 912 18 909 912 18 516 640
333 Folkhälsovetenskap 0 0 0 0 0 0

Summa 68 323 843 4 550 000 72 873 843 0 72 873 843 70 369 830
 

ARC 1 440 961 1 440 961 1 440 961 1 413 954
CKVO 861 976 861 976 861 976 845 821
Disputationsbidrag 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Samfak forskningsmedel  3 760 000 3 760 000 3 650 000
Summa 2 302 937 7 862 937 7 862 937 7 709 775

Totalt 278 721 564 27 580 117 311 861 681 64 841 319 376 703 000 365 533 000
ok

A Bas 2019
B Särskilda medel 2019   
C Forskningsresurs 2019 (bas + särskilda medel)
D Studiestöd 2019
E Ekonomisk ram 2019 (forskningsresurs + studiestöd)
F Ekonomisk ram 2018 (forskningsresurs + studiestöd)

Institution/motsvarande



Medelsfördelning 2020
Förslag

FUF bas

Bas 2019 % av bas Examination
Effekti

vitet
Prop. 

förändr.
Linjär 

förändr. Belopp Befordran
Effekti

vitet
Prop. 

förändr.
Linjär 

förändr. Belopp Publikation Effektivitet
A B 2 588 877 341 877 341 C 2 427 877 341 877 341 D

301 Ekonomisk historia 6 337 899 3,06% 9,5 1,50 0 24 586 24 586 8,0 1,26 0 19 416 19 416 21,9 1,61
302 Företagsekonomi 18 520 621 8,95% 28,5 1,54 0 73 759 73 759 27,5 1,48 0 66 741 66 741 54,6 2,10
304 Kulturgeografi 7 842 004 3,79% 10,0 1,28 0 25 880 25 880 15,0 1,91 0 36 404 36 404 34,8 1,84
305 Nationalekonomi 12 547 888 6,07% 43,0 3,43 0 111 285 111 285 41,5 3,31 0 100 718 100 718 20,4 0,74
306 Pedagogik och didaktik 29 264 870 14,15% 32,5 1,11 0 84 111 84 111 44,5 1,52 0 107 999 107 999 33,0 0,89
308 Psykologi 22 508 229 10,88% 34,0 1,51 0 87 993 87 993 39,0 1,73 0 94 651 94 651 89,9 1,79
309 Socialantropologi 9 069 321 4,38% 12,0 1,32 0 31 056 31 056 13,0 1,43 0 31 550 31 550 24,2 1,33
310 Sociologi 15 465 735 7,48% 41,0 2,65 0 106 109 106 109 38,0 2,46 0 92 224 92 224 56,4 1,16
311 Statistik 4 062 655 1,96% 5,0 1,23 0 12 940 12 940 7,5 1,85 0 18 202 18 202 5,5 1,16
312 Kriminologi 5 471 356 2,64% 7,0 1,28 0 18 116 18 116 7,5 1,37 0 18 202 18 202 25,7 2,58
314 Socialt arbete 11 945 145 5,77% 13,5 1,13 0 34 938 34 938 14,5 1,21 0 35 191 35 191 43,5 1,52
317 Specialpedagogik 6 377 731 3,08% 8,5 1,33 0 21 998 21 998 8,0 1,25 0 19 416 19 416 5,4 0,65
318 Barn- och ungdomsvetenskap 13 174 968 6,37% 18,5 1,40 0 47 878 47 878 20,0 1,52 0 48 539 48 539 25,4 1,21
320 Statsvetenskap 12 877 227 6,22% 26,0 2,02 0 67 289 67 289 24,5 1,90 0 59 460 59 460 65,4 1,74
323 Data- och systemvetenskap 14 036 949 6,78% 50,0 3,56 0 129 401 129 401 51,0 3,63 0 123 774 123 774 124,9 1,92
333 Folkhälsovetenskap 17 385 760 8,40% 0 2,0 0,12 0 4 854 4 854 72,6 2,34

Summa 206 888 358 100,00% 339,0 0 877 341 877 341 361,5 0 877 341 877 341 703,6
  ok   

A D
303 Internationell ekonomi 16 268 967 24,35% 20,5 0,50
321 SCORE 7 023 996 10,51% 25,0 1,76
328 SOFI 27 880 227 41,72% 66,9 1,07
308 Stressforskning/Psykologi 15 646 640 23,42% 43,8 1,15
333 Folkhälsovetenskap 0,00% 0,0 #DIV/0!

Summa 66 819 830 100,00% 156,2
     

A Tilldelning 2019, exkl studiestöd och särskilda medel, inkl kompensaton för enhetshyror.
B Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen examinationer i forskarutbildningen, en fjärdedel av beloppet för institutioner
C Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen befordringar, en fjärdedel av beloppet för institutioner
D Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen publikationer, en fjärdedel av beloppet för institutioner, en tredjedel för institut
E Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen bidragsmedel, en fjärdedel av beloppet för institutioner, två tredjedelar för institut
F Bas 2020

Om den obundna resursen att fördela till institutioner/institut är negativ fördelas beloppen i B-E ut enligt en inverterad princip. 
Den innebär att det för vart och ett av de fyra mätetalen bildas ett effektivitetsmått.
När de fyra mätetalens belastningar räknas in erhålls den nya basen för nästkommande år. 
Fördelningen är betydligt mer solidatisk/likafördelande vid underskott än än vid överskott.

 

Institution/motsvarande



Medelsfördelning 2020
Förslag

FUF bas

Prop. 
förändr.

Linjär 
förändr. Belopp Bidragsmedel

Effekti
vitet

Prop. 
förändr.

Linjär 
förändr. Belopp Bas 2020

Fördelat 
totalt % av egen bas

1 247 877 341 877 341 E 3,41E-03 877 341 877 341 F
0 27 308 27 308 7 258 580 1,15 0 24 750 24 750 6 433 958 96 059 1,52%
0 68 082 68 082 7 496 626 0,40 0 25 561 25 561 18 754 764 234 143 1,26%
0 43 393 43 393 11 113 690 1,42 0 37 894 37 894 7 985 576 143 572 1,83%
0 25 437 25 437 14 972 737 1,19 0 51 053 51 053 12 836 381 288 493 2,30%
0 41 149 41 149 7 853 843 0,27 0 26 779 26 779 29 524 908 260 038 0,89%
0 112 099 112 099 27 679 363 1,23 0 94 379 94 379 22 897 350 389 121 1,73%
0 30 176 30 176 9 166 694 1,01 0 31 256 31 256 9 193 359 124 038 1,37%
0 70 327 70 327 33 198 621 2,15 0 113 198 113 198 15 847 592 381 857 2,47%
0 6 858 6 858 666 692 0,16 0 2 273 2 273 4 102 929 40 274 0,99%
0 32 046 32 046 4 505 008 0,82 0 15 361 15 361 5 555 081 83 725 1,53%
0 54 242 54 242 16 762 738 1,40 0 57 156 57 156 12 126 672 181 527 1,52%
0 6 733 6 733 1 975 322 0,31 0 6 735 6 735 6 432 613 54 882 0,86%
0 31 672 31 672 7 856 618 0,60 0 26 789 26 789 13 329 846 154 878 1,18%
0 81 549 81 549 24 750 253 1,92 0 84 391 84 391 13 169 916 292 689 2,27%
0 155 742 155 742 50 992 554 3,63 0 173 870 173 870 14 619 736 582 787 4,15%
0 90 527 90 527 31 057 477 1,79 0 105 897 105 897 17 587 038 260 155 1,50% institut?
0 877 341 877 341 257 306 816 0 771 444 877 341 210 397 721 3 308 085 1,72%

ok
3 210 501 338 501 338 E 1,13E-02 1 002 675 1 002 675

0 65 797 65 797 24 694 356 1,52 0 279 329 279 329 16 614 093 345 126 2,12%
0 80 240 80 240 7 145 046 1,02 0 80 821 80 821 7 185 057 161 061 2,29%
0 214 721 214 721 34 463 514 1,24 0 389 833 389 833 28 484 781 604 554 2,17%
0 140 580 140 580 22 339 444 1,43 0 252 692 252 692 16 039 912 till psykologi?
0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! institution?
0 501 338 501 338 88 642 360 0 1 002 675 1 002 675 68 323 843 1 110 741 #DIV/0!

ok  

 
 



Medelsfördelning 2020
Förslag

FUF studiestöd

Avlagda exam. 
2014-07-01 till 

2019-06-30
Periodens 

andel
Andel 

förra året Bas 2020
Studiestöd 

2019

Ökning/ 
minskning 
från 2019

Justering för 
minskning

Omfördel-
ning från 

ökande inst Studiestöd 2020
A B C D E F G H I = D+G+H

301 Ekonomisk historia 9,5 2,80% 2,23% 1 733 016 1 214 944 518 072 0 -199 184 1 533 833
302 Företagsekonomi 28,5 8,41% 7,65% 5 199 049 4 540 039 659 010 0 -253 370 4 945 678
304 Kulturgeografi 10,0 2,95% 4,17% 1 824 228 2 580 012 -755 784 377 892 0 2 202 120
305 Nationalekonomi 43,0 12,68% 11,54% 7 844 179 6 990 046 854 133 0 -328 389 7 515 790
306 Pedagogik och didaktik 32,5 9,59% 12,38% 5 928 740 7 578 742 -1 650 002 825 001 0 6 753 741
308 Psykologi 34,0 10,03% 10,85% 6 202 374 6 778 982 -576 608 288 304 0 6 490 678
309 Socialantropologi 12,0 3,54% 3,62% 2 189 073 2 015 733 173 340 0 -66 644 2 122 429
310 Sociologi 41,0 12,09% 10,57% 7 479 334 6 363 131 1 116 203 0 -429 148 7 050 186
311 Statistik 5,0 1,47% 2,09% 912 114 1 497 671 -585 557 292 778 0 1 204 892
312 Kriminologi 7,0 2,06% 2,09% 1 276 959 1 339 561 -62 602 31 301 0 1 308 260
314 Socialt arbete 13,5 3,98% 4,03% 2 462 707 2 436 671 26 037 0 -10 010 2 452 697
317 Specialpedagogik 8,5 2,51% 2,23% 1 550 594 1 582 413 -31 820 15 910 0 1 566 503
318 Barn- och ungdomsvetenskap 18,5 5,46% 5,56% 3 374 821 3 198 618 176 203 0 -67 745 3 307 076
320 Statsvetenskap 26,0 7,67% 6,82% 4 742 992 4 315 007 427 985 0 -164 548 4 578 444
323 Data- och systemvetenskap 50,0 14,75% 14,19% 9 121 138 8 309 251 811 888 0 -312 148 8 808 991
333 Folkhälsovetenskap

Summa 339,0 100,00% 100,00% 61 841 319 60 740 822 1 100 497 1 831 186 -1 831 186 61 841 319
Fördelningsbas   61 841 319 -3 662 373 4 762 870 50,00% 38,45%

A Poäng för avlagda examina
B Andel poäng per institution
C Andel poäng per institution 2018  
D Studiestödet fördelat i förhållande till periodens antal examinationer
E Tilldelat studiestöd 2018
F Förändring från 2018
G Justering med högst 50 % av minskningen. Kompensation för institutioner som får ett lägre studiestöd 2018
H Minskning för institutioner som får ett högre studiestöd 2018 för att täcka justeringen i kolumn G
I Tilldelat studiestöd 2019

 
 

Institution/motsvarande



Medelsfördelning 2020
Förslag

Särskilda medel

 
PLO 2020 1,91%

Belopp 2019 Belopp 2019 UGA FUF Totalt
301 Ekonomisk historia Programstöd 10 000 14 000,00
301 Ekonomisk historia Enhetshyra 270 677 275 847 275 847,40

Totalt 280 677 289 847,40 0,00 289 847,40
302 Företagsekonomi Programstöd 798 000 587 000,00
302 Företagsekonomi Enhetshyra 2 157 552 2 198 761 2 198 761,11
302 Företagsekonomi Hyreskostnad Kräftriket/Frescati Hage 710 000 320 000,00 390 000,00
302 Företagsekonomi Utökad FUF-ram (2018-2022) 1 310 812 1 310 812,00

Totalt 4 976 364 3 105 761,11 1 700 812,00 4 806 573,11
304 Kulturgeografi Biblioteksmedel, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31 25 722 26 213 17 091,08 9 122,23
304 Kulturgeografi Fältkurser, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31 426 073 434 211 434 211,44
304 Kulturgeografi Enhetshyra 82 770 84 351 84 350,52
304 Kulturgeografi Programstöd 98 000 109 000,00
304 Kulturgeografi SND (svensk nationell databas) 950 000 950 000,00

Totalt 1 582 565 644 653,05 959 122,23 1 603 775,27
305 Nationalekonomi Programstöd 52 000 63 000,00  
305 Nationalekonomi Enhetshyra 760 517 775 043 775 043,36

Totalt 812 517 838 043,36 0,00 838 043,36
306 Pedagogik och didaktik Lärum 2 286 000 2 286 000,00
306 Pedagogik och didaktik Samordningsresurs lärarutb 752 000 1 145 000,00
306 Pedagogik och didaktik CeUL 13 260 000 13 260 000,00
306 Pedagogik och didaktik Personalplanering 16 250 16 250,00
306 Pedagogik och didaktik Enhetshyra 1 632 218 1 663 393 1 663 393,41
306 Pedagogik och didaktik Skolforskning 3 825 000,00
306 Pedagogik och didaktik Programstöd 96 000 61 000,00

Totalt 18 042 468 18 431 643,41 3 825 000,00 22 256 643,41
308 Psykologi Personalplanering 113 750 113 750,00
308 Psykologi Programstöd 93 000 105 000,00
308 Psykologi Enhetshyra 2 905 423 2 960 916 2 960 916,50
308 Psykologi Hyreskostnad Kräftriket/Frescati Hage 3 550 000 1 598 000,00 1 952 000,00

Totalt  6 662 173 4 777 666,50 1 952 000,00 6 729 666,50
309 Socialantropologi Programstöd 138 000 142 000,00
309 Socialantropologi Enhetshyra 254 086 258 940 258 939,54

Totalt 392 086 400 939,54 0,00 400 939,54
310 Sociologi Programstöd 216 000 299 000,00
310 Sociologi Enhetshyra 561 828 572 559 572 558,59

Totalt 777 828 871 558,59 0,00 871 558,59
311 Statistik Enhetshyra 458 358 467 112 467 112,19 467 112,19
312 Kriminologi Kriminologipriset 450 000 450 000,00
312 Kriminologi Enhetshyra 255 914 260 801 260 801,46

Totalt 705 914 260 801,46 450 000,00 710 801,46
314 Socialt arbete Fastighetsskötare, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31 428 589 436 775 358 303,32 78 471,48

2020
Institution/motsvarande Stödform



Medelsfördelning 2020
Förslag

Särskilda medel

314 Socialt arbete Halvtidsanst biblioteket, uppräknas enl budgetprincip FN 2002 156 309 159 294 130 675,45 28 619,04
314 Socialt arbete Biblioteksass, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31 361 780 368 689 302 450,30 66 239,19
314 Socialt arbete Enhetshyra 239 001 243 566 243 565,57
314 Socialt arbete Programstöd 388 000 412 000,00
314 Socialt arbete Utökad FUF-ram (2018-2022) 832 174 832 174,00

Totalt 2 405 852 1 446 994,65 1 005 503,72 2 452 498,37
317 Specialpedagogik Enhetshyra 385 717 393 084 393 084,23
317 Specialpedagogik Hyreskostnad Kräftriket/Frescati Hage 170 000 77 000,00 93 000,00
317 Specialpedagogik Utv av lärarutb för dövas och hörselskadades behov 1 048 000 1 068 000,00
317 Specialpedagogik Utökad FUF-ram (2018-2022) 467 776 467 776,00

Totalt 2 071 493 1 538 084,23 560 776,00 2 098 860,23
318 Barn- och ungdomsvetenskap Centrum för barnkulturforskning 827 858 843 670 843 670,23  
318 Barn- och ungdomsvetenskap Samordningsresurs lärarutb 586 000 904 000,00
318 Barn- och ungdomsvetenskap Enhetshyra 291 315 296 879 296 879,33
318 Barn- och ungdomsvetenskap Hyreskostnad Kräftriket/Frescati Hage 330 000 149 000,00 181 000,00
318 Barn- och ungdomsvetenskap Utökad FUF-ram (2018-2022) 943 511 943 511,00

Totalt 2 978 684 1 349 879,33 1 968 181,23 3 318 060,56
320 Statsvetenskap Forum för Asienstudier 2 871 523 2 926 369 2 926 369,44
320 Statsvetenskap Miljöprofessur 725 688 725 688 725 688,00
320 Statsvetenskap Enhetshyra 868 632 885 222 885 222,44
320 Statsvetenskap Programstöd 159 000 161 000,00

Totalt 4 624 843 1 046 222,44 3 652 057,44 4 698 279,88
321 SCORE Hyreskostnad 680 000 680 000,00 680 000,00
321 SCORE Professor 2020-2024 1 000 000,00

Totalt 1 680 000,00
323 Data- och systemvetenskap IT-universitetet 2 019 000 630 000,00 1 389 000,00
323 Data- och systemvetenskap Programstöd 512 000 613 000,00
323 Data- och systemvetenskap Information and Communication Technology 2 000 000 2 000 000,00
323 Data- och systemvetenskap Utökad FUF-ram (2018-2022) 1 264 728 1 264 728,00

Totalt 5 795 728 1 243 000,00 4 653 728,00 5 896 728,00
328 SOFI Enhetshyra 220 965 225 186 225 185,72 225 185,72
308 Stressforskningsinstitutet/Psykologi Hyreskostnad Kräftriket/Frescati Hage 570 000 570 000,00
308 Stressforskningsinstitutet/Psykologi Rehward 2 300 000 2 300 000,00

Totalt 2 870 000 2 870 000,00 2 870 000,00
333 Folkhälsovetenskap Enhetshyra 7 031 7 165 7 165,03
300 Nämnden CKVO, uppräknas enl FN 2000-06-08 (projekt 4930016) 845 821 861 976 861 975,81 861 975,81
300 Nämnden Samfak forskningsmedel (projekt 4930015)
300 Nämnden ARC (projekt 4930017) 1 413 954 1 440 961 1 440 960,86 1 440 960,86

Summa 58 605 321 36 944 558,01 27 580 117,28 64 524 675,29
ok
 Vissa medel Anslag 2018 UGA % UGA

  Kulturgeo 29 867 146 19 473 384 65%
 Soc arbete 84 863 931 69 617 176 82%

ok ok
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Särskilda medel

 
  Programstöd Nya stud 2020 Nya stud 2019
  Ek hist 14 10
  FEK 587 798
  Kulturgeo 109 98
  NEK 63 52
  Ped o did 61 96
  Psykologi 105 93
  Soc antrop 142 138
  Sociologi 299 216
  Soc arbete 412 388
  Statsvet 161 159
  DSV 613 512
  Totalt 2 566 2 560
  Stöd per stud 1 000 1 000
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Fakulteten

Aktivitet Text Förtydliganden 2020
10300 Fakultetsföreningar 1 118 000  
10300 Expenser telefoni, kopiering, hyror m m 100 000  
10300 Projekt 4930014 informationsbudget 0  
10303 Dekanens satsningar, disp speciella satsningar 0  
10304 Tjänstetillsättningar arvoden, utlägg  m m till sakkunniga 1 500 000  
10311 Löner, arvoden dekaner 1 000 000  
10333 Konferenser konferenser, möten m m 140 000  
30300 Expenser telefoni, kopiering, hyror m m 100 000  
30303 Dekanens satsningar, disp speciella satsningar 0  
30304 Tjänstetillsättningar arvoden, utlägg m m till sakkunniga 1 500 000  
30311 Löner, arvoden dekaner 500 000  
30322 handledarutb CeUL 400 000  
30333 Info, promovering konferenser, möten, promovering m m 140 000  

 
Summa UGA 3 858 000  
Summa FUF 2 640 000  
Totalt via täckningsfaktura 6 498 000  

 
30301 Disputationsbidrag 45 disputationer à 40 000 kr. Avsätts på fakulteten 1 800 000  
30300 Projekt 4930024 dekanens disposition. Avsätts på fakulteten 3 760 000  



DEBITERING GEMENSAMMA KOSTNADER, 
FÖRDELNING 2020

FörslagFaktureras
SU SAM och HS-omr Summa UGA FUF

301 Ekonomisk historia 5 862 764        168 867            6 031 632              3 974 514              2 057 117            
302 Företagsekonomi 36 696 724      990 543            37 687 267            32 881 668            4 805 598            
303 Internationell ekonomi 4 753 888        163 682            4 917 570              -                           4 917 570            
304 Kulturgeografi 7 650 626        222 247            7 872 873              4 959 712              2 913 161            
305 Nationalekonomi 14 403 749      406 042            14 809 792            10 828 791            3 981 000            
306 Pedagogik och didaktik 33 626 208      920 119            34 546 327            28 629 730            5 916 597            
308 Psykologi 24 555 971      700 696            25 256 668            17 441 917            7 814 750            

varav Stressforskning 3 997 782        137 649            4 135 431              -                           4 135 431            
309 Socialantropologi 6 013 727        175 548            6 189 274              3 795 928              2 393 346            
310 Sociologi 12 320 880      378 353            12 699 233            5 525 396              7 173 838            
311 Statistik 6 443 833        176 394            6 620 227              5 477 873              1 142 354            
312 Kriminologi 4 915 944        141 726            5 057 670              3 316 960              1 740 710            
314 Socialt arbete 20 155 350      556 566            20 711 917            16 551 869            4 160 048            
317 Specialpedagogik 13 365 664      355 288            13 720 952            12 637 065            1 083 887            
318 Barn- och ungdomsvetenskap 25 478 968      695 334            26 174 302            21 915 964            4 258 338            
320 Statsvetenskap 14 519 318      424 335            14 943 654            9 104 608              5 839 046            
321 SCORE 1 634 099        56 264               1 690 363              -                           1 690 363            
323 Data- och systemvetenskap 36 664 052      1 016 812         37 680 864            29 581 738            8 099 126            
328 SOFI 10 473 553      340 630            10 814 183            2 407 621              8 406 562            
333 Folkhälsovetenskap 7 186 900        241 903            7 428 802              668 645                 6 760 157            

290 720 000    8 269 000         298 989 000          209 700 000          89 289 000         
  

Täckningsfaktura Fördelning



DEBITERING GEMENSAMMA KOSTNADER, 
FÖRDELNING 2020

Förslag

OH förvaltning och bibiotek

UGA FUF Debitering Ökning/minskning
UGA FUF Totalt 204 403 000  86 317 000     2019 2019/2020

301 9 935 965       10 789 224     20 725 189     3 874 119       1 988 646       5 862 764              5 314 444         548 321            
302 82 201 515     25 204 532     107 406 047   32 051 081     4 645 643       36 696 724            34 681 366       2 015 358         
303 25 791 803     25 791 803     -                    4 753 888       4 753 888              4 663 417         90 471              
304 12 398 879     15 279 025     27 677 904     4 834 430       2 816 196       7 650 626              6 954 335         696 291            
305 27 071 104     20 879 658     47 950 762     10 555 257     3 848 492       14 403 749            13 890 149       513 600            
306 71 572 013     31 031 525     102 603 539   27 906 546     5 719 662       33 626 208            29 914 590       3 711 618         
308 43 603 384     40 987 014     84 590 398     17 001 336     7 554 635       24 555 971            22 066 799       2 489 172         
varav Stress 21 689 620    21 689 620    -                   3 997 782      3 997 782             3 583 913         413 870            
309 9 489 514       12 552 688     22 042 201     3 700 043       2 313 683       6 013 727              5 812 801         200 926            
310 13 813 043     37 625 538     51 438 580     5 385 825       6 935 055       12 320 880            12 202 863       118 017            
311 13 694 241     5 991 447       19 685 688     5 339 503       1 104 330       6 443 833              6 023 134         420 700            
312 8 292 131       9 129 725       17 421 856     3 233 174       1 682 771       4 915 944              4 471 872         444 072            
314 41 378 335     21 818 732     63 197 067     16 133 770     4 021 580       20 155 350            18 899 936       1 255 414         
317 31 591 642     5 684 800       37 276 443     12 317 854     1 047 810       13 365 664            10 615 819       2 749 845         
318 54 788 141     22 334 246     77 122 387     21 362 369     4 116 599       25 478 968            23 321 413       2 157 555         
320 22 760 784     30 624 785     53 385 569     8 874 626       5 644 692       14 519 318            13 664 584       854 734            
321 8 865 660       8 865 660       -                    1 634 099       1 634 099              1 379 975         254 123            
323 73 951 957     42 478 512     116 430 469   28 834 507     7 829 545       36 664 052            35 601 970       1 062 081         
328 6 018 857       44 090 965     50 109 823     2 346 804       8 126 749       10 473 553            9 578 139         895 414            
333 1 671 559       35 455 855     37 127 414     651 755          6 535 144       7 186 900              6 461 482         725 418            

524 233 064   468 305 353   992 538 418   204 403 000  86 317 000     290 720 000         269 103 000     21 617 000       
ok
 

Fördelningsbas
Total deb 2020



DEBITERING GEMENSAMMA KOSTNADER, 
FÖRDELNING 2020

Förslag

OH-Samfak och HS-omr

UGA Sam fak FUF Samfak UGA HS-omr FUF HS-omr Debitering Ökning/minskning
UGA FUF Totalt 3 858 000        2 640 000       1 439 000       332 000          2019 2019/2020

301 9 935 965         10 789 224       20 725 189       73 122             60 823            27 274            7 649              168 867          154 150 14 717
302 82 201 515       25 204 532       107 406 047    604 947           142 087          225 640          17 868            990 543          924 549 65 994
303 25 791 803       25 791 803       -                     145 397          -                    18 285            163 682          181 678 -17 996
304 12 398 879       15 279 025       27 677 904       91 247             86 133            34 034            10 832            222 247          206 897 15 350
305 27 071 104       20 879 658       47 950 762       199 225           117 706          74 309            14 802            406 042          398 746 7 296
306 71 572 013       31 031 525       102 603 539    526 722           174 935          196 462          21 999            920 119          814 447 105 672
308 43 603 384       40 987 014       84 590 398       320 891           231 058          119 690          29 057            700 696          647 913 52 783
varav Stress 21 689 620      21 689 620      -                    122 272         -                   15 377            137 649         139 623 -1 974
309 9 489 514         12 552 688       22 042 201       69 836             70 764            26 048            8 899              175 548          178 720 -3 172
310 13 813 043       37 625 538       51 438 580       101 655           212 108          37 916            26 674            378 353          401 272 -22 919
311 13 694 241       5 991 447         19 685 688       100 780           33 776            37 590            4 248              176 394          163 415 12 979
312 8 292 131         9 129 725         17 421 856       61 024             51 467            22 762            6 472              141 726          134 128 7 598
314 41 378 335       21 818 732       63 197 067       304 516           123 000          113 582          15 468            556 566          524 429 32 137
317 31 591 642       5 684 800         37 276 443       232 493           32 047            86 718            4 030              355 288          274 790 80 499
318 54 788 141       22 334 246       77 122 387       403 204           125 906          150 391          15 834            695 334          629 071 66 263
320 22 760 784       30 624 785       53 385 569       167 504           172 643          62 477            21 711            424 335          412 162 12 173
321 8 865 660         8 865 660         -                     49 979            -                    6 285              56 264            53 761 2 503
323 73 951 957       42 478 512       116 430 469    544 236           239 466          202 995          30 115            1 016 812       992 800 24 013
328 6 018 857         44 090 965       50 109 823       44 295             248 556          16 522            31 258            340 630          344 587 -3 957
333 1 671 559         35 455 855       37 127 414       12 302             199 877          4 588              25 136            241 903          245 862 -3 959

524 233 064    468 305 353    992 538 418    3 858 000        2 640 000       1 439 000       332 000          8 269 000       7 823 000 446 000
    ok

Fördelningsbas Summa UGA + 
FUF 2020
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Indragning av myndighetskapital inom Samhällsvetenskaplig fakultet 

Rektor beslutade 2019-09-12 (SU FV-2.1.1-2408-19) om indragning av myndighetskapital 
inom UGA (utbildning på grundnivå och avancerad nivå) från de två områdesnämnderna. De 
indragna medlen föreslås behållas centralt för att stärka möjligheterna till central finansiering 
av strategiska satsningar. Bakgrunden till beslutet är att universitetsledningen bedömer att det 
fortfarande finns ett relativt högt myndighetskapital på institutionsnivå, men indragningen 
begränsas 2019 till att omfatta ackumulerat kapital inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (UGA). Beräkningsunderlag för det indragna kapitalets storlek har baserats på 
principen att 20% av respektive institutions myndighetskapital som överstiger 10% av totala 
intäkter inom UGA ska omfattas. För Humanvetenskapliga området skulle detta medförit en 
indragning om 24 844 tkr, med fördelningen Samhällsvetenskaplig fakultet 20 253 tkr, 
Humanistisk fakultet 4 531 tkr och Juridisk fakultet 59 tkr. 

Områdesnämnden uppdras genomföra kapitalindragningen från områdets institutioner/enheter 
och kan vid fördelningen ta hänsyn till särskilda omständigheter, såsom t ex kapitalutveckling, 
tidigare utfall eller prognos gällande underproduktion och återbetalning av takbelopp. 

Humanvetenskapliga området visade under 2012-2016 en sammantagen överproduktion. Men 
under de senaste åren (2017- 2018) har området underproducerat kraftigt med stora 
återbetalningar som följd. Prognosen för 2019 visar på en sammantagen återbetalning om 
minst  -87 mnkr. Kapitalutvecklingen inom UGA 2014-2018 visar att de senaste årens 
underprestationer särskilt påverkat myndighetskapitalet inom Humanistisk fakultet. Även om 
enstaka institutioner inom fakulteten har ett UGA-kapital som överstiger 10% av totala 
intäkter, så bedöms Humanistisk fakultets samlade myndighetskapital inom UGA vara helt 
förbrukat vid 2019 års utgång.  

Juridisk fakultet omfattas endast av en kapitalindragning om 59 tkr. För Samhällsvetenskaplig 
fakultet är motsvarande summa 20 254 tkr. Prognosen för helåret 2019 visar att Juridisk 
fakultet kommer ha ca 8 000 tkr i sparat myndighetskapital inom UGA och 
Samhällsvetenskaplig fakultet över 150 000 tkr. Områdets tre fakulteter har därmed skilda 
förutsättningar att kunna genomföra föreslagna kapitalindragningar enligt institutions- och 
fakultetsfördelningen i rektorsbeslutet.  
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Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade därför att genomföra indragning av 
ackumulerat myndighetskapital inom UGA enligt nedanstående fördelning; 

 
• Juridisk fakultetsnämnd 59 tkr 
• Samhällsvetenskaplig fakultetsnämnd 24 785 tkr 

 
Ingen kapitalindragning har belastat Humanistisk fakultet, men vid Områdesnämndens 
budgetbeslut 2020 beslutades att 15 mnkr takbelopp innehålls från Humanistiska 
fakultetsnämndens takbeloppsutrymme för att vid senare tillfälle under 2020 fördelas till 
verksamheter inom de andra två fakulteterna i syfte att söka undvika underproduktion av 
områdets totala takbelopp. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har vid 2019 års ingång ett myndighetskapital inom 
UGA som uppgår till ca 14 mnkr, därför kan inte hela beloppet som gäller avseende 
kapitalindragning för Samhällsvetenskaplig fakultet (24 785 tkr) belasta nämndens sparade 
medel. Fakultetsnämnden föreslås därför besluta att 50% av kapitalindragningen ska belasta 
nämndens myndighetskapital och 50% ska belasta institutioner som har myndighetskapital 
inom UGA som överstiger 20% av totala intäkter. För att täcka återstående belopp så föreslås 
20% av överskjutande  UGA-kapital vara föremål för indragning. 
 

Förslag till beslut 

 
Fakultetsnämnden beslutar att genomför kapitalindragning enligt beräkningar i bilaga; 

- Samhällsvetenskaplig fakultetsnämnd 12 525 tkr 

- Inst för ekonomisk historia och internationella relationer 459 tkr 

- Inst för pedagogik och didaktik 5 215 tkr 

- Specialpedagogiska institutionen 4 252 tkr 

- Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2 334 tkr 
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Stockholms universitet www.samfak.su.se Telefon: 08-16 29 00 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 
106 91 Stockholm 

felicia.markus@su.se 

Karin Hansson 
Fakultetskanslichef 

Förslag till valberedning för val av dekanat och 
fakultetsnämnd 2021-2023 

Mandatperioden för dekaner och nämnd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten,  utgår 2019-
12-31 och med anledning av detta behöver en valberedning utses för val dekanat och
fakultetsnämnd. Dessa ska utses för perioden 2021-01-01 tom 2023-12-31.

Synpunkter från fakultetsnämnden rörande sammansättning av valberedning har beaktats. 
Bland annat har jämställdhetsaspekten beaktats, likaså spridning av institutioner och 
erfarenheter hos den föreslagna beredningen. 

Dekanus föreslår att följande personer utgör Samhällsvetenskapliga fakultetens valberedning: 

Ordförande:  

 Professor Jon Ohlsson

Ledamöter: 

 Professor Mikael Rostila
 Professor Uno Fors
 Professor Jonas Häckner
 Professor Ulrika Mörth
 Professor Eva Andersson
 Professor Helena Wulff

Fakultetskanslichefen är sekreterare och kanslistöd till valberedningen. 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 
106 91 Stockholm 

Rum A3, Södra huset, Frescati 
www.samfak.su.se E-post: Karin.hansson@su.se 

Karin Hansson 
Fakultetskanslichef 

Utseende av ledamot i Lärarförslagsnämnd I 

Ärende 
Samhällsvetenskapliga fakultetens beredningsgrupp Lärarförslagsnämnd I behöver 
kompletteras för resterande del av mandatperioden med anledning av att Tommy Lundström 
och Mats Börjesson lämnar uppdragen.  

Vid fakultetsnämnden sammanträde i oktober utsågs Tore West till ordförande, Lise Roll 
Pettersson och Rickard Jonsson till ordinarie ledamöter samt Daniel Lövheim till suppleant. 

Fakulteten ska inför beslutet om sammansättning beakta fördelning över institutioner samt 
jämn könsfördelning. 

Förslag att utse följande till ordinarie ledamöter från och med 1 januari 2020: 
Lärarförslagsnämnd I:  

- utse till suppleant: Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska institutionen. (ersätter Lise
som utsetts till ordinarie ledamot)



 

 
 
 
 
FÖRSLAG 
2019-12-19 

 
 
 
 
 
Dnr SU FV-2.3.1.2–3937-19 

 

 

 
Stockholms universitet  Telefon: +46-8-16 20 00    
106 91 Stockholm      

 

  
Handläggare Johan Magnéli 
 
 

 
 
Förslag till anställningsprofil för en Universitetslektor 
i nationalekonomi med inriktning 
utvecklingsekonomi, vid Institutet för internationell 
ekonomi  
(dnr SU FV-2.3.1.2–3937-19). 
 
 
 
 
Bilagor 
 

• Institutionens anhållan om utlysning. 

• Förslag till anställningsprofil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stockholm 191107 
 
 
Nyrekrytering av lektor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms 
universitet 
 
Anhållan 
 
1. Motivering/bakgrund  
Institutet för internationell ekonomi (IIES) har en ledande position som nationalekonomisk 
forskningsmiljö i Norden och även i Europa. IIES är också navet i ett doktorandprogram som 
är ett av de allra bästa i Europa. För att bibehålla detta är en kritisk massa av forskare av 
central vikt.  
 
IIES är en liten institution i jämförelse med dem som är internationellt ledande och det har 
därför varit viktigt med specialisering till ett antal kärnämnen. Ett sådant är 
utvecklingsekonomi. 
 
Under de senaste fyra åren har tre professorer här på IIES gått i pension och en associate 
professor (lektor) har lämnat av andra skäl. Vi har även fått signaler att det finns 
förhållandevis stor risk att minst en men mycket möjligen två lektorer kommer att avsluta sin 
tjänst vid IIES. Der har båda erhållit erbjudanden (med betydligt högre lön) från andra 
universitet i Europa. Vi har därför beslutat att utlysa en ny tjänst (ett lektorat).   
 
2. Plan för långsiktig finansiering  
Forskningen vid IIES är till stor del finansierad med externa medel. Vår grundprincip är att 
anställa forskare med hög vetenskaplig skicklighet verksamma på den internationella 
forskningsfronten. Sådana forskare kan bidra till institutets främsta uppgift men har också 
bättre möjligheter att söka och erhålla externa bidrag (inkl ERC grants).  
 
3. Anställningsprofil 
Skickas separat.  
 
4. Plan för hur utlysningen skall spridas internationellt 
Vi planerar att sprida information om utlysningen via olika kanaler inklusive vår hemsida och 
via olika forskarnätverk. 
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Institutet för internationell ekonomi (IIES)  

 Till 
 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

 
Anställningsprofil för universitetslektor i nationalekonomi med inriktning 
utvecklingsekonomi 
 
Förslag från styrelsen vid IIES   
 
Ämnesområde  Nationalekonomi med inriktning 

utvecklingsekonomi. 

Ämnesbeskrivning  

 

Utvecklingsekonomi, brett definierat, tillhör den del 
av nationalekonomin som studerar de ekonomiska 
och sociala aspekterna av utvecklingsprocessen. 
Forskningen i ämnet bedrivs både teoretiskt och 
empiriskt. Den empiriska forskningen bedrivs 
huvudsakligen med kvantitativa metoder och utgår 
från både naturligt förekommande data och 
experimentellt genererad data.   
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

 

Forskning, forskarhandledning, undervisning 

Behörighetskrav  

 

Behörig att anställas som universitetslektor är den 
som har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi 
eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt 
visat pedagogisk skicklighet. 
 
Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha 
visats genom undervisning såväl på grundnivå som 
på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl 
dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att 
bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 
 
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 
som den förmåga och lämplighet i övrigt som 
behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 
 

Bedömningsgrunder 

  

Särskild vikt fästs vid hög vetenskaplig skicklighet 
visad genom publiceringar i världsledande 
nationalekonomiska tidskrifter.  

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt 
och erhållit anslag för forskningsprojekt från 
externa finansiärer. 
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Stor vikt fästs vid förmågan att samverka med det 
omgivande samhället och att informera om 
forskning och utvecklingsarbete. 

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att 
samarbeta med arbetskamrater och kollegor. 

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. 

Vikt fästs vid administrativ skicklighet. 

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om 
minst 15 högskolepoäng eller motsvarande 
kunskaper förvärvade på annat sätt. 

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 
 
 

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten 
eftersträvar en jämnare könsfördelning bland 
universitetslektorer ser IIES gärna att kvinnor söker 
anställningen. 
 

Övriga upplysningar 

 

Sökande som saknar högskolepedagogisk 
utbildning om minst 15 högskolepoäng och som 
inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande 
kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan 
utbildning under de två första åren av anställningen. 

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, 
men sökanden ska vara beredd att inom två år 
kunna ta på sig administrativa och pedagogiska 
arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk 
av svenska. 
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Employment as senior lecturer in economics with focus on development 
economics 
 
Förslag från styrelsen vid IIES 
 
Subject  Economics with focus on development economics 

Subject description  

 

Development economics, broadly defined, study the 
economic and social aspects of the process of 
economic development. It spans both micro and 
macro issues. Research in the field is both 
theoretical and empirical, with the empirical 
research relying both on naturally occurring data 
and experimentally generated data. 
 

Main duties 

 

Research, supervision of PhD students, and 
teaching 

Qualification requirements  Eligible applicants for the position of senior lecturer 
should hold a PhD in economics, or have equivalent 
research skills and have demonstrated teaching 
expertise. 

Teaching proficiency should normally have been 
demonstrated through teaching experience at both 
the undergraduate- and master’s levels. Teaching 
proficiency should be well documented and in a 
manner that makes it possible to assess the quality 
of the teaching activities. 

The applicant must have the ability to cooperate 
with colleagues as well as other abilities that are 
required in order successfully to meet the demands 
of the position. 
 

Assessment criteria  

 

Special emphasis will be placed on outstanding 
research quality documented through publications 
in the most prestigious international economic 
journals (“top-5 journals”). 

Strong emphasis will be placed on having 
successfully planned, applied for and obtained 
research project funds from external research 
funding bodies.  

Strong emphasis will be placed on a documented 
ability to cooperate well with colleagues and fellow 
researchers. 

Strong emphasis will be placed on proven 
collaboration with the surrounding society and 
dissemination of research and development 
findings. 
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Strong emphasis will be placed on teaching. 

Emphasis will be placed on administrative skills. 

It is a merit to have completed at least 15 higher 
education credits in teaching and learning in higher 
education or to have otherwise acquired equivalent 
knowledge. 

Gender considerations  

 

Since the Faculty of Social Sciences strives for 
gender balance, IIES encourages women to apply 
for this position.  

Additional information  

 

An applicant who does not have at least 15 higher 
education credits in teaching and learning in higher 
education, and is not deemed to have acquired 
equivalent knowledge, must complete such training 
within the first two years of employment. 

Proficiency in Swedish is not a requirement for the 
position, but the applicant has to be ready to take on 
administrative and pedagogical tasks that demand 
an understanding and usage of Swedish after two 
years of employment. 

 
In the event of a discrepancy between the Swedish original vacancy and the English 
translation, the Swedish version takes precedence. 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 4489 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
106 91 Stockholm 

Rum A573, Södra huset, Frescati  
www.samfak.su.se E-post: Sandra.persson@su.se 

 

Sandra Persson 
Handläggare 

 

 
 
 

 

 

Upphävande av utbildningsplan för Masterprogram i statistik 
 

Statistiska institutionen föreslår att fakultetsnämnden upphäver och avvecklar Masterprogram 
i statistik (STATO), 120 hp, enligt bilaga. 

 

Mastersprogrammet antog två studenter till höstterminen 2009 och har från och med 
hösttermin 2010 ersatts av Masterprogram i statistik (SSTAO), 120 hp. Dessa två studenter 
har inte varit aktiva i programmet sedan 2010.  

 

En avveckling av STATO bedöms inte medföra några ekonomiska eller och personella följder 
vid Statistiska institutionen eller för andra verksamheter inom och utom Stockholm 
universitet. Avvecklingen bedöms inte medföra några olägenheter för de två antagna 
studenterna då de under avvecklingsperioden kan erbjudas att gå kurser med samma eller 
likvärdigt innehåll och omfattning och utan att inkräkta på deras rätt att slutföra utbildningen. 

 

Programmets nominella löptid vid sista antagningen var: 2009-08-22 – 2011-06-05. 
Avvecklingsperioden är 2019-12-19 – 2021-06-05. Efter detta datum har inte de kvarvarande 
studenterna möjlighet att slutföra sina studier inom programmet. 

 

Ärendet har beretts på institutionen och beslut om upphävande beslutades av 
institutionsstyrelsen 2019-10-02. Studentrepresentanter för grund- och avancerad nivå har inte 
hörts i ärendet då både institutionsstyrelsen och institutionens utbildningsnämnd för grund- 
och avancerad nivå saknar för närvarande studeranderepresentanter.  

 

Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att upphäva och avveckla Masterprogram i 
statistik (STATO), 120 hp på avancerad nivå. Avvecklingsperioden är 2019-12-19—2021-06-
05. 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  
  Telefax:  

 E-post:  
 

2019-09-25  
Michael Carlson  
Stf prefekt & studierektor GA  
Statistiska institutionen  
  
  

 

Anhållan om upphävande av utbildningsplan STATO 

Statistiska institutionen anhåller om upphävande av utbildningsplan för 

Masterprogram i statistik, 120hp, kod STATO 

Ärendet har beretts och beslut om att anhålla om upphävande fattats av institutionsstyrelsen 
2019-10-02 i enlighet med gällande delegationsordning vid institutionen. 

Bakgrund 

Masterprogrammet i statistik inrättades 2006-09-28. Första och enda antagningen till 
programmet ägde rum HT2009 (SISU-ID ID13784, tillfälleskod 39134) då två studenter antogs.  

Program som har ersatt programmet som ska upphävas  

Från och med HT2010 ersattes STATO med det nya Masterprogrammet i statistik med kod 
SSTAO. Innehållet i de två programmen är i stort sett samma med viss reservation för att det 
nyare programmet reviderades 2014-02-18 då en kurs omfattande 15 hp delades upp och ersattes 
av två nya 7.5 hp kurser med likvärdigt innehåll, en kurs bytte namn samt att progressionskrav 
mellan terminerna infördes. 

Konsekvensanalys  

En avveckling av STATO bedöms inte medföra några ekonomiska eller och personella följder 
vid Statistiska institutionen eller för andra verksamheter inom och utom SU. Utbildning i 
statistik på avancerad nivå bedrivs alltjämt sedan tio år inom ramen för det nyare programmet. 

Inga kurser behöver läggas ner som en följd av ett beslut om avveckling; de kurser som ingår i 
det äldre programmet ingår även i det nyare programmet eller så har de ersatts av kurser med 
likvärdigt innehåll. 

Ladok listar endast två studenter med tillståndet ”pågående” inom programmet, som båda 
antogs HT09. Avvecklingen bedöms inte medföra olägenheter för dessa studenter då de under 
avvecklingsperioden kan erbjudas att gå kurser med samma eller likvärdigt innehåll och 
omfattning och utan att inkräkta på deras rätt att slutföra utbildningen. 
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En samlad bedömning av vad en avveckling av utbildningsprogrammet STATO skulle medföra 
utifrån strategiska överväganden, söktryck, ekonomiskt utfall, kvalitetsproblem och 
arbetsmarknad kan anses vara irrelevant då programmet har ersatts av det likvärdiga 
programmet SSTAO. 

Avvecklingsperiod 

De kvarvarande studenterna var senast aktiva i programmet HT2010. 

En avvecklingsperiod från och med HT2019 (innevarande termin) till och med VT2021 kan 
fastställas. Programmets nominella löptid vid sista antagningen var: 2009-08-22 – 2011-06-05. 
Avvecklingsperioden är 2019-12-19 – 2021-06-05. Efter detta datum har inte de kvarvarande 
studenterna möjlighet att slutföra sina studier inom programmet.  

Studentrepresentation i beredningen 

Studentrepresentanter för grund- och avancerad nivå har inte hörts i ärendet. Både 
institutionsstyrelsen och institutionens utbildningsnämnd för grund- och avancerad nivå som 
har berett ärendet saknar för närvarande studeranderepresentanter. Orsaken är ett inaktivt 
studentråd vilket studentkåren har informerats om. 

Slutsats 

Institutionsstyrelsen vid Statistiska institutionen anser utifrån det ovan beskrivna att 
Masterprogrammet i statistik med kod STATO kan upphävas.   

 

 

 



Utbildningsplan
för

Masterprogram i statistik

Master Programme in Statistics

120.0 Högskolepoäng

120.0 ECTS credits

Programkod: STATO

Gäller från: HT 2007

Fastställd: 2006-09-28

Värdinstitution: Statistiska institutionen

Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet den
2006-09-28.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen, 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). Av dessa utgörs 45 högskolepoäng av
obligatoriska kurser, 45 högskolepoäng av valbara kurser och 30 högskolepoäng av en masteravhandling.

På samtliga kurser ges undervisning i form av lektioner och handledning. Undervisning ges på engelska om så
krävs. I största möjliga utsträckning får studenterna arbeta självständigt med övningsmaterial. 

På samtliga kurser samt på masteravhandlingen finns för godkänt resultat bokstavsbeteckningarna A till E, av
vilka A är högsta betyg. Utöver detta finns betyg för underkänt resultat, Fx och F, av vilka Fx är högre än F.
På laborativt inriktade kurser/delkurser kan betygen godkänd och underkänd användas.

Mål

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som studenter förvärvat på kurser i statistik på grundnivå
upp till och med 90 högskolepoäng. Masterprogrammet syftar till att ge både en större bredd och ett större
djup inom statistikämnet. Efter avslutad masterutbildning förväntas en student antingen kunna arbeta
självständigt med kvalificerat statistiskt analysarbete inom privat eller offenlig sektor eller kunna fortsätta
med forskarutbildning i statistik. Utbildningen skall ligga på en sådan nivå att studenten skall ha kunnat
inhämta teoretiska kunskaper i statistik på en nivå och till en omfattning sådan att minst ett läsårs studier kan
tillgodoräknas vid antagning till forskarutbildningen i statistik vid Stockholms universitet. Utbildningen
avslutas med att förvärvade kunskaper och färdigheter används genom ett självständigt utfört utredningsarbete
förankrat i aktuell forskning. Detta skall redovisas skriftligt i form av en masteravhandling.

Efter avslutat masterprogram skall studenten 

- ha kunskap och förståelse inom ämnet statistik, inbegripet ämnets vetenskapliga grund och tillämpliga
metoder,

- vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom statistik.
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Färdighet och förmåga

Efter avslutat masterprogram skall studenten

- ha förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en förelagd problemställning
samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer som kan uppkomma vid statistikt
anlysarbete,

- ha förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,

- ha förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog
med olika grupper, och ha sådan färdighet som fordras för att arbeta självständigt som statistiker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutat masterprogram skall studenten

- ha förmåga att inom ämnet statistik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter,

- ha insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

- ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kurser

Obligatoriska kurser
- Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 
7,5 högskolepoäng
- Sannolikhetsteori, 7,5 högskolepoäng
- Inferensteori, 7,5 högskolepoäng
- Statistiska beräkningar, 7,5 högskolepoäng
- Statistiska metoder, 15 högskolepoäng
Valbara kurser
- Analys av kategoridata, 7,5 högskolepoäng
- Analys av upprepade mätningar, 7,5 högskolepoäng
- Analys av surveydata, 7,5 högskolepoäng
- Bayesiansk statstik - introduktion, 7,5 högskolepoäng
- Bayesiansk statistik - fortsättning, 7,5 högskolepoäng
- Design och analys av kliniska försök, 7,5 högskolepoäng
- Ekonometri, 15 högskolepoäng
- Ekonomisk statistik, 7,5 högskolepoäng
- Försöksplanering - introduktion, 7, 5 högskolepoäng
- Försöksplanering - fortsättning, 7, 5 högskolepoäng
- Icke-linjär regression, 7, 5 högskolepoäng
- Multivariata metoder, 7,5 högskolepoäng
- Officiell statistikproduktion, 7,5 högskolepoäng
- Statistiska databaser och register, 7,5 högskolepoäng
- Spel och beslutsteori, 7, 5 högskolepoäng
Statistiska metoder i epidemiologi, 7,5 högskolepoäng
Surveymetodik, 7,5 höskolepoäng
Urval och estimation, 7, 5 högskolepoäng
Överlevnadsanalys, 7, 5 högskolepoäng

- Masteravhandling, 30 högskolepoäng

Examen

Masterexamen

Övrigt

---
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 4489 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
106 91 Stockholm 

Rum A573, Södra huset, Frescati 
www.samfak.su.se E-post: Sandra.persson@su.se 

Sandra Persson 
Handläggare 

Inrätta och fastställa utbildningsplaner för kandidatprogram och 
masterprogram i personal, arbete och organisation 

Institutionen för pedagogik och didaktik föreslår att fakultetsnämnden inrättar och fastställer 
utbildningsplaner för Kandidatprogram i personal, arbete och organisation, 180 hp och 
Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp, enligt bilagor. 

Kandidat- och masterprogrammet i personal, arbete och organisation är ett samarbeta mellan 
flera institutioner. Institutionen för pedagogik och didaktik tar från och med höstterminen 
2020 över värdskapet för programmen från Sociologiska institutionen. Detta med anledning 
att Institutionen för pedagogik och didaktik har bättre förutsättningar att ta 
huvudsamordningen av programmen. I samband med flytten av värdskapet har vissa 
revideringar gjorts av kandidatprogrammet.  

Förändringarna har diskuterats mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska 
institutionen och Sociologiska institutionen. Studentrepresentanter har varit delaktig i arbetet 
och samtycker till flytten av värdskapet och revidering av kandidatprogrammet.  

Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att inrätta och fastställa utbildningsplan 
för: 

- Kandidatprogram i personal, arbete och organisation, 180 hp, enligt bilaga.

- Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp, enligt bilaga.



Motiv till överflyttning av kandidat- och masterprogram i Personal, arbete 
och organisation samt till förändring av utbildningsplan för kandidat-
programmet Personal, arbete och organisation 
 

Institutionen för pedagogik och didaktik anhåller härmed om att inrätta nya utbildningsplaner för kandidat 
och masterprogrammen i personal, arbete och organisation. Motivet till detta är att IPD ämnar överta 
värdskapet för programmen som idag har Sociologiska institutionen som värdinstitution. Då Sociologiska 
institutionen under de senaste två åren haft svårt att hitta en person som kan och är beredd att ansvara 
för värdskapet är institutionsledningarna och institutionsstyrelserna vid IPD, Psykologiska institutionen 
och Sociologiska institutionen överens om att IPD har bättre förutsättningar att ta huvudsamordningen 
av programmen.  

Såväl kandidat- som masterprogrammet i personal, arbete och organisation har en mångvetenskaplig 
inriktning där pedagogik, psykologi och sociologi utgör centrala discipliner, men där också juridik främst 
med inriktning mot arbetsrätt och ekonomi utgör viktiga inslag. Vi anser att denna mångvetenskapliga 
prägel är avgörande för utbildningens innehåll och för de professionella områden som studenter kommer 
att arbeta med efter examen. Vi anser därför att det är av största vikt att ha kvar den inriktningsexamen 
som finns inom programmen. 

Vikten av mångvetenskaplighet visar sig också genom att programmet samordnas av en ledningsgrupp 
som består av samordnare och studievägledare från institutionen för pedagogik och didaktik, psykologiska 
och sociologiska institutionen samt två studentrepresentanter från studentföreningen Sthlm-up. Led-
ningsgruppen bjuder också in representanter från juridiska institutionen vid behov. Denna organisation 
är avgörande för att programmet ska bibehålla sin mångvetenskapliga prägel men också för att pro-
grammet ständigt ska kunna utvecklas och förändras utifrån aktuell forskning i olika ämnen i förhållande 
till dagens organisationer och arbetsliv samt HR-arbete. Denna organisation kommer efter överflyttning 
att bibehållas. 

Studentföreningen Sthlm-up har informerats i tidigt skede, gett sitt samtycke till övergången och upp-
dragits att delta i de arbetsgrupper som har till uppgift att hantera överflyttningen. Värdskapet flyttas 
formellt från och med ht 2020.  

I samband med den tänkta överflyttningen har samordnarna sett över befintlig utbildningsplan för 
kandidatprogrammet och planerat vissa förändringar. För studenter som påbörjat programmet före ht 
2020 gäller befintlig utbildningsplan och dessa studenter omfattas därför inte av nedanstående 
förändringar. För masterprogrammet planeras inga förändringar utan endast byte av värdinstitution.  

I det följande kommer vi att redogöra för våra förslag till förändringar av utbildningsplanen på kandidat-
nivå och argument för dessa.  

Ny kurs: HR i teori och praktik, 30 hp 
En av de förändringar som föreslås är en ny kurs på termin fyra: HR i teori och praktik, 30 hp. Denna kurs 
syftar till att öka integrationen mellan teori och praktik inom HR området och främja en forskningsbaserad 
HR praktik. Kursen förväntas utveckla studenternas kritiska förhållningssätt till många av de praktiska 



modeller och verktyg som används inom HR området och ge förutsättningar att utveckla mer forsknings-
baserade modeller och arbetssätt i HR arbetet. Ett ytterligare argument för inrättandet av denna kurs, är 
att öka valfriheten för studenterna med möjlighet till praktik som några av våra studenter har efterfrågat 
utan att göra denna praktik obligatorisk. Vår förhoppning är att denna förändring också ska reducera 
hetsen med att arbeta extra inom HR området något som vi vet påverkar studenternas välbefinnande och 
studieprestationer. Ytterligare ett argument för inrättandet av denna kurs är att skapa bättre förut-
sättningar för de studenter som vill åka på utbytesstudier att kunna tillgodoräkna terminen då vi sett att 
det ofta är lättare att hitta relevanta kurser inom HR området än inom fördjupningsstudier i respektive 
ämne. 

Kursen planeras innehålla två obligatoriska delkurser och en valbar. De obligatoriska delkurserna är: 
Kritiska perspektiv på HR, 7,5 hp och Professionella samtal, 7,5 hp. Den första delkursen planeras som en 
ny delkurs, den andra ges för närvarande inom kursen personalarbete 1, på termin 3. De valbara del-
kurserna är: Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp och Personalvetenskaplig integration 
baserad på case, 15 hp. Delkursen Personalvetenskaplig integration med praktik innebär att studenterna 
gör en 30 dagars praktik på en HR avdelning, kombinerat med två analytiska uppgifter som diskuteras på 
seminarier och en fördjupningsuppgift som redovisas skriftligt. Kursen: Personalvetenskaplig integration 
baserad på case innebär att studenterna får arbeta med praktiska fall, genomföra fyra falluppgifter som 
diskuteras på seminarier och en fördjupningsuppgift som redovisas skriftligt. I båda kurserna ingår att 
studenterna ska söka vetenskapliga artiklar och komma med kvalificerade lösningar på problem relate-
rade till HR området.  Vi har inlett ett samarbete med HR föreningen region öst som gärna vill medverka 
till att öka tillträdet till praktikplatser och bidra med idéer till relevanta case. 

Flyttning och namnbyte av kursen Juridik med arbetsrätt, 15 hp 
För att frigöra en hel termin till kursen HR i teori och praktik, avser vi flytta kursen Juridik med arbetsrätt, 
15 hp till termin 3 istället för termin 4. I samband med detta byter kursen också namn till Introduktion till 
arbetsrätt och rättssystemet, något som har framförts från juridiska institutionen.  

Denna fråga har diskuterats med företrädare för juridiska institutionen och de ställer sig bakom flytt av  
programmet. 

Byte av namn på kursen Personalvetenskap till Introduktion till ekonomi inom HR 
Då kursen Personalvetenskap efter ovan nämnda förändring endast består av delkurserna 
Företagsekonomi för personalvetare och Personalekonomi, föreslår vi att kursen byter namn till 
Introduktion till ekonomi inom HR, 15 hp. Kursen beskriver bättre syftet och innehållet i kursen och 
namnet passar bra ihop med den kursen Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet som ges samma 
termin.  

  

 

 

    

 



UTKAST
Utbildningsplan
för

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation

Bachelor's Programme in Personnel, Work and Organization

180.0 Högskolepoäng

180.0 ECTS credits

Programkod:

Gäller från: HT 2020

Värdinstitution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2019-xx-xx.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Matematik 3b alt 3c, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Programmets uppläggning

Programmet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng under 3 år. I
utbildningsprogrammet ingår tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi. Programmet innehåller
kurser med successiv fördjupning inom dessa områden. I programmet ingår kurs i juridik med arbetsrätt.

Programmet är organiserat i två etapper med olika grad av specialisering:

Termin 1-4:  
De fyra första terminerna utgör ett sammanhållet grundblock och består av obligatoriska kurser i programmets
huvudområden samt juridik.

Termin 5-6:  
Inför dessa terminer väljer studenten det huvudområde inom vilket han/hon önskar fortsätta sina studier fram
till examen. Under den avslutande terminen skriver studenten ett avslutande examensarbete om 15
högskolepoäng inom huvudområdet med inriktning personal, arbete och organisation.

Institutionen för pedagogik och didaktik är administrativ värdinstitution för programmet. Programmet är ett
samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska
institutionen  och Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 8 § i högskolelagen gäller följande mål som svarar mot
högskoleförordningens mål:

Kunskap och förståelse  
För kandidatexamen ska studenten  
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- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen med inriktning personal, arbete och
organisation, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom
området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga  
För kandidatexamen ska studenten  
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,  
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,  
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, och  
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom  området personal, arbete och organisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För kandidatexamen ska studenten  
- visa förmåga att inom området personal, arbete och organisation göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,  
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kurser

Kurser som ingår i utbildningsprogrammet, samtliga på grundnivå.

Termin 1-2: 
Beteendevetenskaplig kurs, 60 högskolepoäng,(delat huvudområde pedagogik, psykologi och sociologi).

Termin 3: 
Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet, 15 högskolepoäng, (huvudområde juridik)
Introduktion till ekonomi inom HR, 15 högskolepoäng, (huvudområde sociologi/ämne samhällsvetenskap
övrigt)

Termin 4: 
HR i teori och praktik, 30 högskolepoäng,(delat huvudområde pedagogik, psykologi och sociologi)

Termin 5-6: 
Fördjupade studier i huvudområde innefattande examensarbete om 15 hp.

Pedagogik som huvudområde
Termin 5: Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 högskolepoäng.
Termin 6: Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 högskolepoäng.

Psykologi som huvudområde
Termin 5: Psykologi II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 högskolepoäng.
Termin 6: Psykologi III med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 högskolepoäng.

Sociologi som huvudområde
Termin 5: Sociologi: Personal, arbete, organisation II, 30 högskolepoäng.
Termin 6: Sociologi: Personal, arbete, organisation III, 30 högskolepoäng.

Inför varje termin fastställer de institutioner som medverkar i programmet vilka kurser som finns tillgängliga
som valbara i respektive ämne.

Examen

Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet för examen är pedagogik, psykologi
eller sociologi beroende på val inom programmet. Inriktning är personal, arbete och organisation.

Övrigt

Undervisningsspråk för kurser inom programmet är i huvudsak svenska, dock kan kurser komma att ges på
engelska. Kursens språk framkommer av dess kursplan. Kurslitteratur på engelska förekommer.

När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
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hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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UTKAST
Utbildningsplan
för

Masterprogram i personal, arbete och organisation

Master's programme in Personnel, Work, and Organisation

120.0 Högskolepoäng

120.0 ECTS credits

Programkod:

Gäller från: HT 2020

Värdinstitution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Beslut

Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2019-
xx-xx.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och
organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om
student har examen i annat huvudområde än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild
behörighetsbedömning. Engelska 6 och Svenska 3.

Programmets uppläggning

Programmet ges i samverkan mellan institutionerna Juridik, Pedagogik och didaktik, Psykologi och Sociologi
och enheten för Arbetsmarknadskunskap (AKPA) vid Institutet för Social Forskning (SOFI).
Masterprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 120 högskolepoäng (hp).

År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där
institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser om 7,5 hp i juridik, 7,5 hp i
pedagogik, 15 hp i psykologi samt 7,5 hp i sociologi och 7,5 hp personalekonomi.

År 2 läser studenterna fördjupning inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen, pedagogik,
psykologi och sociologi.

Undervisningsspråk är i huvudsak engelska men vissa kurser kan komma att ges på svenska.

Programmet kan läsas på hel- eller halvfart.

Mål

Studenterna förväntas efter genomgången utbildning ha förvärvat kunskaper och färdigheter inom samtliga
ämnen med en specifik kompetens inom ett ämne som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom
området personal, arbete och organisation.

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i högskolelagen gäller följande mål som svarar mot
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högskoleförordningens mål:

Kunskap och förståelse 
För masterexamen ska studenten  
- visa allmän kunskap och bred förståelse för området personal, arbete och organisation utifrån juridiska,
ekonomiska, pedagogiska, psykologiska och sociologiska aspekter,
- visa en fördjupad kunskap och förståelse för relevanta vetenskapliga metoder inom området personal, arbete
och organisation,
- visa en fördjupad insikt i aktuell forskning inom området personal, arbete och organisation, samt
- visa fördjupad teoretisk kunskap och förståelse inom en disciplin med inriktning personal, arbete och
organisation.

Färdighet och förmåga 
För masterexamen ska studenten  
- visa förmåga att systematisera och integrera kunskaper i personal, arbete och organisation och relatera dessa
till ett specifikt ämne,
- kunna analysera och bedöma komplexa frågeställningar och företeelser i relation till området personal,
arbete och organisation,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, använda
adekvata metoder samt genomföra kvalificerade undersökningar för kunskapsutveckling inom området
personal, arbete och organisation samt att utvärdera dessa,
- visa förmåga att i nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt presentera och diskutera
ett eget arbete och dess slutsatser, samt
- visa färdigheter för att självständigt arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen ska studenten  
- visa förmåga att inom området personal, arbete och organisation, göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i organisationer och samhällen, hur man
tar ansvar för hur vetenskaplig kunskap används,
- visa insikt i relationen mellan personalarbetets praktik, dess identifierade problem och vetenskapliggörandet
av dessa, och
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Kurser

År 1 läses sammanhållet av samtliga studenter antagna på programmet. 

Obligatoriska kurser om 60 hp på avancerad nivå 
Introduktion till personal, arbete och organisation, 15 högskolepoäng, (delat huvudområde pedagogik,
psykologi, sociologi och juridik)
Arbetslivets juridik II EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt, 7,5 högskolepoäng, (huvudområde
juridik)
Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap, 7.5 högskolepoäng, (huvudområde sociologi)
Personalekonomi, 7.5 högskolepoäng, (huvudområde sociologi/ämne samhällsvetenskap övrigt)
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7.5 högskolepoäng, (huvudområde
psykologi)
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap, 7.5 högskolepoäng, (huvudområde pedagogik)
Ledarskapets psykologi, 7,5 högskolepoäng, (huvudområde psykologi)

År 2 består av fördjupande ämnesstudier på avancerad nivå inom det huvudområde där studenten har sin
kandidatexamen, det vill säga något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi.

Fördjupning i pedagogik 
Vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng
Metod, design och analys, 7,5 högskolepoäng
Examensarbete i pedagogik för masterexamen, 30 högskolepoäng
Valbara kurser inom huvudområdet om 15 högskolepoäng enligt förteckning fastställd av studierektor

Fördjupning i psykologi 
Tillämpad enkätmetodik, 7,5 högskolepoäng
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 högskolepoäng
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 högskolepoäng
Statistik 1, 7,5 högskolepoäng
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Masteruppsats i psykologi, 30 högskolepoäng

Fördjupning i sociologi 
Klassisk sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng 
Modern sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng 
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1, 7,5 högskolepoäng 
eller 
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 7,5 högskolepoäng 
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng 
Masteruppsats i sociologi,30 högskolepoäng

Valbara kurser inom huvudområdet på minst 15 högskolepoäng enligt förteckning fastställd av studierektor
vid Sociologiska institutionen.

Examensarbete skrivs inom huvudområdet med inriktning personal, arbete och organisation.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen i något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller
sociologi med inriktning personal, arbete och organisation.

Övrigt

När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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Inrätta och fastställa utbildningsplan för Internationellt 
masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot globala 
asienstudier 
 

Statsvetenskapliga institutionen föreslår att fakultetsnämnden inrättar och fastställer 
utbildningsplan för Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot globala 
asienstudier (STVAS), 120 hp, enligt bilaga. 

 

Det finns en efterfrågan på ett utbildningsprogram som ger en bred men såväl som en 
specialiserad kunskap om samhällsförhållanden i Asien. Programmet förbereder för både 
arbetsmarknad och forskning och kommer att ges i samarbete med Socialantropologiska 
intuitionen och Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. 
Programmet beräknas ges från höstterminen 2020. 

 

Utbildningsplanen har tagits fram av Statsvetenskapliga institutionen och diskuterats med 
lärare vid de andra institutionerna. Statsvetenskapliga institutionsstyrelsen beslutade 10 
december 2019 om att anhålla till fakultetsnämnden om att inrätta och fastställa 
utbildningsplanen. Studentrepresentanter sitter med i styrelsen.  

 

Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att inrätta och fastställa utbildningsplan för 
Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot globala asienstudier 
(STVAS), 120 hp, enligt bilaga. 

 

 



Bakgrund till programmet 

Sedan lång tid tillbaka samarbetar flera institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten 
kring frågor och utveckling och globalisering. Ett sådant exempel är kandidatprogrammet i Global 
utveckling som leds av den Socialantropologiska institutionen i samarbete med tre andra 
institutioner- ett annat är Forum för Asienstudier som sedan 2011 arrangerat seminarier och 
workshops med inriktning mot Asien. Forumet drivs av Statsvetenskapliga institutionen men är 
öppet för alla forskare vid fakulteten och flera institutioner har representanter i den styrgrupp som 
leder forumet. Delvis inspirerade av dessa samarbeten, men också som ett resultat av den 
inventering av lärar- och forskarkompetens som vi genomfört under det senaste året, föreslår vi nu 
inrättandet av ett nytt masterprogram med inriktning mot Asien. Ett delvis liknande masterprogram 
ges för närvarande inom den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, men skiljer sig 
väsentligt åt då det både vad gäller inriktning och behörighetskrav är fokuserat på språk. Det 
program som här föreslås lägger stor vikt vid studenternas möjligheter att genom fältarbeten, 
praktik och utbytesstudier skaffa egen erfarenhet av asiatisk kultur och samhällsliv men utbildningen 
sker helt inom samhällsvetenskap. 

Vi har under lång tid uppfattat att det funnits en stor efterfrågan på ett utbildningsprogram som ger 
en bred men även specialiserad kunskap om samhällsförhållanden i Asien. Programmet förbereder 
för såväl arbetsmarknad som forskning och lägger stor vikt vid framtida studenters egna 
erfarenheter av regionen genom exempelvis fältarbeten, yrkesförberedande praktik och 
utbytesstudier. Vi känner också att vi genom samarbeten med andra institutioner kan förse 
programmet med lärare av mycket god kvalitet, samtliga med lång erfarenhet av egen forskning 
inom regionen. 

Beredning 

Ärendet har beretts av docent Henrik Berglund med stöd av prefekt Maritta Soininen, studierektor 
Jouni Reinikainen och Petter Zirath vid studentexpeditionen. Utöver detta har också synpunkter 
inhämtats från lärare vid Statsvetenskapliga institutionen men även från lärare, prefekter och 
studierektorer vid andra institutioner. Samtliga deltagande institutioner har gett sitt medgivande att 
inrätta och genomföra de kurser som finns angivna i utbildningsplanen.  

Delaktighet av studerande 

De studerande har deltagit via sina representanter i institutionsstyrelsen. 

Lärarkompetens och kompetensutveckling 

I framtagandet av programförslaget har vi lagt särskild vikt vid att rekrytera lärare med god 
pedagogisk kompetens samt erfarenhet av egen forskning inom området. Kompetensutvecklingen 
kommer vi att garantera genom de åtgärder som redan finns vid respektive institutioner samt 
genom regelbundna lärarmöten inom programmet. Följande lärare är planerade att delta som 
undervisande lärare: 

Docent Henrik Berglund, Statsvetenskap 
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Docent Karl Gustafsson, Ekonomisk historia/Internationella relationer 
Fil dr Eva Hansson, Statsvetenskap 
Prof. Johan Lagerkvist, SCORE 
Prof. Johan Lindquist, Socialantropologi 
Fil dr. Kristina Simion, Socialantropologi/Folke Bernadotteakademin 
Fil dr Helena Hede Skagerlind, Statsvetenskap 
Fil dr. Byun Younghwan, SOFI 

Samtliga lärare har bekräftat sitt deltagande. 

Dimensionering och finansiering 

Vi räknar med att anta maximalt 40 studenter årligen. Med en rimlig genomströmning tror vi att 
detta kan garantera en långsiktig finansiering av programmet. Det föreslagna programmet ryms 
inom det takbelopp som institutionen för närvarande disponerar. 

Arbetsmarknad 

Vi ser en tydlig arbetsmarknad inom både den offentliga och den privata sektorn. Intresset för Asien 
har stadigt ökat de senaste decennierna, inte minst genom den starka ekonomiska utvecklingen i 
Indien och Kina. Den typ av utbildning vi erbjuder, innehållande både specialiserade kunskaper om 
Asien samt utmärkta möjligheter till fältarbeten, utbytesstudier och praktik i regionen torde ge våra 
studenter en mycket bra anställningsbarhet. Inte minst inom konsultverksamhet och olika typer av 
NGOs finns en efterfrågan på personal med den här typen av utbildning. För studenter med 
tillräckliga meriter i ämnet Statsvetenskap är också programmet en ingång till doktorandstudier. 



UTKAST
Utbildningsplan
för

Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot

globala asienstudier

International Master's Programme in Political Science with Specialization

in Global Asian Studies

120.0 Högskolepoäng

120.0 ECTS credits

Programkod: STVAS

Gäller från: HT 2020

Värdinstitution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslut

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen i samhällsvetenskapligt huvudområde samt Engelska 6.

Programmets uppläggning

Programmet syftar till att ge en bred översikt vad det gäller samtida ekonomiska, sociala, politiska och
kulturella förhållanden i Asien samt att sätta dessa i en historisk och global kontext. Vidare syftar det till att
ge praktiska färdigheter och erfarenheter av Asien genom fältarbete, praktik eller utbytesstudier. Programmet
ger en tvåårig masterutbildning i Asienstudier och ges i samarbete med Socialantropologiska institutionen och
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Studierna inleds termin 1 med en bred och
orienterande kurs om politik och ekonomi: A Global Continent: The Politics and Economics of Asia. Denna
följs sedan upp med fyra tematiska kurser á 7,5 hp med en mer specialiserad inriktning: Migration, Labour
and Culture in Asia; Law, Culture and Society in Asia; International Relations in North-East Asia; och
Development goals in Asia varav de tre förstnämnda ges inom andra huvudområden än Statsvetenskap: två
från Socialantropologi och en från Internationella relationer. Tillsammans kommer de fem inledande kurserna
att ge både en bred men avancerad introduktion, samt specialiserade kunskaper inom vissa områden. Termin 2
avslutas med en metodkurs á 15 hp där studenterna väljer mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Syftet
är att förbereda dem för det kommande självständiga arbetet men kursen lär även ut generiska färdigheter som
är användbara i arbetslivet. Under termin 3 ges utrymme för materialinsamling och fältarbete kopplad till
examensarbetet, alternativt yrkesförberedande praktik, breddningsstudier eller utbytesstudier. Programmet
avslutas under sista terminen med ett självständigt arbete (30 hp).

Programmet ges på engelska.

Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan.

Kunskap och förståelse:
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För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga:

För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kurser

Samtliga kurser är på avancerad nivå med statsvetenskap som huvudområde om annat ej anges.

Termin 1
En global kontinent: Politik och ekonomi i Asien, 15 hp
Migration och arbete i Asien, 7,5 hp (Huvudområde: Socialantropologi).
Lag och samhälle i Asien, 7,5 hp (Huvudområde: Socialantropologi).

Termin 2
Internationella relationer i Östasien, 7,5 hp (Huvudområde: Internationella relationer).
Utvecklingsmål i Asien, 7,5 hp
Statvetenskapliga metoder, 15 hp

Termin 3
Val mellan kurserna Fältarbete (15 hp), Yrkesförberedande praktik (15, 22,5 eller 30 hp), breddningsstudier
eller utbytesstudier. (Förutom för breddningsstudier är huvudområdet Statsvetenskap).

Termin 4
Självständigt arbete i Statsvetenskap, 30 hp

Examen

Programmet leder till en politices masterexamen i huvudområdet statsvetenskap.

Övrigt

Om utbildningsplanen upphävs har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande
utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två år. Under
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning.

Samtliga val av kurser, utbytesstudier eller praktik på termin 4 ska godkännas av studierektor för
masterprogrammet eller den av institutionen utsedd ansvarig person. 

Uppflyttningsbestämmelser inom programmet: För att studenten ska kunna registreras på kursen Självständigt
arbete i statsvetenskap måste minst 37,5 hp inom programmet vara avslutade, inklusive kursen
Statsvetenskapliga metoder, 15 hp.
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För registrering på Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap termin 3 krävs att studenten har avslutat minst
60 hp inom programmet. För att läsa valbara kurser eller genomföra utbytesstudier termin 3 ska studenten
uppfylla gällande behörighetskrav för aktuell kurs eller utbytesprogram.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom statsvetenskap.
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Inrättande och fastställande av Kandidatprogram i kriminologi 

 

Kriminologiska institutionen föreslår att fakultetsnämnden inrättar och fastställer 
Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp, enligt bilaga.  

 

Institutionens fristående kurser i kriminologi har ett högt söktryck och studenterna har under 
lång tid efterfrågat ett kandidatprogram i kriminologi. Förutom att de önskar läsa fler kurser i 
ämnet kriminologi efterfrågar de en större koppling till arbetsmarknaden i form av praktik. 
Med anledning av detta vill institutionen erbjuda Kandidatprogram i kriminolog med start 
höstterminen 2020. 

 

I programmet kommer studenterna att läsa Kriminologi I, Kriminologi II samt Kriminologi 
III, samt en ny kurs i Kriminologisk analys, utvärdering och prevention 30 hp. Möjlighet att 
läsa en praktikkurs kommer att finnas på termin 6.  

 

Förslaget till programmet har beretts av studierektor och studieadministratör, och har 
diskuterats med institutionens samtliga anställda under hösten 2019. Studentrepresentanter 
från kriminologiska ämnesrådet har varit med vid de tillfällen programmet diskuterats med de 
anställda vid institution. Institutionsstyrelsen beslutade 7 november 2019 om att anhålla om 
inrättande av programmet. 

 

 

Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att inrätta och fastställa Kandidatprogram i 
kriminologi, 180 hp, enligt bilaga. 

 



Missiv till ansökan om att få starta ett kandidatprogram i kriminologi 

 

a) en beskrivning av varför man önskar inrätta det nya programmet 
Intresset för att läsa kriminologi har ökat stadigt under många år, både i Stockholm och övriga 
Sverige. Höstterminen 2018 sökte t.ex. 1371 studenter Kriminologikurser i första hand i Sverige, 
mot 5384 höstterminen 2019.  Under en lång tid har våra studenter efterfrågat ett 
kandidatprogram i kriminologi, både för att få platsgaranti på våra kurser tre fristående kurser, 
men också för att få läsa fler kurser i kriminologi. På senare år har våra studenter även 
efterfrågat en större anknytning till arbetsplatser, genom praktik. Vi vill nu starta ett program 
där vi kan svara på alla tre önskemål. Denna satsning har också varit en del av vår senaste 
strategiplan. 
 
b) vilka som berett och beslutat i ärendet på institutionen 
Studierektor för grund och avancerad nivå och institutionens studieadministratör har berett 
anhållande om att ansöka om ett program, med återkopplingar till ledningsgruppen. 
Studierektor och studieadministratören har gjort en omvärldsanalys när det gäller hur andra 
universitet och högskolors program är upplagda och vilket söktryck de har samt genomfört en 
alumni undersökning med tidigare studenter. Programmets upplägg har diskuteras med alla 
institutions anställda samt studierepresentanter vid institutionens planeringsdagar hösten 
2019, samt vid två lärarkollegiemöten under hösten 2019.  
 
c) ange hur studenterna varit delaktiga under processen  
Representanter från kriminologiska ämnesrådet har varit med vid de tillfällen programmet 
diskuterats med de anställda vid institution. 
 
d) befintlig lärarkompetens och kompetensutveckling 
Det föreslagna programmet innebär att studenterna, utöver att läsa de tre terminer kriminologi 
som vi tidigare bara gett som fristående kurser (Kriminologi I, Kriminologi II samt 
Kandidatterminen, kommer att få läsa en ny kurs i Kriminologi på 30 hp, samt två valfria kurser 
på vardera 30 hp. Under den sista valfria kurserna (termin 6) kommer de erbjudas att läsa en 
praktikkurs. Den nya kursen kommer att fokusera på utvärdering, analys och brottsprevention 
och det är kurser som vi kan erbjuda med den befintliga lärarkompetensen. Även praktikkursen 
kan täckas av befintlig kompetens, och vi har där nytta av den erfarenhet vi haft av den 
praktikkurs vi införde på Masterprogrammet våren 2018. Däremot behöver vi rekrytera 
ytterligare en eller två lektorer för att täcka upp för den ökade undervisningsbördan de nya 
kurserna innebär när programmet väl är i full rullning 2023 
 
e) planerad dimensionering och långsiktiga finansiering 
Genomförandet av vårt föreslagna program förutsätter att vi får ett höjt takbelopp med ca  
2 000 000 kr. Vi har äskat om en ökning av vårt takbelopp inför 2020 med 4,2 miljoner men då 
hade vi planerat för ytterligare en termin med en ny kurs samt att vi skulle anta fler studenter. 
Enligt det budgetförslag som ligger kommer vi dock få en ökning av vårt takbelopp med 2 



miljoner och vårt nuvarande programförslag är därför lite bantat. Om budgetförslaget inte går 
igenom och vi inte får något ökat takbelopp alls ämnar vi inte ta in några studenter på 
programmet även om anhållan godkänns. 
 
En höjning av takbeloppet med 2 000 000:- motsvarar ca 45 helårsprestationer vilket betyder 
att vi kan ta en kull om 18 studenter varje höst. För att få en tillräckligt stor klass planerar vi att 
ta in 30 studenter på programmet och dra ned något på intaget på våra fristående kurser.  
  
 
f) utbildningens koppling till en ev. framtida arbetsmarknad 
Som en del av förberedelserna för utformandet av programmet genomfördes en alumni 
undersökning vår och sommar 2019 där vi dels ställde frågor kring deras arbetssituation, samt 
hur de i efterhand såg på den utbildning de fått vid kriminologiska institutionen. 
Svarsfrekvensen var 43 procent. Eftersom kriminologi är ett ämne som växter vid andra 
lärosäten i Sverige var vi glada att kunna se att drygt 82 procent befann sig i arbete, mot 77 
procent vid den tidigare undersökningen 2011. Vidare ansåg 77 procent att de absolut (36%) 
eller delvis (41%) hade ett arbete som var relevant utifrån deras studier. Vår slutsats var att 
våra studenter fortfarande kommer in på en relevant arbetsmarknad trots den ökade 
konkurrensen. När det gällde utbildningen svarade 95,6 procent att de instämde helt eller till 
stod del med påståendet om att utbildningen höll hög kvalité!  Vi ställde även några frågor kring 
vad de tror att de skulle ha nytta av i sitt arbete eller vad som skulle förbättra deras ställning på 
arbetsmarknaden. Två områden stack ut, dels praktik, vilket de trodde skulle kunna stärka deras 
ställning på arbetsmarknaden och ge dem praktiska kunskaper, samt kunskaper i 
arbetsrelaterade utredning och analys förmågor. Studenterna önskemål ligger i linje med den 
analys vi själva gör om vad våra studenter efterfrågar och behöver, och vi har utformat 
programmet i enlighet med det.  
 
 
g) om kurser från andra institutioner ingår i utbildningsplanen, ska det framgå att 

respektive institution samtycker till den nya utbildningsplanen. 
I föreliggande föreslagna utbildningsplan ingår inte några samarbeten med andra 

institutioner. 
 
Skicka även in ett utkast till ny eller reviderad examensbeskrivning. 
Det nya programmet kommer att leda till samma examen som den generella examen i 

kriminologi och vi behöver därför inte revidera vår examensbeskrivning. 
 
 



UTKAST
Utbildningsplan
för

Kandidatprogram i kriminologi

Bachelor´s program in Criminology

180.0 Högskolepoäng

180.0 ECTS credits

Programkod:

Värdinstitution: Kriminologiska institutionen

Beslut

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap A./Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Programmets uppläggning

Kandidatprogrammet i kriminologi ger en bred samhällsvetenskaplig utbildning med sikte på kvalificerat
utrednings-, analys - och utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer. Programmet
omfattar 120 hp kriminologi och 60 hp valfria kurser med möjlighet till praktik eller utlandsstudier.

Mål

Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom
huvudområdet kriminologi. Studenten förväntas därefter antingen kunna arbeta som kvalificerad och
självständig utredare eller analytiker inom företag, myndigheter eller organisationer, eller kunna fortsätta med
studier på avancerad nivå.

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 8§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:

Kunskaper och förståelse
För filosofie kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse:
- visa kunskap och förståelse inom kriminologi, inbegripet kunskap om kriminologins vetenskapliga grund,
kunskap om tillämpliga metoder inom kriminologi, fördjupning inom
någon del av kriminologin samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För filosofie kandidatexamen ska studenten 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För filosofie kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom kriminologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kurser

Obligatoriska kurser är på grundnivå samt inom huvudområdet kriminologi. 

Termin 1
- Kriminologi I 30 hp

Termin 2
- Kriminologi II 30 hp

Termin 3
- Valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng.

Termin 4
- Kriminologisk analys, utvärdering och prevention 30 hp

Termin 5
- Kriminologi, kandidatkurs 30 hp

Termin 6
- Valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng. Kan också utgöras av en termins studier utomlands eller av
praktik.

För att få påbörja termin 5 och 6 måste studenten vara godkänd på minst 120 hp inom programmet.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet kriminologi.

Övrigt

När utbildningsplanen är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande
utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två år. Under
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning.
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: +46 (8) 16 24 91 
106 91 Stockholm Rum A379, Södra huset, Frescati E-post: anna.m.nyberg@su.se 

www.su.se/hjs 

Anna Nyberg 

Ansökan om examenstillstånd för hälso- och sjukvårskuratorsutbildning 

Institutionen för socialt arbete avser att till Universitetskanslersämbetet ansöka om 
examenstillstånd för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildning, enligt bifogat förslag. Enligt 
riksdagsbeslut från 2018 har legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården införts 1 juli 
2019, vilken sökes hos Socialstyrelsen. Lagändringen medför att en legitimationsgrundande 
utbildning med benämning Hälso- och sjukvårdsexamen, 60 hp, på avancerad nivå har införts.  

De som idag arbetar som kuratorer inom hälso- och sjukvården har vanligtvis en 
socionomexamen i grunden. Socionomexamen eller motsvarande är också ett krav enligt HF för 
att kunna uppnå hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.  

Institutionen för socialt arbete ger idag Socionomutbildningen och önskar kunna erbjuda denna 
vidareutbildning till hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. 

Ärendet diskuterades på Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde den 5 
september 2019. Underlaget har efter det omarbetats och har tagits upp som en 
informationspunkt på Områdesnämnden. Ansökan ska vara Universitetskanslersämbetet 
tillhanda senast 15 mars 2020. 

Studentrepresentanter från socionomutbildningen och doktorandutbildningen har medverkat och 
deltagit i arbetet med utbildningsplan och kursplaner vid Institutionsrådets möten under våren 
2018.   

Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att förslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att föreslå rektor att ansöka om examenstillstånd för hälso- och 
sjukvårsdkuratorsexamen. 

mailto:anna.m.nyberg@su.se
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Universitetskanslersämbetets 
examenstillståndsprövningar  

 
 
Lärosäte: Stockholms universitet 
 
Examen: Hälso- och sjukvårdskuratorexamen, 60 hp 
               Degree of Master in Healthcare Counselling, 60 ECTS 
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Bedömningsområde: Förutsättningar 
 
Yrkesexamen 
Bedömningsgrunder:  
Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen. 
Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i 
förhållande till yrkesexamen.  
I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas. 
 
 
Yrkesexamen  

Utbildningen som ansökan avser leder till Hälso- och sjukvårdskuratorexamen, 60 hp. Efter 
examen kan studenterna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Bakgrunden till den gällande 
examensbeskrivningen har arbetats fram av Socialstyrelsen i rapporten  Legitimation för kuratorer 
inom hälso- och sjukvård (2014) samt i  UKÄ´s  rapport 2017:5  Förslag till examensbeskrivning för 
yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Redovisning av ett regeringsuppdrag. I dessa underlag 
gavs förslagen att utifrån patientsäkerhets-perspektivet bör legitimation för kuratorer inom 
sjukvården införas (Socialstyrelsen (2014) samt att vidareutbildning i social arbete på avancerad 
nivå omfattande 60 hp med benämningen Hälso- och sjukvårdskuratorexamen och utan 
specificering av examensarbetets omfattning, införs (UKÄ 2017).  

Den legitimationsgrundande utbildningen Hälso- och sjukvårdskuratorexamen, 60 hp beslutades av 
Riksdagen under våren 2018 och lagändringarna inför genomförandet trädde i kraft 1 juli 2018. 

Examensmål för Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (Högskoleförordning    (1993:100) 
 

Omfattning 
Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 
högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande 
examen. 
 
Mål 
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 
krävs för behörighet som hälso- och sjukvårdskurator. 
 
Kunskap och förståelse 
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten 
   - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse för yrkesutövningen, 
   - visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur sociala och psykosociala faktorer samspelar 
med hälsa och ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå, 
   - visa kunskap om och förståelse för hur hälsa och ohälsa kan påverka individer och närstående, 
och 
   - visa kunskap om och förståelse för sorg, kriser, förluster och trauman. 
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Färdighet och förmåga 
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten 
   - visa förmåga att självständigt utreda och bedöma individers sociala situation i relation till 
relevanta vård- och omvårdnadssituationer och med utgångspunkt i detta föreslå sociala och 
psykosociala insatser, 
   - visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienter och deras närstående planera, 
genomföra och utvärdera sociala och psykosociala insatser på individ- och gruppnivå, 
   - visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, 
   - visa förmåga att tillämpa relevanta författningar, och 
   - visa förmåga att självständigt initiera och genomföra kvalitets- och utvecklingsarbete samt att 
strukturera, analysera och utvärdera sociala och psykosociala insatser. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten 
   - visa självkännedom och empatisk förmåga, 
   - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 
rättigheterna, 
   - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, 
och 
   - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 

Självständigt arbete (examensarbete) 
För hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). 
 
Institutionen för social arbete, Stockholms universitet 
 
Den planerade utbildningen kommer att drivas av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms 
universitet. Institutionen ger en socionomutbildning med bredd och djup avseende vetenskaplig 
grund och bedriver forskning inom områdena Barn- och unga, Äldreomsorg, Funktionshinder, 
Försörjningsstöd, Missbruk, Psykisk ohälsa och om Väld i nära relationer. 

Vi bedriver en socionomutbildning med drygt 1000 studenter totalt. C:a 120 socionomer 
examineras varje termin. Vidare ger vi undervisning på avancerad nivå; ett masterprogram (120 
hp) med c: a 200 registrerade studenter och ett stort antal masterkurser (c: a 30) som vänder sig 
både till studenter på sjunde och sista terminen i socionomprogrammet samt till yrkesverksamma 
socionomer. Vi ger också Grundläggande psykoterapiutbildning 60 hp (steg 1) samt det 
legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet , 90 hp.  

Forskarutbildningen på Instutionen (240 hp) har för närvarande 18 doktorander med 
avhandlingsämnen inom våra forskningsområden.  
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 Det planerade Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammets omfattning och struktur 
 
Utbildningen planeras som heltidsstudier under två terminer ( 60 hp) och antalet studenter till 30. 
I följande skiss över utbildningens struktur framgår det att verksamhetsförlagda kurser (VFU- 
kurser) kommer att löpa parallellt med de teoretiska kurserna. De verksamhetsförlagda kurserna 
är ett nödvändigt  inslag i utbildningen, eftersom de studerande enligt behörighetskraven kan 
antas till Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet utan att ha någon tidigare yrkeserfarenhet.  
 
Socionomutbildningen, som är behörighetsgivande, innehåller förvisso verksamhetsförlagda 
kurser om sammantaget 22,5 hp, men det är endast ett fåtal av socionomstudenterna som 
fullgjort dessa kurser inom Hälso- och sjukvården. Skälet till att de verksamhetsförlagda kurserna 
löper parallellt med de teoretiska är att stärka integrationen mellan teoretiska perspektiv och 
praktisk verksamhet. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet har ett etablerat 
system för VFU-placeringar inom Hälso- och sjukvården i regionen.  
 
Vi antar också att anställningsbarheten borde öka med dessa VFU-kurser som omfattar totalt 15 
hp.      
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Skiss över utbildningens struktur: 
 
Termin 1 : 30 hp = 20 v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Termin 2: 30 hp = 20 v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Syfter med denna struktur är att integrera teori och praktik under hela utbildningen. På kursen 
termin 1, Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik I- Verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp 
skriver studenterna tre inlämningsuppgifter om 2.5 hp vardera kopplat till respektive teoretiska 
kurs. Inlämningsuppgifterna (examinationsuppgifterna) kommer att utformas så att studenterna 
ges möjlighet att relatera sina erfarenheter från VFU-platserna till kursinnehållet på de teoretiska 
kurserna.   
 
Under den andra terminen kommer schemat att läggas så att studenterna får sammanhängande 
tid för examensarbetet (10 veckor) samt sammanhängande tid för VFU-placeringen (1 + 4 
veckor).  
 
 
Utbildningens relevans i förhållande till efterfrågan och behov       
 
Legitimation för kuratorer inom Hälso- och sjukvården har diskuterats i olika fackliga och 
ykesföreträdande sammanhang under lång tid. Upprinnelsen till det nu aktuella regeringsbeslutet 
att införa en legitimation för kuratorer inom sjukvård härrör framförallt 

7.5 hp 
 
INTRODUKTION TILL SOCIALT 
ARBETE I HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 
 
 
 

7.5 hp 
  
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
PERSPEKTIV PÅ SJUKDOM OCH 
OHÄLSA                

7.5 hp 
 
SAMTAL SOM REDSKAP 

 7.5  hp 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKURATORNS PRAKTIK I- VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 
  
Under denna VFU-period placeras studenterna i kortare perioder på olika VFU-platser inom öppenvård och på inom sluten 
vård med syftet att få en överblick av arbetsområdet.   
 

7.5 hp 
      
VETENSKAPLIG  METOD: 
SOCIALT ARBETE INOM HÄLSO- 
OCH SJUKVÅRD 
  
 

15 hp                         
           
SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE  FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKURATOREXAMEN  

7.5  hp  
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKURATORNS PRAKTIK II- VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 
 
Under denna VFU-period placeras studenterna på samma VFU- plats hela perioden. På VFU-platsen diskuterar de 
forskningsproblem, överväger hur data ska insamlas och  presenterar sin forskningsplan till det självständiga arbetet tidigt 
under perioden och vid periodens avslut presenterar de resultatet av sin studie på VFU- platsen.        
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från den nya Patientsäkerhetslagen ( SFS 2010:659). Kuratorer utan legitimation och krav på 
relevant utbildning skulle då som enda yrkesgrupp i vården arbeta utan samma tillsyn och 
kontroll över sitt arbete som andra sjukvårdande yrken. Efter Patientsäkerhetslagens införande  1 
januari  2011 har en stor uppslutning av yrkesföreträdare, företrädare för utbildningar, 
Socialstyrelsen och fackliga företrädare verkat för att legitimationen ska komma till stånd. Således 
finns en bred uppslutning bakom att utbildningen erbjuds för att täcka behovet av Hälso- och 
sjukvårdskuratorer i framtiden. Kravet på Socionomexamen eller motsvarande för att vara 
behörig till yrkesutbildningen är också ett tungt vägande skäl för oss att starta denna utbildning. 
Socionomutbildningen vid Stockholms universitet är en av de största utbildningarna i landet och 
inom det geografiska området antar vi att det finns ett tillräckligt underlag av sökande för att 
starta en utbildning.  
 
Starten är planerad till höstterminen 2021 alternativt höstterminen 2022 och omfattningen 
planeras vara 30 studenter.  
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

 
Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet) 
Bedömningsgrund:  
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga/konstnärliga/ professionsrelaterade 
och pedagogiska) är adekvat och står i proportion till utbildningens volym innehåll och genomförande på 
kort och lång sikt� 
 
Personal 
Lärar- och handledarresurser 
De samlade lärarresurserna vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet möjliggör 
en start av Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet. Utöver ämneskompetens i kurativt arbete 
inom Hälso- och sjukvård, psykosociala perspektiv på levnadsvillkor och samtalsmetodik har vi 
också tillräckliga resurser avseende verksamhetsförlagd utbildning, vetenskaplig metod och 
handledar- och examinationsresurser för studenternas självständiga arbete/examensarbete. De 
lärare och forskare som deltar i undervisningen kommer att få möjlighet till kompetensutveckling 
inom området genom deltagande i forskningskonferenser och nationella och internationella 
nätverk som arbetar för och forskar om kuratorsyrket och socialt arbete inom hälso- och 
sjukvård. Nedan presenteras ett urval av lärarresurser som är speciellt lämpade för den nya 
utbildningen. Urvalet grundar sig på de anställdas erfarenheter av yrkesverksamhet, 
forskningsområde och erfarenhet av undervisning.  
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Urvalet täcker behovet av lärare som kommer att undervisa i kurserna och de representerar 
fördjupade kunskaper avseende den juridiska kontexten ( Eva Fromholtz, Anneli Sylvén 
Hagström), samtalsmetodik ( Jenny Sjöström Svebäck, Ulrik Hansson Molin, Anneli Sylvén 
Hagström), vetenskapsteori ( Katarina Piuva, Ulla Karin Schön, Joakim Isaksson) samt 
fördjupade kunskaper om psykisk ohälsa och funktionsvariationer (Katarina Piuva, Ulla-Karin 
Schön), åldrande, missbruk, genusfrågor ( Ulla- Karin Schön, Joakim Isaksson, Katarina Piuva) 
och sociala insatser för barn, unga och familjer (Åsa Backlund, Ulrik Hansson Molin, Anneli 

Namn Akademiska 
meriter  

Undervisning  
(ämnen/kurser) 

Yrkesanknutna meriter 

Katarina Piuva Socionom. Fil.dr 
och docent i socialt 
arbete. Ämne: 
Diskurser om 
psykisk ohälsa 
under 1990-talet i 
Sverige 

Psykisk ohälsa, vetenskapsteori  
på grund- och avancerad nivå. 
Studierektor för yrkesprogram på 
avancerad nivå  
(Psykoterapeutprogrammet samt 
det planerade  Hälso- och 
sjukvårdskuratorprogrammet). 
 

Tidigare anställning som kurator 
och föreståndare för 
behandlingshem inom 
Stockholms läns landsting. 
Projektledare för samverkan 
mellan äldrepsykiatri  och 
äldreomsorg Stockholms stad. 

Anneli Silvén 
Hagström 

Socionom. Fil.dr i 
socialt arbete. 
Ämne: Barns 
berättande och 
menings-skapande i 
relation till trauma 

Psykosocialt arbete, Barn och 
unga i samhället, Professionella 
samtal 

Tidigare anställning som kurator 
inom Barn och 
Ungdomspsykiatri, Stockholms 
läns landsting samt vid BRIS 
(Barnens rätt i samhället) 

Jenny Sjöström 
Svebäck  

Legitimerad 
psykoterapeut, 
Adjunkt, 
vidareutbildning 
som handledare 

Psykoterapeutprogrammet,  
Professionella samtal 
Grundläggande kurs i psykoterapi  
 

Tidigare anställning som 
enhetschef, kurator och 
samordnande kurator vid 
Södersjukhuset, mottagningen 
för sexuell hälsa.  
Enhetschef för Akut- och 
utredningshem (HVB) 

Åsa Backlund Socionom. Fil.dr i 
socialt arbete 

Skolkurativt arbete, Barn, unga 
och familjer, Ensamkommande 
barn 

Tidigare anställning vid HVB-
boende för unga vuxna med 
psykosocial problematik,  
skolkurator.  

Ulrik Hansson 
Molin 

Legitimerad 
Psykoterapeut. 
Adjunkt, 
Vidareutbildning 
som handledare 

Psykoterapeutprogrammet,  
Grundläggande kurs i psykoterapi  

Tidigare anställd som 
skolkurator och familje-
behandlare. Ett flertal uppdrag 
som handledare för 
skolkuratorer och  personal på 
behandlingshem.  

Ulla-Karin Schön Socionom. Fil.dr 
och professor i 
socialt arbete. 
Ämne: Genus och 
psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa, brukarperspektiv, 
äldreomsorg 

Tidigare anställning inom 
psykiatrisk vård och inom FoU 
verksamhet Stockholms läns 
landsting, Stockholms läns 
landsting.  

Joakim Isaksson Sociolog. Fil. dr och 
docent i socialt 
arbete. Ämne: 
organiseringen av 
psykosociala 
resurser inom 
skolan och 
kuratorns roll inom 
cancersjukvården.  

Psykosociala perspektiv, 
Vetenskaplig metod, Sociala 
problem, Fältstudier 
 

Anlitad som föreläsare, t ex på 
Socialstyrelsen om 
kuratorsyrkets innehåll och 
villkor samt samverkan med 
andra grupper inom Hälso- och 
sjukvård.  
 

Eva Fromholtz Juris dr.  Välfärdsstatens rättsliga grunder, 
 barnrätt, migrationsrätt, 
mänskliga rättigheter, 
internationell rätt samt genus- 
och rättsteori. 
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Sylvén Hagström, Jenny Sjöström svebäck). Samtliga lärare på listan har fast anställning vid 
institutionen och samtliga har också genomgått kurser om 7.5 upp till 15 hp i universitets-
pedagogik. Urvalet representerar också bredd och djup avseende handledning i det självständiga 
arbetet samt erfarenhet av examinationer av självständiga arbeten på avancerad nivå.    

Ang. lärarresurser, se vidare bifogad lärartabell ( Bilaga 9).  

Forskare som erhållit forskningsmedel skall enligt prefektbeslut disponera sin tid till 40 % 
undervisning. Utöver ovanstående meriter är Joakim Isaksson, Anneli Sylvén Hagström, Åsa 
Backlund, Katrina Piuva från och med 1 juli 2019 anlitade som sakkunniga av Socialstyrelsen 
avseende ansökningar om legitimation för Hälso- och sjukvårdskurator under den övergångstid 
mellan 19 070 1 -24 07 01 då yrkesverksamma utan examen kan söka dispens för att få 
legitimation. 

 
Långsiktig kompetensförsörjning 

Vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet bedrivs redan grundläggande samt 
legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi på sammantaget 140 hp. Lärare och forskare på 
Psykoterapeutprogrammet samt på det planerade kuratorsprogrammet kommer att ha sin hemvist 
inom våra yrkesinriktade masterprogram med en gemensam studierektor.  Flera av de pågående 
doktorandprojekten, till exempel ”Våldsutsatta ungdomar och personal på institutionsboenden”, 
”Missbruk och föräldraskap”, ”Sveriges kommuner och landsting (SKL) som välfärdspolitisk 
aktör”. Vidare kommer Institutionen att vara uppmärksam på rekryteringsbehovet framöver och 
att kommande lektorsutlysningar efter analys av behov inom undervisningen riktar sig till 
kompetens inom området socialt arbete inom hälso- och sjukvården.  
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Bedömningsområde: Förutsättningar 

 
Utbildningsmiljön 
Bedömningsgrunder:  
Det finns en för utbildningen vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det 
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. 
 
Utbildningsmiljön 
 

Utbildningens innehåll och omfattning 

Socionomutbildningen vid Stockholms universitet antar c:a 190 studenter varje termin. Under 
utbildningens sju terminer startar vi genom att presentera forskningen i socialt arbete samt 
introducera studenterna för den praktik som utbildningen syftar till. Under utbildningens gång 
går de kurser i välfärdsstatens organisation, rättsliga regler för myndighetsutövning och 
fördjupande studier i våra största forskningsområden. I utbildningen ingår praktikinslag och en 
större kurs VFU på femte terminen (22,5 hp). Termin 6 inriktas på forskningsmetod och 
skrivandet av ett självständigt vetenskapligt arbete. Den avslutande terminen läser studenterna 
fyra kurser  om 7,5 hp på avancerad nivå. Utöver den obligatoriska kursen, evidens i socialt 
arbete, kan de välja en semiobligatorisk kurs om något av forskningsområdena; försörjningsstöd, 
missbruk, barn, unga och familj eller äldre och funktionshinder samt en helt valfri kurs inom 
utbudet.   

Inom kretsen av totalt 100 anställda lärare, forskare, adjungerande lärare och administrativ 
personal är 35 anställda som lektorer, varav 15 lektorer är docenter och 5 är professorer. Samtliga 
lektorer (docenter) och professorer är engagerade på alla nivåer i utbildningen.  

 
Vetenskaplig miljö 
Forskningsmiljön erbjuder en bredd som vi menar är relevant för att bedriva och utveckla 
programmet. Som kurator inom hälso- och sjukvården möter man människor med olika problem, 
utbildningen måste därför innehålla kunskap kring olika målgrupper. Vid institutionen för socialt 
arbete finns forskargrupper som arbetar med områden som omsorg om äldre personer och 
personer med funktionsvariation, psykisk ohälsa, insatser för barn och unga, rättsliga aspekter på 
socialt arbete samt perspektiv på och insatser mot missbruk av alkohol och narkotika. De lärare 
som kommer att ingå i kuratorsutbildningen återfinns inom dessa forskargrupper. De är 
verksamma inom nationella såväl som internationella forskarnätverk. Kommunikationen mellan 
forskargrupperna tillgodoses via veckovisa seminarier där många av institutionens forskare deltar. 
Det som förenar forskargrupperna är att man oavsett målgrupp har det sociala arbetet som 
samlande perspektiv. Socialt arbete som huvudområde handlar dels om sociala problem, deras 
orsaker och konsekvenser på samhälls- och individnivå och dels om samhällets insatser mot 
sociala problem. De studerande kommer att förberedas för att arbeta inom verksamheter där 
medicinska perspektiv dominerar och att där kunna föra fram och hantera de sociala aspekter av 
sjukdom, missbruk, funktionsvariationer och åldrande som alltid är för handen, sida vid sida med 
de medicinska aspekterna.  
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Ett forskande sammanhang för studenterna 
De kursansvariga lärarna, handledarna och examinatorerna bedriver aktivt forskning i ämnet 
social arbete med relevans för studenterna i programmet.  Forskningskompetensen och 
utbildningskompetensen i programmet ger studenterna möjligheter att utifrån aktuella 
forskningsrön diskutera och analysera det sociala arbetets betydelse inom hälso- och sjukvård.  I 
den avslutande kursen, Självständigt arbete för Hälso- och sjukvårdskuatorexamen, 15 hp, får 
studenterna möjlighet att under handledning formulera, genomföra och diskutera en 
forskningsplan av relevans bade för forskning inom social arbete och för praktiskt hälso-och 
sjukvårdsarbete. Examensarbetet är knutet till en frågeställning som är relevant för kursmål och 
kunskapskrav i den verksamhetsförlagda utbildningen och studenterna tränar också sin förmåga 
att kommunicera vetenskapliga resultat när de avslutningsvis presenterar sina självständiga 
arbeten på VFU-platsen.    
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Bedömningsområde: Förutsättningar 
 
Resurser  
Bedömningsgrunder: 
Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur. 
De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. 
 
Resurser 
Studenternas tillgång till information och infrastruktur 
Registrerade studenter på programmet kommer att ha tillgång till Stockholms universitets digitala 
resurser; lärplattformen It´s learning (Athena), examinationsverktyget Exia, Diva-portalen med 
forsknings- och studentpublikationer samt de databaser för forskningspublikationen och 
vetenskapliga tidskrifter som tillhandahålls genom Stockholms universitets bibliotek (SUB). 
Institutionen för socialt arbete flyttar höstterminen 2021 in till nybyggda undervisningslokaler i 
Albano-området utmed Roslagsvägen. Stockholms universitet samlar därmed sina resurser inom 
samma geografiska område, vilket betyder närhet till kommunikationer, bibliotek samt 
universitetsgemensamma lokaler. Undervisningslokalerna  är också handikappanpassade  med 
hörsalar för 80, 120 och 160 personer. Vidare finns också tillgång till datasalar och Active 
Learning- salar vilket möjliggör flexibla undervisningsformer för större och mindre grupper av 
studenter. Informella lugna studieytor med tysta läsplatser, grupparbetsplatser vid bord och 
soffsittning i loungeytor gör lokalerna i det nya Albano- området gör lokalerna attraktiva att vistas 
i även före och efter föreläsningar. 

Inför att antagning till utbildningen annonseras kommer vi att presentera en egen hemsida för 
programmet där utbildningens innehåll och kursupplägg samt undervisande lärare presenteras.  
 
 
Studentmedverkan 
Studenterna på Hälso- och sjukvårdsprogrammet kommer att erbjudas samma möjligheter som 
studenterna på Socionomprogrammet och Masterprogrammet i socialt arbete att delta i 
institutionens styrande organ samt i pågående utvecklings- och kvalitetsarbete vid institutionen. 
Studentrepresentanter från  utbildningens alla nivåer deltar i Institutionsstyrelsen (IS) där alla 
frågor rörande programmens ekonomi, innehåll och utveckling diskuteras  och beslutas. Vidare 
deltar studentrepresentanter i Institutionsrådet (IR) där arbetsmiljö- och miljöfrågor samt frågor 
om lika villkor behandlas. Institutionsrådet rapporterar sitt arbete till Institutionsstyrelsen. I både 
IS och IR ingår Institutionens ledning samt valda lärar- representanter, administrativ personal och 
studentrepresentanter.  
 
Studenterna på Institutionen för socialt arbete har också möjlighet att  frivilligt ansluta sig till 
Stockholms universitets studentkår (SUS). Socialt arbete ingår i kåren genom en studentförening 
för socialt arbete. Centrala frågor för kårens studentföreningar är utbildningens kvalitet och 
utveckling samt studiesociala frågor. Studentföreningen i socialt arbete är också representerat vid 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet med möjlighet att bevaka 
och påverka utbildningsfrågor på fakultetsnivå.  
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Inför starten av programmet kommer ett Utbildningsråd för Hälso- och 
sjukvårdskuratorprogrammet att bildas. I rådet deltar lärarrepresentanter och forskare, 
studentrepresentanter från programmet samt representanter från Hälso- och sjukvården. 
Deltagande i rådet ger studenterna inflytande över innehåll och möjlighet att ge synpunkter på 
kurskrav och framtida utveckling av utbildningen eftersom syftet med rådet är att fortlöpande 
värdera och utveckla programmets innehåll.  Kursvärderingar från programmets kurser kommer 
att redovisas och diskuteras på rådet.  
 
 

Effektivt användande av resurser 
Stockholms universitetsbibliotek (SUB) är ett välsorterat bibliotek där kurslitteraturen kommer 
att finnas tillgänglig. Kurslitteratur i form av artiklar och lärares kompendier kommer att finns 
tillgängliga på lärplattformen Athena (It´s learning). Lärplattformen är kursens digitala redskap 
för schema, information om kursinnehåll och kurskrav (kursbeskrivning), inlämning och 
betygsättning av examinationsuppgifter samt kommunikation med lärare och andra studenter 
kring kursernas innehåll och utvärdering av avslutat kurs. Universitetets IT-avdelning ansvarar för 
att lärplattformen fungerar och det finns snabb tillgång till Helpdesk för både lärare och 
studenter.  

Vidare erbjuder Stockholms universitet en språkverkstad för studenter som behöver stöd i sitt 
skrivande, det akademiska skrivandets struktur samt stöd i inlärningstekniker och i muntliga och 
bildbaserade presentationer. 

För Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet kommer en pedagogiskt ansvarig lärare samt en 
administrativt ansvarig studievägledare att vara tillgänglig för studenterna så att studiefrågor kan 
lösas direkt alternativt hänvisas till rätt instans. 
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande, resultat 
 
Styrdokument (Utbildningsplan och kursplaner) 
Bedömningsgrunder: 
Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.   
 
Styrdokument 
Styrdokumenten består av Utbildningsplanen för Hälso- och sjukvårdskurator (SOCKR), 60 hp 
(Bilaga 1) samt kursplanerna:  
 
Introduktion till socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7.5 hp 
Samhällsvetenskapliga perspektiv pa sjukdom och ohälsa, 7.5 hp 
Samtal som redskap, 7.5hp 
Vetenskaplig metod: socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 7.5 hp 
Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik I – Verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp 
Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik II – Verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp 
Självständigt arbete for Hälso- och sjukvårdskuratorexamen, 15 hp 
(Bilaga 2-8) 
 
 
Hur styrdokumenten inrättas, fastställs, revideras och kvalitetssäkras  
Utbildningsplanen kommer att inrättas och fastställas av Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden, Stockholms universitet. Förslag på revideringar  av utbildningsplanen 
behandlas vid Institutionsstyrelsen (IS) för social arbete innan förslaget överlämnas för inrättnde 
och fastställande till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden på Stockholms universitet. De sju 
(7) kursplaner som planeras ingå i programmet har presenterats för Institutionsstyrelsen vid 
socialt arbete och för Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. 
Revideringar av kursplaner och litteraturlistor diskuteras fortlöpande vid Institutionsstyrelsen för 
socialt arbete efter att förslag på revideringar presenteras av kursansvariga lärare. 
Institutionsstyrelsen vid social arbete beslutar och fastställer revideringar.  

Ett utbildningsråd för programmet, bestående av studierektor, kursansvariga lärare, 
studentrepresentant/er och representant från arbetslivet, säkerställer att kursinnehållen 
uppdateras med relevant litteratur, lämpliga undervisnings- och examinationsformer grundade på 
studenternas, lärarnas och arbetslivsrepresentatnternas erfarenheter och utvärderingar. Vidare är 
Institutionsstyrelsens synpunkter och beslut om fastställande ett säkerställande av att 
kursinnehållet inryms under ämnet socialt arbete.  
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande, resultat 
 
Säkring av examensmål 
Bedömningsgrund: 
Genom utbildningens utformning genomförande och examination säkerställs att studenterna uppnått 
målen i examensordningen när examen utfärdas. 
 

 
Säkring av examensmål 

 
Utbildningens utformning i förhållande till examensmålen 
Utbildningens grundläggande idé och struktur är att integrera teoretiska och kliniska kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt genom att VFU-kurserna löper parallellt med  de teoretiska 
kurserna. I följande avsnitt beskrivs kursernas innehåll, lärandemål samt på vilket sätt målen 
examineras.  

I den första kursen på utbildningen, Introduktion till socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7.5 hp ges en 
kunskapsgrund genom att yrkets historik och vetenskapliga kontext, såväl nationellt som 
internationellt, introduceras. Tyngdpunkten ligger på yrkets juridiska  kontext med kunskap om 
hur gällande lagstiftning och regelverk utgör hälso. Och sjukvårdskuratorns arbetsvillkor i 
förhållande till patienter och andra legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. 
Studenternas färdighet och förmåga examineras genom examinationsuppgifter där förmågan att 
redogöra för, förstå och analysera komplexa sammanhang bedöms. Av särskild vikt tillmäts 
förmågan att förstå hur kuratorn bidrar till att upprätthålla patientsäkerhet och visa förmåga att 
tillämpa den lagstiftning och de regelverk som omgärdar hälso- och sjukvården.  Studentens 
värderingsförmåga och förhållningssätt är också en viktig bedömningsgrund i analysen av etiska 
regler och i fallbeskrivningar som bearbetas på seminarier med syfte att ge en grundläggande 
förståelse för yrkets utmaningar och krav (se Bilaga 2, SUKR01). 
 
Följande kurs på första terminen, Samhällsvetenskapliga perspektiv på sjukdom och ohälsa, 7.5 hp 
fokuserar på kuratorns yrkesidentitet och förankring i samhällsvenskapliga perspektiv och vad det 
innebär i samarbete med medicinsk expertis. I kursen fördjupas yrkets sammanhang och det 
samhällsvetenskapliga perspektivet som introducerats av bland annat de akademiska avhandlingar 
som publicerats om kuratorns arbetsfält. Kunskapstillskottet på kursen är en fördjupning av 
komplexa frågeställningar i patientarbete inom såväl sluten vård som öppenvård. Studenternas 
färdighet och förmåga examineras genom att studenterna genom workshops, reflektionsuppgifter 
och hemskrivningar analyserar sociala, psykosociala och samhällsvetenskapliga aspekter på 
patientarbetet. I dessa examinationsuppgifter läggs stor vikt vid värderingsförmåga och 
förhållningssätt i bemötandet av olika könsidentiteter samt betydelsen av patienternas ålder, 
etnicitet och livserfarenheter ( se Bilaga 3, SUKR02). 
 
I den tredje kursen på första terminen, Samtal som redskap, 7.5 hp betonas kuratorns främsta 
arbetsredskap, samtalen med patienterna och hur olika samtal struktureras beroende på 
patientens ålder och sjukdomsbild. Studenternas färdighet och förmåga examineras genom arbete 
med fallbeskrivningar där systematik, struktur, bemötande  
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och förmåga att föra en dialog och att lyssna diskuteras och analyseras. Bedömning av 
värderingsförmåga och förhållningssätt ställs i relation till etiska aspekter samt till hur klagomål 
från patienter eller anhöriga tillmötesgås ( Se Bilaga 4, SUKR03).   
 
Parallellt med dessa tre kurser om totalt 22,5 hp på termin 1, ges kursen  Verksamhetsförlagd 
utbildning – Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik I, 7.5 hp. Varje student kommer att i orienterande 
syfte inhämta kunskap om Hälso- och sjukvårdens olika organisationer tillbringa två dagar per 
vecka inom primärvård, sluten och öppen somatisk specialistvård, geriatrisk vård och psykiatrisk 
sluten och öppenvård. Studenterna får till uppgift att ha med sig iakttagelser, frågeställningar och 
diskussionsunderlag till seminarier och workshops i de bägge parallella kurserna.  Studenternas 
färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms genom hur studenterna 
relaterar teoretiska perspektiv, lagstiftning och etiska regler till den praktik som de vistas på. ( Se 
Bilaga 5, SUVFU1) 
 
Den inledande kursen på den andra terminen i utbildningen, Vetenskaplig metod: socialt arbete inom 
hälso- och sjukvård, 7.5 hp, syftar till att förbereda studenterna inför det avslutande självständiga 
arbetet. Utifrån den kunskap som studenterna tillägnat sig på tidigare kurser samt reflektioner 
under den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenterna formulera en relevant 
forskningsfråga samt skriva en forskningsplan som innehåller problemformulering samt 
undersökningsmetod och argumentera för vilket kunskapstillskott den kommande studien bidrar 
till (se Bilaga 6, SUKR04). 
 
Den avslutande teoretiska kursen på utbildningen, Självständigt arbete for Hälso- och 
sjukvårdskuratorexamen, 15 hp är utbildningens examensarbete där studenterna ska uppvisa  
kunskap om Hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsfält, vetenskapliga grund och under 
handledning visa förmåga att arbeta självständigt med datainsamling och analys utifrån den 
forskningsfråga som formulerats i föregående kurs. Vidare bedöms studentens värderingsförmåga 
och förhållningssätt i förhållande till tidigare forskning och egna resultat samt på vilket sätt 
studenten förmår uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt reflektera över sina resultat 
och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap ( se bilaga 7, SUKR05).  
 
Parallellt med metodkurs och examensarbete på andra terminen ges kursen Hälso- och 
sjukvårdskuratorns praktik II - Verksamhetsförlagd utbildning , 7.5 hp. I denna kurs är studenten på en 
och samma verksamhetsförlagda plats under hela terminen. Studenten ges då möjlighet att 
formulera problemställningen och forskningsfråga i samråd med VFU- handledare och 
kursansvarig lärare på utbildningen.  Vidare finns möjligheten att datainsamling möjliggörs på den 
VFU-plats där studenten är placerad. VFU-kursen avslutas med att studenten presenterar sitt 
examensarbete i den organisation där den verksamhetsförlagda utbildningen har utförts. I 
förhållande till den första verksamhetsförlagda kursen är denna kurs en fördjupning avseende 
kunskap om kuratorsyrkets professionella kontext och vetenskapliga grund. Studenten ska också 
uppvisa förmåga och färdighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter under ledning av sin 
handledare. Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom att studenten reflekterar 
över sin egen professionella utveckling (se Bilaga 8, SUVFU2).   
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Syftet med denna integrerande struktur i utbildningen är att tidigt och löpande i utbildningen 
introducera studenterna till kuratorsyrkets förutsättningar inom hälso- och sjukvårdenen både 
avseende kurators arbetsuppgifter och  angelägna forskningsfrågor inom arbetsfältet.   
 
Examensmål, kurskrav och examinationer    
Programmet innehåller sju (7) kurser, vilka presenterades i tidigare avsnitt. Samtliga examensmål  
får utrymme i kurserna. Vissa kurser har specifikt fokus på särskilda examensmål. I bilaga 2 
presenteras en översikt av i vilken grad examensmålen behandlas på de olika kurserna och hur 
dessa examineras   (Bilaga 10 Översikt_examensmål) 

 
Progression i utbildningens utformning 
Utbildningens kursinnehåll är strukturerat på ett sätt som medför progression genom 
utbildningens kurser, dvs att innehållet både vidgas och fördjupas under utbildningen. Kursen 
Introduktion till socialt arbete i hälso- och sjukvård ger grundkunskaper för följande studier om centrala 
samhällsvetenskapliga perspektiv i kursen Samhällsvetenskapliga perspektiv på sjukdom och ohälsa. 
Vidare behandlar den inledande kursen de juridiska ramarna för yrket och de etiska grunderna för 
arbete inom Hälso- och sjukvården. De studerande ska efter de två inledande kurserna redogöra 
för dessa perspektiv, visa förmåga till kritisk reflektion och förståelse för hur kunskapen kan 
tillämpas. För att koppla teoretisk förståelse till en kurativ praktik så ges kursen Samtal som 
redskap, som omfattar aktuell forskning på området samt teori och metodologisk kunskap om 
samtal som metod i mötet med kollegor, patienter, klienter och närstående.  

Praktiken via utbildningens VFU-kurser Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik i verksamhetsförlagd 
utbildning är ett betydelsefullt inslag för att integrera och examinera teori och praktik genom 
utbildningens olika nivåer. På så viss tillförs inte enbart en kunskapsmässig progression utan även 
en utveckling av professionsspecifika reflektioner, förmågor och erfarenheter. Under termin två 
ökar komplexiteten i takt med att studenterna erhållit ett större kunskapsstoff. Parallellt med den 
verksamhetsförlagda utbildningen del 2 så implementeras kursen Vetenskaplig metod: socialt arbete 
inom hälso- och sjukvård där innehållet fokuseras på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 
forskningsmetoder i socialt arbete och dess tillämpning i hälso- och sjukvård.  

Under den sista terminen skrivs ett examensarbete inom ramen för kursen Självständigt arbete för 
hälso- och sjukvårdskuratorexamen. På så vis integreras fördjupade kunskaper om vetenskapliga 
metoder i förhållande till hela utbildningens kunskapsmål. Det självständiga arbetet knyter an till 
kurativt arbete i hälso- och sjukvård och de studerandes förmåga att presentera resultat samt 
diskutera och analysera hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning och teoretiska grunder. 
Genom ett utvecklat kritiskt förhållningssätt ska de studerande också uppvisa värderingsförmåga 
och ett förhållningssätt som innebär att behov av ytterligare kunskap under kommande 
yrkesutövning identifieras.  
 
Studenternas lärande och hänsyn till studenternas förutsättningar 
Grundtanken i det pedagogiska förhållningssättet i utbildningen är studentaktivt lärande. 
Kunskapsinhämtandet sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops utifrån 
fallbeskrivningar, färdighetstränande inslag och verksamhetsförlagd utbildning. Undervisande 
lärare har genomgått Stockholms universitets pedagogiska kurser som handlar om kursupplägg, 
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studentaktiviteter, rättssäkra examinationer och pedagogiskt ledarskap. De 
professionsfördjupande avsnitten genomförs dels som verksamhetsförlagd och handledarledd 
utbildning och dels i form av examensarbetet som sker i samverkan med VFU-plats och 
institutionen. Genom utbildningens struktur och innehåll  sker en fördjupning och integrering av 
kunskaper och färdigheter som bidrar till den dynamik mellan teori och praktik som är viktig i en 
professionsutbildning till kurator. Detta arbetssätt bidrar genom uppmuntran till reflektion till 
den personliga professionella utveckling som är viktig som förberedelse för professionen där 
utveckling av kritiskt tänkande, empatisk kompetens, bemötande och förhållningssätt utgör 
väsentliga inslag.  
 
Stockholms universitet arbetar också med breddad rekrytering, dvs. att stödja alla studenters 
möjligheter utifrån etnisk och social bakgrund, och funktionsvariationer, att på egna villkor 
tillgodogöra sig utbildningen. Stockholms universitet erbjuder stöd genom Studie- och 
språkverkstaden på universitetet. Där kan studenterna utveckla sitt skrivande på svenska och  
engelska, delta i workshops och skrivgrupper och utveckla sin studieteknik. Studie- och 
språkverkstaden  erbjuder också handledning i akademiskt skrivande vitidsbokning eller drop- in. 
Verksamheten ligger centralt på universitet och är tillgänglig alla veckodagar.  
  
Verksamheten är öppen för alla studenter och erbjuder också extra stöd för de studenter som 
behöver extra stöd för läsande och skrivande på svenska och engelska eller behöver  
individuellt kompensatoriskt stöd för att så långt som möjligt kunna bedriva studier på lika villkor 
som studenter som inte möter hinder i studierna grundat på en funktionsnedsättning.  
 

 

 
  



19 
 

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 
 
Jämställdhet 
Bedömningsgrund:  
Utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.  
Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning. 
 
 
 
Jämställdhet 
Stockholms universitets policy om jämställdhet och lika behandling innebär att oavsett etnisk 
tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder ska medarbetare, studenter och sökande behandlas 
och bemötas med respekt och värdighet. Universitetet accepterar inte diskriminering eller 
trakasserier som har samband med någon av ovanstående kategorier eller sexuella trakasserier. En 
jämställd och jämlik studie- och arbetsmiljö för studenter och anställda är även en förutsättning 
för att alla ska kunna prestera sitt bästa. 

Rektor är ytterst ansvarig för att jämställdhet efterlevs och Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – 
RALV – är Stockholms universitets skyddskommitté, och den struktur som Stockholms 
universitet har valt för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Inom 
ramen för RALV samverkar arbetsgivar-, medarbetar- samt studentrepresentanter i 
universitetsövergripande frågor som rör arbetsmiljön på universitetet samt i lika villkorsfrågor. 
Utgångspunkten är Arbetsmiljölagstiftningens regelverk samt Diskrimineringslagen.  

På institutionsnivå är det Institutionsrådet (IR) som under ledning av prefekten arbetar med 
jämställdhet, arbetsmiljö och lika behandling. Vid institutionen för socialt arbete deltar 
representanter för ledning, lärare, studenter samt administrativ personal med att långsiktigt 
säkerställa strukturer som stärker jämställdhet i utbildningen. Studenter från Hälso- och 
sjukvärdskuratorprogrammet kommer att vara representerade vid IR. 

Beträffande rekrytering av studenter till Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet kommer 
Institutionen att aktivt arbeta med att attrahera studenter med olika bakgrunder avseende kön, 
social position och etnicitet. Socionomutbildningen vid Stockholms universitet har lång 
erfarenhet av bred rekrytering  av studenter både från studieovana miljöer och med annan etnisk 
bakgrund än svensk. Socionomutbildningen attraherar en heterogen studentgrupp och vi arbetar 
även aktivt med studentrekrytering genom utåtriktade aktiviteter. Varje år inför att att det är 
möjligt att söka universitetsutbildningar deltar vi tillsammans med Psykologiska institutionen, 
företagsekonomiksa institutionen och Institutionen för Data och systemvetenskap vid en 
temakväll som vänder sig till gymnasiestuderande i Järva-området. Naturligtvis kommer vi att 
presentera Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet och vikten av att få studerande med olika 
bakgrunder och erfarenheter till programmet. Vi kommer också att presentera programmet för de 
studenter som går sista terminen på Socionomprogrammet.   
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Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

 
Bedömningsgrunder:  
Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan 
sker med det omgivande samhället. 
 

Arbetsliv och samverkan 
 
Forskningssamverkan i utbildningen 
Utbildningens kursupplägg, som bygger på integration mellan teoretiska perspektiv och 
yrkespraktik,  förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv som kurator inom hälso- och 
sjukvården vilket ökar relevansen för att samverkan sker med VFU-platser och kommande 
arbetsgivare till studenterna. Det planerade programmet syftar till att ge studenterna förmåga att 
självständigt och i samverkan med patienter och deras närstående planera, genomföra och 
utvärdera sociala och psykosociala insatser på individ- grupp- och samhällsnivå och även förmåga 
till samverkan med andra yrkesgrupper. I anslutning till utbildningen, via utforskande av 
vetenskapliga metoder på det kurativa forskningsområdet och examensarbeten med direkt 
relevans för fältet öppnas möjligheter till samverkan inom forskning och nya 
forskningssamarbeten; mellan universitet och landsting, olika regionala aktörer som Sveriges 
kommuner och Landsting (KSL) samt olika patientorganisationer. Denna samverkan kan utveckla 
nya praktiknära vetenskapliga metoder och vetenskapliga problemformuleringar.  
 
Dialog med det omgivande samhället 
Centralt i samverkan är även samverkan mellan olika aktörer kring VFU-platser i de 
verksamhetsförlagda kurserna, dialoger med arbetsplatser, inhämtning av information via VFU- 
handledare om aktuella villkor på arbetsplatser för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Dessa 
kanaler säkerställer att utbildningen håller sig kontinuerligt uppdaterad med arbetsliv fets villkor 
för professionen. De examinerande lärarna samarbetar med handledare på fältet i de 
verksamhetsförlagda kurserna som löper som ett parallellt stråk genom hela utbildningen.  
 
Nationell utbildningssamverkan och kvalitetssäkring 
 
Utbildningssamverkan 
Vidare har Förbundet för Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC) ett pågående nationellt 
samarbete om yrkesinriktade utbildningar och kurser på avancerad nivå. Arbetsgruppen kring 
kuratorsutbildningen för via FSSOC, en arena för möten och samtal kring ämnen med relevans 
för socionomutbildningarna i landet, en kontinuerlig dialog med motsvarande arbetsgrupper vid 
övriga lärosäten som har ansökt om eller har för avsikt att söka om examensrättigheter för 
kuratorsutbildning. Detta borgar även för en utbildning som är i linje med övriga 
kuratorsutbildningar som för närvarande planeras av landets olika socionomutbildningar.  
 
Ur kvalitetsaspekt för en utbildning som leder till legitimation kommer vi att starta ett nationellt 
samarbete i förbundets regi där lärosäten som bedriver Hälso- och sjukvårdskuratorprogram 
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granskar andra lärosätens kursplaner, diskuterar slutsatser av kurs- och programutvärderingar, 
informerar varandra om ny litteratur samt bedriver seminarier kring innovativa och nyskapande 
undervisningsformer.   
 
Kvalitetssäkring – internt system på Stockholms universitet 
Vid Stockholms universitet sker arbetet med kursvärderingar i ett universitetsgemensamt verktyg för 
kursvärderingar. Kursvärderingar och kursrapporter bidrar till kvalitetsutvecklingen av programmets 
kurser och av hela programmet. Genom kursvärderingar, som både innehåller både universitets-
gemensamma frågor och specifika frågor för den aktuella kursen, ges studenterna möjlighet att 
lämna synpunkter och påverka sin utbildning, samtidigt som viktig information framkommer. 
Tillsammans med lärarnas synpunkter och kursens resultat utgör de underlag för den analys som 
ska dokumenteras i en kursrapport, som ligger till grund för utvecklingsarbetet med kursen. 
Kursrapporten syftar även till att informera framtida studenter om de synpunkter tidigare 
studenter och lärare har haft och om det utvecklingsarbete som har skett. 
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Bedömningsområde: Studentperspektiv 
 
Bedömningsgrund:   
Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens 
innehåll och genomförande. 
 

Studentperspektiv 

Medverkan i kurs- och programutveckling 
Samtliga kurser på programmet kommer att utvärderas av både studenter och kursansvariga 
lärare. Avslutningsvis görs en sammanfattande utvärdering av hela programmet. Alla 
utvärderingar dokumenteras och finns tillgängliga på kursens Athena-sida ( digitalt verktyg) och 
göras tillgängligt för nästa studentgrupp. De löpande utvärderingarna sammanställs och delges 
studenterna. Därefter får studenterna tillfälle att diskutera utvärderingarnas resultat med 
kursansvariga lärare. Om diskussionerna utmynnar i ett förslag på revidering av kursplan eller 
litteratur tar läraren ärendet vidare till studierektor som lägger farm revideringsförslaget till 
Institutionsstyrelsen (IS).  
 
Medverkan i beslutande instanser på institutionen 
Studenterna på programmet kommer att ha en representant i institutionsstyrelsen. På 
Institutionsstyrelsens möten diskuteras och tas beslut i utbildningsfrågor. Som 
studentrepresentanter kan studenterna delta i arbetet med granskning av kursplaner och 
fastställande av litteraturlistor och övriga frågor som uppstår beträffande programmet. 
Medverkan ger möjlighet till insyn i beslutsstrukturer och möjlighet att delge lärare och ledning 
studenternas perspektiv. Studenterna kan också delta i Institutionsrådet (IR) vid Institutionen för 
socialt arbete. På IR, som är det lokala organet för Stockholms universitets strukturella arbete 
med jämlikhetsfrågor behandlas arbets- och studiemiljö, lika behandling och jämställdhetsfrågor. 
IR´s arbete rapporteras till Institutionsstyrelsen som fattar beslut om hur jämställdhetsarbetet ska 
bedrivas.    
 
Studentrepresentanter från socionomutbildningen och doktorandutbildningen har medverkat och 
deltagit i arbetet med ansökan om examenstillstånd, utkast till programmets utbildningsplan och 
kursplaner vid Institutionsrådets möten under våren 2018 och hösten 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Hälso och sjukvårdskuratorprogrammet, 60 hp 
Kurserna uppfyller examensmålen: 0= inte alls, 1 = i viss utsträckning, 2= i stor utsträckning, 3 =  i mycket stor utsträckning 
 

 

 

 

 

 
SUKR01 

Introduktion 

till socialt 

arbete i hälso- 

och sjukvård, 

7.5 hp 

SUKR02 

Samhälls-

vetenskapliga 

perspektiv på 

sjukdom och 

ohälsa, 7.5 hp 

SUKR03 

Samtal som 

redskap, 7.5 

hp 

SUKR04 

Vetenskaplig metod: 

socialt arbete inom 

hälso-och sjukvård, 

7.5 hp 

 

Hälso- och 

sjukvårds-

kuratorns 

praktik I, 7.5 hp 

 

Hälso och 

sjukvårdskuratorns 

praktik II, 7.5 hp 

SUKR05 

Självständigt arbete 

for Hälso- och 

sjukvårdskurator-

examen, 15 hp 

 

Kunskap och förståelse        

visa kunskap om områdets vetenskapliga grund 
och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse for yrkesutövningen, 
 

1 3 2 3 3 3 3 

visa fördjupad kunskap om och förståelse för 

samspelet mellan sociala och psykosociala 
faktorer och ohälsa på individ-, grupp- och 
samhällsnivå, 
 

1 2 2 2 2 2 2 

visa kunskap om och förståelse för hur ohälsa 
kan påverka individen och närstående 
 

1 1 3 1 2 3 1 

visa kunskap om och förståelse för kriser, sorg, 
förluster och trauma 
 

0 3 3 0 1 3 1 

 Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras 

 Genom aktivt 
seminarie-
deltagande 

individuell 
hemskrivning 

Genom 
aktivt 
deltagande i 
praktiska 
övningar, 
individuella 
skriftliga 
inlämnings-
uppgifter 
och en 
individuell 
hem-
skrivning   

Skriftlig och muntlig 
presentation av 
forskningsplan 

Individuella 
inlämnings-
uppgifter 
 

Individuella 
inlämnings-
uppgiffter, aktivt 
seminarie-
deltagande 

Genom 
bedömningskriterier 
för det självständiga 
arbetet. 



 

Kurserna uppfyller examensmålen: 0= inte alls, 1 = i viss utsträckning, 2= i stor utsträckning, 3 =  i mycket stor utsträckning 

 

 

 

 

 

 
SUKR01 

Introduktion 

till socialt 

arbete i hälso- 

och sjukvård, 

7.5 hp 

SUKR02 

Samhälls-

vetenskapliga 

perspektiv på 

sjukdom och 

ohälsa, 7.5 

hp 

SUKR03 

Samtal som 

redskap, 7.5 hp 

SUKR04 

Vetenskaplig 

metod: socialt 

arbete inom 

hälso-och 

sjukvård, 7.5 hp 

 

Hälso- och 

sjukvårds-kuratorns 

praktik I, 7.5 hp 

 

Hälso och 

sjukvårdskuratorns 

praktik II, 7.5 hp 

SUKR05 

Självständigt arbete 

for Hälso- och 

sjukvårdskurator-

examen, 15 hp 

 

Färdighet och förmåga        

visa förmåga att självständigt utreda och 
bedöma individers sociala situation i 
relation till relevanta vård och 
omvårdnadssituationer och med 
utgångspunkt i detta föreslå sociala och 
psykosociala insatser 
 

0 0 0 2 1 3 2 

visa förmåga att självständigt och i 

samverkan med patienten och dennas 

närstaende planera, genomföra och följa 

upp sociala och psykosociala insatser på 

individ- och gruppnivå 

 

1 1 0 0 2 3 2 

visa förmåga till lagarbete och samverkan 
med andra yrkesgrupper 
 

0 1 0 1 1 3 3 

visa förmåga att tillämpa relevanta 
författningar 
 

3 2 0 1 2 2 1 

visa förmåga att självständigt initiera och 
genomföra kvalitets- och utvecklingsarbete 
samt -strukturera, analysera och utvärdera 
sociala och psykosociala insatser 
 

0 2 3 2 1 3 3 

 Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras 

 individuell 
hemskrivning 
samt aktivt 
deltagande på 
seminarier 
och 
workshops 

Analys av 
fall-
beskrivningar  

Reflektions-
uppgifter,  
Workshops. 
Målet ingår 
också i 
hemskrivningen 

Peer 
granskningar av 
medstudenters 
pm-utkast 

Aktivt 
seminariedeltagande 

Individuella 
inlämningsuppgifter 
Aktivt 
seminariedeltagande 

Med bedömnings-
kriterier för det 
självständiga arbetet 



 

Kurserna uppfyller examensmålen: 0= inte alls, 1 = i viss utsträckning, 2= i stor utsträckning, 3 =  i mycket stor utsträckning 

 

 

 

 

 

 
SUKR01 

Introduktion till 

socialt arbete i 

hälso- och sjukvård, 

7.5 hp 

SUKR02 

Samhälls-

vetenskapliga 

perspektiv på 

sjukdom och 

ohälsa, 7.5 hp 

SUKR03 

Samtal som 

redskap, 7.5 hp 

SUKR04 

Vetenskaplig 

metod: socialt 

arbete inom 

hälso-och 

sjukvård, 7.5 hp 

 

Hälso- och 

sjukvårds-kuratorns 

praktik I, 7.5 hp 

 

Hälso och 

sjukvårdskuratorns 

praktik II, 7.5 hp 

SUKR05 

Självständigt 

arbete for Hälso- 

och 

sjukvårdskurator-

examen, 15 hp 

 

Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 

       

visa självkännedom och empatisk 
förmåga 
 
 

0 0 3 0 1 3 1 

visa förmåga att med helhetssyn pa 

människan göra 

åtgardsbedömningar utifrån 

relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter 

med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna 

 

1 1 3 1 2 3 2 

visa förmåga till ett professionellt 
förhållningssätt gentemot patienter 
och deras närstaende 
 

2 1 3 1 3 3 2 

visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin 
kompetens 
 

1 0 3 2 2 2 2 

 Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras Examineras 

 workshops och 
aktivt 
seminariedeltagande 

Aktivt 

seminarie-

deltagande 

Reflektionsuppgifter 

Workshops samt  

Ingår i skriftlig 

hemskrivning 

Skriftlig och 

muntlig 

examination av 

pm för 

forsknngsplan 

Individuella 

inlämnings-

uppgifter. Aktivt 

seminariedeltagande 

Aktivt seminarie-

deltagande 

Kursansvarigas 

bedömning av 

handledarintyget 

 

Med bedömnings-
kriterier för det 
självständiga 
arbetet.   



 

Kurserna uppfyller examensmålen: 0= inte alls, 1 = i viss utsträckning, 2= i stor utsträckning, 3 =  i mycket stor utsträckning 

 

 

 

 



Lärartabell – ansökan om examenstillstånd på grundnivå och avancerad nivå 

Examen:

Ev. yrkesexamen 

B: Tid i aktuell  
utbildning (%)

C: Tid i forskning/
kompetensutveckling (%)

D: övrigt Ev. kommentar

Anneli Silvén 
Hagström lektor Socionom Doktor i socialt arbete tillsvidare UVK, svenska 100% 20% 60% 20%

Katarina Piuva lektor Socionom
Docent i socialt 
arbete tillsvidare 100% 15% 55% 30% Studierektor för yrkesprogram på avan  

Stefan Wiklund Professor Socionom
Professor i sociat 
arbete tillsvidare 100% 60%

Åsa Backlund lektor Socionom Docent tillsvidare 100% 40% 60%

Ulla-Karin Schön lektor Socionom
Professor i socialt 
arbete tillsvidare 100% 40% 60%

Jenny Sjöström 
Svebäck Adjunkt Socionom

Master 
Psykoterapeut tillsvidare 70% 10% 30% 30% Undervisar huvudsakligen i Psykoterap

Ulrik Hansson 
Molin Adjunkt Socionom

Master 
Psykoterapeut tillsvidare 70% 10% 30% 30% Undervisar huvudsakligen i psykoterap

Eva Samuelsson lektor Socionom
Doktor i socialt 
arbete tillsvidare 100%

100% 10% 60% 30%
Peter Andersson Doktorand socionom Doktorand 100%

Patrik Karlsson lektor socionom
Docent i socialt 
arbete tills vidare 67%

Joakim Isaksson lektor
Docent i socialt 
arbete tillsvidare 100%

Helene Brodin lektor
Docent i socialt 
arbete tillsvidare 100%

Eva Fromholtz lektor tillsvidare 100% 20% 60% 20%

Redovisning av lärarkompetens och lärarkapacitet i tabellform. Tabellen syftar till att ge en uppfattning om den huvudsakliga lärarkompetensen och lärarkapaciteten tillgänlig för den utbildning som ansökan gäller. Det 
är inte nödvändigt att redovisa samtliga lärare. Redovisningen görs per huvudområde (generella examina) eller per yrkesexamen. Utgå från aktuella förhållanden. 
Observera att alla procentsatser avser heltid. 
Inkludera fler rader i tabellen, om det behövs.

Den anställdes
namn och 
huvudarbets-
givare (om ej 
lärosätet)

Anställnings-
kategori
(professor,
lektor, adjunkt,
m.fl.)

Akademisk titel/
akademisk examen
(professor, docent,
doktor, licentiat, 
master, magister), 
ange även i vilket 
ämne

Anställningsform
(tillsvidare, 
tidsbegränsad)

Verksam inom 
vilket/vilka delar  
UVK, VFU, 
Ämnesstudier, 
Ämnesdidkatik (ange 
vilket ämne) [Gäller 
vid ansökan om 
lärarexamen]

Anställningens
omfattning
vid lärosätet (%) A

Uppskattad tjänstgöring i procent av heltid. Observera att alla procentsatser 
avser heltid. Exempel: Om man undervisar till hälften av en 50 %-anställning 
fyller man i 25 %. B+C+D=A

Lärosätets kommentar: Beskriv de lärare som ej finns med i tabellen i denna ruta. Här kan ni även lämna ytterligare kommentarer som är viktiga för att bedömarna ska förstå lärarkompetensen och kapaciteten, såsom kommande 
pensionsavgångar.



Torbjörn Bildtgård lektor
Docent i socialt 
arbete tills vidare 100%

Fyll på vid behov.



    ncerad nivå

   piprogrammet

   piprogrammet
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: +46 (8) 16 35 51 
106 91 Stockholm Rum A303, Södra huset, Frescati E-post: karin.hansson@su.se 

www.su.se/hjs 

Karin Hansson 

Avveckling av Stockholms universitets Linnécentrum för 
integrationsstudier 

Bakgrund 

Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) är organisatoriskt 
placerad vid Institutet för social forskning (SOFI), vid Samhällsvetenskapliga fakulteten inom det 
humanvetenskapliga området.  

Centrumbildningen skapades 2006 med bidrag från ett Linnestöd från Vetenskapsrådet. 
Centrumet är ett tvärvetenskapligt forskningscentra som fokuserar på migrations- och 
integrationsfrågor. Då ingen finansiering har erhållits till centrumet under senare år finns det i 
dagsläget inget skäl till att verksamheten fortsättningsvis är organiserad som ett centrum. Enligt 
regler för centrumbildningar (fastställd av rektor 2017-11-30) så ska process om avveckling 
inledas om inte någon verksamhet skett under de senaste 6 månaderna. 

Bilaga: Anhållan om att avveckla SULCIS, 2019-11-22 

Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att förslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att föreslå till rektor att avveckla Stockholms universitets Linnécentrum för 
integrationsstudier 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 35 51 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
106 91 Stockholm 

Rum A575, Södra huset, Frescati 
www.samfak.su.se E-post: karin.hansson@su.se 

Karin Hansson 

Förslag på ändring av engelsk översättning av 
forskarutbildningsämne  

Ärende  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen anhåller om att den engelska översättningen 
för forskarutbildningsämnet barn- och ungdomsvetenskap ändras från Child and Youth 
Sciences till Child and Youth Studies. Detta då ”Studies” är det allmänt vedertagna begreppet 
för de tvärvetenskapliga fälten. ”Studies” används som beteckning för forskning om barn och 
unga inom såväl samhällsvetenskap som humaniora: psykologi, sociologi, medievetenskap, 
historia, litteraturvetenskap, etc. Begreppet ”Studies” är även det som används vedertaget vid 
institutionen. 

Ett fåtal forskningsenheter talar om ”Child Sciences”, men har då oftast medicinsk inriktning. 
Systerinstitutioner i den engelskspråkiga världen titulerar sig själva med ”studies”, t ex 
Rutgers University i USA (Department of Childhood Studies) och Brock University i Kanada 
(Department of Child and Youth Studies). ”Sciences” är således en missvisande översättning 
av ämnesområdet (lite använt och mest medicin), medan Child and Youth Studies är brett 
använt för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om barn, barndom, unga och 
ungdom.  

Det bör tilläggas att det på avhandlingarna ibland framgår Studies istället för Science. 

Ladok har tagit fram data rörande utfärdande av examen. För examen som utfärdas används 
ordet ”Science” och har så varit bakåt under en lång tid. Om det ändras till ”Studies” kommer 
det ändras retroaktivt, dvs det kommer påverka alla de doktorander som är antagna just nu. 
Institutionens doktorandråd har gjort en undersökning bland doktoranderna, vilka ställer sig 
positiva till ändrad översättning. Förslaget om ändrad översättning har även har behandlats på 
institutionsstyrelsen (2019-12-03), vilken ställer sig positiv till förslaget.  

Bilagor: 

Anhållan från institutionen (2019-11-2 

Förslag till beslut: 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att förslå Områdesnämnden för 
humanvetenskap att den engelska översättningen för forskarutbildningsämnet barn- och 
ungdomsvetenskap ändras från Child and Youth Sciences till Child and Youth Studies. 
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