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Innehåll:
Sid
   9  Universiteten, högskolorna och demokratin.

 13  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förättra världen?
  En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för  
             mänskliga verksamheter

 13     Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna   
      förbättra världen? Det är människornas verksamheter     
             som  avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen    
             har  arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifika-
             tionssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre 
     underlag för kunskaper om verksamheterna och deras   
     samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 
     gemensam värld. 
     (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
   14     Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 14     Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara   
     faktorer. 

 14     Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga   
     avseendena igång av människornas verksamheter.
 14     Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 14     Individer och samhällen planerar framtiden.
 16     De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir   
     129 verksamhetsområden
 17     Två sidor med de 129 områdena.     
     Klassifikationssystem för verksamheter.
 19     Universitetens fakulteter, ämnen o d. 
 20     Högskoleverkets undervisningsämnen, forskningsämnen och  
     yrkesexamina.
 39     Människorna har olika behov av information i de olika  
     rollerna.
 40     Bilder med samband mellan områdena 1-9 
 40     Den fundamentala påverkanskedjan.
 42     Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 43     Schema över påverkans -och förändringdproblem.
 44     Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 45     Klassifikationssystemet för verksamheter ochbibliotekssystem
 46   Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för   
   verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
47         Forskningen om Samhällsplaneringens problem.

  I fortsättningen redovisas universitetens och högskolornas 
 verksamheter på sidor enligt klassifikationssystemet för 
 verksamheter. På sidorna för de olika områdena  är införda 
 deras ämnen. När det är få sådana noteringar anges de inte 
 i innehållsförteckningen.  
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 48 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

Sida Område
 49 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar.
 50 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 51 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
 52 103  Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 
 53 104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
 54 105  Övergripande om forskning 
 54  Från forskning.se 17 februari 2012.
 55  Aktörer inom forskning & utveckling (FoU).
 65  Forskning vid universitet och högskolor.
 66  Godkända forskningshuvudmän.
 68  Forskarutbildning.
 70 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter.
 71 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
 72  Högskoleverkets  Webbkarta.
 77  Universitet och högskolor i Sverige. 
 82  Ämnesområden och  ämnen vid högskolor och universitet.
 92  Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.
104  Personal (helår) 2010  / vetenskapsområde.
107  Professorer enligt Sveriges statskalender 1976 (SK 76).
108  Den svenska högskolan. Adresslista.
108  Lärosäten med tillstånd att utfärda examina inom grund- 
          läggande högskoleutbildning och forskarutbildning.
111  Lärosäten med tillstånd att utfärda examina på grundnivå   
          och avancerad nivå
113  Enskild huvudman med enbart examenstillstånd för   
                  psykoterapeututbildning.
114  Ordnade efter verksamhetsområden.

119  Universitetens fakulteter, institutioner, avdelningar o d och 
   ämnen  är i det följande fördelande på klassifikationsyste-  
  mets områden.
119  Högskolornas institutioner o d.
120  Högskolan i Borås http://www.hb.se/
120  Högskolan i Gävle http://www.hig.se/
121  Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/ 
122  Högskolan i Skövde http://www.his.se/
122  Malmö högskola http://www.mah.se/
123  Mälardalens högskola http://www.mdh.se/ 
123  Södertörns högskola http://www.sh.se
124  Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
126  Högskolan Dalarna http://www.du.se/
127  Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/
127  Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
128  Högskolan Väst http://www.hv.se/
129 108  Samhällskunskap.
130  Universitetens samhällsvetenskapliga och humanistiska    
  fakulteter, avdelningar o d.
131 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
131  Universitetens ämnen om lärdomshistoria od.
132 11/19 Individernas inre verkligheter.
133 11  Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
134 12  Individens visioner, framtidsvisioner o d.
135 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
136 14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
137 15  Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
138   Universitetens ämnen om psykologi.
139 16  Individens logik. Vetenskpsteori o d.
140 17  Individens moral och uppfattningar om moral.
141 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
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142 2  Religiösa verksamheter o d.

Övergripande religiösa verksamheter o d.143 20 
144 21 Allmän religionsvetenskap.

22/28 Kristna religioner.145
147 29 Icke kristna religioner o d.

  Skolor i område 2:
  148 Teologiska Högskolan, Stockholm.
  150 Örebro Teologiska Högskola.
  151 Newmaninstitutet. 
  153 Johannelunds teologiska högskola.
153        Universitetens ämnen om religion.

154 3  Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

   Politikvetenskaper:
155 31 Statistik och demografi

  156 Stockholms universitet.Statistiska Intitutionen
  157 Uppsala universitet. Statistiska institutionen

159 32 Statsvetenskap
  160 Göteborgs universitet

        Statsvetenskapliga institutionen    http://www.pol.gu.se/

  162 Linnéuniversitetet  Statsvetenskap
  163 Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen

   Om institutionen
  166 Stockholms universitet,  Statsvetenskapliga institutionen

168      Umeå universitet. Statsvetenskap
170        Uppsala universitet. Statsvetenskapliga institutionen

172 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi

  173 Göteborgs universitet.Nationalekonomi med statistik, Inst 
  175 Nationalekonomi vid andra universitet

Lagar o förordningar, traktat, juridik176 34 

178             Göteborgs universitet Handelshögskolan Juridiska 
institutionen http://www.law.gu.se/

  180 Lunds universitet Juridiska fakulteten Om fakulteten

  182 Stockholms universitet Juridiska fakulteten     
                   www.juridicum.su.se

  184 Umeå universitet. Juridik
  187 Uppsala universitet. Juridiska fakulteten

  Politiska verksamheter:
De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.189 35 
189 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
190 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
utomlands)
190 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)191 354 

192 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
193 36... om individernas kroppsliga förhållanden.
193 37... om utbildning o d.
194 38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
om sociala miljöer, nöjen, sport o d194 39...

195 4  Sambandsforskningsverksamheter.
Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.195 40. 

  196 Omvärldsanalys
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197 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.

198 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
199 51  Matematik
200 52  Astronomi, rymdforskning
201 53  Fysik o d
202 54  Kemi o d
203 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
204 56  Paleontologi, arkeologi o d
205 57  Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

 ärftlighet
206 58  Botanik.
207 59  Zoologi
208   Universitetens fakulteter och avdelningar för 

 naturvetenskap och matematik.
209        Göteborgs universitet
        Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskap
211   Linnéuniversitetet  Institutionen för naturvetenskap (NV)
214   Lunds universitet. Naturvetenskap 
216   Stockholms universitet. www.science.su.se
        Naturvetenskapliga fakulteten
218   Uppsala universitet.  http://www.uu.se/

220 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

221 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 
 verksamheter

222 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
 Veterinärverksamheter.

227        Karolinska institutet  http://ki.se/
235   Ersta Sköndal högskola http://www.esh.se/
237   Röda Korsets Högskola http://www.rkh.se/
240   Sophiahemmet Högskola 
     http://www.sophiahemmethogskola.se/ 
242   Ericastiftelsen   http://www.ericastiftelsen.se/ 

243   Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 
   http://www.cbti.se 
245   Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 
        http://www.sapu.se/
247        Evidens AB  http://www.evidens4u.se
248        Tidigare fristående Lärosäten
250        Universitetens ämnen om sjukvård o d.

251 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
256   Kungl. Tekniska högskolan (KTH) http://www.kth.se/
265        KTH Biblioteket  (14 mars 2012)
273   Chalmers tekniska högskola http://www.chalmers.se/

284   Luleå tekniska universitet http://www.ltu.se/ 

292   Blekinge tekniska högskola http://www.bth.se/ 
305   Universitetens ämnen om teknik o d.

306 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
309   Sveriges lantbruksuniversitet  http://www.slu.se/
313   Gammelkroppa skogsskola
   http://www.gammelkroppa.pp.se/

315 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
316 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
317 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
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318 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
  Användning av inventarier o d.319 645 

320 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
321 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
322 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
323 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

324 65 Administration, distribution, kommunikation, o d
  325 Handelshögskolan i Stockholm http://www.hhs.se/ 

Andra handels-och ekonomiskolor.  327
328 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

329             Universitetens avdelningar på området.
Opolitisk offentlig civil förvaltning.330 6520-6524 
331 6525-6529 Militära verksamheter

  332 Försvarshögskolan  http://www.fhs.se/sv/
Handelsverksamheter.335 653 
Telekommunikationsverksamheter.336 654 
337 655 Förlagsverksamheter o d.
Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.338 656 
Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.339 657 
Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 340 658 

Arbetsmarknad.
  341 Universitetens avdelningar på området.

342 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor343
Tillverkning av kemivaror o d345 66 
Tillverkning av bearbetningsvaror o d345 67 
Tillverkning av komplexvaror345 68 

Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar346 69 

348     7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
  349 Verksamheter om de fysiska och sociala miljöerna ingår i 

område 7.
Allmänt om konst och kultur.352 70 

  353 Universitetens avdelningar o d i området.
Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat354 71 

  355 Universitetens avdelningar o d i området.
Formgivning av byggnader och anläggningar, 356 72 arkitektur

Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning360 73 
361 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning

  362 Konstfack http://www.konstfack.se/
  365 Beckmans Designhögskola  http://www.beckmans.se/
368 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
  371 Kungl. Konsthögskolan http://www.kkh.se/

373 78 Musik ( konserter o d 792)
  375 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm http://www.kmh.se/
  378 Stockholms Musikpedagogiska Institut http://www.smpi.se
  381 Universitetsämnen på området

381 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter. Sport

  382 Universitetsämnen på området.
7911-7913 383 Seder och bruk .
Film, radio, TV, offentliga fester mm.385 7914-7919 

  386 Dans- och cirkushögskolan   http://www.doch.se 
Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.389 792 

  390 Operahögskolan i Stockholm 
   http://www.operahogskolan.se/

  392 Stockholms dramatiska högskola  http://www.stdh.se/
394 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips395 794 

http://www.hhs.se/
http://www.hhs.se/
http://www.fhs.se/sv/
http://www.fhs.se/sv/
http://www.konstfack.se/
http://www.konstfack.se/
http://www.beckmans.se/
http://www.beckmans.se/
http://www.kkh.se/
http://www.kkh.se/
http://www.kmh.se/
http://www.kmh.se/
http://www.smpi.se/
http://www.smpi.se/
http://www.doch.se/
http://www.doch.se/
http://www.operahogskolan.se/
http://www.operahogskolan.se/
http://www.stdh.se/
http://www.stdh.se/


396 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
398 7951 Socialvård od. 
399   Universitetens  avdelningar o d i området.   
400 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
403 7957 Undervisning o d. Forskning.
405   Universitetens ämnen om ubildning o d.
406   Den svenska högskolan. Adresslista.
407   Universitet och högskolor. Ordnade efter   
                   verksamhetsområden.

411   Universitet och högskolor som är verksamma inom flera 
 olika områden.

412   Göteborgs universitet http://www.gu.se/ 
417        Karlstads universitet  http://www.kau.se/
422   Linköpings universitet  http://www.liu.se/
424   Linnéuniversitetet http://lnu.se/ 
429   Lunds universitet  http://www.lu.se/

435   Mittuniversitetet  http://www.miun.se/
437        Stockholms universitet  http://www.su.se/
443        Umeå universitet  http://www.umu.se/
451        Uppsala universitet http://www.uu.se/ 
458        Örebro universitet http://www.oru.se/ 

463         Högskolan i Borås http://www.hb.se/
478        Högskolan i Gävle http://www.hig.se/ 

486        Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/
500        Högskolan i Skövde  http://www.his.se/ 

507        Malmö högskola  http://www.mah.se/
525        Mälardalens högskola http://www.mdh.se/

537        Södertörns högskola http://www.sh.se 

559   Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
583   Högskolan Dalarna http://www.du.se/
623      Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/

627   Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
635   Högskolan Väst http://www.hv.se/ 

639 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
640 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

641 796-799 Sport, idrott o d.
642  Gymnastik- och idrottshögskolan

645 8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
646   Universitetens ämnen om språk o litteratur.

647 80  Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar  82-89.
652 81  Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar  82-89.

654 82/89 Skönlitteratur på olika språk
 82  Engelsk skönlitteratur o d.
 83  Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
 84  Fransk skönlitteratur o d
 85  Italiensk skönlitteratur o d
 86  Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
 87  Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
 88  Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
 89  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
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658 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

659 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
661   Universitetens ämnen om journalistik o d

662 91  Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 
 93-99.

663   Universitetens ämnen om geografi.

664 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

666 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
670 93  Allmänt om allmän historia. Världs- och 

 forntidshistoria
670 94  Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

 Europa
670 95  Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
670 96  Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
670 97  Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

 Mellanamerika
670 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
670 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
671   Universitetens ämnen om historia.



Universiteten, högskolorna och demokratin.

    I Sverige utgår all makt från folket (och från EU). De förtroendeval-
da i de allmänna valen till riksdagen, landstingen och kommunerna har 
den högsta makten. Regeringen styr Sverige med direktiv från riksda-
gen och med lagstiftning och penningfördelning. Regeringen har under 
sig myndigheter, bolag, utredningar  o d och i viss mån kommunerna. I 
kommunerna finns på motsvarnade sätt kommunstyrelser som under 
sig har nämnder, bolag, utredningar o d.

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 
faktorer : 

 Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga 
 status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. 
 Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika 
 psykiska tillstånd och aktiviteter,  individens inre verklighet. 
 Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska 
 miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska 
 miljöerna kan gälla:
 * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella 
 värden och funktioner.
 * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska 
 värden och teknologiska funktioner. 
 Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
 psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter : 

Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella 
handlingar). 
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.
                    
Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet: 

A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1:  att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2:  att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 

B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1:  att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.  

    De förtroendevalda borde ha klart för sig vad de är med och styr, 
men det finns inga krav om kunskaper för att bli vald.  För alla andra 
verksamheter behövs kunskaper. 
    Det behövs kunskaper hos dem som väljer de förtroendevalda så att 
lämpliga personer väljs. Allmänheten bör känna till de fyra rollerna 
men man kan misstänka att det är dåligt med det.                        



    Man har på makttoppen de förtroendevalda, i Riksdagen 349st,  i 
landstingen och kommunerna ett okänt antal, kanske 10-20 000. 
I  Sverige finns sedan 

cirka 2 miljoner pensionärer,
cirka 5 miljoner yrkesaktiva i privata och offentliga verksamheter 

inklusive informatörer hos myndigheter och företag, lärare i 
grundskolan, på gymnasiet och i vuxenutbildningen, lärare vid 
universitet och högskolor, informatörer i tidningar, tidskrifter, 
radio, TV, film,  Internet, Facebook, google o d, i bildningsorga-
nisationer, bokförlag, bibliotek, i reklambranschen, i underhåll-
ningsbranschen och vid privata sammankomster, i brev mm

samt cirka 2 miljoner barn.  

  I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

   I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.

   I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 

får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

   Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.
    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För 
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter. 

    Kunskaperna som behövs i rollen A2 borde finnas i ämnet sam-
hällskunskap i grundskolan och på gymnasiet. Undervisningen där är  
det dock svårt att få grepp om, Skolverket och Skolinspektionen ger 
inte tillräcklig hjälp.

    Vid utbildningen av skollärare vid universitet och högskolor borde 
samhällskunskap vara ett viktigt ämne. Alla som utbildar sig där, 
läkare, ingenjörer etcetera, borde för demokratins skull få kurser i 
samhällskunskap, åtminstone de som utbildar sig i informationsyrken. 
De förtroendevalda borde ges möjlighet att förkovra sig i samhälls-
kunskap.



    Hur det går till i politiken har Anne-Marie Pålsson beskrivit i en 
bok”Knapptryckarkompaniet. Rapport från Sveriges riksdag.”  Hon 
ombads av (m) att bli riksdagsledamot och blev det i åtta år. Nu har 
hon gått ur partiet och vill vara oberoende forskare. DN 30 nov 2011: 
    ”Den djävligaste av alla djävliga världar. Så presenterades Sveriges 
riksdag för Anne-Marie Pålsson när hon år 2001 beslutat sig för att 
kandidera för Moderaterna. Omdömet fälldes av Bo Södersten som 
själv i 11 år befolkat denna värld för Socialdemokraterna.
     Nu är det Pålssons tur att beskriva riksdagen, i aktuella boken 
”Knapptryckarkompaniet”. Och hennes bild av folkets högsta försam-
ling i allmänhet, och Moderaterna i synnerhet, står inte Söderstens 
långt efter.
     Anne-Marie Pålssons bild av tillvaron i den moderata riksdagsgrup-
pen leder tankarna till förhållandena på en medeltida galär. Visst är det 
en fördel för kaptenen om slavarna ror åt samma håll, men finns verk-
ligen ingen annan metod än att piska dem blodiga?
    Pålsson kallar Moderaterna för det mest toppstyrda partiet men 
säger samtidigt att bilden tycks vara i stort sett densamma överallt. 
Hon beskriver riksdagen som föga mer än en pampig byggnad där 
folkvalda samlas för att trycka igenom partiledningens beslut.    
     Riksdagsgrupperna träffas mest för att instrueras om vad ledningen 
kommit fram till. Om någon har en avvikande åsikt bearbetas de med 
en kombination av piska och morot....DN”

    Regeringen styr Sverige och statsministern och några runt honom 
styr regeringen. Statsministerns idé är att staten ska styra så litet som 
möjligt och att de starkare på den privata marknaden ska leda utveck-
lingen: De som har det bra ska få det bättre och de som är sämst ställda 
ska få det sämre. En politik som man kan tycka är avig och borde vän-
das så att de sämst ställda fick det bättre. Det är bara socialdemokra-
terna som kan ta upp kampen i den riktningen.

    För att styra Sverige på ett bra sätt behövs kunskaper. De bästa 
kunskaperna borde finnas hos professorerna vid universiteten och 
högskolorna. Men det är svårt att komma åt deras kunskaper. Det 
första är att veta vilka professorerna är. Högskoleverket har ingen 
förteckning över landets professorer/ professurer. Inte heller utbild-
ningsdepartementet.

     År 2004 påbörjades ett försök att klarlägga utbildningar och 
forskningar vid universiteten och högskolorna. De fick förfrågningar, 
men många svarade inte.

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad,
undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)
    År 2010 gjordes en sammanställning på det gamla underlaget:
Sven Wimnell 10 april 2010 : En fortsättning på 36-39zc. Politik 
mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

     I föreliggande utredning har gjorts en genomgång av universiteten 
och högskolorna. Det är klipp från deras hemsidor på Internet. Först 
något av deras deras presentationer  om sina verksamheter, sedan 
något om deras utbildningar och forskningar. Det har av utrymmesskäl 
inte varit möjligt att gräva så djupt att man kommit åt professurerna.
Utredningen är på nära 10 MB.
     Om man i forskning.se söker på professurer får man inget svar, en 
förteckning över professurer. Samma gäller vanligen när man försöker 
få tag på professurerna på universitetens och högskolornas hemsidor. 

    Antalet professorer vid universitet och högskolor var 1976: 1 441 
             2010: 4 518
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Från Wikipedia på Internet 8 april 2012:
   “ Sarah Palin, född 1964 i Idaho, är en amerikansk republikansk 
politiker. 
    Då hon var fem månader gammal flyttade familjen till Alaska, där 
fadern fick arbete som lärare. Med ambition och tävlingsinstinkt var 
hon aktiv i ett flertal idrotter, bland annat omtalad för framgångar inom 
det lokala basketlaget, och spelade tvärflöjt i skolorkestern.
    Hon gick in i politiken och satt två mandatperioder i hemstaden 
Wasillas stadsfullmäktige och valdes sedan två gånger till borgmästare 
i Wasilla.
    Hon blev guvernör i delstaten Alaska från 4 december 2006 till 26 
juli 2009. Den 29 augusti 2008 offentliggjordes hon som republikansk 
kandidat till posten som vicepresident i valet 2008.
    Palin var den yngsta guvernören i Alaskas historia och den första 
kvinnliga guvernören i Alaska. Hon är även den första kvinnliga 
kandidaten till vicepresidentposten från republikanerna Hon har också 
sedan 2009 varit ett av de ledande namnen bakom den omfattande, 
politiskt revolterande så kallade Tea Party-rörelsen i USA.
      Palin är abortmotståndare och uppfattas som allmänt konservativ, 
även om hon inom partiet ses som oberoende av partiledningen, i och 
med att hon har kritiserat andra republikaner så starkt på etiska grun-
der. Hon har också motsatt sig Barack Obamas omstridda sjukvårds-
reform för sjukvårdstillgång även för fattiga medborgare, då hon anser 
det vara ineffektivt och byråkratiskt.
    Palin är känd för sina "grodor", bland annat har hon två gånger 
påstått att Nordkorea är en viktig allierad till USA.  Det påstods i 
valrörelsen 2008 att hon trodde att Afrika var ett land. “
    Hon tillhör den kristna extremhögern, tror inte på evolutionen och 
anser att jorden är 6000 år gammal.Hon har undermåliga kunskaper 
om världen och har gjort sin politiska karriär genom att vara glad och 
vara  övertygad om att hon har rätt och genom uppbackning från 

likasinnade på samma kunskapsnivå. Hon kunde bli stadsfullmäktig 
och borgmästare och t o m guvernör  och nominerad till viceprecident 
därför att väljarna inte kunde bedöma henne  och inte förstod att hon 
var olämplig.  

Tidskriften Forskning och Framsteg, som ägs av bl a de statliga 
forskningsråden, har i nr 3, april, 2012, en artikel med rubriken “Adam 
eller apan?” I ingressen står : “Trots läroplanens krav på att evolu-
tionsteorin ska ligga som grund för biologiundervisningen jämställs 
den med skapelseberättelsen av många lärare.”
    “Undervisningen om livets uppkomst kan likna ett smörgåsbord. 
Religiösa skapelseberättelser dukas upp bredvid evolutionsteorin. 
Elever får själva bestämma vad de ska tro på. Det hävdas i en ny 
doktorsavhandling i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. För 
vissa lärare blir evolutionsteorin en fråga om tro, inte om vetenskap.”
   I artikeln  berättas mer om lärarna och föräldrarna. Avhandlingsför-
fattaren har inget svar på hur man ska hantera problemet. Han ser det 
som ett led i hur vi ser på kunskaper, undervisning och skola. “Vi har 
också en alltmer decentraliserad skola som är utsatt för konkurrens. 
Och med allt större brukarinflytande ges ju elever och föräldrar en allt 
starkare position gentemot läraren.”

    Man kan vänta sig att vi i Sverige om några år har en statsminister 
som mer bygger sin politik på det religiösa smörgåsbordet än på 
evolutionsteorin och andra vetenskapligt framforskade kunskaper.  
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Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi 
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska 
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras 
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam 
värld. (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

    När man ser ut över världen finner man lätt på både nära och långt 
håll kriser och elände som leder till olycka för många. Människorna 
försöker alltid lösa sina problem, med deras olika grader av komplexi-
tet, olika rumsliga dimensioner (lokala - nationella- globala), olika 
tidsperspektiv (kortsiktiga -långsiktiga), mer eller mindre välinforme-
rade om verkligheten som omger dem. Ofta med oförändrade för-
hållanden som resultat och inte sällan till det sämre.

Några frågor i samband med mänskliga verksamheter: 
*  Hur kan man undvika svåra konflikter mellan grupper av 
 människor och mellan individer? 
*  Hur kan man göra det lättare för människor med olika bakgrund 
 och olika yrken att kommunicera? 
*  Hur kan man lösa detaljerna utan att förlora de stora 
 sammanhangen ? 
*  Hur kan man minska informationsstressen, en ny svensk 
 folksjukdom? 
*   Hur kan man bli litet mer förutseende så att man undviker 
 sorgligheterna? 
*  Kan man inte planera och styra utvecklingen på ett förnuftigt sätt 
 så att man når lyckligare förhållanden?   

För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra 
vägar :
1. Undersökningar och beskrivningar om världen och alla dess 
 problem med tillstånd och förändringar. 
2. Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller ett 
 klassifikationssystem som på ett systematiskt sätt redovisar eller 
 ger en bild av världen och dess problem. I systemet klassificeras 
 problemen in så att de och deras samband kan förstås och så att 
 systemet kan bli ett hjälpmedel för styrningar mot framtiden. 
3. Undersökningar och beskrivningar om planeringar som medel att 
 förbättra världen och om beskrivningssystemet - klassifikations- 
         systemet som ett hjälpmedel för planeringar. 
4. Förslag om slutsatser och åtgärder som kan förbättra 
 utvecklingen. Några påpekanden och förslag som är särskilt 
 viktiga och av grundläggande betydelse.

Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den 
blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på bra 
sätt.

   En sådan sortering görs i det här redovisade klassifikationssystemet. 
Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största system 
för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla amerikanska 
bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det systemet 
senare byggda DK, eller som det ockå heter UDK, Universella 
Decimalklassifikationen. 
    Men det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett 
system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort 
med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa 
verksamheter. Till verksamheter räknas tankeverksamheter  o d i 
människors inre.
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Systemet har följande avdelningar på högsta nivån: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
2. Religiösa verksamheter o d. 
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
    geografi. Biografi. Allmän historia.      

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 
faktorer : 
 Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga 
 status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. 
 Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika 
 psykiska tillstånd och aktiviteter,  individens inre verklighet. 
 Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska 
 miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska 
 miljöerna kan gälla:
 * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella 
 värden och funktioner.
 * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska 
 värden och teknologiska funktioner. 
 Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
 psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter : 

Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella 
handlingar). 
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.
                    
Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet: 
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1:  att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2:  att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1:  att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.                            

Individer och samhällen planerar framtiden.
   Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra 
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter 
omständigheterna i varje planeringsfall :  



Hur var det ?          Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. 
Hur är det ?            Riktiga kunskaper om rådande örhållanden. 
Hur kan det bli ?     Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
Hur bör det bli ?     Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. 
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individer-
nas levnadsvillkor, som ges av  

psykiska och 
kroppsliga förhållanden och av deras 
fysiska och 
sociala miljöer.     

  Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - 
måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och 
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra 
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: 
tillfredsställelse för individen. 

  Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i 
världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver 
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati 
är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig 
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheter-
na inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en 
demokrati är det viktigt att alla medborgare är så väl informerade 
att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det ställer stora 
krav på informationssystemen.

  Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att 
till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om 
världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och 
är, kan bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla 
igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt 
detta måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om 
forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.

  Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-
verksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. 
För alla planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både 
tillstånd och framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha 
planeringar för tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar 
för processer som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

  Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är 
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i 
planeringsprocesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna 
till dem som fått makt att besluta, och det är också 
informationsprocesser som ingår i samhällsplaneringens problem.

  Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det 
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett 
jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I 
själva verket är det så att de förekommande informationsprocesserna 
bildar eller utgör de förekommande planerings- och 
beslutsprocesserna.                            

  Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem 
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder 



personers, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i 
psykiska processer och ett yttre informationsproblem med 
informationsutbyten mellan alla dessa personer. Samhällsplanering 
innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva 
arbetet utförs i de psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial 
som tillkommer genom både inre och yttre informationsflöden.

  Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och 
mellan människorna, och därför övergår förändringsproblemen och 
samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och 
spridning av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som 
förändrar världen.

  Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra 
individernas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-
demokratiska styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder 
på planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och 
informationsområdena.

  Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som 
har makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika 
nivåer och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en 
demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till 
folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de 
förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför 
främst till dem. 

  Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 
verksamhetsområden:

  1-4: 44 områden. 5-6: 41 och 7-9 45 områden. Varje sådant område är 
vanligen mycket innehållsrikt och kan delas upp i mindre områden, 
men för förståelsen av det hela är det lämpligt med just de 129 
förtecknade områdena.

  Verksamheterna är inte i alla områden av samma karaktär. Man kan 
säga att det i huvudområdena 1-4 i grunden är fråga om tankeverk-
samheter och registrering av tankeverksamheter o d. Område 5 gäller i 
grunden naturforskningsverksamheter och 6 teknologisk-ekonomisk 
användning av naturforskningens rön till kroppslig-materiell nytta. 
Områden 7-9 kan anses gälla kulturella verksamheter, där man 
visserligen använder materiella ting, men där huvudsyftet är nytta för 
psyket, verksamheterna kan beskrivas som informationsverksamheter 
med olika slags uttrycksmedel.

  Den uppgjorda förteckningen över verksamheterna är grundad på 
mycket långa studier där verksamheterna hämtats från från etablerade 
system och klassifikationer för näringsgrenar, yrken, utbildningar, 
forskningar och bibliotekssystemens dokument mm. Utgångspunkten 
för huvudupplägget är det mer än 100 år gamla bibliotekssystemet DC, 
som dock i väsentliga avseenden reviderats med hänsyn till de under 
de många åren inträffade samhällsförändringarna. I några delar stäm-
mer systemt mer med DK och det udda svenska bibliotekssystemet 
SAB .

I det följande två sidor med de 129 områdena.  



Klassifikationssystem för verksamheter.

                                                                                                                                                               
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

O....10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning 
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. 
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
                                                                                                                                                               
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
                                                                                                                                                               
O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
                                                                                                                                                               
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
                                                                                                                                                               
O....5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
                                                                                                                                                               
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.   



O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror

O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
                                                                                                                                                                       
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)

O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Socialvård o d. 
O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

O....796/799 Sport, idrott o d.
                                                                                                                                                               
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
                                                                                                                                                               
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 



Universitetens fakulteter, ämnen o d. 
Placeras i klassifikationssystemet                på område

Arkiv        101
Bibliotek       102
Encyklopedier och värderingar    103
Övergripande om samband    104
Övergripande om forskning    105
Övergipande om ekonomiska verksamheter  106
Övergripande om utbildning    107
Samhällskunskap      108
Samhällsvetenskapliga ochhumanistiska fakulteter od108 
Idé- och lärdomshistoria, filosofihistoria o d  109
De inre verkligheterna       11-19                                    
Religion. Teologiska fakulteter    2
Statistik       31
Statsvetenskap      32
Nationalekonomi       33
Juridiska fakulteter o d      34
Naturvetenskapliga fakulteter o d    5
Teknologiska/ekonomiska verksamheter   6
Medicinska, odontologiska, farmaci, veterinär fakult. 61
Tekniska fakulteter od, tekniska med naturvetenskap    62 
Biologiska fakulteter o d.  Biologisk produktion  63
Hushållsvetenskaper (mat, boende,energi, hygien  mm)64
Ekonomiska fakult. (gäller vanligen de på område 65) 65
Handelsskolor. Ekonomiskolor    65
IT. Datoranvändning     651
Vissa offentliga verksamheter    652
Handel       653

Televerksamheter      654
Förlag       655
Transporter       656
Penningverksamheter     657
Förtagsekonomi, arbetsmarknad    658
Marknadsföring      659
Tillverkning och byggande     66-69
Konstnärliga fakulteter, konst och konst och kultur 70
Fysisk samhällsplanering     71
Arkitektur       72
Skulptur, museer      73
Design, konsthantverk     74
Bildkonst       75-77
Musik       78
Sociala beteenden och sociala miljöer   79
Seder och bruk. Radio, TV,  Film.    791
Teater       792
Lek o d       793
Spel         794
Sociala beteenden och sociala miljöer   795
Socialt arbete      7951
Sociala miljöer av olika slag    7952-7956
Undervisning, forskning     7957
Miljöer i boendet      7958
Föreningar       7959
Idrott        796-797
Språk, litteratur                          8
Journalister       90
Geografi, allmän      91
Biografier       92
Historia       93-99



Högskoleverkets undervisningsämnen, 
forskningsämnen och yrkesexamina.

Nya ämnesstruktur för undervisning fr.o.m. 2009.
Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.
Yrkesexamina. 2009/10. 

I listan i det följande är inte med
Generella examina                                                 31 487
Högskoleexamen        1 391
Kandidatexamen     16 594
Magisterexamen (1993)       5 600
Magisterexamen m. ämnesbredd         467
Magisterexamen (2007)       3 577
Masterexamen       3 858
    De innehåller:
humaniora och konst 
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning 
hälso- och sjukvård samt social omsorg
pedagogik och lärarutbildning
tjänster
lant- skogsbruk, djursjukvård
    De innehåller flera olika ämnen i okänd fördelning, vilket gör att de 
inte kan placeras ut på områdena.

I listan är med
Yrkesexamina              28 305

1 Filosofiska och psykologiska verksamheter

Högskoleverket mars 2012. Område 10
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 101
Utbildningsämne:
AV1 Arkivvetenskap
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 102
Utbildningsämne:
BV1 Biblioteks- och informationsvetenskap
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 103
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 104
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 105
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 106
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:



Högskoleverket mars 2012. Område 107
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 108
Utbildningsämne:
SA9 Övrigt inom samhällsvetenskap
SH1 Samhällskunskap
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 109
Utbildningsämne:
IL1 Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria
FI2 Filosofi
Forskningsämne:
60305 Idé- och lärdomshistoria 
60301 Filosofi
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 11/19
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 11
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 12
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 13
Utbildningsämne:
ES2 Estetik
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 14
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 15
Utbildningsämne:
PS1 Psykologi
Forskningsämne:
501 Psykologi
50101 Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Examen:
Psykologexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 16 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 17
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
60302 Etik
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 18/19
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:



2 Religiösa verksamheter

Högskoleverket mars 2012. Område 20
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 21
Utbildningsämne:
04  Religionsvetenskap
RV1 Religionsvetenskap
TL1 Teologi
Forskningsämne:
60303 Religionsvetenskap
Häri ingår:
religionsbeteendevetenskap
tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi
Examen:
Teologie kandidatexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 22/28
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
bibelvetenskap
kyrkovetenskap
kyrkohistoria
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 29
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
60304 Religionshistoria
Examen:

3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

Högskoleverket mars 2012. Område 31
Utbildningsämne:
ST1 Statistik
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 32
Utbildningsämne:
ST2 Statsvetenskap
FU1 Freds- och utvecklingsstudier
Forskningsämne:
506 Statsvetenskap
50601 Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och 
globaliseringsstudier)
50603 Globaliseringsstudier
509 Annan samhällsvetenskap 
50901 Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Häri ingår:
freds- och konfliktforskning
studier om ett hållbart samhälle
50999 Övrig annan samhällsvetenskap
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 33
Utbildningsämne:
NA1 Nationalekonomi
Forskningsämne:
50201 Nationalekonomi
Examen:



Högskoleverket mars 2012. Område 34
Utbildningsämne:
09 Juridik
JU1 Juridik och rättsvetenskap
Forskningsämne:
505 Juridik
50501 Juridik (exklusive juridik och samhälle)
50502 Juridik och samhälle
Häri ingår:
rättssociologi
kriminologi
Examen:
Juristexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 35
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 351
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 352
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 353
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 354
Utbildningsämne:
MR1 Mänskliga rättigheter
Forskningsämne:
Examen:

4 Sambandsforskningsverksamheter

Högskoleverket mars 2012. Område 40
Utbildningsämne:
06 Informatik/Data- och systemvetenskap
IF1 Informatik/Data- och systemvetenskap
Forskningsämne:
Examen:

5 Naturforskning. matematikverksamheter.
Högskoleverket mars 2012. Område 50
Utbildningsämne:
NA9 Övrigt inom naturvetenskap
Forskningsämne:
107 Annan naturvetenskap
10799 Övrig annan naturvetenskap
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 51
Utbildningsämne:
20 Matematik
MA1 Matematik
MS1 Matematisk statistik
Forskningsämne:
101 Matematik
10101Matematisk analys
10102 Geometri 
10103 Algebra och logik
10104 Diskret matematik 
10105 Beräkningsmatematik
10106 Sannolikhetsteori och statistik
10199 Annan matematik
Examen:



Högskoleverket mars 2012. Område 52
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 53
Utbildningsämne:
16 Fysik
FY1 Fysik
Forskningsämne:
103 Fysik
10301 Subatomär fysik
Häri ingår:
fält- och partikelfysik
astropartikelfysik
kärnfysik
10302 Atom- och molekylfysik och optik 
Häri ingår:
kemisk fysik
laseroptik
kvantoptik
10303 Fusion, plasma och rymdfysik 
10304 Den kondenserade materiens fysik 
10305 Astronomi, astrofysik och kosmologi
10306 Acceleratorfysik och instrumentering 
10399 Annan fysik 
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 54 
Utbildningsämne:
18 Kemi
KE1 Kemi
Forskningsämne:
104 Kemi

10401 Analytisk kemi
10402 Fysikalisk kemi
Häri ingår:
kolloidkemi 
10403 Materialkemi 
10404 Oorganisk kemi
Häri ingår:
elektrokemi
kärnkemi
10405 Organisk kemi
10406 Polymerkemi 
10407 Teoretisk kemi
Häri ingår:
kvantkemi 
10499 Annan kemi
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 55
Utbildningsämne:
17 Geovetenskap
GN1 Geovetenskap och naturgeografi
Forskningsämne:
105 Geovetenskap och miljövetenskap
10501 Klimatforskning
10502 Miljövetenskap (Samhällsvetenskapliga aspekter under 507) 
10503 Multidisciplinär geovetenskap 
10504 Geologi
10505 Geofysik
10506 Geokemi 
10507 Naturgeografi 
10508 Meteorologi och atmosfärforskning 
10509 Oceanografi, hydrologi och vattenresurser 
10599 Annan geovetenskap och miljövetenskap
Examen:



Högskoleverket mars 2012. Område 56
Utbildningsämne:
AR2 Arkeologi
Forskningsämne:
60103 Arkeologi
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 57
Utbildningsämne:
13 Biologi
BI1 Biologi
BT1 Bioteknik
MB1 Medicinsk biologi
MV1 Miljövetenskap
NU1 Nutrition
Forskningsämne:
106 Biologi (Medicinska tillämpningar under 3 och 
lantbruksvetenskapliga under 4)
10601 Strukturbiologi 
10602 Biokemi och molekylärbiologi
Häri ingår:
biokemisk metodik
10603 Biofysik
10604 Cellbiologi
10605 Immunologi (medicinsk under 30110 och lantbruksvetenskaplig 
under 40302)
10606 Mikrobiologi (medicinsk under 30109 och 
lantbruksvetenskaplig under 40302)
Häri ingår:
virologi
mykologi 
10609 Genetik (medicinsk under 30107 och lantbruksvetenskaplig 
under 40402)

10610 Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 
10203)
10611 Ekologi 
Häri ingår:
akvatisk ekologi
terrester ekologi
bevarandebiologi
10612 Biologisk systematik
10613 Etologi 
10614 Utvecklingsbiologi
10615 Evolutionsbiologi
10699 Annan biologi
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 58
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
10607 Botanik 
Häri ingår:
växtfysiologi
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 59
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
10608 Zoologi
Häri ingår:
zoofysiologi
morfologi
ornitologi
entomologi     
Examen:



6 Teknologiska/Ekonomiska verksamheter.

Högskoleverket mars 2012. Område 60
Utbildningsämne:
EH1 Ekonomisk historia
Forskningsämne:
50203 Ekonomisk historia
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 61
Utbildningsämne:
HV1 Handikappvetenskap
PY1 Psykoterapi
35 Medicin
ME1 Medicin
36 Odontologi
OD1 Odontologi
TO1 Tandteknik och oral hälsa
37 Veterinärmedicin
DJ1 Djuromvårdnad
VE1 Veterinärmedicin
38 Övrigt
BL1 Biomedicinsk laboratorievetenskap
ME9 Övrigt inom medicin
MT2 Medicinska tekniker
15 Farmaci
FC1 Farmaci
FK1 Farmakologi
39 Omvårdnad
FH1 Folkhälsovetenskap
HS1 Hälso- och sjukvårdsutveckling
OM1 Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
OM9 Övrigt inom omvårdnad

40 Rehabilitering
TR1 Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Forskningsämne:
301 Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
30101 Farmaceutiska vetenskaper
30102 Farmakologi och toxikologi
30103 Läkemedelskemi
30104 Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
30105 Neurovetenskaper
30106 Fysiologi
30107 Medicinsk genetik
30108 Cell- och molekylärbiologi
30109 Mikrobiologi inom det medicinska området
30110 Immunologi inom det medicinska området
30199 Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
302 Klinisk medicin
30201 Anestesi och intensivvård
30202 Hematologi
30203 Cancer och onkologi
30204 Dermatologi och venereologi
30205 Endokrinologi och diabetes
30206 Kardiologi
30207 Neurologi
30208 Radiologi och bildbehandling
30209 Infektionsmedicin 
30210 Reumatologi och inflammation
30211 Ortopedi
30212 Kirurgi
30213 Gastroenterologi
30214 Urologi och njurmedicin
30215 Psykiatri
30216 Odontologi
30217 Oftalmologi
30218 Oto-rhino-laryngologi
30219 Lungmedicin och allergi



30220 Reproduktionsmedicin och gynekologi
30221 Pediatrik
30222 Geriatrik 
30223 Klinisk laboratoriemedicin
30224 Allmänmedicin
30299 Annan klinisk medicin
303 Hälsovetenskap
30301 Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och 
hälsoekonomi
30302 Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och 
epidemiologi
30303 Arbetsmedicin och miljömedicin
30304 Näringslära
30305 Omvårdnad
30306 Arbetsterapi
30307 Sjukgymnastik
30308 Idrottsvetenskap
30309 Beroendelära
30310 Medicinsk etik
30399 Annan hälsovetenskap
304 Medicinsk bioteknologi
30401 Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. 
stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller 
biofarmaci)
30402 Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
30403 Biomaterialvetenskap
30499 Annan medicinsk bioteknologi
305 Annan medicin och hälsovetenskap
30501 Rättsmedicin
30502 Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning 
(Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) 
30599 Övrig annan medicin och hälsovetenskap
50102 Tillämpad psykologi 
Häri ingår:
klinisk psykologi

psykoterapi
403 Veterinärmedicin
40301 Medicinsk biovetenskap
Häri ingår:
anatomi
fysiologi
biokemi
40302 Patobiologi 
Häri ingår:
immunologi
mikrobiologi
patologi
toxikologi
farmakologi
livsmedelssäkerhet
40303 Klinisk vetenskap
Häri ingår:
anestesiologi
diagnostik
djuromvårdnad
epidemiologi
kirurgi
medicin
reproduktion
40304 Annan veterinärmedicin
Häri ingår:
djuretik
Examen:
Audionomexamen
Barnmorskeexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Brandingenjörsexamen
Dietistexamen 
Djursjukvårdarexamen
Läkarexamen



Optikerexamen
Ortopedingenjörsexamen
Psykoterapeutexamen 
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjukhusfysikerexamen
Sjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen
Tandteknikerexamen
Veterinärexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 62
Utbildningsämne:
24 Byggnadsteknik/Väg- och vatten
BY1 Byggteknik
VV1 Väg- och vattenbyggnad
25 Datateknik
DT1 Datateknik
26 Elektroteknik
EL1 Elektronik
EN2 Energiteknik
ET2 Elektroteknik
27 Industriell ekonomi och organisation
IE1 Industriell ekonomi och organisation
28 Kemiteknik
KT1 Kemiteknik
29 Lantmäteri
GI1 Geografisk informationsteknik och lantmäteri
30 Maskinteknik
FT1 Farkostteknik
MT1 Maskinteknik

31 Samhällsbyggnadsteknik
FP1 Fysisk planering
SB1 Samhällsbyggnadsteknik
32 Teknisk fysik
TF1 Teknisk fysik
33 Övrig teknik
AT1 Automatiseringsteknik
BM1 Berg- och mineralteknik
MA2 Materialteknik
RY2 Rymdteknik
TE9 Övriga tekniska ämnen
TT1 Träfysik och träteknologi
TX1 Textilteknologi
Forskningsämne:
201 Samhällsbyggnadsteknik
20101 Arkitekturteknik
20102 Byggproduktion
20103 Husbyggnad
20104 Infrastrukturteknik
20105 Transportteknik och logistik
20106 Geoteknik
20107 Vattenteknik 
20108 Miljöanalys och bygginformationsteknik
20199 Annan samhällsbyggnadsteknik
202 Elektroteknik och elektronik
20201 Robotteknik och automation
20202 Reglerteknik
20203 Kommunikationssystem
20204 Telekommunikation
20205 Signalbehandling
20206 Datorsystem
20207 Inbäddad systemteknik
20299 Annan elektroteknik och elektronik
203 Maskinteknik
20301 Teknisk mekanik



20302 Rymd- och flygteknik
20303 Farkostteknik
20304 Energiteknik
20305 Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
20306 Strömningsmekanik och akustik
20307 Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
20308 Tribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning)
20399 Annan maskinteknik 
Häri ingår:
logistik
förbränningsteknik
återvinningsteknik
204 Kemiteknik
20401 Kemiska processer
20402 Korrosionsteknik
20403 Polymerteknologi
20404 Farmaceutisk synteskemi 
20499 Annan kemiteknik
205 Materialteknik
20501 Keramteknik
20502 Kompositmaterial och -teknik
20503 Pappers-, massa- och fiberteknik
20504 Textil-, gummi- och polymermaterial
20505 Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
20506 Metallurgi och metalliska material
20599 Annan materialteknik
206 Medicinteknik
20601 Medicinsk laboratorie- och mätteknik
20602 Medicinsk material- och protesteknik
20603 Medicinsk bildbehandling
20604 Medicinsk apparatteknik
20605 Medicinsk ergonomi
20699 Annan medicintekni
207 Naturresursteknik
20701 Geofysisk teknik

20702 Energisystem
20703 Fjärranalysteknik
20704 Mineral- och gruvteknik
20705 Marin teknik
20706 Havs- och vattendragsteknik
20707 Miljöledning
20799 Annan naturresursteknik
208 Miljöbioteknik
20801 Biosanering
20802 Diagnostisk bioteknologi
20803 Vattenbehandling
20804 Bioteknisk etik
20899 Annan miljöbioteknik
209 Industriell bioteknik
20901 Bioprocessteknik
20902 Biokemikalier
20903 Biomaterial
20904 Bioenergi
20905 Läkemedelsbioteknik
20906 Biokatalys och enzymteknik
20907 Bioteknisk apparatteknik
20908Medicinsk bioteknik
20999 Annan industriell bioteknik
210 Nanoteknik
21001 Nanoteknik
211 Annan teknik
21101 Livsmedelsteknik
21102 Mediateknik
21103 Interaktionsteknik
21199 Övrig annan teknik
60102 Teknikhistoria
Examen:
Civilingenjörsexamen
Bioteknik
Datateknik



Elektroteknik
Industriell ekonomi 
Informationsteknologi
Kemiteknik
Lantmäteri 
Maskinteknik
Medieteknik 
Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk design
Teknisk fysik
Teknisk fysik o elektr 
Väg- och vattenbyggnad
Övriga inriktningar
Högskoleingenjörsexamen
Bygg
Data
Elektro
Energi
Industriell ekonomi
Kemi
Maskin
Övriga inriktningar
Maskinteknikerexamen
Yrkesteknisk högskoleexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 63
Utbildningsämne:
19 Lant- och skogsbruk
FV2 Fiske och vattenbruk
LV2 Lantbruksvetenskap
SK1 Skogsvetenskap
TV1 Trädgårdsvetenskap
21 Övrigt
HD1 Husdjursvetenskap

LM1 Livsmedelsvetenskap
Forskningsämne:
401 Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
40101 Jordbruksvetenskap
Häri ingår:
växtproduktion
genetik
förädling
växtskydd
patologi
jordbruksekologi
agroteknologi
agrarhistoria
40102 Trädgårdsvetenskap/hortikultur 
40103 Livsmedelsvetenskap
Häri ingår:
produktkvalitet
vegetabilier
mjölk
kött
fisk
40104 Skogsvetenskap
Häri ingår:
inventering
planering
skötsel
produktion
föryngring
hushållning
genetik
mykologi
patologi
skogsteknologi
skogshistoria
40105 Trävetenskap



Häri ingår:
träteknologi
40106 Markvetenskap
Häri ingår:
biogeofysik
biogeokemi
markmikrobiologi
växt-mark interaktioner
40107 Fisk- och akvakulturforskning 
Häri ingår:
fiskodling
genetik
avel
fiskpopulationsbiologi
fisketologi
402 Husdjursvetenskap
40201 Husdjursvetenskap
Häri ingår:
utfodring och vård
etologi
genetik och avel
husdjurshygien
nutrition och vård
djuretik
404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur
40401 Växtbioteknologi
Häri ingår:
skogsbioteknologi
genteknologi 
40402 Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
Häri ingår:
mikroorganismer
svampar
växter och djur inom lantbruksvetenskapsområdet

405 Annan lantbruksvetenskap 
40501 Förnyelsebar bioenergi
40502 Vilt- och fiskeförvaltning
Häri ingår:
jakt
40503 Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet 
40504 Miljö- och naturvårdsvetenskap 
Häri ingår:
biodiversitet
risk 
etikforskning
40599 Övrig annan lantbruksvetenskap
Examen:
Agronomexamen
Hippologexamen
Hortonomexamen
Jägmästarexamen
Lantmästarexamen
Skogsmästarexamen
Skogsteknikerexamen
Trädgårdsingenjörsexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 64 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 641/642
Utbildningsämne:
MH1 Måltids- och  hushållskunskap
Forskningsämne:
Examen:



Högskoleverket mars 2012. Område 643
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 644
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 645
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 646
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 647
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 648
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 649
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 65
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 651
Utbildningsämne:
EK9 Övrigt inom ekonomi och administration
LO1 Ledarskap, organisation och styrning
Forskningsämne:
102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 
10201 Datavetenskap (datalogi)
10202 Systemvetenskap, informationssystem och informatik 
(samhällsvetenskaplig inriktning under 50804)
10203 Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610)
10204 Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) 
(Samhällsvetenskapliga aspekter under 50803)
10205 Programvaruteknik
10206 Datorteknik
10207 Datorseende och robotik (autonoma system)
10208 Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
10209 Medieteknik
10299 Annan data- och informationsvetenskap
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 6520-6524
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
50602 Studier av offentlig förvaltning
Examen:



Högskoleverket mars 2012. Område 6525-6529
Utbildningsämne:
76 Militär utbildning
KV3 Krigsvetenskap
Forskningsämne:
Examen:
Officersexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 653
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 654
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 655
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 656
Utbildningsämne:
75 Transport
LF1 Luftfart
SJ1 Sjöfart
TP9 Övrigt inom transportsektorn
Forskningsämne:
Examen:
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 657
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 658 
Utbildningsämne:
FE1 Företagsekonomi
49 Tvärvetenskap
AE1 Arbetsvetenskap och ergonomi
Forskningsämne:
50202 Företagsekonomi
50903 Arbetslivsstudier
Examen:
Civilekonomexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 659
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 66/68
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 69
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:



7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer

Högskoleverket mars 2012. Område 70
Utbildningsämne:
KV2 Kulturvetenskap
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 71
Utbildningsämne:
KU2 Kulturvård
MM1 Miljövård och miljöskydd
LA2 Landskapsarkitektur
TS1 Teknik i samhällsperspektiv 
TV9 Övriga tvärvetenskapliga studier 
Forskningsämne:
40108 Landskapsarkitektur 
Häri ingår:
planering
design
vård
Examen:
Landskapsarkitektexamen
Landskapsingenjörsexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 72
Utbildningsämne:
23 Arkitektur
AR3 Arkitektur
Forskningsämne:
60405 Arkitektur
Examen:
Arkitektexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 73
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
60501 Antikvetenskap
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 74
Utbildningsämne:
DE1 Design
KH1 Konsthantverk
Forskningsämne:
60406 Design
Examen:
Konstn högskoleexamen konst o design

Högskoleverket mars 2012. Område 75/77
Utbildningsämne:
KV1 Konstvetenskap
FK2 Fri konst
KO9 Övrigt inom konst
Forskningsämne:
60401 Bildkonst
60407 Konstvetenskap
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 78
Utbildningsämne:
MV2 Musikvetenskap
45 Musik
MU1 Musik
Forskningsämne:
60402 Musik
60408 Musikvetenskap
Examen:
Konstn högskoleexamen musik
Organistexamen



Högskoleverket mars 2012. Område 79
Utbildningsämne:
SO1 Sociologi
BE9 Övrigt inom beteendevetenskap
Forskningsämne:
504 Sociologi
50401 Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och 
socialantropologi)l 
50403Socialpsykologi 
Examen:
Socionomexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 7911-7913
Utbildningsämne:
SO2 Socialantropologi
ET1 Etnologi
Forskningsämne:
50404 Socialantropologi
60502 Kulturstudier
60503 Etnologi
60599 Övrig annan humaniora ?
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 7914-7919
Utbildningsämne:
FV1 Filmvetenskap
CI1 Cirkus
FM1 Film
Forskningsämne:
60410 Filmvetenskap
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 792
Utbildningsämne:
DT2 Dans- och teatervetenskap
DA2 Dans
KO2 Koreografi
MC1 Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
RE1 Regi
SM1 Scen och medier
TF9 Övrigt inom teater, film och dans
Forskningsämne:
60404 Scenkonst
60409 Teatervetenskap
Examen:
Konstn högskoleexamen dans
Konstn högskoleexamen scen o medier

Högskoleverket mars 2012. Område 793
Utbildningsämne:
TU1 Turism- och fritidsvetenskap. 
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 794
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 795
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:



Högskoleverket mars 2012. Område 7951
Utbildningsämne:
SS2 Socialt arbete och social omsorg
BU2 Barn- och ungdomsstudier
GS1 Genusstudier
Forskningsämne:
50402 Socialt arbete
50902 Genusstudier
Examen:
Social omsorgsexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 7952-7956
Utbildningsämne:
KR1 Kriminologi
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 7957
Utbildningsämne:
PE1 Pedagogik
UV1 Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
UV2 Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
UV3 Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
SY1 Studie- och yrkesvägledning
Forskningsämne:
503 Utbildningsvetenskap
50301 Pedagogik
Häri ingår:
special- och andra inriktningar av pedagogik
50302 Didaktik 
Häri ingår:
allmän- och ämnesdidaktik
50303 Lärande
50304 Pedagogiskt arbete
Examen:
Folkhögskollärarexamen

Lärarexamen
Fritidshem
Fritidshem/grundsk tidiga år
Förskola/fritidshem/grundsk tidiga år
Förskola/förskolekl/grundsk tidiga år 7
Förskola/förskoleklass
Förskola/förskoleklass/fritidshem
Grundskolans tidigare år
Grundskolans tidigare och senare år
Grundskolans senare år
Grundskolans senare år/gymnasieskolan
därav yrkeslärare
Gymnasieskolan
därav yrkeslärare 
Övriga kombinationer av verksamheter 
Speciallärarexamen 
Specialpedagogexamen 
Studie- och yrkesvägledarexamen
Yrkeshögskoleexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 7958
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
50904 Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 7959
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 796/799
Utbildningsämne:
74 Idrott och friskvård
FV3 Friskvård
ID1 Idrott/idrottsvetenskap
Forskningsämne:
Examen:



8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur

Högskoleverket mars 2012. Område 80
Utbildningsämne:
03  Språkvetenskapliga ämnen
AL1 Allmän språkvetenskap/lingvistik
AR1 Arabiska
AS1 Arameiska/syriska
BK1 Bosniska/kroatiska/serbiska
BU1 Bulgariska
DA1 Danska
EN1 Engelska
ES1 Estniska
FI1 Finska
FL1 Flerspråkigt inriktade ämnen
FR1 Franska
GR1 Grekiska
HE1 Hebreiska
HI1 Hindi
IN1 Indonesiska
IS1 Indologi och sanskrit
IT1 Italienska
JA1 Japanska
KI1 Kinesiska
KO1 Koreanska
KU1 Kurdiska
LA1 Latin
LE1 Lettiska
LI1 Litauiska
NE1 Nederländska
NG1 Nygrekiska
PO1 Polska
PR1 Persiska
PU1 Portugisiska
RU1 Rumänska
RY1 Ryska
SA1 Samiska
SP1 Spanska

SP2 Övriga språk
SS1 Svenska som andraspråk
SV1 Svenska/Nordiska Språk
SW1 Swahili
TA1 Tamil
TE1 Teckenspråk
TH1 Thai
TI1 Tibetanska
TJ1 Tjeckiska
TO2 Översättning och tolkning
TY1 Tyska
UN1 Ungerska
Forskningsämne:
602 Språk och litteratur
60201 Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik
60202 Studier av enskilda språk
Examen:
Logopedexamen

Högskoleverket mars 2012. Område 81
Utbildningsämne:
LV1 Litteraturvetenskap
RO1 Retorik
Forskningsämne:
60203 Litteraturvetenskap
Häri ingår:
litteraturteori
60204 Litteraturstudier
Häri ingår:
litteraturer från särskilda språkområden
60403 Litterär gestaltning
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 82-89
Utbildningsämne:
FF1 Författande
Forskningsämne:
Examen:



9 Saklitterära verksamheter. Journalistik. Geografi. 
Biografi. Historia

Högskoleverket mars 2012. Område 90
Utbildningsämne:
02 Journalistik, kommunikation och information
JK9 Övrigt journalistik, kommunikation, information
JO1 Journalistik
MK1 Medie- o kommunikationsvetenskap
MP1 Medieproduktion
Forskningsämne:
508 Medie- och kommunikationsvetenskap
50801 Medievetenskap
50802 Kommunikationsvetenskap
50803 Mänsklig interaktion med IKT
50804 Systemvetenskap, informationssystem och informatik med 
samhällsvetenskaplig inriktning
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 91
Utbildningsämne:
KS1 Kultur- och samhällsgeografi
LL1 Länderkunskap/länderstudier
99 Okänt
ÖÄ9 Utlandsstudier, Okänt
Forskningsämne:
507 Social och ekonomisk geografi
Social and Economic Geography
50701 Kulturgeografi
50702 Ekonomisk geografi
Häri ingår:
teman som t.ex. turism     
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 92
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Högskoleverket mars 2012. Område 93/99
Utbildningsämne:
AK1 Antikens kultur
HF9 Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen
HI2 Historia
Forskningsämne:
601 Historia
60101 Historia
Examen:



Människorna har olika behov
av information i de olika rollerna.

Var får man tag på den information man behöver?
    Man kan gå till biblioteken och söka i böcker eller köpa böcker i 
bokhandeln. Man kan läsa i tidningar och tidskrifter, höra radio, se på 
TV, uppsöka forsknings- och utbildningsanstalter och organisationer 
osv. Men idag kan man sedan en tid söka på Internet som nu vuxit så 
att de flesta svenska betydande organisationer har hemsidor där. Ännu 
är dock dess hemsidor ofta ofullkomliga.
    Med utländska hemsidor kan svenskarna nu på Internet finna 
miljontals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om man är 
skicklig och har tur kan man på Internet hitta svar på många frågor 
som rör detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om 
hur allting hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av 
åtgärder som förespråkas på Internet.
    Det finns på Internet hjäpmedel med vilka man kan söka sig fram. 
Det finns sökanordningar med fasta ämnesindelningar som man kan gå 
in i, men ämnena tycks vanligen tämligen godtyckligt valda och 
ordnade. Man kan också i en del fall söka ämnen på ord i bok-
stavsordning, ödlor klassas då ihop med öron, öglor, Öregrund och 
annat på Ö, vilket inte ger någon överblick över ämnenas sammanhang
    Informationsfloden är enorm , vilket är ett skäl till uppbyggnaden av 
klassifikationssystemet för verksamheter. Genom att ha verksamheter 
som ingångar kan man avsevärt minska antalet ingångar och öka 
hanterbarheten jämfört med ett system som byggs upp efter ämnen. 
Vill man veta något frågar man sig vilka personer eller organisationer 
som kan veta något och går på det.

   I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
   I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.
   I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.
   Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.
    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För 
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter.            





Den fundamentala påverkanskedjan 
  Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 
    Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till 
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är 
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta 
(eller onytta). 
    De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verklig-
heter som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och  
och nya ekonomiska och kulturella handlingar. 

    Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre 
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga 
kulturella verksamheter. 
    Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på 
det hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämp-
liga kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns 
de offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som 
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I 
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.

    Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella 
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verklig-
heter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i 
nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, 
video etc, i konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter 
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som 
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga 
viljor. 

    De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den 
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

    Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

    Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.







 



Klassifikationssystemet för verksamheter 
och bibliotekssystemen
   Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation 
av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utveck-
lingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.
    Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden 
betecknade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i 
princip enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden 
betecknade 10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10 
områden så att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i 
områden med 4 siffror 1000-9999, etc.
    Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en 
mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på 
nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man 
kan hålla i huvudet.
     Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någor-
lunda fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som 
områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande om-
rådesindelningar och således inte blir för grov.
    En del av områdena 10-99 är dock så omfattande att en längre 
gående uppdelning måste göras om man vill ha en klarare uppfattning 
om verksamheterna.
     Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största sy-
stem för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla ameri-
kanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det 
systemet senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universi-
ella Decimalklassifikationen.
    DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också 
skillnader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet 

här. Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan 
systemet här avser klassifikation av verksamheter. Det är en 
väsentlig skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstäm-
mer i stor utsträckning med klassifikationerna i DC och DK. Vilka 
skillnaderna är förbigås nu.

    I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över 
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek 
används i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt 
system, som är mycket udda i jämförelse med system som används i 
andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.
    SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har 
huvudområden betecknade med ”stora”  boksäver A-Ä (versaler). Som 
indelningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror 
används ibland som tilläggsbeteckningar.
    DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och 
områdena i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika 
beteckningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK 
gäller religion, medan i SAB religion betecknas C.
     Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför 
SAB-systemet, men att en  övergång till DC eller DK i svenska natio-
nalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund av att 
så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB. På senare tid tycks 
man dock i svenska bibliotek inrikta sig på att övergå till DC,vilket är 
olyckligt eftersom DC inte är helt bra med hänsyn till samhällsplane-
ringens problem.
    I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så 
att säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har 
lagts vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat 
av.                                                   



Kort om skillnader mellan klassifikations-
systemet för verksamheter och biblioteks-
systemen DC, DK och SAB.
    DC, DK och SAB konstruerades innan demokratin i praktiken slagit 
igenom ordentligt. Världen styrdes av, som de trodde, visa herrar, som 
styrde efter vad de trodde vetenskapliga principer. I deras schemor 
finns inte särskilda platser för politiska krav o d. I klassifikationssyste-
met för verksamheter har område 3 gjorts till ett område för politik. 
Opolitiska delar har flyttats till områdena 6 och 7. I områdena 36-39 
finns plats för polititska krav. Opolitiska delar av DC-DK 36-39 har 
flyttats till områdena 6 och 7.
    DC, DK och SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga kon-
struktionsverksamheter o d och tillverkning av det konstruerade.
    I klassifikationssystemet här görs sådan åtskillnad att allt tillverk-
ningsarbete finns i avdelningarna 66-69. Exempelvis finns tillverkning 
av transportmedel i DC och DK i avdelningen 62 för ingenjörskon-
struktioner, men finns i schemat här på 689, där DC inte har någonting 
och DK Tekniskt hobbyarbete.
    Den stora maskin- och elindustrin har DC och DK på avdelningen 
62 för ingenjörskonstruktioner. I schemat här finns tillverkningarna på 
682 och 683. På 682 har DC och DK bara hovslageri och tillverkning 
av möbelbeslag o d, något som vittnar om att DC och DK i de här 
avseendena är gammalmodiga. 
    DK har flyttat en stor del av träindustriarbetena från 674 till 630, 
som avser lantbruk o d. I schemat här kvarligger skogsindustrin på 
674. DK har också handel med skogsprodukter och skogspolitik på 
630. I schemat här finns den handeln på 653 och skogspolitiken 
kommer på 38. 
    SAB är dåligt utvecklat när det gäller arkitektur  och formgivning  

av  fysiska miljöer. Formgivning av hus och anläggningar placerar 
SAB vanligen på avdelningarna för ingenjörer, byggmästare och 
byggnadsarbetare, vilket är tokigt. Stadsplanering od hör hemma inom 
avdelningen för översiktlig planering (Ict), men SAB har skapat en 
helt ny avdelning för detta , Odg.
    Opolitiska delar av offentlig förvaltning, bl  militära verksamheter, 
som inte kan hänföras till speciellt fack, har här placerats på 652, 
handel har placerats på 653, transporter på 656, penningverksamheter 
på 657, arbete på 658. Problem med sociala miljöer och beteenden 
finns på 79. Opolitiska delar av utbildning har placerats på 7957.
    Språkliga verksamheter finns på område 80. I DK ligger de på 80, 
men i DC på 4. Område 80 stämmer bra med hänsyn till SABs områ-
den. Område 4 har blivit ett område för sambandsforskning. DC-DK 0 
har huvudsakligen lagts in i område1. Tidningar finns på 90.
     Det nämnda är exempel på skillnader mellan klassifikationssyste-
met för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK, SAB. En 
detaljerad redogörelse om skillnaderna finns i en särskild bok:" Kapi-
tel 8. Klassifikationssystemet för verksamheter . En jämförelse med
DC (Dewey Decimal Classification),
DK (Universiella decimalklassifikationen) och
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska 
bibliotek)." Har delats upp på två pdf-filer (149+140=289 sidor):
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402 
(http://wimnell.com/omr025.pdf)
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913 
(http://wimnell.com/omr026.pdf)
Efter 1996 har klassifikationssystemet illustrerats många gånger. I 
sammanställningen nu finns med om Libris/SAB och senaste DC.
    Klasssifikationssystemet för verksamheter är gjort med hänsyn till 
samhällsplaneringens problem, vilket inte gäller för DC, DK och SAB. 
Svenska biblioteks övergång till DC är inte någon bra utveckling.
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Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?

    Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband med 
forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Institutet för 
Samhällsplanering, Nordplan. Intitutet bildades 1968 av de nordiska 
länderna med plats i Stockholm. Av någon anledning lades det ner 
efter ett par decennier. 
    Innan nedläggningen publicerade intitutet dock en rapport, Nord-
plan meddelande 1986:5, “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens 
problem: ett klassifikationssystem som hjälpmedel.” Systemet ordnar 
samhällsplaneringens problem på ett systematiskt sätt. Enligt Libris 
finns rapporten på bibliotek :
    Umeå universitetsbibliotek,
    Kungl. biblioteket,
    Nordregio, Biblioteket,
    Riksdagsbiblioteket, 
    Stockholms universitetsbibliotek, Geobiblioteket, 
    Lunds universitets bibliotek, Universitetsbiblioteket,
    Malmö stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen och 
    Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, Alnarpsbiblioteket.

    När Internet kom till på 1990-talet belystes klassifikationssystemet 
och samhällsplaneringens problem med hjälp av det som fanns där och 
1998 lades på Internet in Sven Wimnells hemsida: http://wimnell.com 
 “Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. “ 
    Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument 
med innehåll i verksamhetsområden i huvudområden numrerade 1-9,  

som formar världens framtid. De 129 dokumenten är numrerade 10-99 
(tvåsifferområden), i en del fall uppdelade på underområden med tre 
siffror eller fler. Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av 
människornas verksamheter. 
    På hemsidan finns myndigheter och privata företag och organisatio-
ner, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, 
människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverk-
samheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.
    De 129 sidorna på hemsidan avser att i första hand belysa hur 
verksamheterna fördelas på de 129 områdena. De innehåller inte de 
senaste aktualiteterna. De kompletteras av särskilda utredningar, 
vanligen i pdf-format, som nås via länkar på sidorna, och som vartefter 
innehåller aktuella saker som gäller problem och konflikter som ska 
lösas på vägen mot framtiden.
    De särskilda utredningarna finns förtecknade i följande pdf, som 
också innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens utred-
ningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och 
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
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 1 Psykologiska och filosofiska 
verksamheter 

Innehåll och länkar till hemsidan:
SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
SW   . 105 Övergripande om forskning 
SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter 
SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
SW   . 108 Samhällskunskap. 
SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
SW   11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
SW   12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 
SW   13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. 
SW   14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
SW   15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 
SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral. 
SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

http://wimnell.com/omr1.html
http://wimnell.com/omr1.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr103.html
http://wimnell.com/omr103.html
http://wimnell.com/omr104.html
http://wimnell.com/omr104.html
http://wimnell.com/omr105.html
http://wimnell.com/omr105.html
http://wimnell.com/omr106.html
http://wimnell.com/omr106.html
http://wimnell.com/omr107.html
http://wimnell.com/omr107.html
http://wimnell.com/omr108.html
http://wimnell.com/omr108.html
http://wimnell.com/omr109.html
http://wimnell.com/omr109.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr11.html
http://wimnell.com/omr11.html
http://wimnell.com/omr12.html
http://wimnell.com/omr12.html
http://wimnell.com/omr13.html
http://wimnell.com/omr13.html
http://wimnell.com/omr14.html
http://wimnell.com/omr14.html
http://wimnell.com/omr15.html
http://wimnell.com/omr15.html
http://wimnell.com/omr16.html
http://wimnell.com/omr16.html
http://wimnell.com/omr17.html
http://wimnell.com/omr17.html
http://wimnell.com/omr18-19.html
http://wimnell.com/omr18-19.html


10 Övergripande samhällskunskap. 
Övergripande värderingar 

Länk till hemsidan:
SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar

Särskilda områden:
10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.
101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103  Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 
104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105  Övergripande om forskning 
106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
108  Samhällskunskap. 
109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

    I områdena 103-107 finns nästan inga etablerade organisationer som 
är specialiserade. I dessa områden får man från områdena 3-9 lyfta upp 
det man kan finna om övergripande åsikter.

Högskoleverket mars 2012. Område 10
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr10.html


101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Länk till hemsidan:
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

Exempel på verksamheter:

Libris/SAB:
Aa  Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:bBibliografisk forskning (1 051) 
Aa:dBibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121) 
Aa:kBibliografins historia (84) 
Aa.0 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar (7 753) 
Aa- Särskilda länder och områden (14 378) 
Aaa -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac  Arkiv (8 690)
Ac:bfArkivinstitutioner (12)
Ac:d Arkivteori, -filosofi, metodlära (7)
Ac:k Arkivhistoria (11)
Ac:oeArkivlagstiftning (10)
Ac-  Särskilda länder och områden (7 246)
Aca  Arkivteknik och -organisation (837)
Acb Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc  Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd Arkivbestånd (122)
Ace  Specialsamlingar (80)
Acf  Arkivens service (92)

( DC, DK 010-019) DC:
010 Bibliografier
010 Bibliografi
011 Bibliografier
012 Bibliografier av individer
013 [Ej tilldelad]
014 av anonyma & pseudonyma verk
015 Bibliografier av verk från vissa platser
016 Bibliografier av verk om särskilda ämnen
017 allmänna ämnesområden kataloger
018 Kataloger arrangerade efter författare, datum, etc.
019 Ordbok kataloger
       Arkiv

Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes

Högskoleverket mars 2012. Område 101
Utbildningsämne:
AV1 Arkivvetenskap
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography&usg=ALkJrhi-vNes-rVHBKYaMUqnOLX4wbATwA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography&usg=ALkJrhi-vNes-rVHBKYaMUqnOLX4wbATwA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DDictionary_catalog%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhRCuAwtKLQbjuA27VkzAIgo1W0Ug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DDictionary_catalog%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhRCuAwtKLQbjuA27VkzAIgo1W0Ug
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes


102 Biblioteksverksamheter. Databaser. 
Internetsökning.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning

Exempel på verksamheter:

Libris/SAB:
A   Bok- och biblioteksväsen (120365) (Delar.Delar även på 101, 
 655, 75/77)
Ab  Bibliotek (30 232)
Ab:bfBiblioteksinstitutioner (80)
Ab:d Biblioteksteori, -filosofi, metodlära (84)
Ab:k Bibliotekshistoria (189)
Ab:oaBibliotekssociologi (78)
Ab:oeBibliotekslagstiftning (60)
Ab.0 Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab-  Särskilda länder och områden (19 027)
Aba Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd Bokbestånd (3 979)
Abe  Specialsamlingar (968)
Abf  Bibliotekens service (4 582)
Abg Bibliotekssamarbete (284)
Abh Kontaktskapande arbete och PR (357)

(DC 020-029. DK 020-028, 002) DC: 
020 Bibliotek & informationsvetenskap
020 Bibliotek & informationsvetenskap
021 Bibliotek förhållanden
022 Administration av fysiska anläggningar
023 Personalhantering
024 inte längre används, som tidigare Regler för läsare
025 Bibliotek verksamhet
026 Bibliotek för specifika ämnen
027 Allmänna bibliotek
028 Läsning & användning av andra informationsmedier
029 inte längre används, före detta litterära metoder
Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes
Förteckning från Wikipedia över Deweys decimalklasser. 
Sammanfattning 2003

SAMMANFATTNING
En lång redogörelse för klassifikationer  finns i:
http://wimnell.com/omr25.pdf
http://wimnell.com/omr26.pdf
Gjorda 1996.

Högskoleverket mars 2012. Område 102
Utbildningsämne:
BV1 Biblioteks- och informationsvetenskap
Forskningsämne:
Examen:

Linnéuniversitetet.  http://lnu.se/ 
Biblioteks- och informationsvetenskap*

http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_library_science&usg=ALkJrhjc2POWHekWOe2cCrvkmudKTkz_hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_library_science&usg=ALkJrhjc2POWHekWOe2cCrvkmudKTkz_hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_library_science&usg=ALkJrhjc2POWHekWOe2cCrvkmudKTkz_hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_library_science&usg=ALkJrhjc2POWHekWOe2cCrvkmudKTkz_hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Library_management&usg=ALkJrhgzCUP0X-udVw0yJQPIzimFoMdXRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Library_management&usg=ALkJrhgzCUP0X-udVw0yJQPIzimFoMdXRA
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf&usg=ALkJrhg6i84oL_hS0KJ66WEBSsLa8M46Jg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf&usg=ALkJrhg6i84oL_hS0KJ66WEBSsLa8M46Jg
http://wimnell.com/omr25.pdf
http://wimnell.com/omr25.pdf
http://wimnell.com/omr26.pdf
http://wimnell.com/omr26.pdf
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/amnen/biblioteks--och-informations--vetenskap
http://lnu.se/amnen/biblioteks--och-informations--vetenskap


103 Allmänna encyklopedier. Övergripande 
värderingar

SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.

Libris/SAB:
Ba  Allmänna encyklopedier (3 049)
         + Värderingar

(DC 03. DK (03) ) DC:
030 Uppslagsverk & böcker av fakta
030-Generella encyklopediska verk
031 Uppslagsverk på amerikansk engelska
032 Uppslagsverk på engelska
033 I andra germanska språk
034 Uppslagsverk på franska, occitanska & katalanska
035 På italienska, rumänska och besläktade språk
036 Uppslagsverk på spanska och portugisiska
037 Uppslagsverk på slaviska språk
038 Uppslagsverk på skandinaviska språk
039 Uppslagsverk på andra språk

Nationalencyklopedin. NE
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål. mm 

Högskoleverket mars 2012. Område 103
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen

http://wimnell.com/omr103.html
http://wimnell.com/omr103.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedic&usg=ALkJrhimiu5abgPqdpZoc5Dtvc7PdiZOBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedic&usg=ALkJrhimiu5abgPqdpZoc5Dtvc7PdiZOBw


104 Övergripande filosofiska verksamheter 
om samband
Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)

SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

Mer omfattande än på område 104:
SW   4 Sambandsforskningsverksamheter.

SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur.
Med många länkar till SW-utredningar.

DC:
040 [alla lediga]
040 [Ej tilldelad]
041 [Ej tilldelad]
042 [Ej tilldelad]
043 [Ej tilldelad]
044 [Ej tilldelad]
045 [Ej tilldelad]
046 [Ej tilldelad]
047 [Ej tilldelad]
048 [Ej tilldelad]
049 [Ej tilldelad]

Högskoleverket mars 2012. Område 104
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen

http://wimnell.com/omr104.html
http://wimnell.com/omr104.html
http://wimnell.com/omr4.html
http://wimnell.com/omr4.html
http://wimnell.com/omr40.html
http://wimnell.com/omr40.html


105 Övergripande om forskning 

Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.

SW   . 105 Övergripande om forskning

Libris/SAB:
(DC del 00.DK delar 00, 303

Högskoleverket mars 2012. Område 105
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Från forskning.se 17 februari 2012:
  
Vad är FoU?
Aktörer inom FoU
  Sök aktörer inom FoU 
  Om FoU-databasen 
  Inloggning databas 
  R&D organisations in Sweden 
  Advanced search 
  About the R&D database 
Varför forskar vi?
Sveriges styrka
Hur forskar man?
Etik i forskningen
Vem bestämmer?
För företagare
Ordlista
Länkar

För lärare
För elever
För företagare

http://wimnell.com/omr105.html
http://wimnell.com/omr105.html
http://forskning.se/omforskning/vadarfou.4.5ec4ab911161ebf14dc8000135.html
http://forskning.se/omforskning/vadarfou.4.5ec4ab911161ebf14dc8000135.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/sokaktorerinomfou.4.3707ce6c1199e2416908000525.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/sokaktorerinomfou.4.3707ce6c1199e2416908000525.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/omfoudatabasen.4.20d108fa1138968b15c8000571.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/omfoudatabasen.4.20d108fa1138968b15c8000571.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/inloggningdatabas.4.3707ce6c1199e2416908000532.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/inloggningdatabas.4.3707ce6c1199e2416908000532.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/rdorganisationsinsweden.4.47eab88a119c98f726c800042.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/rdorganisationsinsweden.4.47eab88a119c98f726c800042.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/advancedsearch.4.47eab88a119c98f726c800049.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/advancedsearch.4.47eab88a119c98f726c800049.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/abouttherddatabase.4.10661591115b78750ab80001023.html
http://forskning.se/omforskning/aktorerinomfou/abouttherddatabase.4.10661591115b78750ab80001023.html
http://forskning.se/omforskning/varforforskarvi.4.5ec4ab911161ebf14dc8000164.html
http://forskning.se/omforskning/varforforskarvi.4.5ec4ab911161ebf14dc8000164.html
http://forskning.se/omforskning/sverigesstyrka.4.5ec4ab911161ebf14dc8000202.html
http://forskning.se/omforskning/sverigesstyrka.4.5ec4ab911161ebf14dc8000202.html
http://forskning.se/omforskning/hurforskarman.4.5ec4ab911161ebf14dc8000233.html
http://forskning.se/omforskning/hurforskarman.4.5ec4ab911161ebf14dc8000233.html
http://forskning.se/omforskning/etikiforskningen.4.5ec4ab911161ebf14dc8000271.html
http://forskning.se/omforskning/etikiforskningen.4.5ec4ab911161ebf14dc8000271.html
http://forskning.se/omforskning/vembestammer.4.5ec4ab911161ebf14dc8000323.html
http://forskning.se/omforskning/vembestammer.4.5ec4ab911161ebf14dc8000323.html
http://forskning.se/omforskning/forforetagare.4.303f5325112d733769280003396.html
http://forskning.se/omforskning/forforetagare.4.303f5325112d733769280003396.html
http://forskning.se/omforskning/ordlista.4.4fd909ff11319a8c733800076.html
http://forskning.se/omforskning/ordlista.4.4fd909ff11319a8c733800076.html
http://forskning.se/omforskning/lankar.4.5ec4ab911161ebf14dc8000354.html
http://forskning.se/omforskning/lankar.4.5ec4ab911161ebf14dc8000354.html
http://forskning.se/fordigiskolan/larare.4.303f5325112d733769280003185.html
http://forskning.se/fordigiskolan/larare.4.303f5325112d733769280003185.html
http://forskning.se/fordigiskolan/elever.4.303f5325112d733769280003336.html
http://forskning.se/fordigiskolan/elever.4.303f5325112d733769280003336.html
http://forskning.se/omforskning/forforetagare.4.303f5325112d733769280003396.html
http://forskning.se/omforskning/forforetagare.4.303f5325112d733769280003396.html


Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
I brochyren Svensk forskning - större forskningsfinansiärer (2009)  (pdf, 1 
MB) presenteras några av de större forskningsfinansiärerna i Sverige.  

AFA Försäkring
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Acreo AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling, 
Företagsutveckling

Arkus
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Konstnärligt 
utvecklingsarbete

Banverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Barncancerfonden
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Blekinge tekniska högskola, BTH
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning

Brandforsk
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning

Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och kontroll 
av FoU
Brottsoffermyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
CBI Betonginsitutet 
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Cancerfonden
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Andra uppgifter
Centrala etikprövningsnämnden, CEPN
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter
Chalmers tekniska högskola
Typ av aktör: Stiftelse, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Dalarnas forskningsråd
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och kontroll av 
FoU, Produkt- och processutveckling, Utveckling av offentlig verksamhet, 
Nätverksbyggande
Dans och Cirkushögskolan
Typ av aktör: Universitet/högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning

http://forskning.se/download/18.1c247649124dd647eb780001022/Research_Finace_sv_2.pdf
http://forskning.se/download/18.1c247649124dd647eb780001022/Research_Finace_sv_2.pdf
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=303&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=303&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=208&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=208&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=279&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=279&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=285&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=285&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=104&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=104&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=73&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=73&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=-8&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=-8&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=50&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=50&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=-34&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=-34&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=242&action=view
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ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och 
småföretagsforskning
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande, Andra uppgifter
Energimyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och kontroll 
av FoU, Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Entreprenörskapsforum 
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande
FMV, Försvarets Materielverk
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut 
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling, 
Utveckling av offentlig verksamhet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsråd
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och kontroll 
av FoU, Nätverksbyggande
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsråd
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Andra uppgifter

Försvarshögskolan
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Försäkringskassan
Typ av aktör:
Huvuduppgifter inom FoU:
Glasforskningsinstitutet, Glafo
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Göteborgs universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Handelns Utvecklingsråd
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Handelshögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Hjärt-Lungfonden
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Högskolan Dalarna
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Utveckling av offentlig verksamhet, 
Företagsutveckling, Nätverksbyggande
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Högskolan Kristianstad
Typ av aktör: Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan Väst
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Borås
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Högskolan i Gävle
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Halmstad
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Jönköping
Typ av aktör: Stiftelse, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Skövde
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan på Gotland
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Utveckling av offentlig verksamhet, Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Högskoleverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU

IVF Industriforskning och Utveckling AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling, 
Nätverksbyggande
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga (IVA)
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande
Innovationsbron AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Luleå
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Stockholm
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Syd
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Företagsutveckling, 
Nätverksbyggande
Innovationsbron Umeå
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Uppsala
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande

http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=82&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=82&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=84&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=84&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=76&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=76&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=79&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=79&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=80&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=80&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=98&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=98&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=83&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=83&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=78&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=78&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=346&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=346&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=248&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=248&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=249&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=249&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=307&action=view
http://forskning.se/4.3707ce6c1199e2416908000539.html?actorId=307&action=view


Innovationsbron Väst
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Östra Götaland
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innventia 
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Insitutet för språk och folkminnen, ISOFI
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Institutet för Framtidsstudier
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Institutet för Nano och Mikroteknologi i Göteborg, 
IMEGO
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveck-ling, 
Företagsutveckling, Nätverksbyggande, Andra uppgifter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU

Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut Huvuduppgifter inom 
FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter

Institutet för rymdfysik, IRF
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Nationellt ansvar
Interactive Institute
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning, Produkt- och processutveckling, Nätverksbyggande
Internationella Miljöinstitutet, IIIEE
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Jordbruksverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Karlstads universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Karolinska institutet, KI
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
Typ av aktör: Stiftelse Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Konjunkturinstitutet
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Utveckling av offentlig verksamhet
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Konkurrensverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Konstfack
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Kungl. Konsthögskolan
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Kungl. Vetenskapsakademien
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, utvärdering 
och kontroll av FoU, Nätverksbyggande
Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter
Kungliga Musikaliska Akademien
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter
Kungliga Musikhögskolan, KMH
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande

Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Linköpings universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Linnéuniversitetet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- och 
processutveckling
Livsmedelsverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och kontroll av 
FoU
Ludwiginstitutet
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Luleå tekniska universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Akademi, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Lunds universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Läkemedelsverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU, 
Utveckling av offentlig verksamhet, Nationellt ansvar
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Malmö högskola
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Mittuniversitetet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande, Nationellt 
ansvar, Andra uppgifter
Mälardalens högskola
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- och 
processutveckling
Nationella sekretariatet för genusforskning
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU, 
Utveckling av offentlig verksamhet, Nätverksbyggande
Naturhistoriska riksmuseet
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nationellt ansvar
Naturvårdsverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och kontroll 
av FoU
Nordiska Afrikainstitutet, NAI
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Operahögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Polarforskningssekretariatet
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Nationellt ansvar, Andra uppgifter
Psoriasisförbundet
Typ av aktör: Huvuduppgifter inom FoU:
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande
Ragnar Söderbergs stiftelse 
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Riksantikvarieämbetet, RAÄ
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, utvärdering 
och kontroll av FoU, Utveckling av offentlig verksamhet
Riksbankens Jubileumsfond, RJ
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Rymdstyrelsen
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Rättsmedicinalverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, utvärdering 
och kontroll av FoU
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SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
SISTER - Institutet för studier av utbildning och 
forskning
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande
SP Trätek
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Santa Anna IT Research Institute AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Skogforsk
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling, 
Företagsutveckling, Nationellt ansvar
Smittskyddsinstitutet, SMI 
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Utveckling av offentlig verksamhet, 
Nätverksbyggande
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Statens folkhälsoinstitut
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU, 
Nationellt ansvar
Statens geotekniska institut, SGI
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Statens institutionsstyrelse, SiS
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling, 
Nätverksbyggande, Nationellt ansvar
Statens veterinärmedicinska anstalt
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
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Statistiska centralbyrån, SCB
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Stiftelsen IMIT
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling, 
Nätverksbyggande
Stiftelsen Lantbruksforskning
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Stiftelsen Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut, Sipri
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-
stiftelsen
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande
Stockholm Environment Institute, S E I
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande, Andra uppgifter

Stockholms universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Stroke-Riksförbundet
Typ av aktör:
Huvuduppgifter inom FoU:
Strålsäkerhetsmyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, utvärdering 
och kontroll av FoU
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande
Stålbyggnadsinstitutet, SBI
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Produkt- och processutveckling
Svenska Gjuteriföreningen
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling, 
Nationellt ansvar, Andra uppgifter
Svenska Keraminstitutet
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Svenska Läkaresällskapet
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
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Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Svenska sällskapet för medicinsk forskning - SSMF
Typ av aktör: Stiftelse, Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, SP
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Statistik, 
utvärdering och kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling, 
Företagsutveckling, Nätverksbyggande, Nationellt ansvar
Sveriges geologiska undersökning, SGU
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, utvärdering 
och kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Sveriges meterologiska och hydrologiska institut, SMHI

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Sveriges riksbank
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Swedish ICT Research
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU:

Swedish Institute of Computer Science, SICS
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- och 
processutveckling, Nätverksbyggande
Swerea AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU:
Swerea KIMAB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Swerea MEFOS
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Swerea SICOMP AB 
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Södertörns högskola
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Tillväxtverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Umeå universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Uppsala universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Andra uppgifter
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Utrikespolitiska institutet 
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
VINNOVA
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande
Vattenfall AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling
Vetenskapsrådet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsråd
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och kontroll 
av FoU, Nationellt ansvar
Viktoriainstitutet AB 
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- och 
processutveckling, Nätverksbyggande
Vitterhetsakademien
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Nätverksbyggande
Vägverket
Typ av aktör: Statlig myndighet Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, 
Statistik, utvärdering och kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling, 
Utveckling av offentlig verksamhet
Vårdalstiftelsen
Typ av aktör: Stiftelse Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
YKI, Ytkemiska Institutet AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och processutveckling

Örebro universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Östekonomiska institutet, SITE
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Östersjöstiftelsen
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

forskning.se | Västra järnvägsgatan 3 |  Box 1035 |  101 38 Stockholm
tel 08-546 44 000 | fax 08-546 44 192 | red@forskning.se

FORSKNING.SE ÄGS AV:
ENERGIMYNDIGHETEN | FAS  | FORMAS  | KK-
STIFTELSEN  | MISTRA  | NATURVÅRDSVERKET | 
RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND | VETENSKAPSRÅDET  | 
VINNOVA  | VÅRDALSTIFTELSEN
I SAMARBETE MED SVERIGES UNIVERSITET OCH 
HÖGSKOLOR.
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Forskning vid universitet och högskolor
Från Högskoleverket 17 februari 2012

Den svenska högskolan

Högskolesektorn
Universitet och högskolor
Utbildning på universitet och högskolor

Forskning
Godkännande som forskningshuvudman
(gästforskardirektivet)

Svensk-engelsk ordbok
Högskolan och arbetsmarknaden
Nationell referensram för examina (NQF)

Forskning vid universitet och högskolor
Staten har ansvaret för grundforskningen och forskarutbildningen. 
Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande 
forskningsnation, där forskningen håller en hög vetenskaplig kvalitet. 
Sverige ska vara ett av världens mest forsknings- och 
utvecklingsintensiva länder och forskningen ska vara både bred och 
specialiserad. Sverige avsätter nästan fyra procent av 
bruttonationalprodukten (BNP) till forsknings- och utvecklingsarbete.

Forskning bedrivs vid universitet och högskolor 
Den största delen av den statligt finansierade forskningen utförs vid 
universitet och högskolor. Sedan 1997 har alla universitet och 
högskolor fasta forskningsresurser. Den största delen av forskningen 

vid universitet och högskolor finansieras av den offentliga sektorn.

Styrelsen ansvarar för strategiska satsningar 
Universitetets eller högskolans styrelse fattar beslut om strategiska 
satsningar och omprioriteringar i avsikt att få till stånd starka 
forskningsmiljöer. Styrelsen ska också stimulera universitetet eller 
högskolan till att profilera sig, samt ta initiativ till nationella och 
internationella utvärderingar av forskningsverksamheten.

Fakultetsnämnderna ansvarar för forskningen 
Ansvaret för forskningen ligger dock hos fakultetsnämnderna, som 
består av vetenskapligt meriterade personer. Därigenom värnas den 
akademiska friheten.

Senast uppdaterad: 2011-03-11 Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post 
enligt fornamn.efternamn@hsv.se

Högskoleverket  Besöksadress: Luntmakargatan 13  Box 7851, 103 99 
Stockholm  Telefon: 08-563 085 00  Fax: 08-563 085 50  
E-post: Se kontaktinformation » .
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Godkända forskningshuvudmän.
Från Högskoleverket 17 mars 2012

Förteckning över godkända forskningshuvudmän enligt lagen 
(2008:290) och förordningen (2008:353) om godkännande för 
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Sökande.  Datum för godkännande som forskningshuvudman 
Beslutets giltighet 
Lunds universitet     2008-07-22  Tills vidare 
Karolinska institutet    2008-07-22  Tills vidare 
Chalmers tekniska högskola AB  2008-07-22  Tills vidare 
Uppsala universitet    2008-07-30  Tills vidare 
Högskolan i Borås    2008-08-06  Tills vidare 
Umeå universitet     2008-08-06  Tills vidare 
Kungl. Tekniska högskolan   2008-08-11  Tills vidare 
Kungl. Vetenskapsakademien  2008-08-11  Tills vidare 
Stockholms universitet   2008-08-13  Tills vidare 
Malmö högskola    2008-08-13  Tills vidare 
Linköpings universitet   2008-08-18  Tills vidare 
Handelshögskolan i Stockholm  2008-08-18  Tills vidare 
Göteborgs universitet   2008-08-18  Tills vidare 
Högskolan i Gävle    2008-08-18  Tills vidare 
Karlstads universitet    2008-08-19  Tills vidare 
Sveriges lantbruksuniversitet  2008-08-20  Tills vidare 
Högskolan Väst    2008-08-25  Tills vidare 
Luleå tekniska universitet   2008-08-27  Tills vidare 
Naturhistoriska riksmuseet   2008-08-27  Tills vidare 
Gymnastik- och idrottshögskolan  2008-08-28  Tills vidare 
Institutet för rymdfysik   2008-08-28  Tills vidare 

Mittuniversitetet    2008-09-02   Tills vidare 
Mälardalens högskola   2008-09-02  Tills vidare 
Örebro universitet    2008-09-02  Tills vidare 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping  2008-09-03   Tills vidare 
Hälsohögskolan i Jönköping AB  2008-09-08  Tills vidare 
Högskolan i Skövde    2008-09-08  Tills vidare 
Södertörns högskola    2008-09-17  Tills vidare 
Högskolan Dalarna    2008-09-17  Tills vidare 
SHIRD AB/Swedish Herbal Institute 
Research and Development AB  2008-09-25  T o m 2013-09-25 
Högskolan i Halmstad   2008-10-03  Tills vidare 
Högskolan Kristianstad   2008-10-15  Tills vidare 
The Stockholm Environment 
Institute     2008-10-16  Tills vidare 
Högskolan på Gotland   2008-10-21  Tills vidare 
Tekniska Högskolan i Jönköping AB 2008-10-28  Tills vidare 
Blekinge tekniska högskola   2008-11-07   Tills vidare 
Ericsson AB     2008-11-27   T o m 2013-11-26 
Stiftelsen Stockholm International
Peace and Research Institute (SIPRI) 2009-02-06  Tills vidare 
Astra Zeneca AB     2009-02-11  Tills vidare 
Institutet för Finansforskning (SIFR) 2009-02-11  Tills vidare 
Statens veterinärmedicinska anstalt  2009-03-26   Tills vidare 
SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut    2009-03-26   Tills vidare 
Statens meteorologiska och hydrolo-
giska institut (SMHI)   2009-03-26   Tills vidare 
Ludwiginstitutet för 
cancerforskning Ltd    2009-04-01   Tills vidare 
Swedish Institute of Computer 
Science AB (SICS)    2009-04-23   Tills vidare 



Stockholm International Water 
Institute (SIWI)    2009-04-29   Tills vidare 
GI Geodevelopment 
International AB    2009-06-04   T o m 2009-12-04 
Clinical Gene Networks AB   2009-06-04   T o m 2014-06-03 
Institutet för Säkerhets- och 
Utvecklingspolitik    2009-06-26   Tills vidare 
Protista Biotechnology AB   2009-06-26   Tills vidare 
ABB AB     2009-06-26   Tills vidare 
Swerea KIMAB    2009-07-06   Tills vidare 
Acreo AB     2009-07-14   T o m 2014-07-14 
Landstinget i Uppsala län   2009-07-23   Tills vidare 
Paideia – the European Institute for 
Jewish Studies in Sweden   2009-08-05   Ti o m 2014-08-04 
Smittskyddsinstitutet   2009-09-22   Tills vidare 
Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut     2009-09-22   Tills vidare 
Nanologica AB    2009-09-23   Tills vidare 
MIP Technologies AB   2009-10-19   Tills vidare 
Ytkemiska Institutet AB   2009-10-23   Tills vidare 
Internationella Handelshögskolan i
Jönköping     2009-11-05   Tills vidare 
Swedish Biofuels AB    2009-11-24   T o m 2014-11-24 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB  2010-01-12   Tills vidare 
Linnéuniversitetet    2010-02-09   Tills vidare 
Institutet för Livsmedel och
Bioteknik AB    2010-03-05   Tills vidare 
Swerea IVF AB    2010-05-20   Tills vidare 
Modelon AB     2010-06-17   Tills vidare 
Raoul Wallenberg Institutet   2010-06-17   Tills vidare 
Nordiska Afrikainstitutet   2010-07-19   Tills vidare 

The Interactive Institute II AB  2010-07-19   T o m 2015-07-19 
European Spallation Source AB  2010-09-07   Tills vidare 
Institutet för framtidsstudier   2010-09-29   Tills vidare 
Försvarshögskolan    2010-12-29   Tills vidare 
Scandinavian Institute for 
Policy Studies    2011-01-13   T o m 2016-01-14 
Swerea SICOMP AB   2011-03-02   Tills vidare 
CBI Betonginstitutet AB   2011-05-30   Tills vidare 
Totalförsvarets Forskningsinstitut  2011-08-22   Tills vidare 
Innventia AB     2011-09-01   Tills vidare 

Uppdaterad 2012-03-07 



Forskarutbildning.
Från Högskoleverket 17 mars 2012.
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Utbildning på forskarnivå
    Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller 
motsvarande kunskaper. 
    Utöver de generella målen för högre utbildning, grundnivå och 
avancerad nivå, ska utbildning på forskarnivån även utveckla de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna 
bedriva forskning.
   Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år, och leder till 
licentiat- respektive doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta 
akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett 
avhandlingsarbete, som ska utgöra minst hälften av examens 
omfattning.

    Universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen för 
utbildning på forskarnivå. De högskolor som får tillstånd till examen 
på forskarnivå inom ett visst område har rätt att ge examen inom detta 
område. När forskarutbildning ges vid högskolor utan examenstill-
stånd på forskarnivå är doktoranderna antagna och examineras vid ett 
annat lärosäte, som har examenstillstånd för utbildning på forskarnivå.     
    Utbildning på forskarnivå kan också bedrivas vid så kallade 
forskarskolor.
Läs mer om examenstillstånd »
Läs mer om utbildning på forskarnivå i Doktorandhandboken (nytt 
fönster) » Bild utelämnas här. 
    Förändringarna gäller utbildning som ges efter den 30 juni 2007. I 
högskolelagen och högskoleförordningen hittar du mer information.
Till högskolelagen »
Till högskoleförordningen »

Examina på forskarnivå 
    Licentiatexamen och doktorsexamen blir kvar. Doktorsexamen ska 
även i fortsättningen omfatta fyra års heltidsstudier och man ska kunna 
tillgodoräkna sig vissa studier på avancerad nivå. Däremot ska det inte 
vara möjligt att ge en student företräde till utbildningen på grund av att 
han eller hon bedöms kunna tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller 
yrkesverksamhet och därmed kunna förkorta sin utbildning på 
forskarnivån.
Läs mer om examina på forskarnivå »
    Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en 
examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) 
eller har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till efter 
ovanstående datum med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra 
sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, 
dock längst till och med utgången av juni 2015.
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Antagning till forskarnivå
    För att bli antagen på forskarnivå krävs avlagd examen på den 
avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på 
avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller 
motsvarande kunskaper.
Läs mer om antagning till forskarnivå »

Doktorandhandboken
Läs mer om utbildning på forskarnivå i Doktorandhandboken (nytt 
fönster) »

Senast uppdaterad: 2010-09-14 Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post 
enligt fornamn.efternamn@hsv.se

Forskarskolor
    En forskarskola är en sammanhållen forskarutbildning som är tänkt 
att främja rekryteringen, utveckla forskarutbildningen och förbättra 
samverkan mellan universiteten och högskolorna. Forskarskolorna ska 
också stärka forskningsanknytningen vid de högskolor som inte har 
egen forskarutbildning. Forskarskolor finns inom olika ämnen.
   Karaktäristiskt för forskarskolorna är att
 • de har en tydlig organisation
 • de satsar på handledning
 • kursprogrammet är systematiskt och det sker en organiserad 

samverkan mellan flera ämnen och mellan flera universitet och 
högskolor.

16 forskarskolor runt om i landet 
Det finns 16 forskarskolor som regeringen har inrättat. Det finns även 
ett antal forskarskolor som finansieras på andra sätt.
Varje forskarskola har ett värduniversitet och ett antal 
partnerhögskolor. Forskarskolorna och deras värduniversitet är
 • Forskarskolan i matematik och beräkningsvetenskap, Uppsala 

universitet
 • Forskarskolan i ekonomi, management och IT, Uppsala 

universitet
 • Forskarskola i mångvetenskaplig naturvetenskap, Lunds 

universitet
 • Forskarskola i historia, Lunds universitet
 • Forskarskola i genomik och bioinformatik, Göteborgs 

universitet
 • Forskarskola i språkteknologi, Göteborgs universitet
 • Forskarskola i genomik och bioinformatik, Stockholms 

universitet
 • Forskarskola i romanska språk, Stockholms universitet
 • Forskarskola i pedagogiskt arbete, Umeå universitet
 • Forskarskola i genusvetenskap, Umeå universitet
 • Forskarskola i grundläggande datavetenskap, Linköpings 

universitet
 • Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 

Linköpings universitet
 • Forskarskola i vård och omsorg, Karolinska Institutet
 • Forskarskola i telekommunikation, Kungl. Tekniska Högskolan
 • Forskarskola i rymdteknik, Luleå tekniska universitet
 • Forskarskola i materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola

Senast uppdaterad: 2010-08-23
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106 Övergripande om ekonomiska 
verksamheter
Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.

SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter

Libris/SAB:
(DC, DK delar 00, 06)

Högskoleverket mars 2012. Område 106
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. 
Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. 
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som 
ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet 
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 
100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK 
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)
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107 Övergripande filosofier om 
utbildning o d.  
Och kulurella verksamheter i 7, 8 och 9.

Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns 
gemensamt i 7957. 

SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.

Libris/SAB:
(DC, DK delar 37

Högskoleverket mars 2012. Område 107
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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   • utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfattar bland 
 annat antal sökande, antal nybörjare, antal helårsstudenter, hur 
 många som deltar i internationellt utbyte och antal examina.
 • utbildning på forskarnivå omfattar bland annat antal 

nybörjare, antal aktiva doktorander och antal examinerade.
 • personal omfattar bland annat antal anställda, antal som 

arbetar med forskning och undervisning och hur många som 
deltar i internationellt utbyte.

 • ekonomi redovisar uppgifter om de olika högskolornas och 
universitetens intäkter, kostnader och resultat.

 • regional rekrytering ger uppgifter om vilka län/kommuner 
nybörjarstudenter vid olika universitet kommer ifrån.

 • sökandetryck innehåller uppgifter om antal sökande och antal 
antagna till de utbildningar som Verket för högskoleservice 
(VHS) ansvarar för antagningen till.

 • jämställdhet ger uppgifter om könsfördelningen på olika 
utbildningar och kurser inom olika ämnen.
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Överklagandenämnden  (Se regler och tillsyn)
Avskiljandenämnden      (Se regler och tillsyn)
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Universitet och högskolor i Sverige 
Listan uppdaterad  2012-01. Från Högskleverket 17 mars 2012

Lärosäten med rätt att utfärda examina inom högskole-
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarut-
bildning

Statlig huvudman

Uppsala universitet UU
Inkluderar även Vårdhögskolan i Uppsala fr.o.m. 1/1 1998

Lunds universitet LU
Inkluderar även Vårdhögskolan i Lund/Helsingborg fr.o.m. 1/4 1998

Göteborgs universitet GU
Inkluderar även Vårdhögskolan i Göteborg fr.o.m. 1/7 1998

Stockholms universitet SU
Inkluderar även Grafiska institutet fr.o.m. 1/7 1994. Inkluderar även 
Lärarhögskolan i Stockholm fr.o.m. 1/1 2008.

Umeå universitet UMU
Inkluderar även hälsohögskolan i Umeå fr.o.m. 1/1 1998

Linköpings universitet LIU
Inkluderar även Hälsouniversitetet i Linköping fr.o.m. 1/1 1996

Karolinska institutet KI
Inkluderar även Hälsohögskolan i Stockholm fr.o.m. 1/1 1998

Kungl. Tekniska högskolan KTH

Luleå tekniska universitet LTU
Tidigare Högskolan i Luleå, inkluderar Vårdhögskolan i Boden fr.o.m. 
1/7 1999.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Karlstads universitet KAU
Högskolan i Karlstad t.o.m. 31/12 1998. Inkluderar även 
Hälsohögskolan i Värmland fr.o.m. 1/7 1998. Inkluderar Ingesunds 
Musikhögskola fr.o.m. 2002

Linnéuniversitetet LNU
Inkluderar även Väjö universitet och Högskolan  i Kalmar fr.o.m. 1/1 
2010.

Växjö universitet VXU
Ingår i Linnéuniversitetet fr.o.m 1/1 2010. Högskolan i Växjö t.o.m. 
31/12 98. Inkluderar även Vårdhögskolan i Växjö fr.o.m. 1/10 1998

Örebro universitet ÖU
Högskolan i Örebro t.o.m. 31/12 98.
Inkluderar även Vårdhögskolan i Örebro fr.o.m. 1/7 1995

Mittuniversitetet MIU
Mitthögskolan t.o.m. 31/12-04. Inkluderar även Vårdhögskolan i 
Sundsvall/Örnsköldsvik och Vårdhögskolan i Östersund fr.o.m. 1/7 
1995.



Högskolan i Kalmar HK
Ingår i Linnéuniversitetet fr.om 1/1 2010. Examensrätt för forskarut-
bildningen avseende Naturvetenskapligt vetenskapsområde fr.o.m. 1/1 
1999. Inkluderar även Kalmar läns vårdhögskola fr.o.m. 1/1 1998

Blekinge tekniska högskola BTH
Namnbyte 12/10 2000, tidigare Högskolan i Karlskrona/Ronneby. 
Examensrätt för forskarutbildningen avseende Tekniskt vetenskaps-
område fr.o.m. 1/1 1999. Inkluderar även Blekinge internationella 
Hälsohögskola fr.o.m. 1/1 1999

Malmö högskola MAH
Examensrätt för forskarutbildningen avseende Medicinskt 
vetenskapsområde fr.o.m. 1/1 1999. Egen Högskola fr.o.m. 1/7 1998, 
inkluderar då även Vårdhögskolan i Malmö.

Mälardalens högskola MDH
Inkluderar även vårdhögskolan i Eskilstuna och Vård-högskolan i 
Västerås fr.o.m. 1/7 1995.

Gymnastik och -idrottshögskolan GIH
Tidigare Idrottshögskolan i Stockholm (IH). Namnbyte 1/10 -05.

Högskolan i Borås HB
Inkluderar även Vårdhögskolan i Borås fr.o.m. 1/1 1999

Högskolan i Gävle HIG
Inkluderar även Vårdhögskolan i Gävle fr.o.m. 1/1 1999 Tidigare 
Högskolan Gävle/Sandviken

Högskolan i Halmstad HH
Inkluderar Vårdhögskolan i Halland fr.o.m. 1/7 1995

Högskolan i Skövde HS
Inkluderar även Hälsohögskolan Väst i Skövde fr.o.m. 1/1 1999

Södertörns högskola SH
Startade 1996. Egen högskola från 1997.

Enskild huvudman

Chalmers tekniska högskola CTH
CTH har enskild huvudman fr.o.m. budgetåret 1994/95

Handelshögskolan i Stockholm HHS

Högskolan i Jönköping HJ
Har enskild huvudman fr.o.m. budgetåret 1994/95.
Examina inom forskarutbildning avser humanistiskt-
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Fr.o.m. 2002 ingår även 
Hälsohögskolan i Jönköping.
  
Lärosäten med rätt att utfärda examina inom 
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statlig huvudman

Försvarshögskolan FHS
Ny högskola fr.o.m. 1/1 2008

Högskolan Dalarna HDA
Inkluderar även Vårdhögskolan i Falun fr.o.m. 1/1 1999 Tidigare 
Högskolan i Falun/Borlänge



Högskolan på Gotland HG
Egen Högskola fr.o.m. 1/7 1998. Utbildningen anordnades före dess av 
andra universitet och högskolor på uppdrag av Högskoleutbildningen 
på Gotland

Högskolan Kristianstad HKR
Inkluderar även Vårdhögskolan i Kristianstad fr.o.m. 1/1 1998

Högskolan Väst HV
Namnbyte 1/1 2006. Tidigare Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 
Inkluderar även Hälsohögskolan väst i Vänersborg fr.o.m 1/1 2000.

Enskild huvudman

Ericastiftelsen ES

Gammelkroppa skogsskola GSS

Johannelunds teologiska högskola. JTH

Newmaninstitutet NI

Teologiska Högskolan, Stockholm THS

Örebro Teologiska Högskola ÖTH
Tidigare Örebro Missionsskola (ÖMS)

Ersta Sköndal Högskola ESH
Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta högskola har sedan 1/1 1998 
gemensam verksamhet.

Övriga enskilda anordnare av psykoterapeututbildning EPU
    Grupp av enskilda anordnare av Psykoterapeututbildning. Alla kan 
förekomma fr. o. m. 2002 men alla ingår dock ej i redovisningen 
samtliga år.                                            
Bestående av: 
Svenska psykoanalytiska institutet,
Göteborgs Psykoterapi Institut, 
Svenska psykoanalytiska sällskapet, 
Psykoterapisällskapet i Stockholm AB, 
Evidens AB (tidigare Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i 
Göteborg AB), 
Linnéstadens Psykoterapi Institut, 
Beteendeterapeutiska Föreningen, 
Svenska föreningen för Klinisk Hypnos,
Otterhällans Institut för Psykoanalys Psykoterapi  
Utbildning, S:t Lukas, 
Stockholms akademi för psykoterapiutbildning samt 
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi.

Konstnärliga högskolor

Statlig huvudman

Dans och Cirkushögskolan DCH
Tidigare Danshögskolan (DH)

Dramatiska institutet DI
Fr.o.m. 1/1-11, Stockholms dramatiska högskola

Konstfack KF



Kungl. Konsthögskolan KKH

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm KMH

Operahögskolan i Stockholm OH

Stockholms dramatiska högskola  SDH
Fr.o.m. 1 januari 2011. Inkluderar även Dramatiska institutet och 
Teaterhögskolan.

Teaterhögskolan i Stockholm TH
Fr.o.m. 1/1-11, Stockholms dramatiska högskola

Enskild huvudman

Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI

Beckmans Designhögskola  BDH
Fr.o.m. 2003 rätt att utfärda konstnärlig högskoleexamen.

Vårdhögskolor

Enskild huvudman

Röda Korsets högskola RKH

Sophiahemmet Högskola SHH
Tidigare Sophiahemmets sjuksköterskeskola. Namnbyte 1/1 2003

Tidigare fristående Lärosäten

Blekinge internationella hälsohögskola BIH
Ingår i Högskolan Karlskrona/Ronneby 1/1 1999

Bohusläns Vårdhögskola BV
Ingår i Hälsohögskolan Väst i Vänersborg fr.o.m. 1/7 1997.

Ersta Högskola EH
Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta högskola har sedan 1/1 1998 
gemensam verksamhet.

Grafiska Institutet/ IHR. IHR
Ingår i Stockholms universitet fr.o.m 1/7 1994 

Hälsohögskolan i Jönköping HHJ
Ingår fr.o.m. 2002 i Högskolan i Jönköping

Hälsohögskolan i Stockholm HIS
Ingår i Karolinska institutet fr.o.m. 1/1 1998 

Hälsohögskolan Väst i Vänersborg HVV
Ingår i Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fr.o.m 1/1 2000.
Tidigare Vårdhögskolan i Vänersborg. Inkluderar även i Bohusläns 
Vårdhögskola fr.o.m. 1/7 1997.

Hälsohögskolan Väst, Skövde SV
Ingår i Högskolan i Skövde fr.o.m. 1/1 1999. Tidigare Skarborgs 
Vårdhögskola

Hälsohögskolan i Värmland HHV
Ingår i Karlstads universitet fr.o.m. 1/7 1998. 



Hälsohögskolan i Umeå HUM
Ingår i Umeå universitet fr.o.m. 1/1 1998 

Hälsouniversitet i Linköping HU
Ingår i Linköpings universitet fr.o.m 1/1 1996 

Ingesunds Musikhögskola IMH
Ingår fr.o.m. 2002 i Karlstads universitet

Kalmar läns vårdhögskola KVH
Ingår i Högskolan i Kalmar fr.o.m. 1/1 1998.

Lärarhögskolan i Stockholm LHS
Ingår i Stockholms universitet fr.o.m. 1/1 2008

Stiftelsen Stora Sköndal SSS
Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta högskola har sedan 1/1 1998 
gemensam verksamhet.

Vårdhögskolan Boden VBD
Ingår i Luleå tekniska universitet fr.o.m. 1/10 1999.

Vårdhögskolan i Borås VHB
Ingår i Högskolan Borås fr.o.m. 1/1 1999.

Vårdhögskolan i Eskilstuna VHE
Ingår i Mälardalens högskola fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan Falun VF
Ingår i Högskolan Dalarna fr.o.m. 1/1 1999.

Vårdhögskolan Gävle VG
Ingår i Högskolan i Gävle fr.o.m. 1/1 1999.

Vårdhögskolan i Göteborg VGÖ
Ingår i Göteborgs universitet from 1/7 1998.

Vårdhögskolan i Halland VH
Ingår i Högskolan i Halmstad fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan Kristianstad LHK
Ingår i Högskolan Kristianstad fr.o.m. 1/1 1998 

Vårdhögskolan Lund/Helsingborg VLH
Ingår i Lunds universitet from 1/4 1998.

Vårdhögskolan i Malmö VHM
Ingår i Malmö Högskola fr.o.m. 1/7 1998.

Vårdhögskolan i Växjö VHV
Ingår i Växjö universitet fr.o.m. 1/10 1998. 

Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik VSÖ
Ingår i Mitthögskolan fr.o.m. 1/7 1995

Vårdhögskolan i Uppsala VHU
Ingår i Uppsala universitet fr.o.m. 1/1 1998 

Vårdhögskolan i Västerås VVÄ
Ingår i Mälardalens högskola fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan i Örebro VHÖ
Ingår i Högskolan i Örebro fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan i Östersund VÖS
Ingår i Mitthögskolan fr.o.m. 1/7 1995 



Ämnesområden och  ämnen vid högskolor 
och universitet.

Enligt Högskoleverkets årsrapport 2011. Från Högskoleverket 17 
mars 2012.  Tabellbilaga (Rapport 2011:8 R). 
Tabell 4. Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrad 
per kön läsåret 2009/10 efter ämnesområde*.
(Helårsprestationer och prestationsgrad endast Ladokhögskolor)
    Av tabell 4 här endast skolornas namn.

Kategorier:

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Konstnärligt område
Medicin och odontologi
Naturvetenskap
Teknik
Vård och omsorg
Övrigt område

(Farmaci och Lant- och skogsbruk är placerat som naturvetenskap) 
(Vetenskap om ämnen på konstnärligt område är placerat på 
humaniora)

*Helårsstudenter inom okänt ämnesområde redovisas ej.
** Växjö universitet och Högskolan i Kalmar blev Linnéuniversitetet 
2010

Annan tabell:
Nya ämnesstruktur fr.o.m. 2009
Ämnen inom kategorierna.



Humaniora och teologi
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Chalmers tekniska högskola
Luleå tekniska universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Karlstads universitet
Mittuniversitetet
Linnéuniversitetet**
Örebro universitet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Jönköping
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Försvarshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Södertörns högskola
Beckmans Designhögskola
Ersta Sköndal högskola
Johannelunds teologiska högskola
 Teologiska Högskolan, Stockholm
Örebro teologiska högskola

Ämnen:

10  Humaniora och teologi

01 Historisk-filosofiska ämnen
AK1 Antikens kultur
AR2 Arkeologi
AV1 Arkivvetenskap
DT2 Dans- och teatervetenskap
ES2 Estetik
ET1 Etnologi
FI2 Filosofi
FV1 Filmvetenskap
HF9 Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen
HI2 Historia
IL1 Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria
KU2 Kulturvård
KV1 Konstvetenskap
KV2 Kulturvetenskap
LV1 Litteraturvetenskap
MV2 Musikvetenskap
RO1 Retorik

02 Journalistik, kommunikation och information
BV1 Biblioteks- och informationsvetenskap
JK9 Övrigt journalistik, kommunikation, information
JO1 Journalistik
MK1 Medie- o kommunikationsvetenskap
MP1 Medieproduktion

03  Språkvetenskapliga ämnen
AL1 Allmän språkvetenskap/lingvistik
AR1 Arabiska
AS1 Arameiska/syriska
BK1 Bosniska/kroatiska/serbiska



BU1 Bulgariska
DA1 Danska
EN1 Engelska
ES1 Estniska
FI1 Finska
FL1 Flerspråkigt inriktade ämnen
FR1 Franska
GR1 Grekiska
HE1 Hebreiska
HI1 Hindi
IN1 Indonesiska
IS1 Indologi och sanskrit
IT1 Italienska
JA1 Japanska
KI1 Kinesiska
KO1 Koreanska
KU1 Kurdiska
LA1 Latin
LE1 Lettiska
LI1 Litauiska
NE1 Nederländska
NG1 Nygrekiska
PO1 Polska
PR1 Persiska
PU1 Portugisiska
RU1 Rumänska
RY1 Ryska
SA1 Samiska
SP1 Spanska
SP2 Övriga språk
SS1 Svenska som andraspråk
SV1 Svenska/Nordiska Språk
SW1 Swahili
TA1 Tamil
TE1 Teckenspråk

TH1 Thai
TI1 Tibetanska
TJ1 Tjeckiska
TO2 Översättning och tolkning
TY1 Tyska
UN1 Ungerska

04  Religionsvetenskap
RV1 Religionsvetenskap
TL1 Teologi



Juridik och samhällsvetenskap
   Uppsala universitet
   Lunds universitet
   Göteborgs universitet
   Stockholms universitet
   Umeå universitet
   Linköpings universitet
   Karolinska institutet
   Kungl. Tekniska högskolan
   Chalmers tekniska högskola
   Luleå tekniska universitet
   Handelshögskolan i Stockholm
   Sveriges lantbruksuniversitet
   Karlstads universitet
   Mittuniversitetet
   Linnéuniversitetet**
   Örebro universitet
   Blekinge tekniska högskola
   Högskolan i Jönköping 
   Malmö högskola
   Mälardalens högskola
   Försvarshögskolan
   Gymnastik- och idrottshögskolan
   Högskolan i Borås
   Högskolan Dalarna
   Högskolan på Gotland
   Högskolan i Gävle
   Högskolan i Halmstad
   Högskolan Kristianstad
   Högskolan i Skövde
   Högskolan Väst
   Södertörns högskola
   Dans- och cirkushögskolan
   Konstfack
   Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
   Stockholms Musikpedagogiska Institut
   Ensk.psykoterapeututb.anordnare
   Ericastiftelsen
   Ersta Sköndal högskola        Teologiska Högskolan, Stockholm

Ämnen:
20 Juridik och samhällsvetenskap
06 Informatik/Data- och systemvetenskap
IF1 Informatik/Data- och systemvetenskap
07 Beteendevetenskap
BE9 Övrigt inom beteendevetenskap
HV1 Handikappvetenskap
KR1 Kriminologi
PE1 Pedagogik
PS1 Psykologi
PY1 Psykoterapi
SO1 Sociologi
SO2 Socialantropologi
SS2 Socialt arbete och social omsorg
UV1 Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
UV2 Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
UV3 Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
08 Ekonomi/administration
AF1 Administration och förvaltning
EH1 Ekonomisk historia
EK9 Övrigt inom ekonomi och administration
FE1 Företagsekonomi
LO1 Ledarskap, organisation och styrning
NA1 Nationalekonomi
09 Juridik
JU1 Juridik och rättsvetenskap
11 Övriga samhällsvetenskapliga ämnen
FU1 Freds- och utvecklingsstudier
KS1 Kultur- och samhällsgeografi
LL1 Länderkunskap/länderstudier
MH1 Måltids- och  hushållskunskap
MR1 Mänskliga rättigheter
SA9 Övrigt inom samhällsvetenskap
SH1 Samhällskunskap
ST1 Statistik
ST2 Statsvetenskap
SY1 Studie- och yrkesvägledning
TU1 Turism- och fritidsvetenskap



Konstnärligt område
   Uppsala universitet
   Lunds universitet
   Göteborgs universitet
   Umeå universitet
   Linköpings universitet
   Luleå tekniska universitet
   Karlstads universitet
   Mittuniversitetet
   Linnéuniversitetet**
   Örebro universitet
   Högskolan i Jönköping
   Malmö högskola
   Mälardalens högskola
   Högskolan i Borås
   Högskolan i Gävle
   Högskolan i Halmstad
   Högskolan Kristianstad
   Högskolan i Skövde
   Dans- och cirkushögskolan
   Dramatiska institutet
   Konstfack
   Kungl. Konsthögskolan
   Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
   Operahögskolan i Stockholm
   Teaterhögskolan i Stockholm
   Beckmans Designhögskola
   Ersta Sköndal högskola
   Sophiahemmet Högskola

Ämnen:

80 Konstnärligt område

44 Konst
DE1 Design
FF1 Författande
FK2 Fri konst
KH1 Konsthantverk
KO9 Övrigt inom konst

45 Musik
MU1 Musik

47 Teater, film och dans
CI1 Cirkus
DA2 Dans
FM1 Film
KO2 Koreografi
MC1 Musikdramatisk scenframställning och gestaltning

RE1 Regi
SM1 Scen och medier
TF9 Övrigt inom teater, film och dans



Medicin och odontologi
   Uppsala universitet
   Lunds universitet
   Göteborgs universitet
   Umeå universitet
   Linköpings universitet
   Karolinska institutet
   Luleå tekniska universitet
   Sveriges lantbruksuniversitet
   Karlstads universitet
   Mittuniversitetet
   Linnéuniversitetet**
   Örebro universitet
   Blekinge tekniska högskola
   Högskolan i Jönköping
   Malmö högskola
   Mälardalens högskola
   Högskolan i Borås
   Högskolan Dalarna
   Högskolan i Gävle
   Högskolan i Halmstad
   Högskolan Kristianstad
   Högskolan i Skövde
   Högskolan Väst
   Röda Korsets Högskola
   Sophiahemmet Högskola

Ämnen:

60 Medicin och odontologi

35 Medicin
ME1 Medicin

36 Odontologi
OD1 Odontologi
TO1 Tandteknik och oral hälsa

37 Veterinärmedicin
DJ1 Djuromvårdnad
VE1 Veterinärmedicin

38 Övrigt
BL1 Biomedicinsk laboratorievetenskap
ME9 Övrigt inom medicin
MT2 Medicinska tekniker



Naturvetenskap
   Uppsala universitet
   Lunds universitet
   Göteborgs universitet
   Stockholms universitet
   Umeå universitet
   Linköpings universitet
   Karolinska institutet
   Kungl. Tekniska högskolan
   Chalmers tekniska högskola
   Luleå tekniska universitet
   Sveriges lantbruksuniversitet
   Karlstads universitet
   Mittuniversitetet
   Linnéuniversitetet**
   Örebro universitet
   Blekinge tekniska högskola
   Högskolan i Jönköping
   Malmö högskola
   Mälardalens högskola
   Högskolan i Borås
   Högskolan Dalarna
   Högskolan på Gotland
   Högskolan i Gävle
   Högskolan i Halmstad
   Högskolan Kristianstad
   Högskolan i Skövde
   Högskolan Väst
   Södertörns högskola
   Gammelkroppa skogsskola

Ämnen

40 Naturvetenskap

13 Biologi
BI1 Biologi
BT1 Bioteknik
MB1 Medicinsk biologi
MV1 Miljövetenskap
NU1 Nutrition

15 Farmaci
FC1 Farmaci
FK1 Farmakologi

16 Fysik
FY1 Fysik

17 Geovetenskap
GN1 Geovetenskap och naturgeografi

18 Kemi
KE1 Kemi

19 Lant- och skogsbruk
FV2 Fiske och vattenbruk
LV2 Lantbruksvetenskap
SK1 Skogsvetenskap
TV1 Trädgårdsvetenskap

20 Matematik
MA1 Matematik
MS1 Matematisk statistik

21 Övrigt
HD1 Husdjursvetenskap
LM1 Livsmedelsvetenskap
NA9 Övrigt inom naturvetenskap



Teknik
   Uppsala universitet
   Lunds universitet
   Göteborgs universitet
   Stockholms universitet
   Umeå universitet 
   Linköpings universitet
   Kungl. Tekniska högskolan
   Chalmers tekniska högskola
   Luleå tekniska universitet 
   Sveriges lantbruksuniversitet
   Karlstads universitet
   Mittuniversitetet
   Linnéuniversitetet** 
   Örebro universitet
   Blekinge tekniska högskola
   Högskolan i Jönköping 
   Malmö högskola
   Mälardalens högskola
   Försvarshögskolan
   Gymnastik- och idrottshögskolan
   Högskolan i Borås
   Högskolan Dalarna
   Högskolan på Gotland
   Högskolan i Gävle
   Högskolan i Halmstad
   Högskolan Kristianstad
   Högskolan i Skövde
   Högskolan Väst
   Södertörns högskola

Ämnen:
45 Teknik
23 Arkitektur
AR3 Arkitektur
LA2 Landskapsarkitektur
24 Byggnadsteknik/Väg- och vatten
BY1 Byggteknik
VV1 Väg- och vattenbyggnad
25 Datateknik
DT1 Datateknik
26 Elektroteknik
EL1 Elektronik
EN2 Energiteknik
ET2 Elektroteknik
27 Industriell ekonomi och organisation
IE1 Industriell ekonomi och organisation
28 Kemiteknik
KT1 Kemiteknik
29 Lantmäteri
GI1 Geografisk informationsteknik och lantmäteri
30 Maskinteknik
FT1 Farkostteknik
MT1 Maskinteknik
31 Samhällsbyggnadsteknik
FP1 Fysisk planering
SB1 Samhällsbyggnadsteknik
32 Teknisk fysik
TF1 Teknisk fysik
33 Övrig teknik
AT1 Automatiseringsteknik
BM1 Berg- och mineralteknik
MA2 Materialteknik
RY2 Rymdteknik
TE9 Övriga tekniska ämnen
TT1 Träfysik och träteknologi
TX1 Textilteknologi



Vård och omsorg
   Uppsala universitet 
   Lunds universitet
   Göteborgs universitet
   Stockholms universitet
   Umeå universitet
   Linköpings universitet
   Karolinska institutet
   Luleå tekniska universitet
   Karlstads universitet
   Mittuniversitetet
   Linnéuniversitetet**
   Örebro universitet
   Blekinge tekniska högskola
   Högskolan i Jönköping
   Malmö högskola
   Mälardalens högskola
   Gymnastik- och idrottshögskolan
   Högskolan i Borås
   Högskolan Dalarna
   Högskolan i Gävle
   Högskolan i Halmstad
   Högskolan Kristianstad
   Högskolan i Skövde
   Högskolan Väst
   Ersta Sköndal högskola
   Röda Korsets Högskola
   Sophiahemmet Högskola

Ämnen:

70 Vård och omsorg

39 Omvårdnad
FH1 Folkhälsovetenskap
HS1 Hälso- och sjukvårdsutveckling
OM1 Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
OM9 Övrigt inom omvårdnad

40 Rehabilitering
TR1 Terapi, rehabilitering och kostbehandling



Övrigt område
   Uppsala universitet
   Lunds universitet
   Göteborgs universitet
   Stockholms universitet
   Umeå universitet
   Linköpings universitet
   Chalmers tekniska högskola
   Luleå tekniska universitet
   Sveriges lantbruksuniversitet
   Karlstads universitet
   Mittuniversitetet
   Linnéuniversitetet** 
   Örebro universitet
   Blekinge tekniska högskola
   Högskolan i Jönköping
   Malmö högskola
   Mälardalens högskola
   Försvarshögskolan
   Gymnastik- och idrottshögskolan
   Högskolan i Borås
   Högskolan Dalarna
   Högskolan på Gotland
   Högskolan i Gävle
   Högskolan i Halmstad
   Högskolan Kristianstad
   Högskolan Väst
   Södertörns högskola

Ämnen:

90 Övrigt område

49 Tvärvetenskap
AE1 Arbetsvetenskap och ergonomi
BU2 Barn- och ungdomsstudier
GS1 Genusstudier
MM1 Miljövård och miljöskydd
TS1 Teknik i samhällsperspektiv
TV9 Övriga tvärvetenskapliga studier

74 Idrott och friskvård
FV3 Friskvård
ID1 Idrott/idrottsvetenskap

75 Transport
LF1 Luftfart
SJ1 Sjöfart
TP9 Övrigt inom transportsektorn

76 Militär utbildning
KV3 Krigsvetenskap

99 Okänt
ÖÄ9 Utlandsstudier, Okänt



Standard för svensk indelning av 
forskningsämnen 2011.
Från Högskoleverket 19 mars 2012.

1 Naturvetenskap

101 Matematik
10101Matematisk analys
10102 Geometri 
10103 Algebra och logik
10104 Diskret matematik 
10105 Beräkningsmatematik
10106 Sannolikhetsteori och statistik
10199 Annan matematik

102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 
10201 Datavetenskap (datalogi)
10202 Systemvetenskap, informationssystem och informatik 
 (samhällsvetenskaplig inriktning under 50804)
10203 Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610)
10204 Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) 
 (Samhällsvetenskapliga aspekter under 50803)
10205 Programvaruteknik
10206 Datorteknik
10207 Datorseende och robotik (autonoma system)
10208 Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
10209 Medieteknik
10299 Annan data- och informationsvetenskap

103 Fysik
10301 Subatomär fysik
Häri ingår:
fält- och partikelfysik
astropartikelfysik
kärnfysik
10302 Atom- och molekylfysik och optik 
Häri ingår:
kemisk fysik
laseroptik
kvantoptik
10303 Fusion, plasma och rymdfysik 
10304 Den kondenserade materiens fysik 
10305 Astronomi, astrofysik och kosmologi
10306 Acceleratorfysik och instrumentering 
10399 Annan fysik 

104 Kemi
10401 Analytisk kemi
10402 Fysikalisk kemi
Häri ingår:
kolloidkemi 
10403 Materialkemi 
10404 Oorganisk kemi
Häri ingår:
elektrokemi
kärnkemi
10405 Organisk kemi
10406 Polymerkemi 
10407 Teoretisk kemi
Häri ingår:
kvantkemi 
10499 Annan kemi



105 Geovetenskap och miljövetenskap
10501 Klimatforskning
10502 Miljövetenskap (Samhällsvetenskapliga aspekter under 507) 
10503 Multidisciplinär geovetenskap 
10504 Geologi
10505 Geofysik
10506 Geokemi 
10507 Naturgeografi 
10508 Meteorologi och atmosfärforskning 
10509 Oceanografi, hydrologi och vattenresurser 
10599 Annan geovetenskap och miljövetenskap

106 Biologi (Medicinska tillämpningar under 3 och 
 lantbruksvetenskapliga under 4)
10601 Strukturbiologi 
10602 Biokemi och molekylärbiologi
Häri ingår:
biokemisk metodik
10603 Biofysik
10604 Cellbiologi
10605 Immunologi (medicinsk under 30110 och lantbruksvetenskaplig 
 under 40302)
10606 Mikrobiologi (medicinsk under 30109 och 
 lantbruksvetenskaplig under 40302)
Häri ingår:
virologi
mykologi 
10607 Botanik 
Häri ingår:
växtfysiologi
10608 Zoologi

Häri ingår:
zoofysiologi
morfologi
ornitologi
entomologi
10609 Genetik (medicinsk under 30107 och lantbruksvetenskaplig 
 under 40402)
10610 Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 
10203)
10611 Ekologi 
Häri ingår:
akvatisk ekologi
terrester ekologi
bevarandebiologi
10612 Biologisk systematik
10613 Etologi 
10614 Utvecklingsbiologi
10615 Evolutionsbiologi
10699 Annan biologi

107 Annan naturvetenskap
10799 Övrig annan naturvetenskap



2 Teknik 
201 Samhällsbyggnadsteknik
20101 Arkitekturteknik
20102 Byggproduktion
20103 Husbyggnad
20104 Infrastrukturteknik
20105 Transportteknik och logistik
20106 Geoteknik
20107 Vattenteknik 
20108 Miljöanalys och bygginformationsteknik
20199 Annan samhällsbyggnadsteknik

202 Elektroteknik och elektronik
20201 Robotteknik och automation
20202 Reglerteknik
20203 Kommunikationssystem
20204 Telekommunikation
20205 Signalbehandling
20206 Datorsystem
20207 Inbäddad systemteknik
20299 Annan elektroteknik och elektronik

203 Maskinteknik
20301 Teknisk mekanik
20302 Rymd- och flygteknik
20303 Farkostteknik
20304 Energiteknik
20305 Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
20306 Strömningsmekanik och akustik
20307 Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

20308 Tribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning)
20399 Annan maskinteknik 
Häri ingår:
logistik
förbränningsteknik
återvinningsteknik

204 Kemiteknik
20401 Kemiska processer
20402 Korrosionsteknik
20403 Polymerteknologi
20404 Farmaceutisk synteskemi 
20499 Annan kemiteknik

205 Materialteknik
20501 Keramteknik
20502 Kompositmaterial och -teknik
20503 Pappers-, massa- och fiberteknik
20504 Textil-, gummi- och polymermaterial
20505 Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
20506 Metallurgi och metalliska material
20599 Annan materialteknik

206 Medicinteknik
20601 Medicinsk laboratorie- och mätteknik
20602 Medicinsk material- och protesteknik
20603 Medicinsk bildbehandling
20604 Medicinsk apparatteknik
20605 Medicinsk ergonomi
20699 Annan medicintekni



207 Naturresursteknik
20701 Geofysisk teknik
20702 Energisystem
20703 Fjärranalysteknik
20704 Mineral- och gruvteknik
20705 Marin teknik
20706 Havs- och vattendragsteknik
20707 Miljöledning
20799 Annan naturresursteknik

208 Miljöbioteknik
20801 Biosanering
20802 Diagnostisk bioteknologi
20803 Vattenbehandling
20804 Bioteknisk etik
20899 Annan miljöbioteknik
209 Industriell bioteknik
20901 Bioprocessteknik
20902 Biokemikalier
20903 Biomaterial
20904 Bioenergi
20905 Läkemedelsbioteknik
20906 Biokatalys och enzymteknik
20907 Bioteknisk apparatteknik
20908Medicinsk bioteknik
20999 Annan industriell bioteknik
210 Nanoteknik
21001 Nanoteknik
211 Annan teknik
21101 Livsmedelsteknik
21102 Mediateknik
21103 Interaktionsteknik
21199 Övrig annan teknik

3 Medicin och hälsovetenskap

301 Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
30101 Farmaceutiska vetenskaper
30102 Farmakologi och toxikologi
30103 Läkemedelskemi
30104 Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
30105 Neurovetenskaper
30106 Fysiologi
30107 Medicinsk genetik
30108 Cell- och molekylärbiologi
30109 Mikrobiologi inom det medicinska området
30110 Immunologi inom det medicinska området
30199 Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper

302 Klinisk medicin
30201 Anestesi och intensivvård
30202 Hematologi
30203 Cancer och onkologi
30204 Dermatologi och venereologi
30205 Endokrinologi och diabetes
30206 Kardiologi
30207 Neurologi
30208 Radiologi och bildbehandling
30209 Infektionsmedicin 
30210 Reumatologi och inflammation
30211 Ortopedi
30212 Kirurgi
30213 Gastroenterologi
30214 Urologi och njurmedicin
30215 Psykiatri
30216 Odontologi
30217 Oftalmologi
30218 Oto-rhino-laryngologi



30219 Lungmedicin och allergi
30220 Reproduktionsmedicin och gynekologi
30221 Pediatrik
30222 Geriatrik 
30223 Klinisk laboratoriemedicin
30224 Allmänmedicin
30299 Annan klinisk medicin
303 Hälsovetenskap
30301 Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och 
hälsoekonomi
30302 Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och 
epidemiologi
30303 Arbetsmedicin och miljömedicin
30304 Näringslära
30305 Omvårdnad
30306 Arbetsterapi
30307 Sjukgymnastik
30308 Idrottsvetenskap
30309 Beroendelära
30310 Medicinsk etik
30399 Annan hälsovetenskap
304 Medicinsk bioteknologi
30401 Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. 
 stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi 
 eller biofarmaci)
30402 Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
30403 Biomaterialvetenskap
30499 Annan medicinsk bioteknologi
305 Annan medicin och hälsovetenskap
30501 Rättsmedicin
30502 Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning 
 (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) 
30599 Övrig annan medicin och hälsovetenskap

4 Lantbruksvetenskap

401 Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
40101 Jordbruksvetenskap
Häri ingår:
växtproduktion
genetik
förädling
växtskydd
patologi
jordbruksekologi
agroteknologi
agrarhistoria
40102 Trädgårdsvetenskap/hortikultur 
40103 Livsmedelsvetenskap
Häri ingår:
produktkvalitet
vegetabilier
mjölk
kött
fisk
40104 Skogsvetenskap
Häri ingår:
inventering
planering
skötsel
produktion
föryngring
hushållning
genetik
mykologi



patologi
skogsteknologi
skogshistoria
40105 Trävetenskap
Häri ingår:
träteknologi
40106 Markvetenskap
Häri ingår:
biogeofysik
biogeokemi
markmikrobiologi
växt-mark interaktioner
40107 Fisk- och akvakulturforskning 
Häri ingår:
fiskodling
genetik
avel
fiskpopulationsbiologi
fisketologi
40108 Landskapsarkitektur 
Häri ingår:
planering
design
vård

402 Husdjursvetenskap
40201 Husdjursvetenskap
Häri ingår:
utfodring och vård
etologi
genetik och avel

husdjurshygien
nutrition och vård
djuretik

403 Veterinärmedicin
40301 Medicinsk biovetenskap
Häri ingår:
anatomi
fysiologi
biokemi
40302 Patobiologi 
Häri ingår:
immunologi
mikrobiologi
patologi
toxikologi
farmakologi
livsmedelssäkerhet
40303 Klinisk vetenskap
Häri ingår:
anestesiologi
diagnostik
djuromvårdnad
epidemiologi
kirurgi
medicin
reproduktion
40304 Annan veterinärmedicin
Häri ingår:
djuretik



404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur
40401 Växtbioteknologi
Häri ingår:
skogsbioteknologi
genteknologi 
40402 Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
Häri ingår:
mikroorganismer
svampar
växter och djur inom lantbruksvetenskapsområdet

405 Annan lantbruksvetenskap 
40501 Förnyelsebar bioenergi
40502 Vilt- och fiskeförvaltning
Häri ingår:
jakt
40503 Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet 
40504 Miljö- och naturvårdsvetenskap 
Häri ingår:
biodiversitet
risk 
etikforskning
40599 Övrig annan lantbruksvetenskap

5 Samhällsvetenskap

501 Psykologi
50101 Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
50102 Tillämpad psykologi 
Häri ingår:
klinisk psykologi
psykoterapi

502 Ekonomi och näringsliv
50201 Nationalekonomi 
50202 Företagsekonomi
50203 Ekonomisk historia

503 Utbildningsvetenskap
50301 Pedagogik
Häri ingår:
special- och andra inriktningar av pedagogik
50302 Didaktik 
Häri ingår:
allmän- och ämnesdidaktik
50303 Lärande
50304 Pedagogiskt arbete

504 Sociologi
50401 Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och 
 socialantropologi)l 
50402 Socialt arbete
50403Socialpsykologi 
50404 Socialantropologi

505 Juridik
50501 Juridik (exklusive juridik och samhälle)
50502 Juridik och samhälle



Häri ingår:
rättssociologi
kriminologi

506 Statsvetenskap
50601 Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och 
globaliseringsstudier)
50602 Studier av offentlig förvaltning
50603 Globaliseringsstudier

507
Social och ekonomisk geografi
Social and Economic Geography
50701 Kulturgeografi
50702 Ekonomisk geografi
Häri ingår:
teman som t.ex. turism

508 Medie- och kommunikationsvetenskap
50801 Medievetenskap
50802 Kommunikationsvetenskap
50803 Mänsklig interaktion med IKT
50804 Systemvetenskap, informationssystem och informatik med 
samhällsvetenskaplig inriktning

509 Annan samhällsvetenskap
50901 Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Häri ingår:
freds- och konfliktforskning
studier om ett hållbart samhälle
50902 Genusstudier
50903 Arbetslivsstudier
50904 Internationell migration och etniska relationer (IMER)
50999 Övrig annan samhällsvetenskap

6 Humaniora

601 Historia och arkeologi 
60101 Historia
60102 Teknikhistoria
60103 Arkeologi

602 Språk och litteratur
60201 Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik
60202 Studier av enskilda språk
60203 Litteraturvetenskap
Häri ingår:
litteraturteori
60204 Litteraturstudier
Häri ingår:
litteraturer från särskilda språkområden

603 Filosofi, etik och religion
60301 Filosofi
60302 Etik
60303 Religionsvetenskap
Häri ingår:
religionsbeteendevetenskap
tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi
bibelvetenskap
kyrkovetenskap
kyrkohistoria
60304 Religionshistoria
60305 Idé- och lärdomshistoria 



604 Konst
60401 Bildkonst
60402 Musik
60403 Litterär gestaltning 
60404 Scenkonst
60405 Arkitektur
60406 Design
60407 Konstvetenskap
60408 Musikvetenskap
60409 Teatervetenskap
60410 Filmvetenskap

605 Annan humaniora  
60501 Antikvetenskap
60502 Kulturstudier
60503 Etnologi
60599 Övrig annan humaniora



Avlagda examina vid universitet och 
högskolor. 
Enligt tabell 3 i Högskoleverkets årsrapport 2011. 
Från HSV 17 mars 2012.

Tabell 3. Antal avlagda examina i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå läsåren 2005/06–2009/10. Generella examina per 
inriktning (SUN), konstnärliga examina och yrkesexamina.
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10. 
Här endast examensnamnen och vissa antal 2009/10.

Generella examina                                                 31 487

Högskoleexamen        1 391
humaniora och konst 
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning 
hälso- och sjukvård samt social omsorg
pedagogik och lärarutbildning
tjänster
lant- skogsbruk, djursjukvård

Kandidatexamen     16 594
humaniora och konst
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm 
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning 
hälso- och sjukvård samt social omsorg 

pedagogik och lärarutbildning
tjänster
lant- skogsbruk, djursjukvård

Magisterexamen (1993)      5 600
humaniora och konst
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm 
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning
hälso- och sjukvård samt social omsorg
pedagogik och lärarutbildning
tjänster
lant- skogsbruk, djursjukvård

Magisterexamen m. ämnesbredd       467
humaniora och konst
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning 
hälso- och sjukvård samt social omsorg
pedagogik och lärarutbildning
tjänster 
lant- skogsbruk, djursjukvård

Magisterexamen (2007)     3 577
humaniora och konst
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning
hälso- och sjukvård samt social omsorg
pedagogik och lärarutbildning



tjänster
lant- skogsbruk, djursjukvård

Masterexamen       3 858
humaniora och konst
samhällsvetenskap, juridik, handel, adm 
naturvetenskap, matematik och data
teknik och tillverkning
hälso- och sjukvård samt social omsorg
pedagogik och lärarutbildning
tjänster
lant- skogsbruk, djursjukvård

Konstnärliga examina         561
Konstnärlig högskoleexamen 
Konstnärlig kandidatexamen
Konstnärlig magisterexamen
Konstnärlig masterexamen

Yrkesexamina     28 305
Agronomexamen
Apotekarexamen
Arbetsterapeutexamen 
Arkitektexamen
Audionomexamen
Barnmorskeexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Brandingenjörsexamen
Civilekonomexamen

Civilingenjörsexamen
Bioteknik
Datateknik
Elektroteknik
Industriell ekonomi 
Informationsteknologi
Kemiteknik
Lantmäteri 
Maskinteknik
Medieteknik 
Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk design
Teknisk fysik
Teknisk fysik o elektr 
Väg- och vattenbyggnad
Övriga inriktningar

Dietistexamen 
Djursjukvårdarexamen
Folkhögskollärarexamen
Hippologexamen
Hortonomexamen

Högskoleingenjörsexamen
Bygg
Data
Elektro
Energi
Industriell ekonomi
Kemi
Maskin
Övriga inriktningar



Juristexamen
Jägmästarexamen
Konstn högskoleexamen dans
Konstn högskoleexamen konst o design
Konstn högskoleexamen musik
Konstn högskoleexamen scen o medier
Landskapsarkitektexamen
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen
Logopedexamen
Läkarexamen

Lärarexamen
Fritidshem
Fritidshem/grundsk tidiga år
Förskola/fritidshem/grundsk tidiga år
Förskola/förskolekl/grundsk tidiga år 7
Förskola/förskoleklass
Förskola/förskoleklass/fritidshem
Grundskolans tidigare år
Grundskolans tidigare och senare år
Grundskolans senare år
Grundskolans senare år/gymnasieskolan
därav yrkeslärare
Gymnasieskolan
därav yrkeslärare 
Övriga kombinationer av verksamheter 

Maskinteknikerexamen
Officersexamen
Optikerexamen

Organistexamen
Ortopedingenjörsexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen 
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjukhusfysikerexamen
Sjuksköterskeexamen
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen
Skogsmästarexamen
Skogsteknikerexamen
Social omsorgsexamen
Socionomexamen
Specialistsjuksköterskeexamen 
Speciallärarexamen 
Specialpedagogexamen 
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen
Tandteknikerexamen
Teologie kandidatexamen
Trädgårdsingenjörsexamen 
Veterinärexamen 
Yrkeshögskoleexamen
Yrkesteknisk högskoleexamen

Äldre examina ej motsv generella 
el. yrkesexamina       8



Personal (helår) 2010  / vetenskapsområde
Personal (helår) / vetenskapsområde
(fr.o.m. 2001 används ny statistikkälla för att beskriva lärosätenas 
personal. Observera att personalgruppernas definitioner till viss del 
inte överensstämmer med föregående års och att en del personal kan 
ha fått ändrad grupptillhörighet).

BEGREPP
- Helårspersoner (helår): Total arbetstid dividerad med normalarbetstid 
för en heltidsarbetande.

- Personalgrupper: Samtlig personal: professorer, forskarassistenter, 
lektorer, adjunkter, gäst- och timlärare, annan forskande och 
undervisande personal (amanuens, forskare, forskningsassistent m.fl.), 
forskarstuderande (anställda som doktorand eller assistenttjänst med 
utbildningsbidrag), administrativ personal, bibliotekspersonal, teknisk 
personal, lokalvårdare samt arvodister. Lokalvårdare ingår fr. o. m. 
2008 i kategorin teknisk personal. I statistiken ingick biträdande 
lektorer i gruppen lektorer t.o.m. 2007 men från 2008 ingår biträdande 
lektorer i gruppen forskarassistenter.

- Vetenskapsområde: I vanliga fall en indelning för statsmakternas 
fördelning av resurser (t.o.m. 2008), och med vetenskapsområde följer 
rätt att anordna forskarutbildning och utfärda forskarexamina (t.o.m. 
2010). Men när det gäller personalstatistiken har lärosätena inte styrts 
av, inom vilket/vilka vetenskapområde/n de har rätt att utfärda dok-
torsexamen. Lärosätena har själva bestämt till vilket vetenskapsom-
råde som varje anställd hör. I den mån en klar anknytning till ett 
vetenskapsområde saknas har gemensamt/övrigt angivits som 
vetenskapsområde. SLU räknas som eget vetenskapsområde, dit all 
personal vid SLU hör. De sex vetenskapsområdena för personal är: 
humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt, 
tekniskt, SLU samt övrigt/gemensamt.

Beckmans designhögskola   17,8
Blekinge tekniska högskola   518,9
Chalmers tekniska högskola   2 415,7
Dans- och cirkushögskolan   65,0
Dramatiska institutet    53,0
Ericastiftelsen    10,2
Ersta Sköndal högskola   119,1
Försvarshögskolan    338,5
Gammelkroppa skogsskola   10,8
Gymnastik- och idrottshögskolan  89,9
Göteborgs universitet   4 782,9
Handelshögskolan i Stockholm  224,0
Högskolan Dalarna    615,7
Högskolan Kristianstad   464,3
Högskolan Väst    493,8
Högskolan i Borås    618,6
Högskolan i Gävle    557,1
Högskolan i Halmstad   514,5
Högskolan i Jönköping   728,6
Högskolan i Skövde    452,0
Högskolan på Gotland   187,0
Johannelunds teologiska högskola  15,7
Karlstads universitet    1 056,0
Karolinska institutet    4 203,7
Konstfack     142,1
Kungl. Konsthögskolan   49,0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 174,7
Kungl. Tekniska högskolan   3 264,2
Linköpings universitet   3 138,5
Linnéuniversitetet    1 660,3
Luleå tekniska universitet   1 302,7
Lunds universitet    6 064,6
Malmö högskola    1 257,6
Mittuniversitetet    916,7
Mälardalens högskola   833,9



Newmaninstitutet    7,9
Operahögskolan i Stockholm  21,4
Röda Korsets högskola   52,2
Sophiahemmet högskola   56,8
Stockholms Musikpedagogiska Institut 15,8
Stockholms universitet   4 108,0
Sveriges lantbruksuniversitet  2 990,7
Södertörns högskola    704,8
Teaterhögskolan i Stockholm  34,7
Teologiska Högskolan Stockholm  18,4
Umeå universitet    3 671,0
Uppsala universitet    4 985,2
Örebro teologiska högskola   13,6
Örebro universitet    1 024,2
Övr. enskilda anordn. psykoterapeututb. 14,3
Summa                                                       55 946,5

Efter personaltyp
Personal (helår) 2010 / vetenskapsområde
Adjunkt, helårs    5 737,4
Administrativ personal, helårs  10 719,0
Annan forsk./underv. personal, helårs 5 501,4
Arvodister, helårs    1 759,2
Bibliotekspersonal, helårs   1 261,7
Forskarassistent, helårs   1 306,1
Forskarstuderande, helårs   8 471,2
Gäst-/Timlärare, helårs   447,7
Lektor, helårs     7 120,2
Professor, helårs    4 514,9
Teknisk personal, helårs   8 237,5
Summa                                                         55 078.1

Professorer
Personal (helår) 2010/ vetenskapsområde
Beckmans designhögskola   0,5
Blekinge tekniska högskola   27,2
Chalmers tekniska högskola   181,9
Dans- och cirkushögskolan   2,4
Dramatiska institutet    7,7
Ersta Sköndal högskola   5,4
Försvarshögskolan    11,8
Gymnastik- och idrottshögskolan  3,0
Göteborgs universitet   479,0
Handelshögskolan i Stockholm  32,4
Högskolan Dalarna    23,2
Högskolan Kristianstad   11,3
Högskolan Väst    14,4
Högskolan i Borås    27,8
Högskolan i Gävle    24,8
Högskolan i Halmstad   30,0
Högskolan i Jönköping   46,8
Högskolan i Skövde    16,2
Högskolan på Gotland   10,0
Karlstads universitet    59,1
Karolinska institutet    344,4
Konstfack     13,9
Kungl. Konsthögskolan   9,0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 27,9
Kungl. Tekniska högskolan   290,6
Linköpings universitet   288,2
Linnéuniversitetet    88,9
Luleå tekniska universitet   97,6
Lunds universitet    600,3



Malmö högskola    53,6
Mittuniversitetet    64,4
Mälardalens högskola   38,0
Operahögskolan i Stockholm  1,5
Röda Korsets högskola   0,6
Sophiahemmet högskola   1,0
Stockholms universitet   417,8
Sveriges lantbruksuniversitet  224,1
Södertörns högskola    47,4
Teaterhögskolan i Stockholm  3,2
Teologiska Högskolan Stockholm  0,7
Umeå universitet    295,6
Uppsala universitet    515,9
Örebro universitet    74,8
Övr. enskilda anordn. psykoterapeututb. 0,5
Summa                                                        4517,8

Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå höstterminen 2010.
Totalt 369 292    Kvinnor/män % 59/41

Antal lärare inkl professorer ca 26 000. Övrig personal ca 29 000.

Antal personal per professor   55500 / 4500  = 12.3

Antal studenter per personal  369292/55500 = 6,7

Antal studenter per professor 369292/ 4500 = 82,1

Antal studenter per lärare  369292/ca26000 = 14,2

Universiteten och högskolorna  redovisar i bästa fall antalet lärare inkl 
professorer på istitutionerna = summa ca 26 000 st. Att föreckna dem 
skulle ta ca 500 sidor, det  är inte möjligt att göra nu. 
   Att sortera ut 4500 professorer och ange institutionsnamn skulle ta ca 
20 st per sida, summa ca 225 sidor.  
   Antalet institutioner är inte klarlagt. Uppsala universitet har ca 20 
fakulteter o d och ca 5000 personal = 250 personal per fakultet. Med 
summa 55000 personal för alla skulle det göra ca 220 fakulteter. Om 
de har 4 institutioner per fakultet gör det ca 1100 institutioner, som kan 
förtecknas på ca 55 sidor.



Professorer enligt Sveriges statskalender 
1976 (SK 76)
Antal professorer, bitr och adj professorer samt särskilda forskartjäns-
ter motsvarande professurer. Fördelade på huvudområdena 10 - 99.

1           51
Flosofi o d       24
Psykologi o d      27

2 Religion,teologi od     18    18

3         101
31 Statistik, demografi o d      9
32 Statsvetenskap o d     11
33 Nationalekonomi o d     19
34 Juridik o d      59
35 Se 32
36/39 Socialpolitik o d       3

4

5         320
51 Matematik o d      45
52 Astronomi, geodesi o d     15
53 Fysik o d       83
54 Kemi od       48
55 Geologi, hydrologi, meteorologi o d   30
56 Paleontologi, arkeologi o d      9
57 Biologi , naturgegrafi o d    58
58 Botanik o d      14
59 Zoologi o d      18

6         774
60 Ekonomisk geografi o d       8
61 Medicin, farmakologi,veterinärmedicin od        484
62 Ingeniörskonstruktioner o d             167
63 Lantbruk, skogsbruk, fiske o d    93
64 Hushållsekonomi o d       0
65 Företagsekonomi o d    22

66/68 Varuproduktion se 62 och 65
69 Produktion av byggnader och anläggningar
se 62 och 65

7         81
70 Konst-och kulturhistoria od    10
71 Stadsplanering o d     18
72 Arkitektur, miljökonst od    17
73/77 Föremåls-och bildkonst o d      9
78 Musik o d         4
79 Sociologi och social miljö o d    23

8         80
80 Språk o d       67
81 Litteraturhistoria o d     13
82/89 Se 81

9 Historia o d      16  16

Summa                1441



Den svenska högskolan. Adresslista.
Från högskoleverket 17 februari 2012.

Den svenska högskolan
Högskolesektorn
Universitet och högskolor
 Verksamheten
 Organisation
 Finansiering
 Historik
 Universitet eller högskola?
Adresslista i bokstavsordning
             Adresslista i kategorier 
Utbildning på universitet och högskolor
Forskning
Svensk-engelsk ordbok
Högskolan och arbetsmarknaden
Nationell referensram för examina (NQF)

Adresslista i kategorier
    I Sverige finns det 47 universitet och högskolor som får utfärda 
svenska examina. 35 av dessa är statliga.  26 lärosäten har tillstånd att 
utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, övriga 
har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå. 
Dessutom finns det 5 enskilda utbildare som bara har examenstillstånd 
inom psykoterapi.
     Nedan finns en adresslista uppdelad efter vilken kategori av 
lärosäte det gäller; lärosäten med tillstånd att utfärda examina inom 
grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning, lärosäten 
med tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå, 
enbart examens-tillstånd inom psykoterapi. Den visar också om 
högskolan är statlig eller drivs av en enskild utbildningsanordnare.

Lärosäten med tillstånd att utfärda examina 
inom grundläggande högskoleutbildning 
och forskarutbildning

Statlig huvudman

Blekinge tekniska högskola 
371 79 KARLSKRONA 
Tfn: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 50 57 
E-post: registrator@bth.se 
Webb: http://www.bth.se/ 

Gymnastik- och idrottshögskolan 
Box 5626 114 86 STOCKHOLM 
Tfn: 08-402 22 00 Fax: 08-402 22 80 
E-post: registrator@gih.se 
Webb: http://www.gih.se 

Göteborgs universitet 
Box 100 405 30 GÖTEBORG 
Tfn: 031-786 00 00 Fax: 031-786 10 64 
E-post: info@gu.se 
Webb: http://www.gu.se/ 

Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS 
Tfn: 033-435 40 00 Fax: 033-435 40 01 
E-post: registrator@hb.se 
Webb: http://www.hb.se/ 

http://hsv.se/densvenskahogskolan.4.539a949110f3d5914ec800056443.html
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http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/organisation.4.539a949110f3d5914ec800063573.html
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http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/historik.4.539a949110f3d5914ec800062272.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/historik.4.539a949110f3d5914ec800062272.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/universitetellerhogskola.4.539a949110f3d5914ec800063518.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/universitetellerhogskola.4.539a949110f3d5914ec800063518.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning.4.539a949110f3d5914ec800062390.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning.4.539a949110f3d5914ec800062390.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning/adresslistaikategorier.4.4dfb54fa12d0dded89580001181.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning/adresslistaikategorier.4.4dfb54fa12d0dded89580001181.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor.4.539a949110f3d5914ec800057957.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor.4.539a949110f3d5914ec800057957.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/forskning.4.539a949110f3d5914ec800056629.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/forskning.4.539a949110f3d5914ec800056629.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/svenskengelskordbok.4.47873ee11827f812de8000359.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/svenskengelskordbok.4.47873ee11827f812de8000359.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolanocharbetsmarknaden.4.3127d9ec12496ad89237ffe122.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolanocharbetsmarknaden.4.3127d9ec12496ad89237ffe122.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/nationellreferensramforexaminanqf.4.32d03c0512b26dd680b80001228.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/nationellreferensramforexaminanqf.4.32d03c0512b26dd680b80001228.html
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Högskolan i Gävle 
801 76 GÄVLE 
Tfn: 026-64 85 00 Fax: 026-64 86 86 
E-post: registrator@hig.se 
Webb: http://www.hig.se/ 

Högskolan i Halmstad 
Box 823 301 18 HALMSTAD 
Tfn: 035-16 71 00 Fax: 035-14 85 33 
E-post: registrator@hh.se 
Webb: http://www.hh.se/ 

Högskolan i Skövde 
Box 408 541 28 SKÖVDE 
Tfn: 0500-44 80 00 Fax: 0500-41 63 25 
E-post: info@his.se 
Webb: http://www.his.se/ 

Karlstads universitet 
651 88 KARLSTAD 
Tfn: 054-700 10 00 Fax: 054-700 14 60 
E-post: info@kau.se 
Webb: http://www.kau.se/ 

Karolinska institutet 
171 77 STOCKHOLM 
Tfn: 08-524 800 00  Fax: 08-31 11 01 
E-post: info@ki.se 
Webb: http://ki.se/ 

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 
100 44 STOCKHOLM 
Tfn: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 
E-post: registrator@kth.se 
Webb: http://www.kth.se/ 

Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 
Tfn: 013-28 10 00 Fax: 013-149 403 
E-post: liu@liu.se 
Webb: http://www.liu.se/ 

Linnéuniversitetet 
351 95 VÄXJÖ 
Tfn: 0772-28 80 00 Fax: 0470-832 17 
E-post: info@lnu.se 
Webb: http://lnu.se/ 

Luleå tekniska universitet 
971 87 LULEÅ 
Tfn: 0920-49 10 00 Fax: 0920-49 13 99 
E-post: universitetet@ltu.se 
Webb: http://www.ltu.se/ 

Lunds universitet 
Box 117 221 00 LUND 
Tfn: 046-222 00 00 Fax: 046-222 47 20 
E-post: registrator@lu.se 
Webb: http://www.lu.se/ 

Malmö högskola 
205 06 MALMÖ 
Tfn: 040-665 70 00 Fax: 040-665 70 10 
E-post: info@mah.se 
Webb: http://www.mah.se/ 

Mittuniversitetet 
851 70 SUNDSVALL 
Tfn: 0771-97 50 00 Fax: 0771-97 50 01 
E-post: info@miun.se 
Webb: http://www.miun.se/ 
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Mälardalens högskola 
Box 883 721 23 VÄSTERÅS 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 13 20 
E-post: info@mdh.se 
Webb: http://www.mdh.se/ 

Stockholms universitet 
106 91 STOCKHOLM 
Tfn: 08-16 20 00 Fax: 08-15 95 22 
E-post: registrator@su.se 
Webb: http://www.su.se/ 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Box 7070 750 07 UPPSALA 
Tfn: 018-67 10 00 Fax: 018-67 20 00 
E-post: registrator@slu.se 
Webb: http://www.slu.se/ 

Södertörns högskola 
Alfred Nobels allé 7 141 89 HUDDINGE 
Tfn: 08-608 40 00 Fax: 08-608 40 10 
E-post: info@sh.se 
Webb: http://www.sh.se 

Umeå universitet 
901 87 UMEÅ 
Tfn: 090-786 50 00 Fax: 090-786 99 95 
E-post: umea.universitet@umu.se 
Webb: http://www.umu.se/ 

Uppsala universitet 
Box 256 751 05 UPPSALA 
Tfn: 018-471 00 00 Fax: 018-471 20 00 
E-post: registrator@uu.se 
Webb: http://www.uu.se/ 

Örebro universitet 
701 82 ÖREBRO 
Tfn: 019-30 30 00 Fax: 019-303 465 
E-post: registrator@oru.se 
Webb: http://www.oru.se/ 

Enskild huvudman

Chalmers tekniska högskola 
412 96 GÖTEBORG 
Tfn: 031-772 10 00 Fax: 031-772 38 72 
E-post: registrator@chalmers.se 
Webb: http://www.chalmers.se/ 

Högskolan i Jönköping 
Box 1026 551 11 JÖNKÖPING 
Tfn: 036-10 10 00 Fax: 036-15 08 12 
E-post: info@hj.se 
Webb: http://www.hj.se/ 
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Lärosäten med tillstånd att utfärda examina 
på grundnivå och avancerad nivå

Statlig huvudman

Försvarshögskolan 
Drottning Kristinas väg 37  115 93 Stockholm 
Tfn: 08-553 425 00 Fax: 08-553 425 98 
E-post: exp@fhs.se 
Webb: http://www.fhs.se/sv/ 

Dans- och cirkushögskolan 
Box 27043  102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-562 274 00 Fax: 08-562 274 10 
E-post: info@doch.se 
Webb: http://www.doch.se 

Högskolan Dalarna 
791 88 FALUN 
Tfn: 023-77 80 00 Fax: 023-77 80 80 
E-post: registrator@du.se 
Webb: http://www.du.se/ 

Högskolan Kristianstad 
291 88 KRISTIANSTAD 
Tfn: 044-20 30 00 Fax: 044-12 96 51 
E-post: info@hkr.se 
Webb: http://www.hkr.se/ 

Högskolan på Gotland 
621 67 VISBY 
Tfn: 0498-29 99 00 Fax: 0498-29 99 62 
E-post: info@hgo.se 
Webb: http://www.hgo.se/ 

Högskolan Väst 
461 86 TROLLHÄTTAN 
Tfn:0520-22 30 00Fax:0520-22 30 99 
E-post: registrator@hv.se 
Webb: http://www.hv.se/ 

Konstfack 
Box 3601 126 27 STOCKHOLM 
Tfn: 08-450 41 00 Fax: 08-450 41 28 
E-post: registrator@konstfack.se
studentkansli@konstfack.se för frågor om studier 
Webb: http://www.konstfack.se/ 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Box 27711 115 91 STOCKHOLM 
Tfn: 08-16 18 00 Fax: 08-664 14 24 
E-post: info@kmh.se 
Webb: http://www.kmh.se/ 

Kungl. Konsthögskolan 
Box 16315 103 26 STOCKHOLM 
Tfn: 08-614 40 00 Fax: 08-679 86 26 
E-post: info@kkh.se 
Webb: http://www.kkh.se/ 
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Lärarhögskolan i Stockholm har upphört som egen hög-skola. Från 1 
januari 2010 utbildar Stockholms universitet blivande lärare, 
specialpedagoger och studie- och yrkesväg-ledare. 
Tfn: 08-16 20 00 (vx)  Fax: 08-16 10 95 
E-post: lararutbildningar@su.se   
Webb: http://sisu.it.su.se/search/show_area/6 

Operahögskolan i Stockholm 
Teknikringen 35 114 28 STOCKHOLM 
Tfn:08-545 810 60  Fax: 08-545 810 61 
E-post: registrator@operahogskolan.se 
Webb: http://www.operahogskolan.se/ 

Stockholms dramatiska högskola 
Box 27095 102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-120 531 00 Fax: 08-120 531 05 
E-post: info@stdh.se Webb: http://www.stdh.se/ 

Enskild huvudman

Newmaninstitutet 
Slottsgränd 6  753 09 Uppsala 
Tfn: 018-580 07 00 Fax: 018-580 07 20 
E-post: adm@newman.se 
Webb: http://www.newman.se/ 

Beckmans Designhögskola 
Brahegatan 10  114 37 STOCKHOLM 
Tfn: 08-660 20 20 Fax: 08-665 00 87 
E-post: info@beckmans.se 
Webb: http://www.beckmans.se/ 

Ersta Sköndal högskola 
Box 11189  100 61 STOCKHOLM 
Tfn: 08-555 050 00 Fax: 08-555 050 60 
E-post: info@esh.se   
Webb: http://www.esh.se/ 

Gammelkroppa skogsskola 
Box 64  682 22 FILIPSTAD 
Tfn:0590-910 10,910 11 Fax:0590-910 22 
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se 
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/ 

Johannelunds teologiska högskola 
Heidenstamsgatan 75  754 27 UPPSALA 
Tfn: 018-16 99 00 Fax: 018-169 910 
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se 
Webb: http://www.johannelund.nu/ 

Röda Korsets Högskola 
Teknikringen  102 15 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00 Fax: 08-690 01 90 
E-post: info@rkh.se 
Webb: http://www.rkh.se/ 

Sophiahemmet Högskola   
Box 5605  114 86 STOCKHOLM 
 Tfn: 08-406 20 00 Fax: 08-10 29 09 
E-post: info@sophiahemmethogskola.se 
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/ 
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Stockholms Musikpedagogiska Institut   
Box 26164  100 41 STOCKHOLM 
Tfn: 08-611 05 02 Fax: 08-611 52 61 
E-post: info@smpi.se 
Webb: http://www.smpi.se 

Teologiska Högskolan, Stockholm 
Åkeshovsvägen 29  168 39 Bromma 
Tfn: 08-564 357 00 Fax: 08-564 357 06a 
E-post: ths@ths.se 
Webb: http://www.ths.se/ 

Örebro Teologiska Högskola   
Box 1623  701 16 ÖREBRO  
Tfn: 019-30 77 50  Fax: 019-30 77 79 
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se 
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/ 

Enskild huvudman med enbart examenstill-
stånd för psykoterapeututbildning
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 
Sabbatsbergs Sjukhus Box 6401  113 82 Stockholm  
Tfn: 08-690 52 60  Fax: 08-690 59 70 
E-post: info@cbti.se 
Webb: http://www.cbti.se 

Evidens AB 
Packhusplatsen 2  411 13 GÖTEBORG  
Tfn: 031-10 98 30 Fax: 031 - 711 04 42 
E-post: info@evidens4u.se 
Webb: http://www.evidens4u.se 

Ericastiftelsen 
Odengatan 9  114 24 Stockholm
 Tfn: 08-402 17 60 Fax: 08-10 96 91 
E-post: mail@ericastiftelsen.se 
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/ 

Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 
Brännkyrkagatan 76  118 23 STOCKHOLM 
Tfn: 08-642 10 24 Fax: 08-442 04 41 
E-post: info@sapu.se 
Webb: http://www.sapu.se/ 

Senast uppdaterad: 2012-01-24
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se
Högskoleverket  Besöksadress: Luntmakargatan 13  Box 7851, 103 99 
Stockholm  Telefon: 08-563 085 00  Fax: 08-563 085 50  
E-post: Se kontaktinformation » .
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Ordnade efter verksamhetsområden
Universitet och högskolor som huvudsakligen är verksamma inom 
ett enda område. 
        Placeras på område
Blekinge tekniska högskola     62 
371 79 KARLSKRONA 
Tfn: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 50 57 
E-post: registrator@bth.se 
Webb: http://www.bth.se/ 

Gymnastik- och idrottshögskolan        796-799
Box 5626 114 86 STOCKHOLM 
Tfn: 08-402 22 00 Fax: 08-402 22 80 
E-post: registrator@gih.se 
Webb: http://www.gih.se 

Karolinska institutet      61
171 77 STOCKHOLM 
Tfn: 08-524 800 00  Fax: 08-31 11 01 
E-post: info@ki.se 
Webb: http://ki.se/ 

Kungl. Tekniska högskolan (KTH)    62 
100 44 STOCKHOLM 
Tfn: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 
E-post: registrator@kth.se 
Webb: http://www.kth.se/

Luleå tekniska universitet     62 
971 87 LULEÅ 
Tfn: 0920-49 10 00 Fax: 0920-49 13 99 
E-post: universitetet@ltu.se 
Webb: http://www.ltu.se/ 

Sveriges lantbruksuniversitet     63
Box 7070 750 07 UPPSALA 
Tfn: 018-67 10 00 Fax: 018-67 20 00 
E-post: registrator@slu.se 
Webb: http://www.slu.se/ 

Chalmers tekniska högskola     62
412 96 GÖTEBORG 
Tfn: 031-772 10 00 Fax: 031-772 38 72 
E-post: registrator@chalmers.se 
Webb: http://www.chalmers.se/ 

Handelshögskolan i Stockholm     658
Box 6501 113 83 STOCKHOLM 
Tfn: 08-736 90 00 Fax: 08-31 81 86 
E-post: info@hhs.se 
Webb: http://www.hhs.se/ 
 Försvarshögskolan       6525-6529
Drottning Kristinas väg 37  115 93 Stockholm 
Tfn: 08-553 425 00 Fax: 08-553 425 98 
E-post: exp@fhs.se 
Webb: http://www.fhs.se/sv/ 
Dans- och cirkushögskolan     7914-7919 
Box 27043  102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-562 274 00 Fax: 08-562 274 10 
E-post: info@doch.se 
Webb: http://www.doch.se 
Konstfack       74 
Box 3601 126 27 STOCKHOLM 
Tfn: 08-450 41 00 Fax: 08-450 41 28 
E-post: registrator@konstfack.se
studentkansli@konstfack.se för frågor om studier 
Webb: http://www.konstfack.se/ 
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm    78
Box 27711 115 91 STOCKHOLM 
Tfn: 08-16 18 00 Fax: 08-664 14 24 
E-post: info@kmh.se 
Webb: http://www.kmh.se/ 

Kungl. Konsthögskolan      75-77
Box 16315 103 26 STOCKHOLM 
Tfn: 08-614 40 00 Fax: 08-679 86 26 
E-post: info@kkh.se 
Webb: http://www.kkh.se/ 

Operahögskolan i Stockholm     792
Teknikringen 35 114 28 STOCKHOLM 
Tfn:08-545 810 60  Fax: 08-545 810 61 
E-post: registrator@operahogskolan.se 
Webb: http://www.operahogskolan.se/ 

Stockholms dramatiska högskola     792
Box 27095 102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-120 531 00 Fax: 08-120 531 05 
E-post: info@stdh.se Webb: http://www.stdh.se/

Newmaninstitutet       20
Slottsgränd 6  753 09 Uppsala 
Tfn: 018-580 07 00 Fax: 018-580 07 20 
E-post: adm@newman.se 
Webb: http://www.newman.se/ 

Beckmans Designhögskola     74
Brahegatan 10  114 37 STOCKHOLM 
Tfn: 08-660 20 20 Fax: 08-665 00 87 
E-post: info@beckmans.se 
Webb: http://www.beckmans.se/ 

Ersta Sköndal högskola      61
Box 11189  100 61 STOCKHOLM 
Tfn: 08-555 050 00 Fax: 08-555 050 60 
E-post: info@esh.se   
Webb: http://www.esh.se/ 

Gammelkroppa skogsskola     63
Box 64  682 22 FILIPSTAD 
Tfn:0590-910 10,910 11 Fax:0590-910 22 
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se 
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/ 

Johannelunds teologiska högskola    20
Heidenstamsgatan 75  754 27 UPPSALA 
Tfn: 018-16 99 00 Fax: 018-169 910 
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se 
Webb: http://www.johannelund.nu/ 

Röda Korsets Högskola      61
Teknikringen  102 15 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00 Fax: 08-690 01 90 
E-post: info@rkh.se 
Webb: http://www.rkh.se/ 

Sophiahemmet Högskola      61  
Box 5605  114 86 STOCKHOLM 
 Tfn: 08-406 20 00 Fax: 08-10 29 09 
E-post: info@sophiahemmethogskola.se 
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/ 

Stockholms Musikpedagogiska Institut     78 
Box 26164  100 41 STOCKHOLM 
Tfn: 08-611 05 02 Fax: 08-611 52 61 
E-post: info@smpi.se 
Webb: http://www.smpi.se 
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Teologiska Högskolan, Stockholm    20
Åkeshovsvägen 29  168 39 Bromma 
Tfn: 08-564 357 00 Fax: 08-564 357 06a 
E-post: ths@ths.se 
Webb: http://www.ths.se/ 

Örebro Teologiska Högskola      20 
Box 1623  701 16 ÖREBRO  
Tfn: 019-30 77 50  Fax: 019-30 77 79 
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se 
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/ 

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi   61
Sabbatsbergs Sjukhus Box 6401  113 82 Stockholm  
Tfn: 08-690 52 60  Fax: 08-690 59 70 
E-post: info@cbti.se 
Webb: http://www.cbti.se 

Evidens AB        61
Packhusplatsen 2  411 13 GÖTEBORG  
Tfn: 031-10 98 30 Fax: 031 - 711 04 42 
E-post: info@evidens4u.se 
Webb: http://www.evidens4u.se 

Ericastiftelsen       61
Odengatan 9  114 24 Stockholm
 Tfn: 08-402 17 60 Fax: 08-10 96 91 
E-post: mail@ericastiftelsen.se 
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/ 

Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning  61
Brännkyrkagatan 76  118 23 STOCKHOLM 
Tfn: 08-642 10 24 Fax: 08-442 04 41 
E-post: info@sapu.se 
Webb: http://www.sapu.se/ 

Universitet och högskolor som är verksamma inom flera olika 
områden.

Universitet

Göteborgs universitet 
Box 100 405 30 GÖTEBORG 
Tfn: 031-786 00 00 Fax: 031-786 10 64 
E-post: info@gu.se 
Webb: http://www.gu.se/ 

Karlstads universitet 
651 88 KARLSTAD 
Tfn: 054-700 10 00 Fax: 054-700 14 60 
E-post: info@kau.se 
Webb: http://www.kau.se/

Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 
Tfn: 013-28 10 00 Fax: 013-149 403 
E-post: liu@liu.se 
Webb: http://www.liu.se/ 

Linnéuniversitetet 
351 95 VÄXJÖ 
Tfn: 0772-28 80 00 Fax: 0470-832 17 
E-post: info@lnu.se 
Webb: http://lnu.se/ 

Lunds universitet 
Box 117 221 00 LUND 
Tfn: 046-222 00 00 Fax: 046-222 47 20 
E-post: registrator@lu.se 
Webb: http://www.lu.se/ 
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Stockholms universitet 
106 91 STOCKHOLM 
Tfn: 08-16 20 00 Fax: 08-15 95 22 
E-post: registrator@su.se 
Webb: http://www.su.se/

Umeå universitet 
901 87 UMEÅ 
Tfn: 090-786 50 00 Fax: 090-786 99 95 
E-post: umea.universitet@umu.se 
Webb: http://www.umu.se/ 

Uppsala universitet 
Box 256 751 05 UPPSALA 
Tfn: 018-471 00 00 Fax: 018-471 20 00 
E-post: registrator@uu.se 
Webb: http://www.uu.se/ 

Örebro universitet 
701 82 ÖREBRO 
Tfn: 019-30 30 00 Fax: 019-303 465 
E-post: registrator@oru.se 
Webb: http://www.oru.se/ 

Högskolor

Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS 
Tfn: 033-435 40 00 Fax: 033-435 40 01 
E-post: registrator@hb.se 
Webb: http://www.hb.se/ 

Högskolan i Gävle 
801 76 GÄVLE 
Tfn: 026-64 85 00 Fax: 026-64 86 86 
E-post: registrator@hig.se 
Webb: http://www.hig.se/ 

Högskolan i Halmstad 
Box 823 301 18 HALMSTAD 
Tfn: 035-16 71 00 Fax: 035-14 85 33 
E-post: registrator@hh.se 
Webb: http://www.hh.se/ 

Högskolan i Skövde 
Box 408 541 28 SKÖVDE 
Tfn: 0500-44 80 00 Fax: 0500-41 63 25 
E-post: info@his.se 
Webb: http://www.his.se/ 

Malmö högskola 
205 06 MALMÖ 
Tfn: 040-665 70 00 Fax: 040-665 70 10 
E-post: info@mah.se 
Webb: http://www.mah.se/

Mälardalens högskola 
Box 883 721 23 VÄSTERÅS 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 13 20 
E-post: info@mdh.se 
Webb: http://www.mdh.se/ 

Södertörns högskola 
Alfred Nobels allé 7 141 89 HUDDINGE 
Tfn: 08-608 40 00 Fax: 08-608 40 10 
E-post: info@sh.se 
Webb: http://www.sh.se 
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Högskolan i Jönköping 
Box 1026 551 11 JÖNKÖPING 
Tfn: 036-10 10 00 Fax: 036-15 08 12 
E-post: info@hj.se 
Webb: http://www.hj.se/ 

Högskolan Dalarna 
791 88 FALUN 
Tfn: 023-77 80 00 Fax: 023-77 80 80 
E-post: registrator@du.se 
Webb: http://www.du.se/ 

Högskolan Kristianstad 
291 88 KRISTIANSTAD 
Tfn: 044-20 30 00 Fax: 044-12 96 51 
E-post: info@hkr.se 
Webb: http://www.hkr.se/ 

Högskolan på Gotland 
621 67 VISBY 
Tfn: 0498-29 99 00 Fax: 0498-29 99 62 
E-post: info@hgo.se 
Webb: http://www.hgo.se/ 

Högskolan Väst 
461 86 TROLLHÄTTAN 
Tfn:0520-22 30 00Fax:0520-22 30 99 
E-post: registrator@hv.se
Webb: http://www.hv.se/ 
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Universitetens fakulteter, institutioner, 
avdelningar o d och  ämnen 
är i det följande fördelande på klassifikationsystemets områden.

Högskolornas institutioner o d.

Av utrymmesskäl kan inte högskolornas avdelningar och ämnen 
fördelas ut på samma sätt som universitetens fakulteter och 
institutioner.   

Högskolornas verksamheter finns sammanfattade i slutet på om-
råde 7957, men som en inledande orientering ges här nu en starkt 
förkortad sammanfattning av deras verksamheter. 



Högskolan i Borås http://www.hb.se/ 

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/ 
Bibliotekshögskolan
Institutionen Handels- och IT-högskolan
Institutionen för pedagogik
Institutionen för vårdvetenskap
Institutionen Ingenjörshögskolan
Institutionen Textilhögskolan
Centrum för lärande & undervisning   

Högskolan i Gävle http://www.hig.se/ 

Akademin för hälsa och arbetsliv
Akademin för teknik och miljö
Akademin för utbildning och ekonomi

Akademin för hälsa och arbetsliv:
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap
Centrum för belastningskadeforskning, CBF
Folkhälsovetenskap

Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap
Idrott och hälsa
Medicinsk vetenskap
Vårdvetenskap

Avdelningen för socialt arbete och psykologi
Psykologi
Socialt arbete

Vid Akademin för teknik och miljö finns följande avdelningar:
Bygg-, energi- och miljöteknik
Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
Elektronik, matematik och naturvetenskap

Akademin för utbildning och ekonomi
Avdelning för ekonomi. Ämnesgrupper
 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Nationalekonomi
Avdelning för humaniora. Ämnesgrupper
 • Engelska

http://www.hb.se/
http://www.hb.se/
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 • Filmvetenskap
 • Filosofi
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Litteraturvetenskap
 • Medie- och komunikationsvetenskap
 • Retorik
 • Samhällskunskap
 • Statsvetenskap
 • Svenska

Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap
Ämnesgrupper
 • Bildpedagogik
 • Design
 • Didaktik
 • Dramapedagogik
 • Konstvetenskap
 • Kulturvetenskap
 • Pedagogik
 • Religionsvetenskap
 • Serie- och bildberättande

Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/ 

Högskolan i Halmstad har fem sektioner

Sektionen för ekonomi och teknik – SET
    På SET finns ämnesområden som ekonomi, teknik och 
naturvetenskap. Samtidigt som dessa utvecklas inom respektive ämne, 
pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl utbildning och 
forskning som genom samverkan med omgivande samhälle.

Sektionen för humaniora – HUM
    HUM ansvarar för utbildning och forskning inom språkvetenskap 
och kulturvetenskap. Sektionen har ett rikt utbud av fristående kurser 
inom bland annat religion, historia, filmvetenskap, konstvetenskap, 
idé- och lärdomshistoria och musikvetenskap. Flera ämnen ges på 
avancerad nivå.

Sektionen för hälsa och samhälle – HOS
    HOS bedriver utbildning, forskning och samverkan inom stora 
vetenskapliga fält såsom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och 
vård.

Sektionen för informationsvetenskap, data‑ och elektroteknik – 
IDE
    IDE bedriver utbildning, forskning och samverkan inom 
datorteknik, datalogi, datakommunikation, elektroteknik, bildanalys, 
mekatronik, fotonik, realtidssystem, signalanalys, fysik, intelligenta 
system, matematik och informatik.

Sektionen för lärarutbildning – LUT
   Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad präglas av valfrihet och 
av integrerad verksamhetsförlagd utbildning. Forskningen är inriktad 
på att skapa förutsättningar för förbättrad kvalitet inom utbildningen. 
Regional samverkan inom området skola och utbildning är omfattande.
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Högskolan i Skövde http://www.his.se/ 

Högskolan i Skövde har tre tematiska institutioner.

Kommunikation och information
Här ingår följande områden:
 • datavetenskap
 • språk
 • humaniora
 • pedagogik

Teknik och samhälle
Här ingår följande områden:
 • Teknik
 • Ekonomi
 • Socialpsykologi

Vård och natur
Här ingår följande områden:
 • hälso- och vårdvetenskap
 • naturvetenskap

Malmö högskola http://www.mah.se/

Malmö högskolas verksamhet
Malmö högskolas verksamhet är indelad i fyra fakulteter och ett 
område.
Fakulteter och områden
Fakulteten för hälsa och samhälle
Fakulteten för kultur och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle
Odontologiska fakulteten
Teknik och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle, som är en av de största 
lärarutbildningarna i Sverige, har sex olika institutioner: Barn-unga-
samhälle, Idrottsvetenskap, Individ och samhälle, Kultur-språk-medier, 
Natur-miljö-samhälle samt Skolutveckling och ledarskap.

På Kultur och samhälle hittar du institutionerna Globala politiska 
studier, SMS, K3 och Urbana studier samt Centrum för 
kompetensbreddning.

Fakulteten för Hälsa och samhälle har tolv enheter och på 

Odontologiska fakulteten finns 14 avdelningar.

På Teknik och samhälle finns ämnen som medverkar i 
flervetenskapliga utbildningar med målsättningen att integrera 
tekniska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv.
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Mälardalens högskola http://www.mdh.se/ 

På högskolan finns fyra akademier där forskning och utbildning 
bedrivs. Nedan hittar du länkar till akademiernas respektive webbsidor
Akademin för hälsa, vård och välfärd
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
Akademin för innovation, design och teknik
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

En hälsosam akademi
    Här läser 3 000 studenter hälsa, vård och välfärd. Studierna bedrivs 
på någon av campusorterna Eskilstuna, Nyköping och Västerås, 
alternativt på distans i Fagersta, Falun, Gävle, Katrineholm eller 
Södertälje. Antalet medarbetare är 170. Om akademin

    På akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling finns 11 
utbildningsprogram på grundnivå och 5 påbyggnadsprogram.
Alla program på HST

    IDT, akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet 
både i Eskilstuna och Västerås, är en av MDHs fyra akademier. Här 
finns drygt 1000 helårsstudenter, och ca 180 medarbetare.
    Vi utbildar studenter till bland annat innovatörer, entreprenörer, 
illustratörer, textdesigners, informatörer, nätverkstekniker och 
ingenjörer inom produktdesign, produktion och logistik, robotik, 
datavetenskap eller flygteknik.

   Vi samlar språk, litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, 
specialpedagogik, matematik och fysik som sammantaget leder till en 
verksamhet med både bredd och djup. Vi har verksamhet i både 
Eskilstuna och Västerås och närmare 200 medarbetare.

Södertörns högskola http://www.sh.se 

Södertörns högskolas sex institutioner:

Ekonomi och företagande
Institutionen för ekonomi och företagande bedriver utbildning och 
forskning inom ämnena företagsekonomi och turismvetenskap. 
Honnörsorden för oss är mångfald, valfrihet, kvalité, entreprenörskap 
och mångvetenskaplighet vilken genomsyrar all vår utbildnings- och 
forskningsverksamhet.

Genus, kultur och historia
Här söker vi kunskap, förklaringar och förståelse för människors 
berättelser och relationer. Genom det förflutna in i samtiden.

Kommunikation, medier och IT
Institutionen för kommunikation, medier och IT ger utbildningar och 
bedriver forskning i ämnena informatik, journalistik, medieteknik, 
retorik och svenska – ett 60-tal kurser på grundnivå och avancerad 
nivå samt nio kandidatprogram.

Kultur och kommunikation
Institutionen för kultur och kommunikation består av ämnena 
arkeologi, engelska, estetik, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, 
medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, psykologi och 
Centrum för praktisk kunskap. Inom institutionen arbetar lärare och 
forskare över ämnesgränserna. Flera av ämnena har även omfattande 
uppdrag vid lärarutbildningen, särskilt gäller det pedagogiken.
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Livsvetenskaper
På Institutionen för livsvetenskaper vid Södertörns högskola bedrivs 
utbildning och forskning inom biologi, molekylärbiologi, geografi, 
miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och internationellt 
samarbete. Områdena matematik med didaktisk inriktning och 
estetiska lärprocesser ingår också i institutionen. Lärarna där är, 
liksom många lärare i naturvetenskapliga ämnen, engagerade i 
lärarutbildningen som också är placerad vid institutionen.

Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper erbjuder utbildning inom ramen 
för ämnena juridik, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap 
samt de tre utbildningsprogrammen Förvaltningsprogrammet, IMER-
programmet samt Socialt arbete med storstadsprofil.

Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/ 

Organisation vid: Högskolan i Jönköping
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Internationella Handelshögskolan
Tekniska Högskolan

Hälsohögskolans verksamhet är organiserad enligt följande:

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, ABS
Avdelningen utbildar och forskar i samhälls- och 
beteendevetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på det sociala fältet. 
Avdelningen är ansvarig för Socionomprogrammet.

Avdelningen för omvårdnad, AFO
Avdelningen bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete 
inom omvårdnad. Avdelningen ansvarar för Sjuksköterskeprogrammet.

Avdelningen för rehabilitering, AFR
Avdelningen bedriver utbildning och forskning främst inom ämnena 
arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik. På avdelningen utbildas 
arbetsterapeuter och ortopedingenjörer.

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB
Avdelningen utbildar biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor 
och tandhygienister. Det bedrivs också kurser inom biomedicinska och 
naturvetenskapliga ämnen. Forskning sker inom biologiskt åldrande, 
molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi samt neurobiologi.

Institutet för gerontologi, IFG
Institutet för gerontologi bedriver undervising och forskning inom 
området äldre och åldrande.
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Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Hälsohögskolans forskarskola har sitt fokus på hälso- och 
välfärdsfrågor. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder 
och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet 
humaniora och samhällsvetenskap.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
Avdelning 1
Områden: Estetiska ämnen, förskola, fritidshem, idrott, läs- och skriv 
samt specialpedagogik. Avdelningschef: Katharina Anemyr
Avdelning 2
Områden: Didaktik, samhällsvetenskap, naturvetenskap och 
matematik. Avdelningschef: Margareta Casservik
Avdelning 3
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
psykologi samt språk. Avdelningschef: Lillian Bränsvik-Karlsson

Internationella Handelshögskolan
Sektioner
Accounting and Law
Sektionen har en stark forskningsprofil inom områdena redovisning 
och rättsvetenskap. Forskningsmiljön uppmuntrar till arbete över 
ämnesgränserna. Läs mer »

Economics, Finance and Statistics
Sektionen består av tre delar; nationalekonomi, finansiell ekonomi och 
statistik. Forskningen inom nationalekonomi är främst inriktad på 
olika aspekter av industriell ekonomi. Finansiell ekonomi berör 
samspelet mellan institutioner, ekonomi och ekonomisk utveckling. 
Forskningen inom statistik omfattar frågor som rör ekonomisk 
modellering av tvärsnitt, tidsserier och multi-dimensionell data.
Läs mer »

Entrepreneurship-Strategy-Organization-Leadership (ESOL)
Sektionens forskningsfokus ligger på entreprenöriella, strategiska och 
organisatoriska aktiviteter samt ledarskapsaktiviteter i olika typer av 
organisationer. Det finns en stark koppling mellan forskning och 
undervisning. Läs mer »

Informatics
Forskningen på sektionen för informatik är inriktad mot 
informationssystem och informationsteknik (IT) när det gäller tjänster, 
verksamhet, produkter och förvaltningen av organisationer. Läs mer »

Marketing and Logistics
Sektionen för marknadsföring och logistik bedriver forskning inom 
områdena affärslogistik, ekonomisk geografi, innovation, 
marknadsföring och supply chain management. Läs mer »    

Tekniska Högskolan  i Jönköping
Avdelningar
    Verksamheten bedrivs inom sju avdelningar, vars arbete leds av en 
avdelningschef. Utbildning och forskning bedrivs inom avdelningarna:
 • Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap
 • Data- och elektroteknik
 • Industriell organisation och produktion
 • Maskinteknik
 • Matematik, fysik och kemi
Därtill kommer avdelningarna Utbildningsadministrationen och VD-
kansli.
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Intresse
Data & IT
Ekonomi, samhälle & turism
Idrott & hälsa
Kultur, medier & design
Språk
Teknik & natur
Undervisning
Vård, socialt arbete & medicin

Data & IT
     Om du satsar på en datautbildning kommer du att vara en del av 
den fortsatta teknikutvecklingen. Oavsett om du vill ha ett yrke inom 
databranschen eller vill förstärka dina datakunskaper i ditt nuvarande 
yrke har du flera utbildningar att välja mellan.
Ämnen: Datateknik, Informatik, Mikrodataanalys

Ekonomi, samhälle & turism
    Ämnen: Entreprenörskap och innovationsteknik, Företagsekonomi, 
Geografi, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi och 
arbetsvetenskap, Kulturgeografi, Nationalekonomi, Personal och 
arbetsliv, Rättsvetenskap, Samhällskunskap, Socialantropologi, 
Sociologi, Statistik, Statsvetenskap, Turismvetenskap

Idrott & hälsa
Ämnen: Företagsekonomi, Idrotts- och hälsovetenskap, Medicinsk 
vetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologi

Kultur, medier & design
   Ämnen: Bild, Bildproduktion, Filosofi, Grafisk teknologi, Historia, 
Informatik, Kulturvetenskap, Litteraturvetenskap, Ljud- och 
musikproduktion, Medie- och kommunikationsvetenskap, 
Religionsvetenskap, Socialantropologi

Språk
   Ämnen: Arabiska, Engelska, Franska, Italienska, Japanska, 
Kinesiska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska som andraspråk, 
Svenska språket, Tyska

Teknik & natur
    Ämnen: Arbetsvetenskap, Berg- och mineralteknik, Biologi, 
Byggteknik, Elektroteknik, Energi och miljöteknik, Fysik, 
Fysikdidaktik, Geografi, Grafisk teknologi, Industriell ekonomi, Kemi, 
Kemiteknik, Maskinteknik, Matematik/tillämpad matematik, 
Matematikdidaktik, Materialteknik, Materialvetenskap, Naturgeografi, 
Naturvetenskap, Skog- och träteknik

Undervisning
   Ämnen: Bild, Engelska, Franska, Geografi, Historia, Idrotts- och 
hälsovetenskap, Matematikdidaktik, Naturvetenskap, Pedagogik, 
Pedagogiskt arbete, Religionsvetenskap, Samhällskunskap, Spanska, 
Svenska som andraspråk, Svenska språket, Tyska

Vård, socialt arbete & medicin
   Ämnen: Medicinsk vetenskap, Omvårdnad, Omvårdnad, Psykologi, 
Social omsorg, Socialt arbete, Vårdvetenskap, Vårdvetenskap med 
inriktning mot munhälsa
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Sektionen för hälsa och samhälle 
Arbetsliv: Organisation, personal och ledarskap
Data och Ljud
Ekonomi och Juridik
Folkhälsovetenskap 
Hälsovetenskap
Informatik och Webbdesign
Lean Production
Omvårdnad
Oral hälsa
Socialt arbete
Sociologi

Sektionen för lärande och miljö 
Vid Sektionen för lärande och miljö samordnas och administreras 
nedanstående program och tillhörande fristående kurser. 
Lärarprogram 
Biologprogram
Biomedicinska analytikerprogrammet
Landskapsvetarprogrammet
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet
Specialpedagogiskt program
Speciallärarprogrammet
Masterprogram i utbildningsvetenskap
Magisterprogram i engelska
Magisterprogram i psykologi
Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning
Magisterprogram i vattenvård, inriktning mot miljöteknik
Mat- och måltidskunskap 
Pedagogik (endast fristående kurser)
Psykologi (fristående kurser)
Fortbildning/skolutveckling - Regionalt utvecklingscentrum (RUCK)

Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/ 

Organisation:
Institutionen för speldesign, teknik och lärande
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för kultur, energi och miljö

Institutionen för speldesign, teknik och lärande
Programvaruteknik och matematik
Lärarutbildning
Institutionskansli
Speldesign och gestaltning
Språk och interkulturell kommunikation

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Etnologi 
Företagsekonomi och nationalekonomi 
Informatik
Historia 
Industriell design 
Kvalitetsteknik 
Konstvetenskap 

Institutionen för kultur, energi och miljö
Arkeologi 
Biologi ä 
Energiteknik  
Juridik  
Kulturvård 
Osteologi ä
Samhällsgeografi  

http://www.hkr.se/
http://www.hkr.se/
http://www.hkr.se/templates/Page____6676.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____6676.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____6962.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____6962.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____5008.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____5008.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____928.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____928.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8332.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8332.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____7446.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____7446.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____6963.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____6963.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____9986.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____9986.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8357.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8357.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8356.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8356.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8335.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8335.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7022.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7022.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____6760.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____6760.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7163.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7163.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____1952.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____1952.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____9080.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____9080.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____6091.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____6091.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____8913.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____8913.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____4859.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____4859.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7019.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7019.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____11947.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____11947.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____11777.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____11777.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____11072.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____11072.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____11775.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____11775.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____5898.aspx
http://www.hkr.se/templates/Programme____5898.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____3395.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____3395.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7021.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____7021.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8857.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____8857.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____4122.aspx
http://www.hkr.se/templates/Page____4122.aspx
http://www.hgo.se/
http://www.hgo.se/
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3048-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3048-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3047-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3047-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3044-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3044-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3048-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3048-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/programvaruteknik-och-matematik
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/programvaruteknik-och-matematik
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/lararutbildning
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/lararutbildning
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/institutionskansli
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/institutionskansli
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/speldesign-och-gestaltning
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/speldesign-och-gestaltning
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/sprak-och-interkulturell-kommunikation
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/sprak-och-interkulturell-kommunikation
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3047-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3047-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/etnologi
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/etnologi
http://www.hgo.se/ekonom/1945-hgo.html
http://www.hgo.se/ekonom/1945-hgo.html
http://www.hgo.se/nationalekonomi/1049-hgo.html
http://www.hgo.se/nationalekonomi/1049-hgo.html
http://www.hgo.se/ekonom/1951-hgo/2041-hgo.html
http://www.hgo.se/ekonom/1951-hgo/2041-hgo.html
http://www.hgo.se/historia/1051-hgo.html
http://www.hgo.se/historia/1051-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/industriell-design
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/industriell-design
http://www.hgo.se/kvalitetsteknik/2328-hgo.html
http://www.hgo.se/kvalitetsteknik/2328-hgo.html
http://www.hgo.se/konstvetenskap/573-hgo.html
http://www.hgo.se/konstvetenskap/573-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3044-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/79-hgo/229-hgo/3044-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/arkeologi
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/arkeologi
http://www.hgo.se/biologi/1705-hgo.html
http://www.hgo.se/biologi/1705-hgo.html
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/energiteknik
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/energiteknik
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/juridik
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/juridik
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/kulturvard
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/kulturvard
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/osteologi
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/osteologi
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/samhallsgeografi
http://www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/organization/samhallsgeografi


Högskolan Väst http://www.hv.se/ 
Klicka på nedanstående länkar för att komma vidare till våra 
institutionssidor: 
Institutionen EI
Institutionen IS
Institutionen OHK
Institutionen IV

Institutionen för ekonomi och IT
Institutionen för ekonomi och IT erbjuder utbildningar inom 
företagsekonomi -, ekonomi-, politik-, informatik- och mediaområdet 
samt ett stort antal fristående kurser.

Institutionen för individ och samhälle
Institutionen för individ och samhälle ger flera kvalificerade 
utbildningar, bland annat lärarutbildning, socialpedagogiska 
programmet och personalvetarprogrammet.

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur
Institutionen erbjuder ett flertal varianter av sjuksköterske- och 
specialistsjuksköterskeutbildningar. Dessutom ger institutionen 
utbildning inom hälsa, kultur och pedagogik.

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Välkommen till Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan 
Väst. Vi ger kvalificerade ingenjörs- och teknikerprogram och 
forskarutbildning.

http://www.hv.se/
http://www.hv.se/
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=1&module_instance=25
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=1&module_instance=25
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=1&module_instance=24
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=1&module_instance=24
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=1&module_instance=23
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=1&module_instance=23
http://www.hv.se/extra/pod/?module_instance=20
http://www.hv.se/extra/pod/?module_instance=20


108 Samhällskunskap.   
   
SW   . 108 Samhällskunskap.

Libris/SAB:
(DC, DK delar 00)

Högskoleverket mars 2012. Område 108
Utbildningsämne:
SA9 Övrigt inom samhällsvetenskap
SH1 Samhällskunskap
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr108.html
http://wimnell.com/omr108.html


Universitetens samhällsvetenskapliga och 
humanistiska fakulteter, avdelningar o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Samhällsvetenskapliga fakulteten www.samfak.gu.se
Humanistiska fakultetenwww.hum.gu.se

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Estetisk-filosofiska fakulteten

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Filosofiska fakulteten www.filfak.liu.se

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för samhällsvetenskaper (SV)
Humaniora och samhällsvetenskap - Linnéuniversitetet - Lnu.se

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Samhällsvetenskap - webbplats
Humanistiska fakulteten Historisk-filosofiska sektionen

Mittuniversitetet http://www.miun.se/
Fakulteten för humanvetenskap

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Humanistiska fakulteten

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Samhällsvetenskaplig fakultet
Humanistisk fakultet

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15 Samhällsvetenskapliga fakulteten
13 Historisk-filosofiska fakulteten

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.samfak.gu.se/
http://www.samfak.gu.se/
http://www.hum.gu.se/
http://www.hum.gu.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/slv
http://www.kau.se/slv
http://www.kau.se/eff
http://www.kau.se/eff
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://www.filfak.liu.se/?l=sv
http://www.filfak.liu.se/?l=sv
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/institutioner/sv
http://lnu.se/institutioner/sv
http://lnu.se/om-lnu/organisation/fakultetsnamnder/humaniora-och-samhallsvetenskap
http://lnu.se/om-lnu/organisation/fakultetsnamnder/humaniora-och-samhallsvetenskap
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.sam.lu.se/
http://www.sam.lu.se/
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=7130&task=view_organization_information000027000
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=7130&task=view_organization_information000027000
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/Fakulteter/huv/
http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/Fakulteter/huv/
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DSamh%C3%A4llsvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DHumanistiska+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/org.jsp?dn=ou%3DHumanistiska+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.samfak.umu.se/
http://www.samfak.umu.se/
http://www.humfak.umu.se/
http://www.humfak.umu.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS&languageId=3
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS&languageId=3
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH&languageId=3
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH&languageId=3
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/


109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

Libris/SAB:
Be  Allmän idé- och lärdomshistoria 
Be- Särskilda länder och områden
Db  Filosofins historia 
Dbb Medeltidens och renässansens filosofi 
Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) 
Dbd Icke-västerländsk filosofi 
D(x) Filosofiska lexikon 
D:d  Filosofisk teori och metodlära 

(DC 109. DK 1(091) ) DC:
100 Filosofi
100 Filosofi och psykologi
101 Teori filosofi
102 Miscellany i filosofi
103 ordböcker och uppslagsverk i filosofi
104 används inte längre, förr Essays
105 Seriella publikationer filosofi
106 Organisationer och hantering av filosofin
107 Utbildning, forskning och relaterade ämnen i filosofi
108 Typer av personer som behandlas i filosofi
109 Historisk och samlade personer som behandling av filosofin

Högskoleverket mars 2012. Område 109
Utbildningsämne:
IL1 Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria
FI2 Filosofi
Forskningsämne:
60305 Idé- och lärdomshistoria 
60301 Filosofi
Examen:

Universitetens ämnen om lärdomshistoria 
od
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Idé- och lärdomshistoria

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Idéhistoria

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Filosofi

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Filosofi

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Filosofiska institutionen

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
13.3 Filosofiska institutionen
13.5 Institutionen för idé- och lärdomshistoria

http://wimnell.com/omr109.html
http://wimnell.com/omr109.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_philosophy&usg=ALkJrhgVpxdroOhkyfo4o1tRUA6PcX-FjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_philosophy&usg=ALkJrhgVpxdroOhkyfo4o1tRUA6PcX-FjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_method&usg=ALkJrhinitUyPGrMiapfJMhPRa2QiSHH6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_method&usg=ALkJrhinitUyPGrMiapfJMhPRa2QiSHH6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_philosophical_organizations&usg=ALkJrhieoxSUzVG683aF7bhrkXPHIDBZkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_philosophical_organizations&usg=ALkJrhieoxSUzVG683aF7bhrkXPHIDBZkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_philosophers&usg=ALkJrhgYep82uFTNET4nigcpKk22lsHMMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_philosophers&usg=ALkJrhgYep82uFTNET4nigcpKk22lsHMMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_philosophy&usg=ALkJrhheAZu0492dmjV59H95l_w2QtKRlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_philosophy&usg=ALkJrhheAZu0492dmjV59H95l_w2QtKRlg
http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.lir.gu.se/amnen/idehist/
http://www.lir.gu.se/amnen/idehist/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/AM1034
http://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/AM1034
http://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/AM1034
http://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/AM1034
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/ikk/filosofi?l=sv
http://www.liu.se/ikk/filosofi?l=sv
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/amnen/biblioteks--och-informations--vetenskap
http://lnu.se/amnen/biblioteks--och-informations--vetenskap
http://lnu.se/amnen/filosofi
http://lnu.se/amnen/filosofi
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information015001000
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information015001000
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH7
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH7
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH9
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH9


11/19 Individernas inre verkligheter.

Innehåll och länkar till hemsidan:

SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
SW   11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
SW   12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 
SW   13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. 
SW   14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
SW   15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 
SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral. 
SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

Libris/SAB:
D   Filosofi och psykologi  (Delar på 109 och 11-19)

Högskoleverket mars 2012. Område 11/19
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr11.html
http://wimnell.com/omr11.html
http://wimnell.com/omr12.html
http://wimnell.com/omr12.html
http://wimnell.com/omr13.html
http://wimnell.com/omr13.html
http://wimnell.com/omr14.html
http://wimnell.com/omr14.html
http://wimnell.com/omr15.html
http://wimnell.com/omr15.html
http://wimnell.com/omr16.html
http://wimnell.com/omr16.html
http://wimnell.com/omr17.html
http://wimnell.com/omr17.html
http://wimnell.com/omr18-19.html
http://wimnell.com/omr18-19.html


11 Individens lager av kunskaper, 
erfarenheter o d.

SW   11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.

Libris/SAB:
(DK 371.27, 378.2)

Högskoleverket mars 2012. Område 11
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr11.html
http://wimnell.com/omr11.html


12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.

SW   12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.

Libris/SAB:
(DK 1 ”313” )

Högskoleverket mars 2012. Område 12
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr12.html
http://wimnell.com/omr12.html


13 Individens känslor, värderingar od. 
Estetik.

SW   13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.

Libris/SAB:
De  Värdefilosofi: allmänt
Df  Estetik

(DC del 701. DK del 7.01) DC.

Högskoleverket mars 2012. Område 13
Utbildningsämne:
ES2 Estetik
Forskningsämne:
Examen:

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Estetiskt tema (IKK

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Estetiska ämnen

http://wimnell.com/omr13.html
http://wimnell.com/omr13.html
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/ikk?l=sv
http://www.liu.se/ikk?l=sv
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.estet.umu.se/
http://www.estet.umu.se/


14 Individens ideologi / uppfattning om 
samband o d.

SW   14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.

Libris/SAB:
Dj  Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m m) 
Dja  Determinism
Djb  Förändringsteorier 
Djc  Rummets och tidens filosofi 
Dh  Filosofisk antropologi 

(DC, DK 11, 14) DC:
140 Filosofiska skolbildningar
140 Särskilda filosofiska skolor
141 Idealism och besläktade system
142 Kritisk filosofi
143 bergsonismen och intuitionismen
144 Humanism och besläktade system
145 sensationalism
146 Naturalismen och relaterade system
147 panteism och relaterade system
148 Liberalism , eklekticism och traditionalism
149 Övriga filosofiska system

110 Metaphysics
110 Metaphysics
111 Ontology
112 används inte längre, tidigare metodik
113 Kosmologi ( naturfilosofi )
114 Space
115 Tid
116 Förändring
117 Struktur
118 kraft och energi
119 och antal

Högskoleverket mars 2012. Område 14
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr14.html
http://wimnell.com/omr14.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Philosophical_movements&usg=ALkJrhgFAGx_ZDV16NeJ1noerx6o2wb8wQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Philosophical_movements&usg=ALkJrhgFAGx_ZDV16NeJ1noerx6o2wb8wQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Idealism&usg=ALkJrhib7DwaajsJhYikWPMwOiyOwg4usQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Idealism&usg=ALkJrhib7DwaajsJhYikWPMwOiyOwg4usQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_philosophy&usg=ALkJrhhMj33Df1VIkn-QAjj_NYWi1d54kA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_philosophy&usg=ALkJrhhMj33Df1VIkn-QAjj_NYWi1d54kA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson&usg=ALkJrhjdoqpue7aOe9MwzTo5gY4je4jlIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson&usg=ALkJrhjdoqpue7aOe9MwzTo5gY4je4jlIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intuitionism&usg=ALkJrhgvL1vLRHmNQe6zESAenKUQLRv3qA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intuitionism&usg=ALkJrhgvL1vLRHmNQe6zESAenKUQLRv3qA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_humanism&usg=ALkJrhiIlEXFQik-3FEa0E3h-4UxrEXKvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_humanism&usg=ALkJrhiIlEXFQik-3FEa0E3h-4UxrEXKvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)&usg=ALkJrhi94IjQO0LhYVGcJeMrhINAdyOWJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)&usg=ALkJrhi94IjQO0LhYVGcJeMrhINAdyOWJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheism&usg=ALkJrhiPqfj_yapOrsVFHP_2dHWB0JF8mQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheism&usg=ALkJrhiPqfj_yapOrsVFHP_2dHWB0JF8mQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism&usg=ALkJrhjOUDwpJndRifIWqcw7vb2QbDGkyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism&usg=ALkJrhjOUDwpJndRifIWqcw7vb2QbDGkyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eclecticism&usg=ALkJrhgkLmECk-YulVq8hM_NRLIqA4d3DA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eclecticism&usg=ALkJrhgkLmECk-YulVq8hM_NRLIqA4d3DA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Traditionalist_School&usg=ALkJrhhKaqQhLmc6WsWuYg7PPIpFnHWvIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Traditionalist_School&usg=ALkJrhhKaqQhLmc6WsWuYg7PPIpFnHWvIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysics&usg=ALkJrhgbBCkWRJA9kPGtzbxI4RMeJMlEnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysics&usg=ALkJrhgbBCkWRJA9kPGtzbxI4RMeJMlEnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology&usg=ALkJrhjWpDef6K4bI1QZv47V7hMxssG9Gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology&usg=ALkJrhjWpDef6K4bI1QZv47V7hMxssG9Gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Methodology&usg=ALkJrhh_9Pq4Ga16Dfprx7hN7Fwn1_RnJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Methodology&usg=ALkJrhh_9Pq4Ga16Dfprx7hN7Fwn1_RnJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology&usg=ALkJrhjtUzDS67GD5r8iflzqeiDCR6-tAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology&usg=ALkJrhjtUzDS67GD5r8iflzqeiDCR6-tAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_nature&usg=ALkJrhhL81v0umFet4gOnozDuEIzDvFbcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_nature&usg=ALkJrhhL81v0umFet4gOnozDuEIzDvFbcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time&usg=ALkJrhi52YxWbFWCpH7Do31ZuTW_ytcuBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time&usg=ALkJrhi52YxWbFWCpH7Do31ZuTW_ytcuBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time&usg=ALkJrhi52YxWbFWCpH7Do31ZuTW_ytcuBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time&usg=ALkJrhi52YxWbFWCpH7Do31ZuTW_ytcuBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_and_change&usg=ALkJrhiRLM5_zdU5FHKxhvCojjYyY83pjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_and_change&usg=ALkJrhiRLM5_zdU5FHKxhvCojjYyY83pjA


15 Individens psykiska mekanismer 
Psykologi o d.
SW   15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.

Libris/SAB:
Do  Psykologi 
Doa  Psykologisk metodik 
Dob Psykologins historia 
Doc  Särskilda riktningar och skolor 
Dod Fysiologisk psykologi )
Doe Kognitiv psykologi 
Dof  Utvecklingspsykologi 
Dog Differentiell psykologi 
Dok Tillämpad psykologi 
Don Grafologi 
Dop Parapsykologi 

(DC 15. DK 159.9) DC:
150 Psykologi
150 Psykologi
151 används inte längre, tidigare Intellect
152 Perception , rörelse , känslor och enheter
153 Mentala processer och intelligens
154 undermedvetna och förändrade
155 Differential -och utvecklingspsykologi
156 Jämförande psykologi
157 används inte längre, förr Känslor
158 Tillämpad psykologi
159 används inte längre, tidigare Will

Högskoleverket mars 2012. Område 15
Utbildningsämne:
PS1 Psykologi
Forskningsämne:
501 Psykologi
50101 Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
Examen:
Psykologexamen

http://wimnell.com/omr15.html
http://wimnell.com/omr15.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_psychology&usg=ALkJrhjGaDXuBeo4LikQpTa65Tfr5QL2YA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_psychology&usg=ALkJrhjGaDXuBeo4LikQpTa65Tfr5QL2YA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Perception&usg=ALkJrhgSQd8JYHMKTfH9hwj0qCC0QdlAIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Perception&usg=ALkJrhgSQd8JYHMKTfH9hwj0qCC0QdlAIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(physics)&usg=ALkJrhjMB0WkIbY2IN3LcnlUOZZLKtu3qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(physics)&usg=ALkJrhjMB0WkIbY2IN3LcnlUOZZLKtu3qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion&usg=ALkJrhhhUHSl9wva83ZM9WTLY7QmcG3GEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion&usg=ALkJrhhhUHSl9wva83ZM9WTLY7QmcG3GEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation&usg=ALkJrhir5qVinr1HWbN_Lx9BGxPXrIsWTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation&usg=ALkJrhir5qVinr1HWbN_Lx9BGxPXrIsWTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence&usg=ALkJrhjgviJk6M5fT27-YSJyCCuDwlXSHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence&usg=ALkJrhjgviJk6M5fT27-YSJyCCuDwlXSHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Subconscious&usg=ALkJrhiNuG3TPZFrKOeKkZ4gsKgc98nAug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Subconscious&usg=ALkJrhiNuG3TPZFrKOeKkZ4gsKgc98nAug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness&usg=ALkJrhi6mSHcs0spYEIgaTg13zfRwS2zBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness&usg=ALkJrhi6mSHcs0spYEIgaTg13zfRwS2zBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_psychology&usg=ALkJrhhROXncItaqgsQnXCp5r5kvqiROuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_psychology&usg=ALkJrhhROXncItaqgsQnXCp5r5kvqiROuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_psychology&usg=ALkJrhjVuxohLme0XFw245YTHNpNcD8NFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_psychology&usg=ALkJrhjVuxohLme0XFw245YTHNpNcD8NFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_psychology&usg=ALkJrhgP0vybu6iltwJL2WMO9pWjsb4Riw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_psychology&usg=ALkJrhgP0vybu6iltwJL2WMO9pWjsb4Riw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion&usg=ALkJrhhhUHSl9wva83ZM9WTLY7QmcG3GEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion&usg=ALkJrhhhUHSl9wva83ZM9WTLY7QmcG3GEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_psychology&usg=ALkJrhi_-q89v2wR6di68RLnFx9oaDk4eQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_psychology&usg=ALkJrhi_-q89v2wR6di68RLnFx9oaDk4eQ


Universitetens ämnen om psykologi.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Psykologiska inst

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Psykologi

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Psykologi (IBL)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Psykologi, Institutionen för...

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Psykologiska institutionen

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Psykologi

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
13.3 Filosofiska institutionen

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://psy.gu.se/kontakt
http://psy.gu.se/kontakt
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/psykologi
http://www.kau.se/psykologi
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/ibl/
http://www.liu.se/ibl/
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information012010000
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information012010000
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.psychology.su.se/
http://www.psychology.su.se/
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.psy.umu.se/
http://www.psy.umu.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH7
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH7


16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.

SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.

Libris/SAB:
Dc  Logik och språkligt orienterad filosofi 
Dca  Logik 
Dcb Argumentationsanalys 
Dcc  Språkligt orienterad filosofi 
Dd  Kunskapsteori och vetenskapsteori 
Ddb Kunskapsteori 
Ddc Vetenskapsteori 

(DC, DK 16)DC:
160 Logic
160 Logic
161 Induktion
162 Avdrag Härledning
163 Ej tilldelad eller inte längre används
164 Ej tilldelad eller inte längre används
165 Fallacies och felkällor
166 syllogismer
167 Hypotheses
168 Argument och övertalning
169 Analogi

120 Kunskapsteori
120 Kunskapsteori, orsakssamband och mänskligheten
121 Kunskapsteori
122 orsakssamband
123 Determinism och indeterminism
124 teleologi
125 används inte längre, tidigare Infinity
126 Jaget
127 det omedvetna och undermedvetna
128 Mänskligheten
129 ursprung och öde enskilda själar

Högskoleverket mars 2012. Område 16 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Teknik- och vetenskapsstudier, avd för

http://wimnell.com/omr16.html
http://wimnell.com/omr16.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Logic&usg=ALkJrhhQdewGH4vqmyoNbgvDyi6ZTK7z9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Logic&usg=ALkJrhhQdewGH4vqmyoNbgvDyi6ZTK7z9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_reasoning&usg=ALkJrhgoW_H_o3e_zof7W_M9B_oBRnVrzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_reasoning&usg=ALkJrhgoW_H_o3e_zof7W_M9B_oBRnVrzQ
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17 Individens moral och uppfattningar om 
moral.

SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral. 

Libris/SAB:
Dg  Etik 
Dgb -Dgv Etik för områdena B-V

(DC, DK 17)DC:
170 Etik (moralfilosofi)
170 etik
171 Etiska system
172 Politiska etik
173 etik familjeförhållanden
174 Arbetsrelaterade etik
175 etik rekreation och fritid
176 etik kön och reproduktion
177 etik sociala relationer
178 etik konsumtionen
179 Övriga etiska normer
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18-19 Filosofer, äldre och senare, 
i öst och väst.
SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

Libris/SAB:
Da  Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur 
Daa  Antika filosofers skrifter 
Dab Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter 
Dad  Icke-västerländska filosofers skrifter 
Dbz  Särskilda filosofer

(DC 18. DK del 1(091) )(DC 19. DK del 1(091) ) DC:
180 Ancient , medeltida och österländsk filosofi
180 Ancient, medeltida och österländsk filosofi
181 österländsk filosofi
182 Pre-Sokratiska grekiska filosofier
183 sokratiska och besläktade filosofier
184 platonska filosofin
185 aristoteliska filosofin
186 Skeptic och nyplatonska filosofi
187 Epicurean filosofi
188 Stoic filosofi
189 medeltida västerländsk filosofi

190 Modern västerländsk filosofi ( 19:e-talet , 20th-talets )
190 Modern västerländsk filosofi
191 Modern västerländsk filosofi i USA och Kanada
192 Modern västerländsk filosofi av de brittiska öarna
193 Modern västerländsk filosofi i Tyskland och Österrike
194 Modern västerländsk filosofi i Frankrike
195 Modern västerländsk filosofi från Italien
196 Modern västerländsk filosofi för Spanien och Portugal
197 Modern västerländsk filosofi i fd Sovjetunionen
198 Modern västerländsk filosofi i Skandinavien
199 Modern västerländsk filosofi i andra geografiska områden
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2 Religiösa verksamheter o d.

Innehåll och länkar till hemsidan:
SW   2 Religiösa verksamheter o d. 
SW   20 Övergripande religiösa verksamheter o d. 
SW   21 Allmän religionsvetenskap. 
SW   22/28 Kristna religioner. 
SW   29 Icke kristna religioner o d.

Libris/SAB:
C   Religion

(DC, DK 2)

http://wimnell.com/omr2.html
http://wimnell.com/omr2.html
http://wimnell.com/omr20.html
http://wimnell.com/omr20.html
http://wimnell.com/omr21.html
http://wimnell.com/omr21.html
http://wimnell.com/omr22-28.html
http://wimnell.com/omr22-28.html
http://wimnell.com/omr29.html
http://wimnell.com/omr29.html


20 Övergripande religiösa verksamheter o d

SW   20 Övergripande religiösa verksamheter o d.

Libris/SAB:
C   Religion 

(DC 20.) DC:
200 Religion
200 Religion
201 Religiös mytologi , allmänna klasser av religion, interreligiösa 

relationer och attityder, sociala teologi
202 läror
203 Offentlig gudstjänst och andra metoder
204 Religiös erfarenhet, livet, praxis
205 Religiösa etik
206 ledare och organisation
207 Tjänsteresor och religionsundervisning
208 Källor
209 Sekter och reformrörelser

Högskoleverket mars 2012. Område 20
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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21 Allmän religionsvetenskap
SW   21 Allmän religionsvetenskap.

Libris/SAB:
C(x) Religionslexikon 
C:d  Religionsfilosofi och -psykologi 
C:oa Religionssociologi 

(DC, DK 21) DC:
210 Naturlig teologi
211 Begrepp Guds
212 Existens , Guds egenskaper
213 Creation
214 Theodicy
215 Vetenskap & Religion
216 används inte längre, tidigare Evil
217 används inte längre, tidigare Bön
218 Mänskligheten
219 används inte längre, tidigare Analogier

Högskoleverket mars 2012. Område 21
Utbildningsämne:
04  Religionsvetenskap
RV1 Religionsvetenskap
TL1 Teologi
Forskningsämne:
60303 Religionsvetenskap
Häri ingår:
religionsbeteendevetenskap
tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi
Examen:
Teologie kandidatexamen
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22/28 Kristna religioner
SW   22/28 Kristna religioner. 

Libris/SAB:
Ca  Kristendomen: allmänt (
Cb  Bibelutgåvor 
Cc  Exegetik och litteratur om Bibeln 
Cd Äldre teologisk litteratur 
Ce  Dogmatik och symbolik 
Cf  Teologisk etik 
Cg Praktisk teologi 
Ch  Gudstjänsten (5 676)
Ci  Uppbyggelselitteratur 
Cj  Kyrkohistoria 
Ck  Kristna samfund 
Cl  Kristen mission 

(DC, DK 22-28) DC:
220 Bibeln
221 Gamla Testamentet
222 historiska böcker i Gamla testamentet
223 Poetiska böcker i Gamla testamentet
224 profetiska böcker i Gamla testamentet
225 Nya Testamentet
226 evangelierna och Apostlagärningarna
227 brev
228 Uppenbarelseboken (Apocalypse)
229 Apokryferna & pseudepigrapha

230 kristen teologi
231 Gud
232 Jesus Kristus och hans familj
233 Mänskligheten
234 Salvation ( soteriologi ) & Grace
235 andliga varelser
236 Eskatologi
237 används inte längre, tidigare framtida tillstånd
238 trossatser och katekeser
239 Apologetik och polemik

240 Christian moralisk & hängiven teologi
241 Moral teologi
242 devotional litteraturen
243 evangeliska skrifter för privatpersoner
244 används inte längre, tidigare religiösa fiction
245 används inte längre, tidigare Hymnology
246 Användning av konst i kristendomen
247 Church inredning och artiklar
248 kristna erfarenheten, praxis, liv
249 kristna ceremonier i familjelivet

250 kristna order och lokala kyrkan
251 predika ( Homiletics )
252 texter av predikningar
253 Pastoral kontor ( Pastoral teologi )
254 Parish Myndighet & administration
255 Religiösa församlingar och beställning
256 inte längre används, före detta religiösa samhällen
257 används inte längre, förr socken skolor, bibliotek etc.
258 används inte längre, tidigare församlingsarbete medicin
259 verksamhet den lokala kyrkan
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260 Christian sociala teologi
261 Social teologi
262 Ecklesiologi
263 gånger och platser religion
264 offentlig gudstjänst
265 sakrament , andra riter och handlingar
266 uppdrag
267 Föreningar för religiöst arbete
268 Religionsundervisningen
269 andlig förnyelse

270 Christian kyrkohistoria
271 Religiösa order i kyrkohistoria
272 Förföljelser i kyrkohistoria
273 Heresies i kyrkohistoria
274 kristna kyrkan i Europa
275 kristna kyrkan i Asien
276 kristen kyrka i Afrika
277 kristen kyrka i Nordamerika
278 kristna kyrkan i Sydamerika
279 kristna kyrkan i andra områden

280 kristna samfund och sekter
281 tidiga kyrkan och österländska kyrkor
282 romersk-katolska kyrkan
283 anglikanska kyrkorna
284 protestanter i kontinentalt ursprung
285 Presbyterian , reformerta , Congregational
286 Baptist , Kristi lärjungar , Adventist
287 Methodist & relaterade kyrkor
288 används inte längre, tidigare unitarisk
289 andra samfund och sekter
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29 Icke kristna religioner o d
SW   29 Icke kristna religioner o d.

Libris/SAB:
Cm  Religionshistoria 
Cn  Moderna religionsbildningar 

(DC, DK 29) DC:
290 Andra & jämförande religioner
291 religionsvetenskap
292 Klassisk ( grekisk och romersk ) religion
293 germanska religionen
294 Religioner av indiskt ursprung
295 Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)
296 judendomen
297 Islam , Bábism & Bahá'í Faith
298 används inte längre, tidigare Mormonism
299 Andra religioner
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60304 Religionshistoria
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Teologiska Högskolan, Stockholm 
   
Åkeshovsvägen 29  168 39 Bromma 
Tfn: 08-564 357 00 Fax: 08-564 357 06a 
E-post: ths@ths.se 
Webb: http://www.ths.se/ 

 ◦ Organisation
 ◦ Verksamhetsberättelse
 ◦ Bibliotek
 ◦ Historia
 ◦ Vägbeskrivning
 ◦ Alumni- & Vänförening
 ◦ Miljöarbete
 ◦ Handlingsplan
 ◦ Öppet Hus på THS
 ◦ Bibelhelger
 ◦ Plusgiro/Bankgiro

   Vid THS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/
religionsvetenskap. THS blev pionjär genom att 1997 vara den första 
högskolan att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i 
mänskliga rättigheter.
     Högskolan har utvecklats starkt sedan dess första läsår 1993/94. 
Cirka 600 studerar vid THS under ett år och idag är ett 15-tal lektorer 
anställda, varav ett flertal med docentkompetens. Tre professorer är 
också verksamma vid högskolan.
     THS strävar efter att erbjuda högskoleutbildning och forskning av 
högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna 
är studiemedelsberättigande. THS har externfinansierade 
forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika 
slag. Ett viktigt inslag är arbete med freds- och försoningsfrågor i 
bland annat Mellanöstern och Sydostasien.

     Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete 
med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder THS möjligheter 
för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma 
forskningsprojekt.

Organisation

    THS är en andelsförening med Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan som de tre 
andelsägarna. Huvudmännen utser ordförande och styrelse som väljs 
vid årsstämman.
    Styrelsens ordförande är Rose-Marie Frebran. Hon var 
riksdagsledamot 1991–2002 och tredje vice talman 1998–2002. Rose-
Marie Frebran är landshövding i Örebro län och ordförande i Örebro 
SK Fotboll. Hon har en masterexamen i teologi från Bethel University, 
St Paul, Minnesota. Rose-Marie Frebran har innehaft en rad styrelse-
uppdrag - bland annat Örebro Universitet, Riksrevisionen och Svenska 
Spel. Hon har också deltagit i flera statliga utredningar.
    I styrelsen är kollegiet liksom studentkår representerade och rektor 
är självskriven ledamot. Styrelsen sammanträder cirka fyra gånger per 
år. Styrelsens verksamhetsberättelse finner du här.
    Rektor för THS är teologie doktor Owe Kennerberg. I 
administrationen ingår därtill en utbildningsledare för vartdera 
utbildningsprogrammet, studierektor, studievägledare, 
ekonomiansvarig, informationssekreterare och kanslist. För en 
utförligare beskrivning av organisation, se organisationsschema.
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Utbildning

 ◦ Teologi/religionsvetenskap
 ◦ Mänskliga Rättigheter
 ◦ Masterprogram Interkulturella relationer
 ◦ Nätkurser
 ◦ Pastor
 ◦ Präst
 ◦ Fortbildningskurser
 ◦ Fristående kurser
 ◦ Uppdragsutbildning
 ◦ Internationellt
 ◦ Kurskatalog
 ◦ Study program 2012
 ◦ Läsårs-/terminstider

    THS är en till volymen liten högskola, men stor till innehållet. Här 
möter du några av landets mest framstående lärare och forskare inom 
sina respektive ämnen. Vi tror på mötet mellan student och lärare, att 
samtalet och dialogen är avgörande för ett framgångsrikt lärande.
     Vi är specialiserade på två områden, teologi och mänskliga 
rättigheter. Båda dessa områden handlar om människans 
grundläggande livsvillkor - om rätt och fel, liv och död, rättvisa, fred 
och försoning.
     Var du än är verksam - näringsliv, utbildning, församling, samfund, 
media, förvaltning eller något annat - så är kunskap om såväl 
mänskliga rättigheter som religion viktiga verktyg för att kunna bättre 
förstå och påverka både lokalt och globalt. För vissa yrken är det helt 
avgörande. På THS får du tillgång till spetskompetens och en 
stimulerande miljö.
    Du är alltid lika välkommen till THS - antingen du bara läser en 
kurs eller ett helt program!

Forskning

 ◦ Konferenser & Seminarier
 ◦ Ämnen
 ◦ Forskningsprogram om mänskliga rättigheter och 

fredsbyggande
 ◦ Studia Theologica Holmiensia
 ◦ THS forskningsstrategiska program

    Forskning vid Teologiska högskolan Stockholm (THS) sker inom 
högskolans båda verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga 
rättigheter. Forskning bedrivs både i form breda projekt över flera år 
och som enskilda projekt under kortare tid. Dessutom åtar sig THS 
forsknings- och utredningsuppdrag, vid sidan om reguljär forsknings- 
och undervisningsverksamhet, för olika beställare.
    De individuella projekten på THS bedrivs av lärare som forskar 
inom sina resp. kompetensområden. Så gott som alla lärare på THS är 
forskarutbildade och alla erbjuds möjligheten att inom sina tjänster 
bedriva forsknings- eller utvecklingsarbete. Flera har dessutom 
finansiering från forskningsråden för sin forskning.
    Teologiska högskolan Stockholm har löpande internationella 
kontakter med olika forskningsinstitutioner. Denna kontaktyta har 
ytterligare vidgats i och med att Metodistkyrkan i Sverige – med dessa 
breda internationella nätverk även i akademiska sammanhang – nu 
ingår i gruppen av huvudmän för THS (tillsammans med Svenska   
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan).
    En del av forskningen kan man ta del av genom THS skriftserie, 
Studia Theologica Holmiensia, se publikationslista.
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Örebro Teologiska Högskola
Box 1623  701 16 ÖREBRO  
Tfn: 019-30 77 50  Fax: 019-30 77 79 
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se 
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/ 

    På Örebro Teologiska Högskola finns teologiska program och 
kurser med olika längd och inriktning.
    Församlingsledarakademin är för dig som vill få fördjupade 
kunskaper om den kristna trons innehåll och tränas för ledaruppgifter i 
Guds rike.
    Missionsinstitutet utrustar för interkulturellt arbete i Sverige och 
andra länder.

 • Örebro Teologiska Högskola
 • Församlingsledar-akademin
 • Distansutbildning
 • Missionsinstitutet
 • Akademi för Ledarskap och Teologi
 • Bibelinstitutet
 • Courses in English

    På ÖTH kan du läsa teologi eller religionsvetenskap i olika program 
och med olika tempo. Du kan läsa del- eller heltid på campus eller 
distans. Vi erbjuder allt från enstaka kurser till program som sträcker 
sig mellan ett och fyra år, med möjligheter att ta en teologie 
kandidatexamen (180hp), eller en högskoleexamen i teologi (120 hp).  
- Läs mer
    Församlingsledarakademin är en utbildning för dig som vill få 
fördjupade kunskaper om den kristna trons innehåll och tränas för 
olika ledaruppgifter i Guds rike. Hos oss får du ledarträning knuten till 
en församlingsmiljö. - Läs mer 

    Det teologiska distansprogrammet vid Örebro Teologiska Högskola 
erbjuds för dig som inte kan genomföra studierna på ort och ställe i 
Örebro.  - Läs mer
    Missionsinstitutet utrustar för interkulturellt engagemang i Sverige 
och andra länder 
- Läs mer
   Bibelinstitutet är en ettårig bibelskola där du får möjlighet att gå på 
djupet när det gäller kunskap om Bibeln, tron och ditt personliga liv 
med Gud - Läs mer

 Sidan granskad/uppdaterad 5 mars 2012 
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Newmaninstitutet 
    
Slottsgränd 6  753 09 Uppsala Tfn: 018-580 07 00 Fax: 018-580 07 20 
E-post: adm@newman.se  Webb: http://www.newman.se/

    Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av 
jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. 
Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra 
filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. 
Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning.
     Förebild för Newmaninstitutets verksamhet är John Henry 
Newman, den engelske konvertiten under 1800-talet som blev 
kardinal. Som teolog och filosof var han en klarsynt och orädd 
personlighet i kulturdebatten. Han hämtade inspiration både ur den 
antika humanismen och ur kyrkans rika tradition, alltifrån 
kyrkofäderna och framåt. Han insåg värdet av den växelverkan som 
tankeutbytet mellan tradition och nutid och mellan teologi, filosofi och 
olika kulturyttringar erbjuder. John Henry Newman har med rätta 
beskrivits som en av de tidigaste inspiratörerna till de strömningar som 
fick sitt uttryck i Andra Vatikankonciliet och därmed till den moderna 
katolska kyrkans roll som kulturskapande kraft i samhället. Det som 
Newman var i sitt land och på sin tid vill Newmaninstitutet vara i dag: 
en lyhörd, kritisk och konstruktiv samtalspartner i vår tids debatt. Vi 
vill att den andan ska genomsyra hela vår utbildningsverksamhet.
     Institutet är inrymt i en fastighet vid korsningen Trädgårdsgatan–
Slottsgränd i centrala Uppsala.
   Vi har en enkel organisation och det är lätt att få kontakt med dem 
som fattar beslut. Newmaninstitutet leds av en styrelse bestående av 
företrädare för huvudmannen och valda representanter för lärarna och 
de studerande. Beslut om själva utbildningsverksamhetens utformning 
fattas i institutets kollegium, som består av lärarna och valda 
representanter för de studerande. Till kollegiet hör också de 
återkommande timlärarna.
   Newmaninstitutet ger även ut kulturtidskriften Signum

Utbildningar

Utbildningsprogram för kandidatexamen i teologi 180 hp
 A-kursen
 
A-kurs helfart/halvfart – Introduktion i filosofi och teologi
    Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins 
huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra 
delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och 
teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får 
öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att 
formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda 
både svenska och engelska och att söka relevant information.
30 högskolepoäng, fyra delkurser à 7,5 hp

Utbildningsprogram för kandidatexamen i teologi 180 hp
    I programmet ingår normalt 150 hp teologi samt 30 hp filosofi. 
Studierna börjar med minst 15 hp filosofi. I teologin ingår 30 hp 
exegetisk teologi, 60 hp systematisk teologi, 15/30 historisk teologi 
och 15/30 hp teologiska kultur- och samhällsstudier. Utbildningen 
avslutas med examensarbete 15 hp i teologi.

Utbildningsprogram för kandidatexamen med teologi som 
huvudområde 180 hp
    I programmet ingår minst 90 hp teologi samt minst 30 hp inom 
valfritt annat ämnesområde. Inom teologin ingår minst 15 hp exegetisk 
teologi, 15 hp historisk teologi, 37,5 hp systematisk teologi, 7,5 hp 
teologiska kultur- och samhällsstudier samt examensarbete 15 hp i 
teologi. Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier 
från andra lärosäten i examen. Den ger också större möjlighet till 
individuellt anpassad specialisering inom teologin.

Högskoleexamen i teologi 120 hp
    För högskoleexamen fordras 120 hp, varav minst 75 hp teologi och 
15 hp filosofi.
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Kurser
    Våra ämnesområden är teologi, filosofi och kultur. Samtliga kurser 
kan läsas separat, som fristående kurser. Alla kurser ger 7,5 
högskolepoäng.

Distanskurser
   En stor del av institutets kurser ges förutom lokalt även som 
distanskurser via internet. Det är möjligt att genomgå hela 
utbildningsprogrammet för kandidatexamen på distans (halvfart). 
Studier på distans bygger i hög grad på eget initiativ, självstudier och 
kommunikation i den internetbaserade lärmiljön (Moodle). Varje 
distanskurs inleds med en obligatorisk samling i Uppsala, då 
registrering sker och introduktion till studierna ges. En samling i 
Uppsala ordnas vid mitten av varje kurs. I övrigt äger undervisning 
och examination rum via nätet.

Katolsk prästutbildning
   Institutet ger utbildning i filosofi och teologi som ingår i katolsk 
prästutbildning: två år filosofi och tre år teologi. Större delen av 
Newmaninstitutets utbildningsprogram ingår i utbildningen. Utöver de 
fem åren filosofi och teologi läses ett år teologi vid katolskt universitet 
i utlandet.

Kurspaket
   Då och då utlyser institutet möjligheten att ta ”kurspaket” med 
vardera fyra kurser à 7,5 högskolepoäng, anpassade efter studerande 
med olika intresseinriktning. Varje sådan kursserie leder fram till 
utbildningsbevis.

Uppdragsutbildning
  Längre och kortare kurser som kan vara till nytta för speciella 
grupper av avnämare. Ta gärna kontakt med institutet för att höra om 
våra möjligheter att anordna en kurs som motsvarar just era behov!
 
 

Forskning vid Newmaninstitutet

    I redovisningen inkluderas den forskning som utförs av såväl 
Newmaninstitutets tillsvidareanställda lärare som de till institutet fast 
knutna återkommande timlärarna. De senare forskar i många fall inom 
ramen för tjänster vid andra högskolor och universitet, som nedan 
anges inom parentes.
    Redogörelsen omfattar pågående och nyligen avslutad forskning. I 
vissa fall anges artikel- eller boktitel, i andra preliminär titel. I några 
fall anges endast vilket problemområde arbetet rör sig inom.

Filosofi
Filosofi
Etik
Teologi
Systematisk teologi, fundamentalteologi
Kyrkohistoria, kyrkovetenskap, spiritualitet
Bibelvetenskap, patristik
Teologiska kultur- och samhällsstudier
 Övrigt
Historia
Idéhistoria
Latin
Grekiska
 
The APOPHTHEGMATA Workshop. 7-8 juni 2012 Läs mer!

Patristikseminariet
Patristikseminariet vid Newmaninstitutet anordnas i samverkan med 
teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Seminariet, som 
sammanträder regelbundet, vänder sig till forskare, forskarstuderande 
och studenter på högre nivå inom olika ämnesområden.
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Johannelunds teologiska högskola 
   
Heidenstamsgatan 75  754 27 UPPSALA 
Tfn: 018-16 99 00 Fax: 018-169 910 
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se 
Webb: http://www.johannelund.nu/ 

    Johannelund erbjuder Sveriges enda prästutbildning för präster i 
Svenska kyrkan som vill arbeta i samisk miljö. Johannelunds unika 
utbildning ger en allmän kompetens till ordinarie prästtjänst inom 
Svenska kyrkan och också möjlighet att arbeta i en tvåspråkig tjänst. 
Förutom teologistudier vid Johannelund ingår även språkstudier 
(sydsamiska, lulesamisk eller nordsamiska). Inga förkunskaper i 
samiska krävs.
    Alla kurser vid Johannelund ryms inom kunskapsområdet Teologi, 
som vi delar upp i följande ämnesområden:
A. Exegetisk teologi, som handlar om frågor som rör Bibeln, dess 
innehåll och tolkning.
B. Systematisk teologi, som består av religionsfilosofi, dogmatik 
(kristen troslära) och etik.
C. Historisk och praktisk teologi, ett stort ämnesområde med flera 
underavdelningar:
- Kyrkans historia, som även bearbetar frågor om den kristna kyrkans 
identitet och mission,
- Religionspsykologi, själavård, psykiatri och kurser i kristen 
spiritualitet.
- Praktisk teologi omfattar exempelvis predikokonst, kommunikation 
och liturgik.
- Religionspedagogik behandlar allmän pedagogik, ledarskap och 
pedagogik med kyrklig inriktning.

Läs mer om våra utbildningar i menyn ovan. (Menyerna kan inte 
kopieras)

Universitetens ämnen om religion
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Religionsvetenskap och teologi

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Religionsvetenskap

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Religionsvetenskap

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Teologi och Religionsvetenskap, Centrum för..

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Religionshistoria

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
11 Teologiska fakulteten
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3 Politikvetenskaper.
Politiska verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi. 
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 
SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar: 
SW   36 ...om individernas kroppsliga förhållanden. 
SW   37 ...om utbildning o d. 
SW   38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks. 
SW   39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr31.html
http://wimnell.com/omr31.html
http://wimnell.com/omr32.html
http://wimnell.com/omr32.html
http://wimnell.com/omr33.html
http://wimnell.com/omr33.html
http://wimnell.com/omr34.html
http://wimnell.com/omr34.html
http://wimnell.com/omr35.html
http://wimnell.com/omr35.html
http://wimnell.com/omr351.html
http://wimnell.com/omr351.html
http://wimnell.com/omr352.html
http://wimnell.com/omr352.html
http://wimnell.com/omr353.html
http://wimnell.com/omr353.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr37.html
http://wimnell.com/omr37.html
http://wimnell.com/omr38.html
http://wimnell.com/omr38.html
http://wimnell.com/omr39.html
http://wimnell.com/omr39.html


31 Statistik och demografi
SW   31 Statistik och demografi.

Libris/SAB:
Oi  Statistik 
Oi(x) Statistiklexikon 
Oi:d Statistisk teori och undersökningsmetodik 
Oi:k Statistikens historia 
Oj  Demografi (befolkningsvetenskap) 
Oj:bf Demografiska institutioner 
Oj:d Demografisk teori, filosofi och metodlära 
Oj:k Demografisk forskningshistoria 
Oj:oi Statistiska demografiska tabeller 
Oj-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Oja  Nativitet och mortalitet 
Ojc  Flyttningar och befolkningsändringar 
Ojd  Befolkningssammansättning och -fördelning 
Ojf  Folkbokföring 
Ojp  Befolkningspolitik 

(DC, DK 31) DC: 
310 Allmän statistik
311 används inte längre, tidigare Teori och metoder
312 används inte längre, tidigare Population
313 inte längre används, före detta Special ämnen
314 Allmän statistik Of Europe
315 Allmän statistik i Asien
316 Allmän statistik Of Africa
317 Allmän statistik Of North America
318 Allmän statistik för Sydamerika
319 Allmän statistik i andra delar av världen
För det senaste se scb.se

Högskoleverket mars 2012. Område 31
Utbildningsämne:
ST1 Statistik
Forskningsämne:
Examen: 

http://wimnell.com/omr31.html
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Stockholms universitet. http://www.su.se/ 
Statistiska Intitutionen

 • Evenemang
 • Hitta till oss
 • Kontakt
 • Nyheter
 • Styrdokument

Om Statistiska institutionen
    På Statistiska institutionen undervisar vi i och forskar kring ämnet 
statistik. Vi ger kurser i ämnet från grundnivå till forskarnivå.
Statistik introducerades på dåvarande Stockholms högskola 1903 då 
Gustav Sundbärg utnämndes till docent i statistik. Statistiska 
institutionen bildades cirka 1950.
     Idag har vi två professurer och en lärarkår bestådende av cirka 15 
heltidstjänster, varav cirka 10 är lektorer eller docenter. Vi har (2011) 
sju stycken doktorander och på grund- och avancerad nivå studerar 
cirka 500 studenter varje termin. Lite om institutionens historia
 • Studieinformation
 • Våra utbildningar

Varför ska man läsa statistik?
    Statistik är i sig ett viktigt ämne bl.a. för att analysera dagens stora 
dataflöde, men också det perfekta breddningsämnet. Statistiska 
kunskaper efterfrågas idag på de flesta områden. På arbetsmarknaden 
är utsikterna goda för dem som har statistik med i sin utbildning. 
Enligt Googles chefsekonom är statistiker det mest spännande yrket de 
närmaste 10 åren.

Demografi

Forskning 

 • Avhandlingar & publikationer
 • Forskningsområden
 • Forskningsprojekt

    Statistiska institutionen har en tradition av forskning inom tillämpad 
statistik. Vid institutionen har internationellt kända namn som Gustav 
Sundbärg, Erland Hofsten och Tore Dalenius verkat.
    Då Statistiska institutionen tillhör den samhällsvetenskaplig 
fakulteten sker vår vår forskning till stor del inom tillämpad statistik. 
Vår forskning är till nytta för andra samhällsvetenskapliga dicipliner 
som till exempel sociologi, demografi, kriminologi, ekonomi och 
kulturgeografi.
    Idag ligger tyngdpunkten i vår forskning på tre profilområden

 • Allmän statistikproduktion med undersökningsmetodik
 Forskningsområdet innefattar en mängd delområden som t ex 
 urvalsdragning, konstruktion av frågeformulär, integritetsskydd 
 och intervjuarutbildning. Institutionen har en lång tradition av 
 detta forskningsområde. Viktig aktuell litteratur på området är 
 skriven av våra medarbetare. Läs mer -->>
    • Bayesiansk inferens
 • Design av planerade försök
 Övrig forskning
    • Tidsserier -->>
 • Statistisk nätverksforskning -->>
 • Överlevnadsanalys
  Relaterade länkar
 • Våra forskningsområden med sammanfattning av 

profilområdena

Senast uppdaterad: 30 juni 2011
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Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.11 Statistiska institutionen

 • Personal
 • Kontakt
 • Offentliga dokument
 • Institutionens likabehandlingskommitté
 • Studier och funktionshinder
 • Studiebevakare

   Uppsala universitet fick 1910 landets första professor i statistik, 
befolkningsstatistikern Gustav Sundbärg. Sedan dess har ett antal 
professorer passerat revy på institutionen med professor Herman Wold 
och professor Karl G Jöreskog som internationella förgrundsgestalter. 
Institutionens nuvarande forskningsinriktningar är starkt förknippade 
med dessa båda professorer. Den största forskningsinriktningen är 
ekonometri och tidsserieanalys. Därefter kommer psykometri.
     Att kunna lite grundläggande statistik är något som de flesta har 
glädje av. ”Statistical thinking will one day be as necessary for 
efficient citizenship as the ability to read and write” (H.G. Wells, 
1895). Statistiska institutionen bedriver idag undervisning på kurser 
inom ett flertal utbildningar men vi utbildar även specialister och 
forskare inom ämnesområdet genom undervisning på grund-, 
avancerad och forskarnivå.
    Vi utför också konsultationer främst mot forskare inom andra 
ämnesområden.    Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och 
rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander 
inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. 
Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  
Fan.Yang@statistik.uu.se 

Utbildning

 • Grundnivå
 • Avancerad nivå
 • Forskarutbildning
 • Alla kurser

    Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av 
empiriska data. Detta innebär att statistikstudenten kommer att möta 
en rad olika tillämpningsområden. Inom samhällsvetenskapliga ämnen 
såsom ekonomi och olika beteendevetenskaper är statistiska metoder 
ovärderliga för insamling och analys av kvantitativa data. Alla beslut, 
små som stora, all planering inom ekonomisk verksamhet, all kontroll 
och övervakning av miljö och natur förutsätter statistiskt korrekta data. 
Inom naturvetenskaper och tekniska ämnen används statistiska 
metoder för kvalitetskontroll, signalanalys, läkemedelsprövning och 
epidemiologiska studier, för att nämna några tillämpningsområden.
    Statistik brukar ibland beskrivas som en hjälpvetenskap, men det är 
också en självständig vetenskap med en ständigt växande 
metodarsenal. Inom institutionen bedrivs forskning med syfte att 
utveckla och utvärdera nya metoder inom samhällsvetenskap, speciellt 
ekonomi och beteendevetenskap, och medicinska 
tillämpningsområden.
     Kurser i statistik ges som programkurser och som fristående 
grundkurser på A, B och C samt masternivå samt som kurser inom 
forskarutbildningen. Studenter inom nationalekonomi rekommenderas 
att studera minst 60 hp i statistik. För en karriär inom ett statistikeryrke 
rekommenderas en masterutbildning i statistik.
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Forskning
 • Tidsserienalays och ekonometri
 • Strukturella ekvationsmodeller
 • Forskarutbildning
 • Seminarier
 • Publikationer
 • Working papers
 • Professorslängd
 • Tidigare disputationer

    Den forskning som bedrivs vid statistiska institutionen har två 
huvudinriktningar: ekonometri/tidsserieanalys samt strukturella 
ekvationsmodeller (SEM). En inrikting inom ekonometri/
tidsserieanalys är statistisk analys av makroekonomiska modeller, 
speciellt analys av långsiktiga samband, s.k. kointegration. Om man 
här har data från många länder får man en s.k. panel, och 
kointegrationsanalys för denna typ av data är ett relativt nytt område 
som vi intresserar oss mycket för.
    Vi har också en inriktning mot analys av finansiella data. Många 
empiriska studier inom detta område har påvisat att data är behäftade 
med s.k. volatilitet, vilket i princip innebär att data fluktuerar olika 
mycket under olika perioder. (Till exempel råder en stor osäkerhet på 
börsen under finansiella kriser.) Det finns således ett stort behov av 
analys av statistiska modeller som tar hänsyn till detta.
    Institutionens forskning inom SEM omfattar i princip faktoranalys, 
som går ut på att dra slutsatser om icke observerbara faktorer, s.k. 
latenta variabler. Dessa kan tänkas förklara t.ex. utfallet av en 
enkätundersökning. Ett viktigt hjälpmedel är programpaketet LISREL, 
som utvecklats av forskare vid vår institution. Man hittar många 
tillämpningar av SEM inom beteendevetenskap.
 

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Demografiska databasen
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32 Statsvetenskap
SW   32 Statsvetenskap.
Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap  (Del. Delar på 31-39, 652, 657, 
 658, 71, 79, 7951-7956)
Ob  Internationella relationer 
Ob(x)Allmänt: lexikon 
Ob:bfAllmänt: institutioner 
Ob:kAllmänt: historia 
Obb Freds- och nedrustningsfrågor 
Obd Internationellt samarbete: allmänt 
Obe Nationernas förbund (NF)  
Obf  Förenta nationerna (FN)  (FNs egna dokument till 354)
Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete 
Obl  Försvarspakter 
Obn Nordiskt samarbete 
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (även 
 7951)
Obr  Röda korset (och likvärdiga organisationer)(även 7951)
Oc  Statskunskap och politik 
Oc(x)Allmänt: lexikon 
Oc:bfOrganisationer och institutioner 
Oc:d Politisk teori, politisk psykologi och metodlära 
Oc:k  Statskunskapens vetenskapshistoria 
Oc:oaPolitisk sociologi 
Oc.0 Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden, politiska 
 skrifter 
Occ  Sveriges statskunskap och politik 
Ocf  Främmande länders statskunskap och politik 
Ocg  Politiska begrepp och politiska åskådningar  (Även till 6-39)
Ocl  Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, 
 terrorism m m 

(DC, DK 32) DC:
320 Statsvetenskap
321 System för regeringar och stater
322 Förhållandet mellan staten till organiserade grupper
323 civila och politiska rättigheter
324 Den politiska processen
325 Internationell migration & kolonisering
326 slaveri & frigörelse
327 Internationella relationer
328 Den rättsliga processen
329 Ej tilldelad eller inte längre används

Högskoleverket mars 2012. Område 32
Utbildningsämne:
ST2 Statsvetenskap
FU1 Freds- och utvecklingsstudier
Forskningsämne:
506 Statsvetenskap
50601 Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och 
globaliseringsstudier)
50603 Globaliseringsstudier
509 Annan samhällsvetenskap 
50901 Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Häri ingår:
freds- och konfliktforskning
studier om ett hållbart samhälle
50999 Övrig annan samhällsvetenskap
Examen:
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Göteborgs universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Statsvetenskapliga institutionen   http://www.pol.gu.se/

EN AV SVERIGES LEDANDE STATSVETENSKAPLIGA 
INSTITUTIONER
    Vid Statsvetenskapliga institutionen arbetar ungefär 60 personer 
som forskare och lärare samt drygt 20 doktorander.  Vår 
forskningsprofil fokuserar på väljare och val, bygget av goda politiska 
institutioner, globaliseringsfrågor och internationell politik, 
Europapolitik, miljöpolitik samt politiska idéer.
    
Grundutbildningen omfattar runt 1 000 studenter per läsår. Vi erbjuder 
följande programutbildningar: 
Statsvetarprogrammet,
Europaprogrammet och 
International Administration and Global Governance (IAGG).   
    Därutöver erbjuder vi kurser i 
statsvetenskap, 
administrativ teknik och 
samhällskunskap, samt medverkar bland annat på 
lärarprogrammet och 
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL). 
    Statsvetenskapliga institutionen är också värdinstitution för CES, 
Centrum för Europastudier, som ansvarar för kandidatprogrammet i 
Europakunskap och Masters programme in European studies.
    I Vetenskapsrådets senaste utvärdering av statsvetenskaplig 
forskning bedömdes Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg vara 
den mest framstående i landet. I Högskoleverkets motsvarande 
utvärdering av undervisningen i statskunskap och i Europakunskap 
gjordes ingen rangordning, men vår institution fick genomgående 
utomordentligt goda vitsord. 

Grundnivå

 • Statsvetenskap - fristående kurser
 • Statsvetenskap kandidatprogram
 • Samhällskunskap
 • Administrativ teknik
 • Europaprogrammet
 • Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet

Statsvetenskap kandidatprogram
    Ht 2010 startade våra kandidat- respektive masterprogram i 
statsvetenskap. Vi har 45 platser på kandidatprogrammet och 25 
platser på masterprogrammet. Möjligheten att söka fristående kurser i 
statsvetenskap kvarstår. Mer information om våra fristående kurser i 
statsvetenskap hittar du här.

Statsvetarprogrammet, 180 hp
    Allt är politik, sägs det ibland. I dagens samhälle är det tydligare än 
någonsin. Politiken sätter ramarna för våra liv. Den påverkar våra 
valmöjligheter, sociala relationer och ekonomi. Men politik är också 
möjligheternas konst. Genom politiken kan vi bidra till att förverkliga 
våra värderingar om vad som är ett gott samhälle.
    Statsvetenskap är studiet av politik. På Statsvetarprogrammet 
kommer du att utbildas i att analysera makt och demokrati, politiska 
idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå. Målet med 
utbildningen är att ge dig kvalificerade kunskaper som kan ligga till 
grund för en karriär som samhällsanalytiker. Statsvetare jobbar ofta 
med kvalificerat utredningsarbete, samhällsgranskning (journalistik, 
forskning) eller politisk påverkan inom offentliga eller privata 
organisationer och företag.
    Statsvetarprogrammet omfattar tre års studier på grundnivå, vilket 
ger dig en politices kandidatexamen (180 hp). Statsvetenskap blir ditt 
huvudämne, (90 hp) men du väljer också en av fyra 
specialinriktningar:
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    1) Statsvetenskap med ekonomisk inriktning. Du läser 60 hp 
nationalekonomi eller statistik.
    2) Statsvetenskap med internationell inriktning. Du läser 60 hp 
internationella relationer eller utveckling och internationellt samarbete.
    3) Statsvetenskap med medieinriktning. Du läser 60 hp medie- och 
kommunikationsvetenskap.
    4) Statsvetenskap med social inriktning. Du läser 60hp psykologi 
eller sociologi.
    Valet av inriktning betyder att du blir statsvetare med en speciell 
profil, med fokus på antingen ekonomiska, internationella, mediala 
eller sociala samhällsfrågor. Programmet innehåller också en termin 
där du har möjlighet att göra praktik på någon organisation, studera 
utomlands eller läsa ytterligare ett valfritt ämne.
    När du har läst statsvetarprogrammet har du även möjlighet att fort-
sätta 1-2 år till en magister eller masterexamen i statsvetenskap. Läs 
mer i vår utbildningsplan för Statsvetarprogrammet som du hittar här.

Forskning

 • Forskningsprofiler
 • Pågående forskningsprojekt
 • Seminarier
 • Vem forskar om vad?
 • Publikationer

    Institutionen strävar efter en öppen och samarbetsinriktad 
forskningsmiljö och betonar betydelsen av en korsbefruktning mellan 
metodologiska och teoretiska perspektiv. De flesta av institutionens 
forskare är aktiva inom en rad olika forskningsprogram, projekt och 
specialseminarier.    
    Statsvetenskapliga institutionen är internationellt känd för sina 
kvantitativa databaser. Sedan 1956 har Valforskningsprogrammet i 
samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån) genomfört de svenska 
valundersökningarna. Internationellt sett är dessa bland de bästa 
databaser som finns inom valforskning. 
    Varje år genomförs också SOM-undersökningarna som har en 
mycket stark ställning inom opinionsforskningen. Institutionens 
anseende har stärkts ytterligare på det här området genom att QoG-
institutet lanserat databaser med material som kan relateras till 
korruption, och MOD har skapat datasamlingar där väljare studeras 
under valrörelsen. 
    På institutionen arbetar flera professorer som har hög internationell 
status inom sina respektive forskningsområden. Vetenskapsrådet utsåg 
två av dem, Bo Rothstein och Jon Pierre, till ”ledande forskare” åren 
2003 och 2006. Även Sören Holmberg har gott internationellt 
renommé. Vid den senaste utvärderingen av svensk statsvetenskap som 
utfördes på uppdrag av Vetenskapsrådet 2002, rankades forskningen 
vid Göteborgs universitet som den bästa i landet. Vid Göteborgs 
universitets utvärdering 2011 (RED10) fick forskningen vid 
institutionen omdömet "excellent".
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Linnéuniversitetet  http://lnu.se/ 

Statsvetenskap
 • Om Statsvetenskap
 Utbildning
 • Forskning
 • Internationalisering
 • Kontakta oss
 • Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2012

Hur fungerar demokratin?
   Hur beslut fattas och medborgarnas försök att påverka är centralt i 
statsvetenskap. Bland Linnéuniversitets statsvetare studeras folkets 
åsikter, väljare, partier och korruption.
Fristånde kurser i statsvetenskap
Sök någon av våra fristående kurser inom statsvetenskap. 
Prenumerera Aktuellt inom statsvetenskap
Utbildningar inom ämnet
 • Europastudier
 • Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala 

studier
 • Internationella samhällsstudier, inriktning politik och 

samhällsanalys
 • Internationell administration med språk
 • Magisterprogram i statsvetenskap
 • Politices kandidatprogrammet
 • Masterprogram statsvetenskap
 • Fristående kurser
Relaterade länkar
 • Institutionen för samhällsvetenskaper
 • Statsvetenskapliga publikationer
 • UB:s ämnesguide

Utbildning

 • Program
 • Kurser
 • Hitta din utbildning
 • Distansutbildning
 • Sen anmälan
 • Anmälan och antagning
 • Utbildningsbloggar
 • Studera utomlands
 • Kurs- och programstart
 • Kursplaner

Forskning inom statsvetenskap

     Forskning inom statsvetenskap är inriktad på korruption, partier 
och opinion.
Statsvetenskap
 • Om Statsvetenskap
 • Utbildning
 • Forskning
 ▪ Riksdagens partigrupper i förändring
 ▪ Tillit och korruption i lokalpolitiken
 ▪ Fostran i medborgarskap? Skola, värdegrund 

och den liberala statens dilemma
 • Internationalisering
 • Kontakta oss
 • Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2012

Senast ändrad: 2012-03-21
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Statsvetenskapliga institutionen

Om institutionen
Utbildning
Forskning
Länkar
Bibliotek
Kontakt
 • Institutionens hemsida
 • Övergripande information
 • Personal
 • Samlad kontaktinformation
 • Kort historik
 • Alumninformation
 • Internationellt utbyte & mobilitet
 • Studievägledning
 • Datorservice och StiL
 • Studentinflytande
 • Grupprum
 • Jämställdhet
 • Arbetsmiljö
 • Om webbsidorna

Övergripande information
   • Praktiskt sammanhållen informationsfolder om vårens (2012) 
utbildningar vid institutionen.
 • (motsvarighet för ht 2012 kommer i slutet av augusti)
 • Verksamhetsplanering 2012
 • Verksamhetsberättelse 2011

Introduktion

     Statsvetenskap har studerats vid Lunds universitet sedan 1877. 
Dagens statsvetenskapliga institution kombinerar gamla anor med 
modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år 
varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa 
forskningsmedel. Våra forskargrupper centrala områden som 
demokratisering, globalisering, diplomati, freds- och konfliktvetenskap 
och miljöpolitik befinner sig vid den internationella forskningsfronten.
    Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i 
undervisningen. Våra kurser är utvecklade i anslutning till 
forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella 
forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina 
respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt 
internationaliserad: många av våra kurser erbjuds på engelska, vi har 
varje termin ett 60-tal utbytesstudenter och vi har flera utbytesavtal 
med universitet i Europa, Nordamerika, Asien och Afrika som gör det 
möjligt att bedriva studier och utomlands.
    Studier vid statsvetenskapliga institutionen i Lund skapar 
förutsättningar för en framgångsrik yrkeskarriär inom såväl offentlig 
som privat sektor. Vi utbildar för yrken som innefattar kvalificerade 
analys- och utredningsuppgifter, administration, ledarskap och 
information. Vi erbjuder också möjligheter till praktiktjänstgöring 
inom myndigheter och organisationer såväl i Sverige som utomlands.   
Statsvetare från Lund, som har nått ledande befattningar inom bl a 
politik, myndigheter, utrikesförvaltning och näringsliv, brukar bjudas 
in till vår undervisning för att inspirera och dela med sig av sina 
erfarenheter till studenterna.
    Studentstaden Lund erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och 
möjligheter även vid sidan av studierna. Statsvetenskapliga 
institutionen har sina lokaler i kvarteret Paradis, ett stenkast från 
Universitetshuset och domkyrkan i centrala Lund. Vi har gott om 
läsplatser och i vår omedelbara närhet finns Universitetsbiblioteket och 
ett flertal andra institutioner. Ett klassiskt campusområde i en klassisk 
utbildningsstad.
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Utbildningar

All information om våra olika utbildningar finns (lite logiskt) samlad 
på utbildningssidan. Där finns också information om prov, 
hemskrivningar och examination.
 • Utbildningssidan

Arbetsmarknad för samhällsvetare
Vi har satt samman en särskild sida med information om 
arbetsmarknaden för samhällsvetare
 • Informationssida om arbetsmarknaden för samhällsvetare
 • Internationell verksamhet
Institutionen bedriver ett omfattande internationaliseringsarbete med 
utbyte både till och från utlandet. Besäk vår sida om internationellt 
utbyte för att få reda på mer.
 • Informationssida om internationellt utbyte
 • Institutionens hemsida
 • Allmänt
 • Anmälan och antagning
 • Campuskurser
 ◦ Grundnivå, grundkurs
 ◦ Grundnivå, forts. kurs
 ◦ Grundnivå, kandidatkurs
 ◦ Avancerad nivå
 ◦ Freds- och konfliktvetenskap
 ◦ Övriga kurser
 • Distanskurser
 ◦ Samtliga distanskurser
 • Program
 ◦ Politices kandidatprogrammet
 ◦ Programmet för Pol Mag
 ◦ Samhällsvetenskapliga masterprogrammet med 

inriktning statsvetenskap

 ◦ Master of Science in Welfare Policies and Management 
Programme

 ◦ Master of Science (Two Years) in European Affairs
 ◦ Forskarstudier
 • Mentorer
 • Uppsatsarbete
 • Praktik
 • Internationellt utbyte
 • Funktionshinder
 • Examen

    Allmän information
Allmänt om kurserna i statsvetenskap
(Inklusive information om examination)
 • Praktiskt sammanhållen informationsfolder om vårens (2012) 

utbildningar vid institutionen. (motsvarighet för ht 2012 
kommer i slutet av augusti)

 • Tider och platser för introduktionsmöten inför vt 2012
 • Anmälan och antagning till kurser och program 

(universitetsgemensam sida)

    Målet för utbildningen i statsvetenskap är att ge studenterna 
förmåga att analysera politiska företeelser i en föränderlig värld. 
Politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och 
internationell - har blivit mer sammanflätat och kopplingen mellan t ex 
politik och ekonomi har blivit alltmer påtaglig. Denna ökade kom-
plexitet belyses i de olika kurserna. Samtidigt blir de klassiska frågor-
na om makt, demokrati, konflikt och samverkan de viktigaste utgångs-
punkterna för den statsvetenskapliga analysen av politik.
     I den inledande grundkursen behandlas bl a politiska idéer, styrelse-
skicket i skilda politiska system, partier och andra organisationer, 
massmedia och opinionsbildning samt förvaltningspolitik. Inom 
området internationell politik behandlas utvecklingen från ett inter-
nationellt system byggt på de suveräna staternas relationer till ett 
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system präglat av ömsesidigt beroende i en globaliserad värld.
Efter den inledande grundkursen kännetecknas den fortsatta 
utbildningen av en stor frihet att välja fördjupning efter intresse. Ett 
flertal olika inriktningar erbjudes, men det gemensamma målet för 
dessa är att ge en god förmåga att självständigt och kritiskt kunna 
analysera politiska företeelser. Omfattande självständiga arbeten 
(uppsatser) ingår i utbildningen.
Statsvetenskap kan utgöra huvudområde i kandidatexamen på 
grundnivå resp i magister- och masterexamen på avancerad nivå. 
Utbildningen i statsvetenskap är inte snävt inriktad mot något eller 
några yrken utan skall ses som en nödvändig eller önskvärd bas i en 
mängd olika yrken. Som exempel på yrkesverksamheter där 
statsvetenskap är en viktig del kan nämnas arbete inom förvaltning, 
organisationer, journalistik, utbildning samt internationell verksamhet.

Särskild behörighet
Det särskilda behörighetskravet för grundkursen i statsvetenskap är 
områdesbehörighet 6 (Engelska B, Matematik A Samhällskunskap A).
    För att läsa fortsättningskursen i statsvetenskap krävs 30 
högskolepoäng i statsvetenskap. För att läsa kandidatkursen i 
statsvetenskap krävs 60 högskolepoäng i statsvetenskap. För att läsa på 
den avancerade nivån krävs 150 högskolepoäng inklusive 
examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och 
konfliktvetenskap eller motsvarande.
    Kontaktperson för ytterligare information: Studievägledare Daniel 
Alfons 046-222 8950. E-post: Syo@svet.lu.se. Studievägledningen har 
en egen hemsida med mer information.

Antagningspoäng Antagningsavdelningen har samlad statistik över 
antagningspoäng till fristående kurser och utbildningsprogram.

Examinationsregler
Betyg på kurs
    Betyg på delkurs och kurs bestäms av examinator (som är utsedd av 

institutionsstyrelsen). För att erhålla betyg på kurs måste alla delkurser 
vara minst godkända och samtliga obligatoriska moment slutförda.
För att erhålla betyget Väl godkänd på de två första kurserna på 
grundnivå, måste delkurser omfattande minst 15 högskolepoäng 
erhållit betyget Väl godkänd.
   För att erhålla betyget Väl godkänd på kandidatkursen krävs att 
examensarbetet för kandidatexamen (kandidatuppsatsen) erhållit 
betyget Väl godkänd.

Uppsats
Vi har skapat en särskild minisite med all information om 
uppsatsarbetet (öppnas i ett nytt fönster)

Forskning 
     Statsvetenskapens forskningsområde är politik på nationell, 
subnationell och internationell nivå. I Lund studeras framförallt 
följande problemområden: politisk makt och demokrati, internationell 
politik, politik i Europa, politik i tredje världen, konstitutionella organ 
och centrala statsorgan, regional och lokalpolitik, förvaltningspolitik, 
politiska partier, förhandlingar, politisk kommunikation, idéanalys och 
normativ politisk teori.

 • Institutionens hemsida
 • Allmän information
 • Forskningsprodukter
 • Forskningsgrupper
 • Forskningsprojekt
 • Aktuella forskningsseminarier
 • Statsvetenskaplig tidskrift
 • Lund Political Studies
    • Central databas med forskning i Lund
    • Visa institutionens tematiska forskargrupper
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Statsvetenskapliga institutionen

Blivande student
Student
Forskning
Om oss
Kontakt
 • Historisk introduktion
 • Institutionsstyrelsen
 • Pressrummet
 • Lediga tjänster
 • Internsidor
            Statsvetenskap »Om Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen är en av de större institutionerna vid 
Stockholms universitet och ligger i F-huset (plan 4, 5, 7 och 9). Här 
arbetar runt tio administratörer, 40 forskare och lärare samt ungefär 50 
doktorander. Personal »
    På alla nivåer i utbildningen – grund-, avancerad och forskarnivå – 
ges undervisning såväl på svenska som på engelska. Institutionen är 
stor: totalt nyregistreras drygt 1600 studenter från Sverige och resten 
av världen varje år på olika nivåer. Av dessa läser ca 200 på avancerad 
nivå, d.v.s. en masterutbildning. Masterprogrammet är den enda i 
landet som erbjuder en renodlat statsvetenskaplig utbildning om 120 
hp. Forskarutbildningen har till antal doktorander länge varit den 
största statsvetenskapliga i landet. Inom lärarutbildningen utbildas runt 
120 studenter varje år i ämnet samhällskunskap. Kurserna vid 
institutionen ges inom ämnesområden som sträcker sig från svensk 
politik till genus och utveckling. Korsbefruktningen mellan olika 
forskningsintressen och undervisningskompetens är något vi är särskilt 

stolta över. Vi har även ett omfattande och uppskattat utbytesprogram 
med andra universitet i Europa och resten av världen.
Vill du veta mer?
   Under forskningsfliken ovan hittar du mer information om de olika 
forskningsområden och projekt som institutionen är engagerad i.
Vi hänvisar också gärna till pressrummet, där du kan se, höra och läsa 
de senaste inläggen i media av våra forskare!
Under studentfliken hittar du all nödvändig information om våra 
kurser och program, samt allmän information för dig som läser vid vår 
institution.
Samarbete med Tyresö gymnasium
Statsvetenskapliga institutionen har inlett ett samarbete med Tyresö 
gymnasium. Elever i årskurs 2 och 3 på samhällsprogrammet kommer 
till institutionen för att lyssna på en föreläsning och får möjlighet att 
möta studenter och lärare. Samtidigt får de information om universi-
tetsstudier och ämnet statsvetenskap. Ansvarig för samarbetet är 
studievägledare Malin Adermon.
    Är du gymnasielärare och intresserad av att samarbeta på liknande 
sätt? Välkommen att höra av dig till studievagledare@statsvet.su.se!
Relaterade länkar
För samtliga medarbetare
www.su.se/regelboken
www.su.se/medarbetare/service/it-telefoni/stodsystem
www.su.se/medarbetare/personal/kompetens-ledarutveckling
www.su.designmanual.se/
För forskare
www.su.se/medarbetare/service/forskning
För lärare
www.su.se/medarbetare/service/undervisning
För studieadministratörer
www.su.se/medarbetare/studieadministration
För prefekter och administrativa chefer
www.su.se/medarbetare/information-till-prefekter-och-administrativa-
chefer
Personal vid institutionen »     Senaste uppdatering: 2012-02-10
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Forskning
Statsvetenskap
 • Presentation
 • Vem forskar om vad?
 • Projekthemsidor
 • Publikationer
 • Seminarieserier
 • Disputation

    Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet är en av 
Sveriges största statsvetenskapliga institutioner. I menyn erbjuder vi en 
övergripande presentation av institutionens forskning.
    "Vem forskar om vad?", där du kan söka på olika 
forskningsområden. Vet du vilken forskare du le-tar efter kan du även 
få aktuella kontaktuppgifter på vår personalsida » 
   Forskarnas personliga hemsidor nås via vår personalsida » 
På de personliga sidorna presenteras forskningen mer i detalj.
    På våra projekthemsidor till vänster kan du läsa mer om aktuella 
forskningsprojekt vid institutionen.
   Vi hänvisar också gärna till pressrummet, där du kan se, höra och 
läsa de senaste inläggen i media av våra forskare! Pressrummet » 
    Om du är intresserad av vår forskarutbildning är du välkommen att 
besöka våra informationssidor under Forskarutbildning »....
    Flera av institutionens forskningsprojekt har beviljats medel.

Almedalsveckan 2011 - institutionens forskare medverkade:
• Demokrati som utvecklingsfaktor - stabilitet underifrån eller från 
ovan. Med Anders Sjögren »
• Överlever EMU utan fiskal union? Med Hans Agné »
• Partiets ledare - en fråga om jämställdhet? Med Jenny Madestam »
• Politiskt ledarskap i förändring. Med Jenny Madestam och Tommy 
Möller »
• Följ Svend Dahls och Jenny Madestams kommentarer på 
www.makthavare.se under veckan »
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Umeå universitet. http://www.umu.se
Statsvetenskap
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Om institutionen
 ◦ För våra studenter
 ◦ För våra anställda
 ◦ Centrum för skolledarutveckling

Statsvetenskapliga institutionen
    Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande 
frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, 
jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den 
allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer 
och globala institutioner.
    I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den 
ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar 
samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett 
huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling 
ansvarar för.

Norrlänningar har en stark gemensam identitet
    Att vara norrlänning är en lika stark identitet som att vara 
norrbottning, västerbottning, jämte eller västernorrlänning. Men 
mellan länsborna finns också betydande skillnader, inte minst i frågan 
om att bilda storregioner. Det visar en ny rapport från forskare vid de 
tre nordligaste universiteten.
    Mellan 70 och 80 procent av de boende i norra Sverige ser sig som 
norrlänningar, enligt en undersökning bland ett urval boende i de fyra 
nordligaste länen. Studien är utförd av en grupp forskare från Umeå 
universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet.
Läs hela nyheten

Utbildning
Utbildning
Program
Kurser
Utbildning på forskarnivå
Forskning
Forskningsprojekt
Doktorandprojekt
Publikationer

 Vid Statsvetenskapliga institutionen arbetar vi med områden som rör 
många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, 
politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. I 
våra två ämnen – Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier – 
undersöker och analyserar vi den ständiga spänning mellan samarbete 
och konflikt som präglar samhällen världen över.

Varför ska du studera statsvetenskap 
eller freds- och konfliktstudier i Umeå? 
      Vi är måna om att skapa ett öppet studieklimat där alla känner sig 
välkomna. Dialog, diskussion och frågor uppmuntras och vi är 
mottagliga för era tankar och idéer, både i lektionssalen och utanför. Vi 
försöker se till era behov och rätta till de eventuella problem som ni 
gör oss uppmärksamma på.
     I jämförelse med de flesta andra institutioner inom samma ämnen i 
Sverige lägger vi ner mycket tid på undervisning och studentkontakt, 
speciellt på grundnivå. Den lärarledda undervisningen är omfattande 
och i undersökningar säger studenterna att de upplevt att lärarna står 
till generöst förfogande, även utanför ordinarie undervisningstillfällen.
    Utöver personlig handledning låter vi två disputerade lärare läsa och 
ge sina synpunkter på din uppsats på C-nivå. Du får ett skriftligt 
omdöme där de analyserar uppsatsens resultat och motiverar betyget. 
På så sätt hoppas vi att du ska få ännu bättre utvecklingsmöjligheter, 
samtidigt som vi garanterar din rättsäkerhet.
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   Flera av våra lärare har vunnit eller varit nominerade till 
pedagogiska priser. De flesta av lärarna är disputerade, det vill säga att 
de avlagt minst en doktorsexamen. Kursutvärderingar visar att 
studenterna generellt sett är mycket nöjda med undervisningen.

Vi bedriver ledande forskning i en levande forskningsmiljö
    På institutionen finns en rad forskare som befinner sig i spetsen 
inom sina forskningsområden. Profilområden för institutionen är EU-
politik, ledarskap, lokal politik och förvaltning, skandinavisk politik, 
miljö- och hållbar utveckling samt internationella relationer och freds- 
och konfliktforskning. Institutionen har som målsättning att anta nya 
doktorander varje år.

Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utlandsstudier
   Institutionen har mycket goda internationella kontakter och vi 
erbjuder utbyte med totalt 44 partneruniversitet runt om i världen. 
Våra studenter kan alltså läsa utomlands under en termin och få de 
studierna inräknade i en svensk examen.

Vi anser att jämställdhetsarbete är viktigt
   På institutionen är 52 procent av lärarna män och 48 procent är 
kvinnor, och sedan 2001 är 7 av 11 nya doktorander kvinnor. Vi har 
aktiva och kunniga jämställdhetsombud och arbetar för att ett 
genusperspektiv ska genomsyra undervisningen.

Vi är en två-ämnesinstitution
   I Umeå sitter Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier under 
samma tak. Detta skapar en rik miljö där de både ämnena växelverkar. 
Vi får ett bredare kursutbud och lärare som har ökad kunskap i båda 
ämnena.

Sveriges bästa studentstad 2006
   Umeå utsågs av Sveriges förenande studentkårer till Årets 
Studentstad 2006. Utmärkelsen har genererat ett ännu större 
engagemang och gjort att ribban höjts ytterligare.

Umeå erbjuder ett aktivt liv – fyllt av kultur, idrott, musik, politik med 
mera
     Umeå är välkänt för sitt mångfacetterade kultur- och idrottsliv och 
kan erbjuda mängder av aktiviteter vid sidan av studierna. Staden har 
tusentals aktiva kulturarbetare, på alla nivåer, och erbjuder ett rikt 
utbud som spänner över det traditionella och etablerade till det 
oprövade och vågade. Umeå siktar på att bli Europas kulturhuvudstad 
2014.

Forskning

Vid statsvetenskapliga institutionen bedrivs forskning inom följande 
huvudområden:
 • Demokratiska institutioner och politiska partier
 • EU-politik och flernivåstyrning
 • Gender och politik
 • Internationella relationer och Freds- och Konfliktstudier
 • Ledarskap, public management och policyanalys
 • Lokal och regional politik och förvaltning
 • Politik för miljö, klimat och hållbar utveckling
 • Skandinavisk politik och policy
Forskning bedrivs främst i form av projekt, både av institutionens 
lärare/forskare och av de avhandlingar som skrivs av doktorander vid 
institutionen. Flera projekt utgörs av samarbeten med forskare från 
andra institutioner, fakulteter och universitet.



Uppsala universitet. http://www.uu.se/
Samhällsvetenskapliga fakulteten » Statsvetenskapliga institutionen 

Om institutionen
 • Personal
 • Kontakt
 • Karta
 • Policies och planer
   När Sverige i början av 1600-talet höll på att bli en stormakt, 
behövde kungen goda rådgivare som kunde hävda våra intressen också 
på annat sätt än med vapenmakt. I detta syfte donerade riksrådet Johan 
Skytte en professur i vältalighet och statskunskap till Uppsala 
universitet. Det blev upprinnelsen till Statsvetenskapliga institutionen, 
som alltjämt utbildar tjänstemännen i regeringskansliet, myndigheter, 
kommuner och många andra institutioner.
     Professuren är idag världens äldsta, alltjämt bevarade statsveten-
skapliga professur. Till professuren är knuten ett pris, skytteanska pri-
set, som årligen delas ut till den vi uppfattar som världens främste 
statsvetare. I början av varje hösttermin finns han eller hon här hos oss, 
som föredöme och inspiration – eller kanske utmaning, eftersom varje 
ung statsvetare har som mål att störta gudarna och då duger bara de 
bästa att mäta sina krafter mot. 
     Den goda styrelsen, som statsvetarna förväntas bidra till, har betytt 
olika saker genom århundradena. Numera handlar det mest om demo-
krati, om dess teori och praktik, om dess genomförande, upprätthållan-
de och problem. Förtroende, välfärd, jämställdhet, kulturskillnader, EU 
och globalisering är andra nyckelord i vår forskning.
      Men främst skiljer sig statsvetare från andra genom förmågan att 
skriva. Det gamla 1600-talsordet ”vältalighet” betyder idag främst 
utbildning i det skrivna och talade ordet. ”Ni har makten. Jag har 
ordet. Jag har ordet i min makt”. Den som lärt sig skriva en 
seminarieuppsats i statskunskap är sedan inte rädd för några som helst 
av de arbetsuppgifter som väntar i karriären.

Student
 • Grundutbildning
 • Masterutbildning
 • Forskarutbildning
 • Utbytesstudier
 • MFS-stipendier
 • Uppsatser, PM och tentor
 • Studievägledning
 • Frågor och svar
 • Schema

Välkommen till oss!
   Intresset för att förstå politiska händelser och konflikter av olika 
slag, utvecklingsproblemen runt om i världen samt viljan att jobba för 
en bättre värld är stort bland våra studenter. Våra studenters framtida 
yrkesroll finns inom människorättsorganisationer, utrikesdepartemen-
tet, journalistiken, riksdagen, forskningen eller på en ambassad.

Forskning
 • Publikationer
 • Forskningsområden
 • Forskningsprojekt
 • Vem forskar om vad?
 • Working Paper Series
 • Forskarutbildning

    Forskningen som bedrivs här gör oss till en av Nordens främsta 
statsvetenskapliga institutioner. Forskningen håller hög kvalitet och 
omfattar statskunskapens alla stora delområden. Metodisk mångfald, 
från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, 
kännetecknar verksamheten. Makt- och demokratiproblem i Sverige, 
Europa och tredje världen är centrala studieobjekt i flertalet projekt.
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    Forskarna är och har under lång tid varit mycket framgångsrika. 
Den ökade internationaliseringen har lett till en snabbt ökande 
internationell publicering i framstående tidskrifter och förlag. Det 
internationella utbytet är stort och många forskare ingår i och har 
ledande positioner i internationella nätverk. För närvarande utbildas ett 
40-tal doktorander vid institutionen.
   I den nyligen genomförda kvalitetsutvärderingen vid Uppsala 
universitet ” Quality and Renewal 2011” blev det samlade betyget ” 
“Internationally high standard”. När den internationella panelen 
utvecklar detta skriver man följande:

“there is much very good work of an internationally high standard; 
there is also some work of an internationally recognized standard. 
Some of the research groups will be within or close to the ‘excellent 
work’ category. In a Nordic comparison we consider the department to 
be in the top group of political science departments.”



33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.

Libris/SAB:
Q    Ekonomi och näringsväsen (Del. Delar på 33, 63, 64-649, 
 651-659)
Qa  Nationalekonomi och finansväsen  
Qa(x)Nationalekonomiska etc lexikon 
Qa:k Nationalekonomins historia 
Qa:oe Lagstiftning 
Qaa  Ekonomisk teori 
Qab Ekonometri 
Qac  Konjunkturteori och konjunkturlära 
Qad Ekonomiska förhållanden 
Qae  Penning- och bankväsen Till 657
Qaf  Finansväsen med finansrätt  (Delar till 657)

(DC, DK 33) DC:
Nationalekonomi

Högskoleverket mars 2012. Område 33
Utbildningsämne:
NA1 Nationalekonomi
Forskningsämne:
50201 Nationalekonomi
Examen:
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Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Nationalekonomi med statistik, Inst för
 
Välkommen till Institutionen för nationalekonomi med statistik
    Institutionen för nationalekonomi med statistik bedriver undervis-
ning och forskning i två ämnen, nationalekonomi och statistik.
Inom nationalekonomin studeras hushållningen med begränsade 
resurser. Hit hör frågorna om vad som produceras, hur det produceras 
och hur resultatet fördelas. Inflation, arbetslöshet och ekonomiska 
transaktioner med omvärlden är andra viktiga studieobjekt.
    Statistik är ett ämne som bl a bidrar med teorier och metodik för 
planering, genomförande och analys av undersökningar. Dessa 
metoder är av stor betydelse inom de flesta ämnesområden.
Forskning vid institutionen bedrivs framför allt inom följande 
områden; Miljöekonomi, Utvecklingsekonomi, Beteendeekonomi, 
Finansiell ekonomi, Ekonometri, Industriell ekonomi och Statistik. 

Utbildning
 • Grundutbildning (studentinformation)
 • Master Programs in Economics and in Finance
 • Graduate Studies - PhD Program
 • Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Institutionen ger kurser i nationalekonomi och statistik.

NATIONALEKONOMI
    Varför har vi konjunktursvängningar? Vad beror inflationen på? 
Finns det något samband mellan arbetslöshet och inflationstakt? Hur 
bestäms priset på en marknad? Hur skiljer sig den privatekonomiska 
och den samhällsekonomiska kostnaden för t.ex. rökning? Vad styr 
exporten och importen, och är det alltid bra för ett land att öka 
exporten?
    Dessa frågor är typiska nationalekonomiska frågor och studeras 
därför inom ämnet nationalekonomi. Den moderna nationalekonomin 

anses ibland ha sina rötter hos den skotske 1700-talsfilosofen Adam 
Smith och hans bok Folkens välstånd. Där analyserades sambanden 
mellan olika ekonomiska faktorer på ett mer klargörande sätt än man 
gjort tidigare. Ämnet har sedan utvecklats i olika riktningar. Denna 
utveckling fortgår ständigt, eftersom den ekonomiska verkligheten 
ständigt förändras och tänkandet kring denna verklighet inte avstannat.
Utbildning nationalekonomi
     Den som börjar studera nationalekonomi vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet läser första terminen en grundkurs. Denna skall 
ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och politik och ge 
förmåga att tillämpa den ekonomiska teorin på aktuella problem.   
Kursen skall också ge kännedom om ekonomiska förhållanden och 
utvecklingstendenser. Grundkursen består av fyra delkurser, som var 
och en omfattar 7,5 högskolepoäng. De fyra delkurserna är; 
Makroekonomi, Mikroekonomi, Tillämpad ekonomi och handel, samt 
Finansiell ekonomi.
     För den som väljer att läsa mer än grundkursen kommer andra 
terminen fortsättningskursen. Denna innehåller en fortsättning inom 
grundkursens områden och består av delkurserna Metoder för 
ekonomisk analys, Mikroteori, Makroteori eller Corporate Finance, 
samt International Economics & Financial Markets.
     Efter fortsättningskursen finns tredje terminen fördjupningskursen. 
Delkurserna, som ges på engelska, innebär i huvudsak fördjupningar 
inom de områden som studerats tidigare, men även nya inriktningar 
förekommer, t.ex. rättsekonomi och ekonometri. Tredje och fjärde 
terminen skall studenten även skriva en uppsats.

Forskning i nationalekonomi
     Forskningen vid institutionen bedrivs dels av doktorander som 
antagits till institutionens forskarutbildning, dels av anställda lärare 
och forskare. Även gästforskare från andra universitet bedriver 
forskning vid institutionen. Flera specialriktningar har efter hand vuxit 
fram, med miljöekonomi och utvecklingsekonomi som de som för 
närvarande har flest antal forskare involverade. Men forskning bedrivs 

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.economics.handels.gu.se/
http://www.economics.handels.gu.se/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/grundutbildning_%28studentinformation%29/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/grundutbildning_%28studentinformation%29/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/master_program_in_economics/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/master_program_in_economics/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/forskarutbildning/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/forskarutbildning/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/samhallsvetenskapligt_miljovetarprogram/
http://www.economics.handels.gu.se/utbildning/samhallsvetenskapligt_miljovetarprogram/


även inom områdena makroekonomi, mikroekonomi, ekonometri och 
finansiell ekonomi. För mer information, se forskning.

STATISTIK
    Varför kan vi dra slutsatser från undersökningar fastän resultaten 
endast baserar sig på urval? Hur stora urval måste man ha och hur 
säkra är resultaten egentligen?
    Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av 
empiriska data vilket innebär att det finns en mängd 
tillämpningsområden. Inom samhällsvetenskapliga ämnen såsom 
ekonomi och olika beteendevetenskaper är statistiska metoder 
ovärderliga för insamling och analys av kvantitativa data. Alla beslut, 
små som stora, all planering inom ekonomisk verksamhet, all kontroll 
och övervakning av miljö och natur förutsätter statistiskt korrekta data.
     Statistik är ett vetenskapligt område där vetenskapliga metoder 
formaliseras och omfattar mycket av det som idag kallas 
informationsvetenskap. I takt med ökad datoranvändning och 
datorernas förbättrade kapacitet blir statistiska metoder väsentliga 
redskap som används i så skilda områden som medicin, pedagogik, 
psykologi, management, investeringsplanering, 
opinionsundersökningar, marknadsanalyser, statskunskap, ekonomiska 
prognoser, transportanalys, telekommunikation och juridik. Det blir 
med andra ord alltmer nödvändigt med goda kunskaper i ämnet för att 
ha ett kritiskt förhållningssätt till all den information som vi möter 
dagligen både privat och i vår yrkesroll.
    I Sverige är personer som har goda statistiska kunskaper i sin 
grundexamen eller högre examen mycket eftersökta på 
arbetsmarknaden. Personer med kunskaper av det här slaget finns inom 
det privata näringslivet, framför allt inom läkemedelsindustrin, i 
opinionsinstitut och i företag som arbetar med marknadsanalyser och 
vid de finansiella avdelningarna t.ex. på banker men också vid statliga 
och kommunala myndigheter.

Utbildning och forskning i statistik
Inom institutionen bedrivs forskning med syfte att utveckla och 

utvärdera nya metoder inom samhällsvetenskap, speciellt ekonomi och 
beteendevetenskap. Kurser i statistik ges inom 
civilekonomprogrammet, logistikprogrammet och som fristående 
grundkurser på grund- och avancerad nivå samt som kurser inom 
forskarutbildningen.

Sidan uppdaterades: 2011-06-22 10:01

Forskning
 • Seminarer
 • Doktorsavhandlingar
 • Publikationer
 • GUP
 • Tidskriftsartiklar
 • Working Papers
 • Nordisk konferens i utvecklingsekonomi - juni 2012
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Nationalekonomi vid andra universitet

Karlstads universitet. http://www.kau.se/
Nationalekonomi och statistik

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Nationalekonomi »

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/ 
Nationalekonomi*

Lunds universitet.  http://www.lu.se/ 
Nationalekonomiska institutionen

Stockholms universitet.  http://www.su.se/
Nationalekonomiska institutionen

Umeå universitet.  http://www.umu.se/ 
institutionen för nationalekonomi

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.8 Nationalekonomiska institutionen

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Nationalekonomi
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34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

Libris/SAB:
O(x) Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon 
O:bf Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner
O:d  Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära  
O:k  Samhälls- och rättsvetenskapens historia 
O-  Allmänt: särskilda länder och områden 
O-a  Europa: allmänt 
O-b  Norden: allmänt 
O-c  Sverige 
O-d  Övriga Norden 
O-e  Brittiska öarna (Storbritannien) 
O-f  Mellaneuropa 
O-g  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
O-h  Schweiz 
O-i  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
O-j  Frankrike och Monaco 
O-k  Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
O-l  Portugal 
O-m Östeuropa 
O-n  Balkanländerna 
O-o  Asien 
O-p  Afrika 
O-q  Amerika 
O-r  Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
 Mikronesien) 
O-s  Polarländerna 

Oba  Folkrätt 
Ocb  Statsrätt 
Oe  Rättsvetenskap 
Oe(x)Juridiska lexikon 
Oe(u)Lagar och lagförslag: allmänt 
Oe:d Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära 
Oe:oaRättssociologi 
Oe-  Juridik: särskilda länder och områden 
Oea  Civilrätt 
Oeb  Straffrätt 
Oek  Processrätt 
Oel  Tryckfrihetsrätt 
Oep Kriminologi och polisväsen 
Oeq Kriminalvård 
Oer  Rättsfall 
Oes  Försvars- och krigslagstiftning 
Oet  Rättshistoria 
Oeö  Särskilda verksamheters juridik 
Kriminologi, polisväsen och kriminalvård ingår i 7952-7956

(DC, DK 34) DC: 
340 lag
341 Internationell rätt
342 konstitutionella & förvaltningsrätt
343 Militär , skatter , handel , arbetsrätt
344 Social , arbetskraft , välfärd , & juridik
345 Straffrätt
346 privaträtt
347 civilprocesslagen & domstolarna
348 Lag (stadgarna), regler , mål
349 lag sådana jurisdiktioner och områden
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Göteborgs universitet
Handelshögskolan Juridiska institutionen http://www.law.gu.se/

Välkommen till juridiska institutionen
    Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt 
juristprogram är ett av landets mest sökta programutbildningar och vår 
forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. 
Läs mer om Juridiska institutionen vid Handelshögskolan på 
Göteborgs universitet.

Om institutionen
Lediga anställningar
Organisation

     Vid Juridiska institutionen i Göteborg bedrivs spännande och 
ämnesöverskridande forskning och utbildning. Sedan hösten 2004 ges 
ett moderniserat juristprogram med inslag av ny pedagogik, rollspel 
och simuleringar, utökat användande av informationsteknologi och 
andra interaktiva hjälpmedel, nya kurser och ett långtgående samarbete 
med praktiserande jurister. Det nya juristprogrammet syftar till att 
anpassa utbildningen till förändringar i samhället och till den inter-
nationella studiemiljön. Ett framgångsrikt deltagande i nationella och 
internationella juridiktävlingar har bidragit till moderniseringen och 
ytterligare förstärkt Göteborgsstudenternas goda rykte.   
    Undervisningsutbudet omfattar, utöver juristprogrammet, såväl 
fristående kurser som programkurser för ekonomer och tekniker, 
liksom uppdragsutbildningar för olika yrkeskategorier.
    Under senare år har institutionens forskning lett till bildandet av 
flera nya forskningscentrum som arbetar med miljö, immaterialrätt och 
social trygghet mm. Som en del av Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet erbjuds unika möjligheter till ämnesöverskridande samar-
bete med skolans övriga institutioner, liksom med näringslivet och 
samhället i övrigt. Institutionen har även kontakter med ett flertal 

utländska universitet, nära samarbete med andra GU- institutioner, 
Chalmers Tekniska Högskola och med andra lärosäten runt om i 
landet.
    Juridisk utbildning och forskning har bedrivits i Göteborg sedan 
Handelshögskolan grundades år 1923. En fullständig juris kandidatut-
bildning har erbjudits sedan år 1991 och Göteborg är således en av sex 
universitetsorter i Sverige som kan utfärda en juriskandidatexamen 
eller juristexamen som det heter sedan 1 juli 2007. Institutionen har 
expanderat kraftigt de senaste åren och nya forskare och föreläsare 
tillkommer hela tiden.
    Sedan år 1995 finns Juridiska institutionen i Handelshögskolans 
nya, ljusa och välutrustade lokaler på Vasagatan 1 mitt i centrala 
Göteborg. Mest storslaget är Handelshögskolans bibliotek med sin 
magnifika läsesal och utrustning av moderna hjälpmedel. Här finns 
350 läsplatser för studenter samt ett stort antal grupprum och 
forskarplatser. Biblioteket är ett s.k. European Documentation Centre 
(EDC), vilket innebär att det är ett av de utvalda bibliotek i Sverige där 
alla officiella EG-rättsliga dokument återfinns.

Sidan uppdaterades: 2011-06-22 11:15
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Utbildning

 • Juristprogrammet
 • Fristående kurser
 • Utlandsstudier
 • UTLEX
 • Kursförteckning i GUL
    Juridiska institutionen erbjuder en juristutbildning om 4,5 år (270 
hp) som leder till en juristexamen. Juristutbildningarna i Sverige har 
numera relativt olika upplägg och inriktning. Vår inriktning beskrivs 
under rubriken "Juristprogrammet".
    Där finner ni också en beskrivning av de valfria kurser och 
inriktningar som erbjuds på programmets fördjupningsdel och som i 
dagsläget kan sökas av alla som genomgått ett grundkursblock om tre 
års juridikstudier vid något annat universitet som ger juris 
kandidatutbildning/juristutbildning.
    Institutionen ger också en rad andra programkurser på 
Handelshögskolans och Göteborgs universitetets olika program. 
Information om dessa kurser hittar ni på respektive programs 
webbsidor, se t ex Civilekonomprogrammet, Miljövetarprogrammet, 
Logistikprogrammet, Europaprogrammet och PA-programmet
Härutöver ger Juridiska institutionen olika fristående kurser. 
Information om dessa finns under rubriken "Fristående kurser" till 
vänster.
    Inom ramen för institutionens samarbete med flera olika utländska 
universitet kan institutionen också erbjuda goda möjligheter till 
utlandsstudier i juridik för studenter på juris kandidatprogrammet, se 
vidare "Utlandsstudier".    Vårt utbildningsuppdrag omfattar även 
kompetensutveckling för anställda vid företag och myndigheter.
    För mer information om vår uppdragsutbildning hänvisas till vår 
studierektor Jenny Peters, jenny.peters@law.gu.se alt 031 - 786 15 35. 
Har ni frågor rörande våra kurser och vårt program kan ni kontakta vår 
studievägledare Viktoria Lundborg, jur.studievagledningen@law.gu.se.
    Sidan uppdaterades: 2011-06-22 11:15

Forskning

 • Aktuella utlysningar
 • Centrumbildningar
 • Forskarutbildning
 • Forskningsnyheter
 • Juridiska institutionens skriftserie

   Vid institutionen pågår forskning inom de flesta juridiska discipliner. 
De viktigaste områdena är köprätt,associationsrätt, konsumenträtt, 
fastighetsrätt, kredit- och obeståndsrätt, arbetsrätt, försäkrings- och 
skadeståndsrätt, imaterialrätt, konkurrensrätt, skatterätt, offentligrätt, 
socialrätt, EG-rätt, internationell rätt.
    Perspektiven och de vetenskapliga angreppssätten varierar, men ofta 
tar de utgångspunkt i rättsliga funktionerna och tenderar därmed att bli 
ämnesöverskridande. Forskarnas olika metodologiska angreppssätt 
bidrar till en en kvalitetsfrämjande bredd i forskningsverksamheten.   
Som regel finns en gemensam drivkraft; det inre behovet av att förstå 
och förklara. Vissa ligger nära den klassiska svenska 
rättsvetenskapliga traditionen medan andra hämtar inspiration från 
ekonomisk teori för att därigenom koppla juridiken till dess 
samhälleliga funktioner. Ytterligare några söker sig vidare och 
återförenar juridiken till dess historiska rötter inom filosofin.

Sidan uppdaterades: 2011-06-22 11:15
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Lunds universitet  http://www.lu.se/ 
Juridiska fakulteten

Om fakulteten
Forskning
Utbildning
Bibliotek
Kontakt
 • Ekonomi
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Organisation
 • Remisser
 • Verksamhets dokument
 • Vision, mål och strategier
 • Lokaler
 • Samhälle och samverkan

    Juridiska fakulteten i Lund är en modern fakultet med en tydlig 
internationell profil.    Vi erbjuder en miljö som är anpassad och 
välkomnande för såväl svenska som utländska studenter, lärare och 
forskare.    Utbildning, forskning och samverkan med det omgivande 
samhället är tre grundpelare i vår verksamhet. Sambandet mellan de 
tre pelarna kommer särskilt tydligt till uttryck i utbildningen där 
studenterna möter både forskare och praktiskt yrkesverksamma jurister 
med kompetens och erfarenhet från olika rättsområden.
    Fakulteten grundades redan 1666 och är en av universitetets fyra 
ursprungliga fakulteter. Idag har vi cirka två tusen studenter och ett 30- 
tal forskarstuderande. Den fasta lärarkåren består av drygt 40 
professorer och universitetslektorer som ägnar sig åt både forskning 
och undervisning. Därtill kommer omkring 100 timanställda lärare - 
många av dem praktiskt yrkesverksamma jurister - samt bibliotekarier 
och personal inom olika administrativa och tekniska stödfunktioner.
   Vid fakulteten bedrivs forskning inom alla de centrala områdena av 

rätten.   Vår forskningsmiljö kännetecknas också av att spännande och 
nydanande spetsforskning bedrivs inom vissa rättsområden, bland 
annat inom arbetsrätten och den internationella rätten.    En stark 
forskningsmiljö i ämnet internationell miljörätt är under uppbyggnad.  
Flera forskningsprojekt är ämnesöverskridande och involverar forskare 
från olika rättsområden liksom forskare från andra vetenskaper än 
juridik såsom bland annat filosofi, statsvetenskap, medicin och teknik. 
För att säkerställa utvecklingen av en vital och hållbar forskningsmiljö 
har flera unga disputerade forskare nyligen rekryterats till fakulteten.
    Utbildningen vid fakulteten består av juristprogrammet, som är en 
yrkesutbildning, tre internationella mastersprogram, en 
forskarutbildning samt ett antal fristående kurser.    Några av de 
fristående kurserna ges som distanskurser via Internet.    Fakulteten 
bedriver ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att bredda 
rekryteringen av studenter med olika bakgrund.    Studentens lärande 
står i centrum för utbildningen. Högsta möjliga kvalitet i utbildningen 
är en ledstjärna och det görs stora satsningar på pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Inom ramen för utbildningen förekommer därför en 
rik variation av moderna former för färdighetsträning.  
    Grundutbildningen inom juristprogrammet bygger till stor del på 
nationell rätt men i takt med internationaliseringen har inslagen av 
utländsk rätt ökat kraftigt. Våra engelskspråkiga fördjupningskurser 
inom juristprogrammet och våra mastersprogram har helt och hållet en 
internationell inriktning.
    Våra lokaler är belägna mitt i Lund, ett stenkast från domkyrkan och 
universitetshuset.  Biblioteket har Nordens främsta samlings av svensk 
och utländsk juridisk litteratur med över 5 000 hyllmeter böcker. Här 
finns även ett europeiskt dokumentationscentrum med en mycket 
omfattande samling EU-dokumentation.
   Fakultetens geografiska placering, mitt i Öresundsregionen, innebär 
unika möjligheter till gränsöverskridande samarbeten i närområdet 
samtidigt som vi har väl utvecklade kontakter med olika universitet 
över hela världen.    Vi har ett stort antal utbytesavtal som gör det 
möjligt för våra studenter att studera utomlands inom ramen för sin 
utbildning och juriststudenter från en lång rad andra länder kan studera 
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en eller flera terminer vid vår fakultet.   Sedan många år är fakulteten 
värd för en ”summer school”  som ges för amerikanska och svenska 
studenter av Suffolk University Law School från Boston. Under en 
längre tid har fakulteten också drivit ett bistånds- och 
utvecklingsprojekt i Vietnam med inriktning på stöd till utvecklingen 
av juristutbildningen vid två av landets största juridiska institutioner.  

Utbildning 

 • Vill studera
 • Juristprogrammet
 • Mastersprogram
 • Studievägledning
 • Juristverksta'n
 • Utbildning på forskarnivå
 • Fristående kurser och Nätkurser
 • Utlandsstudier
 • Information om examensarbete

Juristprogrammet
     Juristprogrammet vid Juridiska fakulteten i Lund är en av landets 
sex juristutbildningar och omfattar 270 högskolepoäng d.v.s. 4,5 års 
heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen – tidigare 
juris kandidatexamen – som är en yrkesexamen. Denna examen ger 
behörighet till yrken som t.ex. domare, åklagare, advokat och 
kronofogde men kan även leda till en mängd andra yrken inom privat 
och offentlig sektor. Möjligheten finns också att ta ut en 
kandidatexamen i rättsvetenskap efter sex terminer.
    Utbildningens tre första år är gemensamma för samtliga studenter 
och ger kunskap om samtliga rättsområden.  Därefter följer tre 
terminer då varje student får välja fördjupande kurser inom ett område 
som han eller hon är särskilt intresserad av. Det kan röra sig om kurser 
som anlägger ett kritiskt perspektiv på ett visst juridiskt område eller 

om kurser som går på djupet beträffande vissa särskilt viktiga och 
svåra rättsliga problem. Under den sista terminen författar studenten 
ett skriftligt examensarbete inom valfritt rättsligt område. En termin 
eller ett år av fördjupningsdelen kan förläggas utomlands.
 
Mastersprogram
    Juridiska fakulteten erbjuder dessutom tre tvååriga engelskspråkiga 
mastersprogram. Mastersprogrammet i International Human Rights 
Law har tre inriktningar med möjlighet att fördjupa sig inom 
International Human Rights Law, Intellectual Property Rights samt 
International Labour Rights. Mastersprogrammet i Maritime Law ger 
möjlighet att studera ämnet ur folkrättsligt eller privaträttsligt 
perspektiv. Mastersprogrammet i European Business Law ger 
kompetens både inom det juridiska och ekonomiska fältet.
 
Fristående kurser/nätkurser
   Fakulteten har även ett utbud av fristående kurser. Fem av dessa – 
Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK), Juridisk 
introduktionskurs, Arbetsrätt, Bostads- och hyresrättsjuridik samt 
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess – ges som 
distanskurser via Internet.

Forskning

 • Forskningsområden och forskare
 • Forskningsprogram- och projekt
 • Avhandlingsprojekt
 • Utbildning på forskarnivå
 • Remisser
 • Forsknings - finansiering
 • Disputationer
 Sök forskare Sök avhandlingar
 Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17
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Stockholms universitet http://www.su.se/ 
Juridiska fakulteten www.juridicum.su.se

Historia
Institut
Institutet för Europeisk rätt
Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM)
Institutet för mervärdeskatterättslig forskning
Institutet för rättsinformatik (IRI)
Institutet för sjö- och annan transporträtt
Institutet för social civilrätt
Rättsgenetiska institutet
Stockholm Centre for Commercial Law
Stockholms miljörättscentrum
Stiftelser
Institutionsstyrelsen
Fakultetsnämnden
Forskningsutskottet
Utbildningsutskottet
 
Om Juridicum - Organisation
   Juridiska fakulteten leds av en fakultetsnämnd. Dess främste 
företrädare är dekanus. Under fakultetsnämnden finns två utskott för 
forskning och utbildning. Inom den juridiska fakulteten finns endast en 
institution - den juridiska. Inom fakulteten finns dessutom ett stort 
antal institut och stiftelser som fungerar självständigt likt en institu-
tion.  Fakultetsnämnden bestämmer institutionens budgetram och ger 
institutionen i uppdrag att fullgöra ett bestämt antal helårsprestationer 
varje år. Med detta avses ett mått på vad studenterna presterar i form 
av avlagda poäng under ett kalenderår. Fakultetsnämnden har ett 
uppföljningsansvar vad gäller resultatansvaret inom institutionen.
    Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verksam-
heten - forskning och utbildning - bedrivs. Institutionen leds av en 

prefekt och en stf. prefekt. Prefektens uppgift är att leda och fördela 
arbetet inom institutionen. Prefekten har - enligt universitetsstyrelsens 
beslut - resultatansvar för budget. Prefektens chef är dekanus.   
Prefekten har även ansvar för institutionens personal och organisation. 
Inom institutionen finns en institutionsstyrelse. Institutionsstyrelsen 
utfärdar vissa riktlinjer vad gäller t.ex. undervisning, examination, 
fastställer budget etc.
    Den organisatoriska uppbyggnaden inom juridisk fakultet och 
institution vid Stockholms universitet bygger således på den enkla 
tanken att befogenheter fördelats på ett större antal personer och organ. 
En styrka med detta är att så många kollegor som möjligt skall delta i 
den interna beslutsprocessen.
Handlingsplan för arbetsmiljön vid Juridiska institutionen.
Jämställdhetsplan för Juridiska institutionen.
Miljöplan för Juridiska institutionen.

 Utbildning
Grundkurser
Specialkurser
Studera utomlands
Fristående kurser
Examensarbete
Examensansökan
Juristprogrammet/juristlinjen
Rättsvetenskap
Magisterutbildning
Forskarutbildning
Kompletteringsutbildningen
P A O
KOPO
RYA-L
JES-L 
FastReg
Registrering
Utbildningskansliet
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Funktionshinder
Studieinformation
Studentservice
Blanketter
F A Q
Uppsatser
Mångfaldsprojektet

Vi kan erbjuda flera olika juridiska grundutbildningar.
    Den vanligaste är den som leder till en juristexamen och som 
omfattar 270 högskolepoäng.  Det går även att efter tre terminer på 
juristprogrammet välja kurser som leder till en fil kand i rättsvetenskap 
omfattande 180 högskolepoäng.
   Vissa av juristprogrammets kurser kan du läsa även som fristående 
kurser, bland annat. juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng. Hit 
hör även ett antal specialkurser på avancerad nivå, avsedda för dig 
som redan har en jurist- eller ekonomexamen och behöver 
vidareutbildning.
   Det finns också juridisk grundutbildning för dig som inte är jurist. 
Kurserna är främst anpassade för ekonomer av olika slag, men 
åtskilliga kurser lämpar sig också väl även för andra. Särskilt gäller 
detta den juridiska översiktskursen och den juridiska 
introduktionskursen om respektive 15 högskolepoäng, som ger en 
juridisk allmänbildning.
   De ettåriga magisterutbildningarna, som ges på engelska, är öppna 
för färdiga jurister. Vi kan erbjuda magisterutbildningar i 
immaterialrätt med europeisk inriktning, europeisk rätt, 
rättsinformatik, internationell kommersiell skiljemannarätt och 
miljörätt.
   Forskarutbildningen i rättsvetenskap med olika ämnesinriktningar 
leder till juris doktorsexamen eller juris licentiatexamen. Den bygger 
på juristexamen, men den som har en utländsk juridisk 
grundutbildning kan efter vissa kompletteringar också få behörighet.

Forskarutbildning
 
Allmänt 
Hur du söker 
Projektbeskrivning 
Doktorandkurser  
Kontaktuppgifter
Forskningsämnen 
Allmän rättslära 
Civilrätt  
Europeisk integrationsrätt 
Finansrätt
Internationell rätt  
Miljörätt 
Offentlig rätt
Processrätt
Rättshistoria 
Rättsinformatik
Straffrätt
Forskningsprojekt
 Doktorandprojekt 
 Forskningsprojekt
 
Forskning
    Den juridiska fakulteten har stor ämnesmässig och metodisk bredd 
samt täcker i princip varje rättsområde. Flertalet projekt och 
avhandlingsprojekt har praktisk anknytning. Tyngdpunkten i 
forskningen ligger inom följande områden: europarätt, rättsinformatik, 
immaterialrätt och kommersiell rätt.
    Här finner du information om forskning som pågår just nu vid 
juridiska fakulteten samt information om avslutade forskningsprojekt.

 

http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/funktionshinder.asp
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/funktionshinder.asp
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/studieinformation.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/studieinformation.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/studentservice.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/studentservice.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/blanketter.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/blanketter.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/faq.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/faq.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/uppsatser.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/uppsatser.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/mangfald/default.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/mangfald/default.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/allmant.asp?%20lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/allmant.asp?%20lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/ansokan.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/ansokan.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/projektbeskrivning.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/projektbeskrivning.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/doktorandkurser.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/doktorandkurser.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/kontakt.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/kontakt.asp?lang=swe
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=5
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=5
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/civilratt/default.asp?lang=swe&forskid=4
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/civilratt/default.asp?lang=swe&forskid=4
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=13
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=13
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=14
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=14
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/internationell_ratt/default.asp?lang=swe&forskid=15
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/internationell_ratt/default.asp?lang=swe&forskid=15
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=1
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=1
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=18
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=18
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=19
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=19
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=20
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=20
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=2
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=2
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=21
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskning_page.asp?lang=swe&forskid=21
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/doktorandprojekt.asp
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/doktorandprojekt.asp
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskningsprojekt.asp
http://www.juridicum.su.se/jurweb/forskning/forskningsprojekt.asp


Umeå universitet. http://www.umu.se
Juridik
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Om institutionen
 ◦ För våra studenter

Välkommen till juridiska institutionen
    Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras 
tillkomst, innehåll och tillämpning. Rättsliga regler i ständig 
förändring genomsyrar privat och offentlig verksamhet. Juridiken är 
därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens är alltid 
efterfrågad.
    Juridiska institutionen erbjuder en av landets modernaste 
juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där 
studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver 
framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra 
forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av 
undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre 
undervisningsgrupper än andra universitet och bevarar därigenom 
närheten till våra studenter. Institutionen har även ett omfattande 
samarbete och kontakt med det omgivande samhället.

Om institutionen
   Juridiska institutionen är en del av den samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Umeå universitet.
   De utbildningar som vi erbjuder inkluderar juristprogrammet (f.d. 
juris kandidatprogrammet), ett magisterprogram i arbetsrätt, kurser på 
andra program samt en mängd fristående kurser. Den pedagogiska 
modell som genomsyrar vår undervisning är uppbyggd 
kring problembaserat lärande.

Forskningen vid institutionen har stor ämnesmässig och metodisk 
bredd. Flertalet projekt har praktisk anknytning. Tyngdpunkten i 
forskningen ligger inom följande områden: arbetsrätt, avtalsrätt, EG-
rätt, familjerätt, förvaltningsrätt, skatterätt, socialrätt, genus och rätt 
samt immaterialrätt.                                                        2009-07-03

Utbildning
 ◦ Utbildning
 ▪ Studera juridik
 ▪ Juristprogrammet
 ▪ Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt
 ▪ Fristående kurser
 ▪ Kurser på andra program
 ▪ Utbildning på forskarnivå
 ▪ Studera vid juridiska institutionen
 ▪ Studera vid Umeå universitet
 ▪ Studentintervjuer

     Vi erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett 
starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och 
utveckling står i centrum. Eftersom vi utbildar studenter i mindre 
undervisningsgrupper än andra universitet bevarar vi närheten till våra 
studenter.
    Juridiska institutionen erbjuder ett flertal utbildningar; 
juristprogrammet (f.d. juris kandidatprogrammet), det ettåriga 
magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, fristående kurser 
och kurser som del av andra program. 
     Dessutom kan uppdragsutbildningar av olika slag erbjudas. 
Juristprogrammet är dessutom en flexibel utbildning på så sätt att du 
kan välja bland en mängd kurser på avancerad nivå eller välja att 
studera utomlands inom ramen för utbildningen. På så sätt kan du 
kananpassa dina studier efter vad som passar dig själv bäst. Därför tror
 vi att vi kan erbjuda en utbildning som passar dig.
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Därför ska du läsa juridik
    Juridik, eller rättsvetenskap som ämnet egentligen heter, handlar om 
de rättsliga reglerna i samhället samt deras tillkomst, innehåll och 
tillämpning. Rättsliga regler genomsyrar i princip varje verksamhet i 
samhället. Kompetens inom dessa områden, t.ex. beskattningsrätt, 
arbetsrätt och miljörätt är mycket efterfrågande inom arbetslivet. Den 
kompetensen kan endast uppnås genom att läsa en 
universitetsutbildning i juridik.
Mer om varför du ska läsa juridik

Därför ska du läsa juridik vid juridiska institutionen
   Som student är du troligtvis intresserad av att investera i en 
utbildning där du får bästa möjliga utdelning. Vi tycker att du skall 
studera vid juridiska institutionen eftersom:
 • Vi erbjuder moderna utbildningar eftersom vår pedagogiska 

modell låter studenter utveckla sina färdigheter i juridisk 
problemlösning utifrån relevanta och aktuella problem. 

 • Vår småskalighet innebär att vi, både lärare och 
administratörer, är tillgängliga för studenterna. Dessutom blir 
studenterna uppmärksammade. 

 • Vi erbjuder flexibla utbildningar. Idag finns inte alla studenter 
på campus. Vi erbjuder utbilningar på campus, på distans med 
sammankomster i Umeå och helt nätbaserade kurser utan 
sammankomster som kan läsas var som helst.

 • Vi är mångsidiga eftersom vi erbjuder utbildningar inom en 
mängd områden, som exempelivs miljörätt, beskattningsrätt, 
fastighetsrätt, arbetsrätt och internationell rätt. Vi erbjuder 
juristprogrammet, det ettåriga magisterprogrammet i arbetsrätt, 
fristående kurser och kurser som del av andra program. 

 • Vi är kompetenta. Våra lärare har mångårig praktisk 
erfarenhet och våra forskare undervisar, vilket innebär att 
aktuell forskning blir en del av undervisningen.

Mer om varför du ska läsa juridik vid juridiska institutionen
   Tycker du att en utbildning i juridik vid juridiska institutionen verkar 

intressant? Klicka då på respektive utbildning för att läsa mer. Om du 
vill se en översikt av de utbildningar som vi erbjuder så klicka här.
Är du fortfarande inte helt säker om studier i juridik är något för dig?     
Kontakta i så fall vår studievägledare Stefan Lidberg för mer 
information. Se även intervjuer med våra studenter för mer 
information om vad studier i juridik innebär. Student för en dag är 
ännu ett sätt för dig att få inblick i livet som student; du får följa en av 
våra juriststudenter under en dag och se hur livet är som juriststudent.
2011-11-07

Forskning
 ◦ Forskning
 ▪ Centrum för Europarätt och Internationell 

Handelsrätt
 ▪ Forskningsteman
 ▪ Forskare
 ▪ Forsknings- och doktorandprojekt
 ▪ Publikationer
 ▪ Skriftserien
  
     Forskningen på Juridiska institutionen täcker många olika 
rättsområden. En stor del är av forskningen är organiserad i olika 
tematiserade forskningsteman, som omfattar både enskilda projekt och 
forskargrupper. Samtidigt bedrivs en omfattande forskning utöver de 
temaindelade studierna, inom områden som förvaltningsrätt, 
familjerätt, kredit- och obeståndsrätt, processrätt samt miljöekonomi.    
Sedan 1989 finns dessutom ett Centrum för Europarätt och 
Internationell Handelsrätt vid instiutionen.
      För närvarande finns det sju olika forskningsteman, som omfattar 
bland andra Rätten och arbetsmarknaden, Social välfärd och Europeisk 
integrationsrätt. Syftet med den tematiserade forskningen är dels att 
utveckla kvalitén i forskning och grundutbildning, dels att skapa en 
god grund för både nya projekt och rekrytering av doktorander, lärare 
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och forskare. Ett gott exempel på det finns inom temat Umeå Gender 
Studies in Law and Society.
     Forskningssamarbete sker med många internationella och nationella 
nätverk och inom många teman och projekt sker även samarbeten med 
myndigheter och företag. Exempel på sådana samarbeten finns inom 
temana Brottsoffer och Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt. 
Juridiska institutionen har dessutom, under många år, bedrivit 
forskning och utvecklingsarbeten på den internationella arenan inom 
ramen för temat Rättsstaten/Rule of Law.
    Vid allmänna forskningsrelaterade frågor kontakta 
forskningsansvarig Tom Madell.
2011-10-10
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Juridiska fakulteten »

12 Juridiska fakulteten
 • 12.1 Juridiska institutionen
 • 12.2 Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)
 • 12.3 Centrum för polisforskning
 • Fakultetsnämnd

12.1 Juridiska institutionen
 • 12.1.1 Statsrätt och internationell rätt, terminskurs 1
 • 12.1.2 Civilrätt, terminskurs 2 och 3
 • 12.1.3 Straff- och processrätt, terminskurs 4
 • 12.1.4 Bolagsrätt, ekonomi och skatterätt, terminskurs 5
 • 12.1.5 Förvaltningsrätt och internationell rätt, terminskurs 6
 • 12.1.6 Miljörätt
 • 12.1.7 Rättshistoria och allmän rättslära
 • Utbildningskansli, inkl kursadministration
 • Vaktmästeri
 • Datorenhet
 • Huvudadministration inkl. ekonomi- och 

personaladministration

 • Start
 • Utbildning
 • Forskning
 • Om fakulteten
 • Juridiska biblioteket
Om fakulteten
 • Personal
 • Kontakt
 • Organisation
 • Styrdokument
 • Remissyttranden     Protokoll   Intranät

Korta fakta om Juridicum 
    Juridiska fakulteten är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns 
redan när Uppsala universitet grundades år 1477. Verksamheten 
omfattar ett brett utbud av forskningsområden och specialiseringar. 
Här finns också en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och 
forskarutbildning.
    Vid fakulteten finns juridiska institutionen, där över 200 personer 
har sin anställning. Av dessa är drygt 100 forskare eller lärare. Utöver 
detta finns ett femtiotal doktorander och cirka 20 administratörer i de 
centralt belägna lokalerna.
▶ Läs mer om Juridicum här

Några ord från dekanen:

Du som vill bli jurist och väljer att utbilda dig i Uppsala, väljer också 
ett av de mest eftersökta utbildningsprogrammen i Skandinavien.    
Fakulteten har under flera decennier använt moderna 
undervisningsmetoder och problembaserad inlärning, vilket har 
varit uppskattat hos både studenter och arbetsgivare.
     Som forskare hos oss möter du en högt specialiserad 
forskningsmiljö med starka internationella inslag. Fakulteten har också 
goda samarbeten med välrenommerade fakulteter i Europa och i resten 
av världen.
    – Varmt välkommen till den juridiska fakulteten och till staden 
Uppsala!

 • Fakultetens ledning
 • Studera på Juridicum
 • Läs mer om juridik  
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Utbildning

 • Program och kurser
 • Forskarutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Utlandsstudier
 • Bli student
 • Är student

   Välj bland vårt breda utbud av utbildningar. Vi erbjuder program, 
fristående kurser och även skräddarsydda paket för arbetslivet - 
alla med moderna undervisningsmetoder som grund. Kurserna som 
varierar från termin till termin bedrivs inom både grundnivå och 
avancerad nivå.  
▶ Läs mer om våra program och kurser  

Utbilda dig till forskare 
    Den starka forskningsmiljön vid fakulteten är en viktig förutsättning 
för vår populära utbildningsmodell. Vill du vara en del av denna 
dynamiska miljö under några år? Välkommen att söka till vår 
forskarutbildning.
▶ Läs mer om forskarutbildningen här

 • Juristprogrammet
 • Kurser
 • Bli doktorand
 • Är doktorand

Forskning

 • Forskningsämnen
 • Forskningsprojekt
 • Publikationer
 • Disputationer
 • Hedersdoktorer
 • Strategiska satsningar
 • Centrum och forum
 • Forskarutbildning

     Forskningen vid juridiska fakulteten i Uppsala speglar de senaste 
decenniernas samhällsförändringar där både Europafrågorna och 
globaliseringens effekter är centrala.
    Många av fakultetsmedlemmarna är ledande eller aktiva i nätverk 
och i arbetsgrupper inom EU och deltar i internationella forsknings-
projekt på hög nivå. Regelbunden kontakt hålls med forskare från 
andra nationella universitet och högskolor liksom med kollegor från 
andra discipliner och med näringslivet. 
   Verksamheten bedrivs inom traditionella juridiska ämnen men 
också inom många nya specialområden. Flera av dessa forsknings-
miljöer tillhör toppskiktet inom och utanför Sverige. 
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35 De demokratiskt valda församlingarnas 
verksamheter.

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 

355-359 används ej tills vidare.

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument. 
(DC, DK politiska delar av 35)

Högskoleverket mars 2012. Område 35
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

351 Sveriges riksdag (och motsvarande 
utomlands)

SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument. 
(DC, DK politiska delar av 35)

För det senaste se www.riksdagen.se 

Högskoleverket mars 2012. Område 351
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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352 Kommun- och landstingsfullmäktige 
(Och motsvarande utomlands)

SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)

Om kommuner och landsting o d se  6520-6524. http://www.skl.se/

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

Högskoleverket mars 2012. Område 352
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

353 Sveriges regering. 
(Och motsvarande utomlands)

SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

För det senaste se regeringen.se

Högskoleverket mars 2012. Område 353
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr352.html
http://wimnell.com/omr352.html
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354 Mellanfolkliga centrala organ, FN, EU od.

SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).

Libris/SAB:
Obf  Förenta nationerna (FN)  (FNs egna dokument till 354)
(DC, DK politiska delar av 35)

FN http://www.un.org/
EU http://europa.eu/index_sv.htm

Högskoleverket mars 2012. Område 354
Utbildningsämne:
MR1 Mänskliga rättigheter
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr354.html
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http://europa.eu/index_sv.htm
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36/39 Politiska krav och politiska 
planeringar.

SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar: 
SW   36 ...om individernas kroppsliga förhållanden. 
SW   37 ...om utbildning o d. 
SW   38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks. 
SW   39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

Högskoleverket mars 2012. Område 36/39 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

36/39 Politiska krav och politisk planering:
 O Om politisk planering.O Planeringens mål och medel. O Välfärd, 
levnadsnivå, livs-kvalitet. O Välfärdsfördening, jämlikhet. O Politiska 
krav om alla 36-39. O De politiska partiernas program.
    Här ingår politiska krav rörande alla slags verksamheter. Här ingår
isynnerhet de politiska partiernas krav och här ingår bl a
Statens offentliga utredningar, SOU. Exempelvis ingår politiska
krav om vanlig socialvård i 36, politiska krav om undervisning i 37,
politiska krav om fysisk miljö och näringspolitik i 38 och politiska
krav om sociala miljöer, nöjen, teater, spel och sport o d i 39. En
sammansatt avdelning 36/39 gäller politiska krav och politisk 
planering som gäller flera av avdelningarna 36-39 då det är svårt att
placera problemen på någon av dem.
    Det uppstår ideligen behov av att ändra lagar och förordningar.
Folkets önskemål kanaliseras genom de politiska partierna. De
borde hålla igång planeringar som underlag för krav i riksdagen
och i de demokratiskt valda kommunala församlingarna, men 
partiernas planeringar är mycket outvecklade och har stora brister.
Partiernas verksamheter hör hemma i 36-39, som gäller politiska
planeringar, dvs gäller utredningar om vad man bör vilja, och det
med hänsyn till individernas kroppsliga och psykiska förhållanden
och indvidernas fysiska och sociala miljöer.
   Statens offentliga utredningar görs vanligen med syfte att ge 
underlag för politiska beslut och kan då räknas hit. Utredningarna 
redovisar dock sällan på lämpligaste sätt konsekvenserna av de förslag
till åtgärder utredningarna kommer fram till. Konsekvenserna
för individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och deras 
fysiska och sociala miljöer, sedda i jämlikhetsperspektiv borde 
redovisas.

http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
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http://wimnell.com/omr39.html
http://wimnell.com/omr39.html


36... om individernas kroppsliga 
förhållanden.

SW   36 ...om individernas kroppsliga förhållanden. 

Libris/SAB:
(360-368: DC, DK politiska delar av 36)
(369: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

Högskoleverket mars 2012. Område 36 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

37... om utbildning o d.

SW   37 ...om utbildning o d.

Libris/SAB:
(370-378: DC, DK politiska delar av 37)
(379: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 ) 

Högskoleverket mars 2012. Område 37 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr37.html
http://wimnell.com/omr37.html


38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.

SW   38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.

Libris/SAB:
(380-389:DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av 
001-999 )

Högskoleverket mars 2012. Område 38 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

SW   39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

Libris/SAB:
(390-399:  DC, DK politiska delar av 39, delar av politiska delar av 
001-9 99 ) 

Högskoleverket mars 2012. Område 39 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr38.html
http://wimnell.com/omr38.html
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4 Sambandsforsknings-
verksamheter.
(Finns ej i SAB, DC, DK.)

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

Område 4 innehåller en kort  översikt om samband. 
40 innehåller hela historien om utvecklingen av klassifikations-
systemet.
 
Områdena 41-49 är inte utvecklade. Problem om samband antyds 
vanligen i pdf-bilagorna. 

Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller förteckningar över utredningar de senaste åren, till en del 
med innehållsförteckningar till utredningarna. 

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Systemteknik (ISY)

40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
                                                                                                                                                               
Systemvetenskapen vid högskolor och universitet sysslar mycket 
med datorer som hjälpmedel, men det viktiga är vad man använder 
datorerna till. 

Från Sunet:
Systemvetenskap :
Datalogi - Institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet.
Department of Informatics - Systemutveckling inom ramen för den 
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. 
DSV - inst. för data- och systemvetenskap vid SU/KTH - En 
gemensam institution för data- och systemvetenskap vid Stockholms 
universitet och Kungl Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. DSV 
finns vid campus IT-universitet i Kista 
Institutionen för Datavetenskap, GU/CTH - Avdelning vid Göteborgs 
Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. 
Institutionen för datorteknik, Uppsala Universitet - Forskning och 
undervisning om metoder för konstruktion av nya datorsystem och 
datorprogram. 
Institutionen för Systemteknik,LUTH 
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi - Institutionen 
för numerisk analys och datalogi, NADA, ansvarar för forskning och 
undervisning vid KTH och Stockholms universitet (SU) i de 
akademiska ämnena datalogi och numerisk analys. 
SICS - SICS, Swedish Institute of Computer Science.

Högskoleverket mars 2012. Område 40
Utbildningsämne:
06 Informatik/Data- och systemvetenskap
IF1 Informatik/Data- och systemvetenskap
Forskningsämne:
Examen:
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5 Naturforskning. 
Matematikverksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 

Libris/SAB

T Matematik (På område 51)
U Naturvetenskap (På område 52-59)
Uh    Miljöfrågor och naturskydd  (Till område 71)
J Arkeologi (På område 56)

(DC och DK område 5)

DC (Dewey) (Mars 2012)
500 Sciences
510 Matematik
520 Astronomi & allierade Sciences
530 Fysik
540 Kemi & allierade Sciences
550 Geovetenskap
560 Paleontologi ; Paleozoology
930.1  Arkeologi 
570 Life Sciences
580 Växter
589 Skogsbruk (Till 0mråde 63)
590 zoologiska Sciences / Djur
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50 Allmänt om naturforskning. 
Naturkunskap

SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.

Libris/SAB:
U    Naturvetenskap 
U(x) Naturvetenskapliga lexikon 
U:b  Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga 
 institutioner 
U:d  Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära 
U:k  Naturvetenskapens historia 
U:oa Naturvetenskapens sociologi 
U.02 Allmän instrumentlära 

(DC och DK område 5)

DC (Dewey) (Mars 2012)
500 Sciences
500 Naturvetenskap & matematik
501 Filosofi & teori
502 Miscellany
503 Ordböcker och upplsagsverk
504 Ej tilldelad eller inte längre används
505 Seriella publikationer
506 Organisationer och förvaltning
507 Utbildning, forskning, ämnen
508 Naturhistoriska
509 Historia, geografiska och personer som behandlas

Högskoleverket mars 2012. Område 50
Utbildningsämne:
NA9 Övrigt inom naturvetenskap
Forskningsämne:
107 Annan naturvetenskap
10799 Övrig annan naturvetenskap
Examen:
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51 Matematik 
SW   51 Matematik.

Libris/SAB:
T    Matematik 
Ta  Matematik: allmänt 
Tb  Aritmetik 
Tc  Algebra
Td  Analys
Te  Geometri 
Tf  Mått, mål och vikt 
Th  Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik 

(DC, DK 51)  DC:
510 Matematik
511 Allmänna principer
512 Algebra & talteori
513 Aritmetiskt
514 Topologi
515 Analys
516 geometri
517 Ej tilldelad eller inte längre används
518 Numerisk analys
519 Sannolikheter och tillämpad matematik

Högskoleverket mars 2012. Område 51
Utbildningsämne:
20 Matematik
MA1 Matematik
MS1 Matematisk statistik
Forskningsämne:
101 Matematik
10101Matematisk analys
10102 Geometri 
10103 Algebra och logik
10104 Diskret matematik 
10105 Beräkningsmatematik
10106 Sannolikhetsteori och statistik
10199 Annan matematik
Examen:
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52 Astronomi, rymdforskning
I grundskolan ingår astronomi i ämnet fysik.
SW   52 Astronomi, rymdforskning.

Libris/SAB:
Ua Astronomi
Ua(y) Astronomiska kartor, stjärnkataloger och bilderböcker
Ua:bf Astronomiska institutioner
Ua:k Astronomins historia
Ua.02 Instrumentlära
Uaa Universum
Uab Solsystemet
Uac Stjärnor
Uae Praktisk astronomi
Uaf Tidmätning
Uag Celest mekanik
Uah Sfärisk astronomi och positionsastronomi
UaiAstrofysik

(DC, DK 52) DC:
520 Astronomi & allierade Sciences
521 celest mekanik
522 tekniker, utrustning, material
523 Särskilda himlakroppar och fenomen
524 Ej tilldelad eller inte längre används
525 Jord (astronomiska geografi)
526 Matematiskt geografi
527 Celestial navigation
528 efemerider
529 Kronologi

Högskoleverket mars 2012. Område 52
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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53 Fysik o d
SW   53 Fysik o d.

Libris/SAB:
Uc  Fysik och kemi (del om fysik)
Uc Fysik och kemi
Uc.bf Institutioner
Uc:k Fysikens och kemins historia
Ucb Mekanik
Ucc Fysik
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Uce Kemi

(DC, DK 53) DC: 
530 Fysik
531 Klassisk mekanik ; hållfasthetslära
532 Strömningsmekanik , Flytande mekanik
533 Gas mekanik
534 Ljud & liknande vibrationer
535 Ljus & paraphotic fenomen
536 Värme
537 El & elektronik
538 Magnetism
539 Modern fysik

Högskoleverket mars 2012. Område 53
Utbildningsämne:
16 Fysik
FY1 Fysik
Forskningsämne:
103 Fysik
10301 Subatomär fysik
Häri ingår:
fält- och partikelfysik
astropartikelfysik
kärnfysik
10302 Atom- och molekylfysik och optik 
Häri ingår:
kemisk fysik
laseroptik
kvantoptik
10303 Fusion, plasma och rymdfysik 
10304 Den kondenserade materiens fysik 
10305 Astronomi, astrofysik och kosmologi
10306 Acceleratorfysik och instrumentering 
10399 Annan fysik 
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http://wimnell.com/omr53.html
http://wimnell.com/omr53.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc#
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc#
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc.bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc.bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc.bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc.bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uc:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ucd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uce
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uce
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uce
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Uce
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_physics&usg=ALkJrhj7xm_fwAQNQNG3dvFDATj7yZ6iRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_physics&usg=ALkJrhj7xm_fwAQNQNG3dvFDATj7yZ6iRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanics&usg=ALkJrhgqH3Vu5-J7cQiPiTbRwlb_bOGwlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanics&usg=ALkJrhgqH3Vu5-J7cQiPiTbRwlb_bOGwlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_mechanics&usg=ALkJrhjeDSV5GmTtde3Y16cpwW100ylMUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_mechanics&usg=ALkJrhjeDSV5GmTtde3Y16cpwW100ylMUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics&usg=ALkJrhgfC59ZeUTuF2MU0OSZZH6BrVLE5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics&usg=ALkJrhgfC59ZeUTuF2MU0OSZZH6BrVLE5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_mechanics&usg=ALkJrhjYwGFKyTgNlmYEWWjLJ43w2JF1CQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_mechanics&usg=ALkJrhjYwGFKyTgNlmYEWWjLJ43w2JF1CQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sound&usg=ALkJrhgVQUpfqCVPX9b2z5skSnxPjA1Kng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sound&usg=ALkJrhgVQUpfqCVPX9b2z5skSnxPjA1Kng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vibrations&usg=ALkJrhiJLdB-RxRGMKXnwwQ454a1PdRyBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vibrations&usg=ALkJrhiJLdB-RxRGMKXnwwQ454a1PdRyBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Light&usg=ALkJrhjoI1vAAT-YKuUe3XaE1XUtn6Lijw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Light&usg=ALkJrhjoI1vAAT-YKuUe3XaE1XUtn6Lijw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heat&usg=ALkJrhhT1JLRObgFOPFbvPCPwXhtTq8kOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heat&usg=ALkJrhhT1JLRObgFOPFbvPCPwXhtTq8kOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heat&usg=ALkJrhhT1JLRObgFOPFbvPCPwXhtTq8kOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity&usg=ALkJrhgJ3bSy4TvdGnSZgtmX59Ng6qmuJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity&usg=ALkJrhgJ3bSy4TvdGnSZgtmX59Ng6qmuJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics&usg=ALkJrhgam6RvihYdckL3HIpMRuI-JrU07A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics&usg=ALkJrhgam6RvihYdckL3HIpMRuI-JrU07A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism&usg=ALkJrhiFQawJx27lGEIW7gqrvQ0cXIJ4PQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism&usg=ALkJrhiFQawJx27lGEIW7gqrvQ0cXIJ4PQ


54 Kemi o d
SW   54 Kemi o d.

Libris/SAB:
Uc  Fysik och kemi (del om kemi)
Uc Fysik och kemi
Uc.bf Institutioner
Uc:k Fysikens och kemins historia
Ucb Mekanik
Ucc Fysik
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Uce Kemi

(DC, DK 54) DC:
540 Kemi & allierade Sciences
541 Fysisk och teoretisk kemi
542 tekniker, utrustning, material
543 Analytisk kemi
544 Kvalitativ analys
545 Kvantitativ analys
546 Oorganisk kemi
547 Organisk kemi
548 Crystallography
549 Mineralogi

Högskoleverket mars 2012. Område 54 
Utbildningsämne:
18 Kemi
KE1 Kemi
Forskningsämne:
104 Kemi
10401 Analytisk kemi
10402 Fysikalisk kemi
Häri ingår:
kolloidkemi 
10403 Materialkemi 
10404 Oorganisk kemi
Häri ingår:
elektrokemi
kärnkemi
10405 Organisk kemi
10406 Polymerkemi 
10407 Teoretisk kemi
Häri ingår:
kvantkemi 
10499 Annan kemi
Examen:
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55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d

I grundskolan ingår geologi etc i ämnena fysik, kemi och geografi

SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 

Libris/SAB:

Ub Geofysik
Ub.02 Instrumentlära: allmänt
Uba Meteorologi
Ubb Oceanografi och hydrologi
Ubc Geodesi
Ubd Jordmagnetism
UbeVulkaner och jordbävningar

Ud Geologi och paleontologi (paleontologi till 56)
Ud:bf Geologiska och paleontologiska institutioner
Ud:k Geologins och paleontologins historia
Ud.02 Instrumentlära
Ud- Särskilda länder och områden
Uda Allmän och historisk geologi
Udb Paleontologi (Till område 56)
Udt Geokemi
Udu Mineralogi
Udv Petrologi
Udx Ekonomisk geologi

(DC, DK 55) DC:
550 Geovetenskap
551 Geologi , hydrologi , meteorologi
552 petrologi
553 Ekonomisk geologi
554 Geovetenskap Europa
555 Geovetenskap Asien
556 Geovetenskap av Afrika
557 Geovetenskap of North America
558 Geovetenskap av South America
559 Geovetenskap i andra områden

Högskoleverket mars 2012. Område 55
Utbildningsämne:
17 Geovetenskap
GN1 Geovetenskap och naturgeografi
Forskningsämne:
105 Geovetenskap och miljövetenskap
10501 Klimatforskning
10502 Miljövetenskap (Samhällsvetenskapliga aspekter under 507) 
10503 Multidisciplinär geovetenskap 
10504 Geologi
10505 Geofysik
10506 Geokemi 
10507 Naturgeografi 
10508 Meteorologi och atmosfärforskning 
10509 Oceanografi, hydrologi och vattenresurser 
10599 Annan geovetenskap och miljövetenskap
Examen:
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56 Paleontologi, arkeologi o d

I grundskolan ingår dessa ämnen i någon mån i ämnena biologi och 
historia och kanske geografi.

SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 

Libris/SAB:
J    Arkeologi 
J(x)  Arkeologiska lexikon
J:bf  Arkeologiska institutioner 
J:dd Arkeologisk metodlära 
J:k  Arkeologins historia 
J:oe Allmän arkeologisk lagstiftning och allmän   
 fornminneslagstiftning 
J.0  Allmän arkeologi: särskilda aspekter 
J.  Allmän arkeologi: särskilda perioder 
Ja  Europa (allmän och klassisk arkeologi) 
Jb  Norden: allmänt 
Jc  Sverige 
Jd  Övriga Norden 
Je  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Jf  Mellaneuropa 
Jg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Jh  Schweiz 
Ji  Italien (exkl klassisk arkeologi) 
Jj  Frankrike 
Jk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
Jl  Portugal  
Jm  Östeuropa 
Jn  Balkanhalvön 
Jo  Asien 

Jp  Afrika  
Jq  Amerika 
Jr  Australien och Oceanien 
Js  Polarländerna 

Udb Paleontologi
Udb.0 Särskilda paleontologiska aspekter och delområden
Udba Paleobotanik (växter)
Udbb Paleozoologi (djur)

(DC 56 mm, DK56, 902-904) DC:
560 Paleontologi ; Paleozoology
561 Paleobotany
562 Fossila ryggradslösa djur
563 Fossil primitiv phyla
564 Fossil Mollusca och Molluscoidea
565 andra fossila ryggradslösa djur
566 Fossila Vertebrata (fossila Craniata)
567 Fossila kallblodiga ryggradsdjur
568 Fossil Aves (fossila fåglar)
569 Fossil Mammalia
930.1  Arkeologi.
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Utbildningsämne:
AR2 Arkeologi
Forskningsämne:
60103 Arkeologi
Examen:
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57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. 
Utvecklingslära, ärftlighet
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet.

Libris/SAB:
Ue Biologi
Ue:bf Biologisinstitutioner
Ue:k Biologins historia
Ue.0 Särskilda biologiska aspekter och delområden
Uea Utvecklingslära och genetik
Uh  Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71 
 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)

(DC, DK 57) DC:
570 Life Sciences
571 Fysiologi
572 Biochemistry
573 Fysiologiska system för djur
574 Ej tilldelad eller inte längre används
575 fysiologiska system av växter
576 Genetik och evolution
577 Ekologi
578 Naturhistoriska av organismer
579 Mikroorganismer och svampar och alger
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Utbildningsämne:
13 Biologi
BI1 Biologi

BT1 Bioteknik
MB1 Medicinsk biologi
MV1 Miljövetenskap
NU1 Nutrition
Forskningsämne:
106 Biologi (Medicinska tillämpningar under 3 och 
 lantbruksvetenskapliga under 4)
10601 Strukturbiologi 
10602 Biokemi och molekylärbiologi
Häri ingår:
biokemisk metodik
10603 Biofysik
10604 Cellbiologi
10605 Immunologi (medicinsk under 30110 och lantbruksvetenskaplig 
under 40302)
10606 Mikrobiologi (medicinsk under 30109 och 
lantbruksvetenskaplig under 40302)
Häri ingår:
virologi
mykologi 
10609 Genetik (medicinsk under 30107 och lantbruksvetenskaplig 
under 40402)
10610 Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 
10203)
10611 Ekologi 
Häri ingår:
akvatisk ekologi
terrester ekologi
bevarandebiologi
10612 Biologisk systematik
10613 Etologi 
10614 Utvecklingsbiologi
10615 Evolutionsbiologi
10699 Annan biologi
Examen:
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Physiology&usg=ALkJrhgsiWZUB9ueQMFI8YYvbQ1BqiWOAA
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58 Botanik.
SW   58 Botanik.
Libris/SAB:
Uf Botanik
Uf:bf Botanikinstitutioner
Uf:k Botanikens historia
Uf.0 Särskilda botaniska aspekter och delområden
Ufa Särskilda grupper av växter
Ufe Fröväxter (Fanerogamer): allmänt
Uff Fanerogamer: gömfröiga (Magnoliophytina)
Ufg Fanerogamer: nakenfröiga (Pinophytina)
Ufh Kryptogamer
(DC, DK 58) DC:
580 Växter
581 Botanik
582 Växter noterade för specifika vegetativa egenskaper och blommor
583 Dicotyledones
584 Monocotyledones
585 Gymnospermae ( Pinophyta )
586 Cryptogamia (kärnfria växter)
587 Pteridophyta (Vascular kryptogamer)
588 Bryophyta
589 Skogsbruk (Till 0mråde 63)
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Utbildningsämne:
Forskningsämne:
10607 Botanik 
Häri ingår:
växtfysiologi
Examen:
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Universitetens fakulteter och avdelningar 
för naturvetenskap och matematik.
Naturvetenskap är ofta kombinerad med teknik och det är då bäst 
att redovisa det på område 62. Där nämns skolor med denna 
kombination.

Av utrymmesskäl är redovisningrna här mycket korta, men det 
går att klicka sig vidare till mer detaljerad information. 

Skolor som nämns här är redovisade i sin helhet i område 7957.



Göteborgs universitet www.science.gu.se
Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskap

    Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet arbetar med 
naturvetenskaplig och matematisk utbildning och forskning.
Fakulteten har cirka 800 anställda och drygt 6 500 studenter.
Fakultetens sex institutioner samlar forskning och utbildning inom 
biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, matematik och 
miljövetenskap.
   Eftersom Göteborg ligger på västkusten har staden blivit ett naturligt 
säte för marin forskning och utbildning med inslag av kemi, biologi 
och geovetenskaper. Den redan starka marina profilen stärktes 
ytterligare när regeringen 2008 beslutade placera kansliet för det nya 
Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs universitet. Vi har tillgång till 
välutrustade forskningsfartyg och två marina fältstationer på nära håll: 
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Tjärnö utanför 
Strömstad och vid Kristineberg i Fiskebäckskil.
Årsberättelse 2011

Institutioner och enheter
Institutionen för biologi och miljövetenskap www.bioenv.gu.se
Institutionen för fysik www.physics.gu.se
Institutionen för geovetenskaper www.gvc.gu.se
Institutionen för kemi och molekylärbiologi www.cmb.gu.se
Institutionen för kulturvård www.conservation.gu.se
Institutionen för matematiska vetenskaper www.chalmers.se/math/
Övriga enheter
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper www.loven.gu.se
Svenskt NMR-centrum www.nmr.gu.se
Fakultetskansli
Ann-Christin Thor, fakultetsdirektör
031-786 9889, ann-christin.thor@science.gu.se

 Utbildning
 • Program, grundnivå
 • Masterprogram, avancerad nivå
 • Kurser, grund- och avancerad nivå
 • Naturvetenskapligt basår
 • Utbildning på forskarnivå
 • Studievägledning
 • Student vid fakulteten

    Är du nyfiken och vill veta mer om hur allting hänger ihop? Vill du 
vara med och påverka hur vår värld kommer att se ut i framtiden? Då 
är en naturvetenskaplig utbildning någonting för dig!
    Hos oss kan du läsa någon av ovanstående ämnen eller kombinera 
flera områden. Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och stor 
valfrihet, som är nära kopplad till vår forskning. Du kan antingen välja 
att läsa ett utbildningsprogram, eller att plocka ihop en egen examen 
genom att läsa fristående kurser. Oavsett vilket du väljer har du stor 
möjlighet skräddarsy din utbildning efter dina intressen.
    Våra nybörjarprogram sträcker sig över tre år, vilket motsvarar 180 
högskolepoäng. Efter avklarad utbildning får du en kandidatexamen. 
Därefter kan du söka till något av våra masterprogram. Majoriteten av 
programmen på masternivå är internationella och vänder sig även till 
utländska studenter. Undervisningen ges därför på engelska.
Naturvetare behövs!
    Om du hittat till den här sidan har du förmodligen läst en natur-
vetenskaplig eller teknisk gymnasieutbildning. I så fall: Grattis! Du 
gjorde ett bra val, och nu gäller det att fortsätta på den inslagna banan. 
Naturvetare är nämligen livsnödvändiga i samhället. Visste du att det 
är naturvetare som utvecklat tekniken bakom våra platta skärmar, tagit 
oss till rymden och framställt våra läkemedel?
    Har du inte en naturvetenskaplig utbildning i bagaget, så misströsta 
inte. Hos oss finns alla möjligheter att komplettera din utbildning med 
till exempel det naturvetenskapliga basåret, vilket ger behörighet till 
alla våra utbildningar.
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Forskning
 • Framstående forskningsmiljöer
 • Forskningsområden
 • Utbildning på forskarnivå
 • Aktuella disputationer
 • Faciliteter

   Naturvetenskap omfattar allt från den minsta partikel till det enorma 
universum. Den naturvetenskapliga forskningen ökar ständigt våra 
kunskaper om människan och vår omgivning, med syftet att skapa en 
bättre miljö att leva i – lokalt och globalt.
    Göteborgs universitet är ledande inom europeisk havsforskning och 
havsmiljön hör till universitets prioriterade styrkeområden.    
    Huvuddelen av den marina forskningen utförs vid Naturvetenskap-
liga fakulteten. Här samordnas flera internationella samarbeten inom 
havsmiljön och bedrivs flera marina forskningspro-jekt, bland annat 
om giftfria båtbottenfärger, miljöförändringar i havet och biologisk 
mångfald. En fjärdedel av fakultetens forskning och forskarutbildning 
sker inom det marina områden.
    Miljövetenskap är ett annat profilområde där fakulteten länge 
bedrivit framgångsrik forskning. Miljövetenskaplig forskning spänner 
över många ämnen och flera institutioner, där atmosfärsvetenskap och 
klimatforskning hör till de strategiskt viktigaste. Andra framgångsrika 
forskningsprojekt fokuserar på hållbar utveckling och på 
klimateffekter i vårt närområde.
   Unikt för landet är Naturvetenskapliga fakultetens forskning inom 
kulturvård, där man från en naturvetenskaplig utgångspunkt studerar 
ämnen med tvärvetenskapliga kopplingar till humaniora, samhälls-
vetenskap, konst och arkitektur. Inom kulturvården bedrivs också 
samarbete med DaCapo Hantverksskola i Mariestad, som organiserar 
utbildningar inom trädgårdsdesign och bygghantverk.   
    Andra starka forskningsområden är funktionsgenomik, som syftar 
till att förstå på vilket sätt arvsmassan styr celler och organ i kroppen, 
samt våra snabbt växande forskningsmiljöer inom nanoteknik och 
vattenbruk.

    Fakultetens forskningsfaciliteter är av högsta internationella 
standard. På Svenskt NMR-centrum studeras livets minsta bestånds-
delar med hjälp av högteknologiska spektrometrar; till Sven Lovén 
centrum för marina vetenskaper på Tjärnö och i Kristineberg kommer 
svenska och internationella forskare för att utnyttja högkvalitativa 
laboratorier och välutrustade forskningsfartyg.
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper
Svenskt NMR-centrum.

Forskningsområden vid fakultetens institutioner
    Här presenteras en samlad bild över den forskning som bedrivs vid 
fakultetens institutioner.
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Biologi med  fokus på systematik och biodiversitet | Ekofysiologi och 
biogeokemi | Ekologi och naturvård | Ekologisk zoologi | Ekotoxiko-
logi | Fisk, skaldjur och vattenbruk | Funktionell och strukturell dyna-
mik i bentos | Herbarium GB | Integrerad kustzonsförvaltning och be-
varandebiologi| Kemisk ekologi | Molekulär ekologi, evolution och 
genomik | Pelagisk ekologi | Stress och globala miljöförändringar | 
Teoretisk ekologi och modellering |   Växtcell- och molekylärbiologi | 
Zoofysiologi. Forskningsområden utan länk har information på eng.
Institutionen för fysik
Astronomi och astrofysik | Atom- och molekylfysik | Komplexa 
system/biofysik | Kondenserade materiens fysik 
Institutionen för geovetenskaper
Geologiska resurser och risker | Marin miljö | Klimat
Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Analytisk kemi | Atmosfärsvetenskap | Biokemi | Biofysik | Dermato-
kemi | Elektrokemi | Fysikalisk kemi | Genetik | Läkemedelskemi | 
Marin kemi | Metallorganisk kemi | Mikrobiologi | Molekylärbiologi | 
Oorganisk kemi | Organisk kemi | Ytbiofysik
Institutionen för kulturvård
Byggd miljö | Konservering | Hantverk
Institutionen för matematiska vetenskaper
Matematik | Matematisk statistik
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Linnéuniversitetet  http://lnu.se/
Institutionen för naturvetenskap (NV)

 • Om NV
 • Utbildning
 • Lärarfortbildning
 • För studenter på NV
 • Forskning
 • Samhälle och näringsliv
 • Internationalisering
 • Konferenser
 • Kalender
 • Kontakta oss
 • Öppna föreläsningar

    Vi forskar inom områden som akvatisk ekologi, biokemi, 
biomedicinsk vetenskap, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, 
mikrobiologi, miljöteknik, miljövetenskap, optometri, organisk kemi, 
zoonotisk ekologi
    Vi lever i en spännande värld med stora möjligheter och många 
utmaningar. Bli en del av något stort - läs naturvetenskap på 
Linnéuniversitetet. Här finns utbildningen som passar dig!
    Institutionen för naturvetenskap i Kalmar
Institutionen för naturvetenskap har en spännande blandning av 
utbildning och forskning.
   Grund- och avancerad utbildning
Hos oss bedrivs undervisningen till stor del av forskningsaktiva lärare 
i en attraktiv utbildningsmiljö som ligger nära vår forskning. 
   Utbildning på grundnivå 
Biologiprogrammet, 180 hp 
Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp 

Farmaceutprogrammet, 180 hp 
Miljöanalytiker, 180 hp 
Nutrition och livsmedelsvetenskap, 180 hp 
Optikerprogrammet, 180 hp 
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap, 180 hp
Påbyggnadsutbildning i biologi med inriktning mot Djurskydd, 60 hp 
   Utbildning på avancerad nivå 
Kemi, magisterprogram, 60 hp 
Miljöriskanalys, magisterprogram, 60 hp 
Akvatisk ekologi, masterprogram, 120 hp 
Kemi, masterprogram, 120 hp 
    Kurser
Utöver våra utbildningsprogram erbjuder vi mängder av fristående 
kurser som du kan läsa på både grundläggande och avancerad nivå, på 
campus eller på distans. Gå gärna in och botanisera i vårt utbud här.
   Efter avslutade studier
När du har studerat hos oss har du en kompetens som arbetsmarknaden 
efterfrågar. Du kan bland annat jobba som djurskyddshandläggare, 
optiker, farmaceut, projektledare, laboratorieanalytiker, naturguide och 
mycket mer. På de sidor där vi presenterar våra utbildningsprogram 
har vi länkat in lediga jobb just nu som passar för respektive 
utbildning. Titta gärna in på programsidorna så får du veta mer.
   Forskning
På Institutionen för naturvetenskap forskar vi inom ämnena akvatisk 
ekologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, cell- och organismbiologi, 
evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljöteknik, miljövetenskap, 
optometri, organisk kemi, zoonotisk ekologi. Inom flera av områdena 
är vi internationellt framstående. 
Vi studerar bland annat hur influensavirus hos vilda fåglar uppstår och 
hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i naturen. Vi forskar även om 
de skadliga algblomningarna i Östersjön och världshaven. Du kan läsa 
mer om vår forskning här.
   Internationellt
Den internationella prägeln är viktig och vi har många internationella 
kontakter.    Senast ändrad: 2011-10-06
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Utbildningar vid Institutionen för naturvetenskap

    För naturvetare finns inga gränser. Det är upptäckarglädjen och 
nyfikenheten som är drivkraften. Det finns alltid mer att utforska och 
alltid mer att lära. Läs någon av våra utbildningar och du får vara med 
om en upptäcktsresa. Du kommer att lära dig massor om livet och allt 
som lever.
   Att upptäcka världen och se saker som ingen annan har sett - det är 
både lockande och kittlande.
   Inget går så fort som den naturvetenskapliga och tekniska 
utvecklingen. För att följa med måste du vara rätt förberedd.

Program på grundnivå
Biologiprogrammet 180 hp
Fågelinfluensa, giftalger, hotade fiskbestånd och andra aktuella 
problem kräver välutbildade biologer.
Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp
Inom sjukvården utreder en biomedicinsk analytiker sjukdomars 
orsaker, utför provtagning
och är expert på laborativa analyser. Som BMA kan du även jobba 
inom industrin och djursjukvården.
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap 180 hp
Vad är hälsa och vad är egentligen hälsosamt? Livsstilsrelaterad 
ohälsa, bristsjukdomar och vällevnadssjukdomar... Lever vi på ett sätt 
som gör oss sjuka? Lär dig mer om dessa viktiga frågor på 
programmet!
Farmaceutprogrammet 180 hp
Utbildningen som ger dig yrkestiteln receptarie och gör dig till expert 
på läkemedel så att du kan ge människor råd om läkemedels 
användningsområden och effekter.
Miljöanalytiker 180 hp
Vill du vara en sammanhållande länk i miljöarbetet och kommunicera 
med människor som har olika roller i förhållande till en miljöfråga?

Optikerprogrammet 180 hp
Vill du bli specialist på synen? Läs då till optiker på 
Linnéuniversitetet. Du kommer lära dig att känna igen ögats normala 
och sjukliga förändringar, samt lära dig att mäta och korrigera synfel.
Nutrition och livsmedelsvetenskap, 180 hp
Sambanden mellan kost och hälsa blir alltmer uppenbara. Fel kost kan 
orsaka sjukdom och rätt kost är en friskfaktor. Nya hälsosamma 
livsmedel måste utvecklas. Bli en expert på livsmedelsvetenskap och 
nutrition så har de en av de viktiga uppgifterna framför dig.

Program på avancerad nivå
Akvatisk ekologi, masterprogram, 120 hp
Detta masterprogram ger dig en djup förståelse för de marina 
mikroorganismernas utveckling och mångfald.
Kemi, magisterprogram, 60 hp
Magisterprogrammet i kemi passar dig som vill gå vidare som 
forskare. Det är också en bra grund för dig som vill arbeta inom 
näringslivet med bioteknik, livsmedel, läkemedel eller kemisk teknisk 
industri efter din examen.
Kemi, masterprogram, 120 hp
Masterprogrammet i kemi är en tvåårig utbildning. Kurserna är på 
avancerad nivå och forskningsförberedande men också av central 
betydelse för studenter som väljer att börja arbeta inom 
livsmedelsindustrin, den biotekniska industrin, läkemedelsindustrin 
eller pappers- och massaindustrin.
Miljöriskanalys, magisterprogram, 60 hp
Beslutsfattare och allmänhet vill inte bara veta att något är farligt, utan 
även hur farligt. Kvalificerade miljöriskanalytiker behövs därför inom 
många samhällssektorer.

Senast ändrad: 2012-02-16
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Naturvetenskaplig forskning

   Läs mer om forskningen på Institutionen för naturvetenskap
Inom akvatisk ekologi studeras algblomningar i haven, kustzonens 
tillstånd i Östersjön, fiskekologi och biologisk mångfald i limniska 
system. Mikrobiell ekologi innefattar studier av mikroorganismernas 
betydelse för de olika kretsloppen samt förståelse av individuella arters 
funktion i ett ekosystem. Forskningen i biomedicinsk vetenskap 
handlar om att ta fram ny kunskap om hur kroppen, celler och enskilda 
proteiner fungerar och regleras samt hur störningar i dessa funktioner 
kan leda till sjukdomar, som fågelinfluensa. Ett genomgående tema för 
den biokemiska forskningen är molekylers växelverkan som är 
grunden för cellulära processer och reaktioner. Den miljövetenskapliga 
forskningen är idag huvudsakligen inriktad mot forskning inom 
miljögeologi, naturresurshushållning och terrester ekologi.
Läs mer; Forskning inom naturvetenskap och teknik

Naturvetenskaplig forskning vid Linnéuniversitetet
Akvatisk ekologi
Biokemi
Biomedicinsk vetenskap
Cell och organismbiologi
Evolutionsbiologi
Mikrobiologi
Miljövetenskap och Miljöteknik
Optometri
Organisk kemi
Zoonotisk ekologi
Naturvetenskap - didaktisk inriktning

Senast ändrad: 2012-01-25
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Lunds universitet. http://www.lu.se/
Naturvetenskap - kontaktinformation
Naturvetenskap - webbplats

 • Organisation och ledning
 • Hedersdoktorer
 • Fakultetsval
 • Nyhetsbrev
 • Dekanbrev
 • Presentationsmaterial
 • Bibliotek
 • Ekonomi
 • Kommunikation
 • Personalfrågor
 • Högskolepedagogisk utbildning och utveckling
 • Lediga anställningar
 • Stipendier

Naturvetenskapliga fakulteten
    Vid naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning 
inom vetenskapsområdena biologi, fysik, geovetenskap, kemi, 
matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio 
institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har 
ca 1700 studenter, ca 400 forskarstuderande och 800 anställda.
Dekanus för fakulteten är professor Olov Sterner.
Grundutbildning
    Fakulteten har ett brett utbud av utbildningar på kandidat- och 
masternivå inom ämnesområdena biologi, fysik, geologi, kemi, 
matematik, miljövetenskap, molekylärbiologi, naturgeografi och 
medicinsk strålningsfysik. Det finns även ca 250 fristående kurser vid 
fakulteten.
 

Forskarutbildning
    Fakulteten är mycket forskningsintensiv, ca 80% av resurserna går 
till forskning och forskarutbildning. Varje år produceras ca 85 
avhandlingar. Fakultetens forskningsområden presenteras 
populärvetenskapligt på forskningssidan. Mer information om den 
forskning som bedrivs finns på institutionernas egna hemsidor.
Utåtriktad verksamhet 
   Vår tredje ambition, vid sidan av utbildning och forskning, är att 
sprida kunnande om naturvetenskap. Varje år genomförs en rad 
projekt, bland annat riktade till skolvärld och allmänhet, som syftar till 
att illustrera ämnet naturvetenskap och att visa på vår forskning.
 Uppdaterad: 2012-03-08

Institutioner (eller motsv.)
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Biologiska institutionen 
Fysiska institutionen
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap 
Geologiska institutionen 
Kemiska institutionen
Matematikcentrum 
Centrum för miljö- och klimatforskning 
Avdelningen för medicinsk strålningsfysik
Max N-fak  

Ansvarig enhet: Naturvetenskapliga fakulteten 
Uppdaterad: 2012-03-07
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Naturvetenskapliga utbildningar

 • Kandidatprogram
 • Masterprogram
 • Sjukhusfysikerprogrammet
 • Fristående kurser
 • Alternativ ingång (för icke-naturvetare)
 • Forskarutbildning
 • Anmälan, antagning och behörighet
 • Studievägledning
 • Blivande student
 • Befintlig student
 • Efter examen
 • Filmer om utbildningarna
 • Studentambassadörer
 • Utbildningsmässor 2012

Grundnivå - Kandidatutbildning
    Du påbörjar dina studier på någon av de femton ingångarna inom 
det naturvetenskapliga kandidat- programmet. Fem av dessa 
utbildningar kan du också söka genom vår "alternativa ingång". 
Utbildningen inleds med ett basblock omfattande ca två års studier 
inom ett huvudområde, samt kompletterande studier inom ett eller ett 
par av de övriga. Grundstudierna avslutas med ett examensarbete 
omfattande 15 högskolepoäng, och med alla kurser avklarade (totalt 
180 högskolepoäng, tre år) uppfyller du nu kraven för en 
kandidatexamen.
Filmer om utbildningarna
    I en serie filmer får du möjlighet att hänga med våra studenter på 
exkursion, in i labbet samt föreläsningssalen.
Avancerad nivå - Masterutbildning
    Efter avklarad kandidatexamen kan du studera vidare på avancerad 
nivå där vi erbjuder ett antal tvååriga masterprogram. Även på denna 
nivå har du stor valfrihet att själv lägga upp dina studier. Kanske siktar 
du på en forskarutbildning. Då väljer du att specialisera dig inom 

något av våra huvudområden. Men du kan också forma en bred 
utbildning, som också innehåller kurser från andra fakulteter. 
Studierna avslutas med ett examensarbete omfattande 30–60 
högskolepoäng (en till två terminer). Efter två års avslutade studier på 
avancerad nivå uppfyller du kraven för en masterexamen.
Sjukhusfysikerutbildning
    Sjukhusfysikerprogrammet ger dig en yrkesutbildning att arbeta 
inom hälso- och sjukvård som legitimerad sjukhusfysiker. 
Utbildningen är 300 högskolepoäng, alltså fem års heltidsstudier. 
 Forskarutbildning
    Inom alla ämnesområden finns möjlighet att läsa vidare på 
forskarutbildningsnivå. 
Efter examen
   I våra kompetensprofiler kan du läsa mer om vad man kan arbeta 
med efter studier i någon av de olika naturvetenskapliga grenarna.
Frågor? Ställ dem på Facebook!
   Har du frågor om naturvetenskap och hur det är att läsa 
naturvetenskap i Lund? Ställ gärna dina frågor på Facebook.com/
naturvetenskap. På sidan tipsar vi även om sådant som är aktuellt vid 
fakulteten. 
    Ansvarig enhet: Naturvetenskapliga fakulteten
Uppdaterad: 2012-03-20

Forskning
    Naturvetenskapen är basen för vårt vetande om vår omvärld. 
Naturvetenskaplig forskning ger förutsättningar för medicinska och 
teknologiska framsteg, och för människans möjligheter att hantera 
jordens resurser.
    Vid den naturvetenskapliga fakulteten bedrivs grundforskning inom 
vetenskapsområdena biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, naturgeografi 
och ekosystemvetenskap, astronomi och teoretisk fysik, matematik 
samt medicinsk strålningsfysik.
Nyheter och reportage  Avhandlingar 2012 Publikationer Utlysningar
Filmklipp Bloggar         Uppdaterad: 2011-12-14

http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/kandidatprogram
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/kandidatprogram
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/masterprogram
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/masterprogram
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/sjukhusfysikerprogrammet
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/sjukhusfysikerprogrammet
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/fristaaende-kurser
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/fristaaende-kurser
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/alternativ-ingaang-foer-icke-naturvetare-
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/alternativ-ingaang-foer-icke-naturvetare-
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/forskarutbildning
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/forskarutbildning
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/anmaelan-antagning-och-behoerighet
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/anmaelan-antagning-och-behoerighet
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/studievaegledning
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/studievaegledning
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/blivande-student
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/blivande-student
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/befintlig-student
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/befintlig-student
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/efter-examen
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/efter-examen
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/filmer-om-utbildningarna
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/filmer-om-utbildningarna
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/studentambassadoerer
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/studentambassadoerer
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/utbildningsmaessor-2012
http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/utbildningsmaessor-2012
http://edit.info.lu.se/o.o.i.s/29965
http://edit.info.lu.se/o.o.i.s/29965
http://www.naturvetenskap.lu.se/o.o.i.s/27367
http://www.naturvetenskap.lu.se/o.o.i.s/27367
http://www.facebook.com/naturvetenskap
http://www.facebook.com/naturvetenskap
http://www.facebook.com/naturvetenskap
http://www.facebook.com/naturvetenskap
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=7130&task=view_organization_information011100010&username=
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=7130&task=view_organization_information011100010&username=
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/nyheter-och-reportage
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/nyheter-och-reportage
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/avhandlingar-2012
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/avhandlingar-2012
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/publikationer
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/publikationer
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/utlysningar
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/utlysningar
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/filmklipp
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/filmklipp
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/bloggar
http://www.naturvetenskap.lu.se/forskning/bloggar


Stockholms universitet. www.science.su.se
Naturvetenskapliga fakulteten

    Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av 
fyra sektioner, med sammanlagt 22 institutioner och två centra/institut. 
Fakulteten har också verksamhet på tre fältstationer fördelade över 
landet. 

 • Hitta till oss
 • Kalendarium
 • Lediga anställningar 
 • Nyheter
 • Organisation
 ◦ Beredningar & arbetsgrupper
 ◦ Fakultetskansliet
 ◦ Fakultetens ledning
 ◦ Institutioner
 ◦ Studentinflytande
 • Pressinformation

    I Naturvetenskapliga fakultetens presentation kan du bla läsa om 
fakultetens övergripande mål, fakultetens ekonomi och vilka som ut-
gör ledningen under 2011.Naturvetenskapliga fakulteten 2011 (590Kb)

Matematisk-fysiska sektionen
Fysikum 
Institutionen för astronomi
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 
didaktik (MND)
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner (UTEP)

Matematiska institutionen 
Meteorologiska institutionen (MISU) 
Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA)
Kemiska sektionen
Sektionens webbplats
Institutionen för analytisk kemi 
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) 
Institutionen för material- och miljökemi 
Institutionen för organisk kemi 
Institutionen för neurokemi
Biologiska sektionen
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) 
Botaniska institutionen 
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) 
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik 
Systemekologiska institutionen 
Wenner-Grens institut för experimentell biologi (WGI) 
Zoologiska institutionen
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats 
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK) 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)
Centra/ institut
Stockholms Universitets Marina Forskningscentrum (SMF) 
Bergianska botaniska trädgården (BBT)
Fältstationer
Askölaboratoriet (marin forskning)
Tarfala (högfjäll, glaciologi) Tovetorp (etologi) 
Institutionsnummer (pdf)(101 Kb) Senast uppdaterad: 9 januari 2012
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Utbildning

 • Utbildning på grundnivå
 • Utbildning på avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå
 • Kurser
 • Arbete & karriär
 • Examen
 Program & kurser
 • Kandidatprogram
 • Fristående kurser
 • Frågor & svar
 • Lärarutbildning
 • Studentliv
 • Tips till nybörjare
 • Studievägledare inom naturvetenskap
 • Fler kontaktuppgifter
 • Anmälan och antagning - steg för steg
 • Behörighet & urval
 • Antagningsstatistik
 • Registreringssiffror för fakultetens program HT 2011

    De matematiska och naturvetenskapliga utbildningarna vid 
Stockholms universitet står för hög kvalitet och stor mångfald. 
Välkommen att välja bland 22 kandidatprogram, 46 masterprogram 
och över 500 enstaka kurser.
Kandidatprogram
    Inom Naturvetenskapliga fakulteten erbjuds 22 olika 
kandidatprogram, och inom ett par kan du välja olika inriktningar. 
Fördelen med att studera på ett program är att du inte själv behöver 
välja kurserna du behöver för din examen. Du kan även beställa eller 
ladda ner vår utbildningskatalog Naturvetare 2011. 

Mer information om kandidatprogrammen
Masterprogram
   Från VT 2012 erbjuds 46 naturvetenskapliga masterprogram inom 
befintliga och nya kunskapsområden vid Stockholms universitet. 
Masterutbildningarna ger dig som har en utbildning om 120 poäng 
möjlighet att studera på avancerad nivå och större frihet än tidigare att 
röra dig mellan olika lärosäten, både nationellt och internationellt. 
Mer information om masterprogrammen
Övriga program
Lärarutbildning
   Passar dig som är intresserad av naturvetenskap, matematik och 
människor.  Mer information om lärarutbildningarna
Naturvetenskapligt basår
   Passar dig som behöver komplettera din gymnasiekompetens i 
biologi, matematik, fysik och kemi.  Mer information om basåret
 Sjukhusfysikerprogrammet
Passar dig som vill kombinera fysik med biologi och medicin. 
Mer information om sjukhusfysikerprogrammet
Kurser
Vid Stockholms universitet kan du välja mellan närmare 500 olika 
matematiska och naturvetenskapliga kurser. Kombinera olika kurser 
och bygg din egen framtid!  Mer information om kurser

Senast uppdaterad: 20 februari 2012

Forskning
    Forskningen vid Naturvetenskapliga fakulteten täcker breda kun-
skapsområden: från atomkärnans elementarpartiklar till universums 
yttersta gränser; från cellens sinnrika mikrokosmos till havens 
komplexa ekosystem. Kanske är det just kombinationen av bredd och 
djup som resulterar i forskningsframgångarna. Flera av fakultetens 
institutioner ligger bakom upptäckter och vetenskapliga genombrott 
som får erkännande världen över.
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Uppsala universitet.  http://www.uu.se/ 

30 Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
 • 30.1 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • 31 Matematisk-datavetenskapliga sektionen
 • 32 Fysiska sektionen
 • 33 Tekniska sektionen
 • 34 Kemiska sektionen
 • 35 Biologiska sektionen
 • 36 Geovetenskapliga sektionen
 • 37 För teknisk-naturvetenskapliga fakulteten gemensamma 

enheter
 • Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, tillika 

områdesnämnd

31 Matematisk-datavetenskapliga sektionen
 • 31.1 Institutionen för informationsteknologi
 • 31.2 Matematiska institutionen

32 Fysiska sektionen
 • 32.2 Institutionen för fysik och astronomi
 • 32.3 Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelning
Webbplats

33 Tekniska sektionen
33.1 Institutionen för teknikvetenskaper
 •
34 Kemiska sektionen
 • 34.1 Grundutbildning i Kemi, Kursexp.
 • 34.2 Institutionen för kemi - BMC
 • 34.3 Institutionen för kemi - Ångström
Webbplats

35 Biologiska sektionen
 • 35.1 Institutionen för biologisk grundutbildning
 • 35.2 Institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • 35.3 Institutionen för ekologi och genetik
 • 35.4 Institutionen för organismbiologi
 • 35.5 Botaniska Trädgården
 • 35.7 Centrum för biologisk mångfald
Webbplats

36 Geovetenskapliga sektionen
 • 36.1 Institutionen för geovetenskaper

37 För teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
gemensamma enheter
 • 37.1 International Science Programme (ISP)
 • 37.2 Tandemlaboratoriet
 • 37.3 Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala

Biologi - Fysik - Geovetenskap - Kemi
     Som civilingenjör eller naturvetare arbetar du med företeelser i 
naturen eller universum för att få svar på frågor som berör oss alla. Det 
kan handla om att lösa uppgifter som rör klimatet, naturvård, 
universums och livets uppkomst, vår hälsa, Jordens utveckling och 
krafter, hur saker och ting är uppbyggda.
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Utbildning
 • Studentstaden Uppsala
 • Kurser och program
 ◦ Program på grundnivå
 ◦ Masterprogram
 ◦ Fristående kurser
 ◦ Distansstudier
 ◦ Intresseområden
 ◦ Yrkesexamina
 ◦ Utlandsstudier
 ◦ Fakultetsvis
 ▪ Farmaci
 ▪ Humaniora
 ▪ Juridik
 ▪ Medicin - Vård
 ▪ Samhällsvetenskap
 ▪ Språk
 ▪ Teknik - Naturvetenskap
 ▪ Teologi
 ▪ Utbildningsvetenskap
 ◦ Forskarutbildning
 ◦ Sommarkurser
 ◦ Uppdragsutbildning
 ◦ Beställ informationsmaterial
 • Praktiska frågor
 • Anmälan och antagning
 • Redan student
 • Efter studierna
 • FAQ - Vanliga frågor
 • Kontakta Studentservice

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

 Om fakulteten  Utbildningar Välkommen in i vår värld!
   Vad vill du göra efter studierna? Med teknik och naturvetenskap kan 
du förändra världen. På Uppsala universitets ingenjörs- och naturvetar-
program har studenter och forskare utvecklats till att uppfinna allt från 
Skype till miljövänliga batterier av giftiga alger. Här blir forskare och 
ingenjörer innovatörer – redo att uppfinna framtidens lösningar.   
     Kanske är det därför näringslivet gärna anställer våra studenter? Vi 
ger dem ju kunskaper och perspektiv som räcker länge – även i 
branscher som ständigt förändras.
     Det är inte bara våra utbildningar som gör Uppsala universitet till 
något utöver det vanliga. När vi grundades år 1477 blev vi Nordens 
första universitet. Ända sedan dess har människor flyttat till Uppsala 
för att förändra sina liv.
     Här bor 22 000 studenter – och det finns hela 14 nationer! Skolans 
internationella popularitet har gett Uppsala en mångkulturell och 
spännande miljö. Här får du möjlighet att skapa globala kontaktytor. 
Så vare sig om du vill jobba i Sverige eller utomlands – välkommen 
till Uppsala universitet först!
    När du läser vid Uppsala universitet blir du förberedd att jobba 
överallt i hela världen. Ingenjörer och naturvetare brukar vara 
eftertraktade av arbetsgivare efter examen. Här kan du läsa om vad 
några av våra studenter tycker om att plugga i Uppsala. Några av våra 
alumner delar med sig av sina liv efter examen. Och några 
arbetsgivare berättar om varför de gärna anställer Uppsalastudenter. 

Välkommen till Uppsala universitet i höst!

Forskning vid Uppsala universitet
     Vid Uppsala universitet pågår forskning som hjälper oss att förstå 
vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många 
människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens 
grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, 
människans hälsa och samhällets utveckling.
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6 Teknologiska / Ekonomiska 
verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. 
SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 
SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
SW   . 653 Handelsverksamheter. 

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 
SW   66/68 Tillverkning av varor. 
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
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60 Allmänt om teknologiska och 
ekonomiska verksamheter

SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.

Libris/SAB:
Kv  Allmän ekonomisk historia (även till 93-99)
Kv.  Särskilda historiska perioder 
Kv-  Särskilda länder och områden

(DC 60. DK 6(091) ) DC:
600 Teknik (Applied Sciences)
600 teknik
601 Filosofi & teori
602 Miscellany
603 Ordböcker och upplsagsverk
604 Särskilda ämnen
605 som Seriepublikationer
606 Organisationer
607 Utbildning, forskning, ämnen
608 Uppfinningen & patent
609 Historisk , geografisk, personer behandling
389 Metrologi och standardisering

Högskoleverket mars 2012. Område 60
Utbildningsämne:
EH1 Ekonomisk historia
Forskningsämne:
50203 Ekonomisk historia
Examen:
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61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, 
räddning o d .  Veterinärverksamheter
SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:

611   Människans anatomi. 
612   Fysiologi.
613   Medicinska råd om enskild hygien.
614   Offentliga hygienverksamheter,räddning,   
  sjukvårdsorganisation od
615   Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk 
  terapi o d.
615 A  Farmakologi, läkemedelsforkning. 
615 B  Allmänna sjukvårdverksamheter. 
615 C  Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård, 
  utom läkare. 
615 D  Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska      
                   vårdavd., barnavd., långvård o d 
615 E  Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av    
                   utvecklingsstörda, utom läkare. 
615 F  Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk 
  terapi od  
615 G  Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618  Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616   Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda 
  medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar, 
  infektionssjukdomar o d.

616 A  Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d 
616 B  Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) . 
6161  Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.). 
6162  Andningsorganens sjukdomar. 
6163  Matsmältningsorganen sjukdomar. 
6164  Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, 
  lymfatiska system o d. 
6165  Hudsjukdomar. Dermatologi. 
6166  Urogenitala systemets sjukdomar, urologi. 
6167  Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala  
  sjukdomar. 
6168  Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi. 
  Psykiatri. 
6169  Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma  
  sjukdomar.
617   Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och   
  öron-näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d 
6171/6175 Kirurgiläkare. 
6176  Tandläkare. 
6177/6178 Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik.  
  Otorinolaryngologi. 
6179  Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618   Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård 
  av nyfödda o d

619   Veterinärverksamheter o d

http://wimnell.com/omr61.html
http://wimnell.com/omr61.html


Libris/SAB:
Ps  Brandteknik och brandväsen  (räddningstjänst till 61)
V    Medicin 
V(x) Medicinska lexikon 
V:b  Medicinsk forskning och medicinska institutioner 
V:d  Medicinens filosofi och metodlära 
V:k  Medicinhistoria 
V:oa Allmänt: medicinsk sociologi 
V:oe Allmänt: medicinlagstiftning 
V:oi Allmänt: medicinstatistik 
Va  Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl  icke-
 kliniska discipliner 
Vb  Anatomi 
Vc  Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi 
Vd  Farmakologi 
Ve  Allmän medicin 
Vf  Kirurgi och anestesi 
Vg Gynekologi och andrologi 
Vh  Pediatrik 
Vi  Oftalmologi (ögat) 
Vj  Otorinolaryngologi 
Vk  Odontologi 
Vl  Psykiatri 
Vm  Terapimetoder 
Vn  Samhällsmedicin, hygien, sexologi 
Vna  Samhällsmedicin och socialmedicin 
Vnb Hygien 
Vnd Sexologi 
Vo  Rättsmedicin 
Vp  Hälso- och sjukvård 
Vp-  Särskilda länder och områden 

Vpa  Sjukvårdsekonomi 
Vpb Sjukvårdsadministration och -organisation 
Vpd Sjukvårdspersonal 
Vpe  Sjukvårdslokaler och -utrustning 
Vpf  Sjukvårdsarbete 
Vpg Omvårdnad 
Vph Primärvård 
Vpj  Akutvård 
Vpk Intensivvård 
Vpl  Långvård 
Vpm Palliativ vård 
Vs  Geriatrik 
Vt  Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin 
Vu  Idrottsmedicin 
Vx  Militärmedicin 

(DC 61, 636. DK 61) DC: 
610 Medicinsk vetenskap; Medicin
611 Människans anatomi , cytologi , histologi
612 Humanfysiologi
613 Personlig hälsa och säkerhet
614 Förekomst och förebyggande av sjukdomar
615 farmakologi och läkemedel
616 Sjukdomar
617 Kirurgi & tillhörande medicinska specialiteter
618 Gynekologi & andra medicinska specialiteter
619 Experimental Medicine
Veterinärverksamhet
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Utbildningsämne:
HV1 Handikappvetenskap
PY1 Psykoterapi
35 Medicin
ME1 Medicin
36 Odontologi
OD1 Odontologi
TO1 Tandteknik och oral hälsa
37 Veterinärmedicin
DJ1 Djuromvårdnad
VE1 Veterinärmedicin
38 Övrigt
BL1 Biomedicinsk laboratorievetenskap
ME9 Övrigt inom medicin
MT2 Medicinska tekniker
15 Farmaci
FC1 Farmaci
FK1 Farmakologi
39 Omvårdnad
FH1 Folkhälsovetenskap
HS1 Hälso- och sjukvårdsutveckling
OM1 Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
OM9 Övrigt inom omvårdnad
40 Rehabilitering
TR1 Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Forskningsämne:
301 Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
30101 Farmaceutiska vetenskaper
30102 Farmakologi och toxikologi
30103 Läkemedelskemi

30104 Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
30105 Neurovetenskaper
30106 Fysiologi
30107 Medicinsk genetik
30108 Cell- och molekylärbiologi
30109 Mikrobiologi inom det medicinska området
30110 Immunologi inom det medicinska området
30199 Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
302 Klinisk medicin
30201 Anestesi och intensivvård
30202 Hematologi
30203 Cancer och onkologi
30204 Dermatologi och venereologi
30205 Endokrinologi och diabetes
30206 Kardiologi
30207 Neurologi
30208 Radiologi och bildbehandling
30209 Infektionsmedicin 
30210 Reumatologi och inflammation
30211 Ortopedi
30212 Kirurgi
30213 Gastroenterologi
30214 Urologi och njurmedicin
30215 Psykiatri
30216 Odontologi
30217 Oftalmologi
30218 Oto-rhino-laryngologi
30219 Lungmedicin och allergi
30220 Reproduktionsmedicin och gynekologi
30221 Pediatrik
30222 Geriatrik 



30223 Klinisk laboratoriemedicin
30224 Allmänmedicin
30299 Annan klinisk medicin
303 Hälsovetenskap
30301 Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och 
hälsoekonomi
30302 Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och 
epidemiologi
30303 Arbetsmedicin och miljömedicin
30304 Näringslära
30305 Omvårdnad
30306 Arbetsterapi
30307 Sjukgymnastik
30308 Idrottsvetenskap
30309 Beroendelära
30310 Medicinsk etik
30399 Annan hälsovetenskap
304 Medicinsk bioteknologi
30401 Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. 
stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller 
biofarmaci)
30402 Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
30403 Biomaterialvetenskap
30499 Annan medicinsk bioteknologi
305 Annan medicin och hälsovetenskap
30501 Rättsmedicin
30502 Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning 
(Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) 
30599 Övrig annan medicin och hälsovetenskap
50102 Tillämpad psykologi 
Häri ingår:

klinisk psykologi
psykoterapi
403 Veterinärmedicin
40301 Medicinsk biovetenskap
Häri ingår:
anatomi
fysiologi
biokemi
40302 Patobiologi 
Häri ingår:
immunologi
mikrobiologi
patologi
toxikologi
farmakologi
livsmedelssäkerhet
40303 Klinisk vetenskap
Häri ingår:
anestesiologi
diagnostik
djuromvårdnad
epidemiologi
kirurgi
medicin
reproduktion
40304 Annan veterinärmedicin
Häri ingår:
djuretik
Examen:
Audionomexamen
Barnmorskeexamen



Biomedicinsk analytikerexamen
Brandingenjörsexamen
Dietistexamen 
Djursjukvårdarexamen
Läkarexamen
Optikerexamen
Ortopedingenjörsexamen
Psykoterapeutexamen 
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjukhusfysikerexamen
Sjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen
Tandteknikerexamen
Veterinärexamen



Karolinska institutet     
171 77 STOCKHOLM 
Tfn: 08-524 800 00  Fax: 08-31 11 01 
E-post: info@ki.se 
Webb: http://ki.se/

Om universitetet
   • Organisation
 • Korta fakta om KI
 • Informationsmaterial
 • Campus i förändring
 • Historia
 • Priser och utmärkelser
 • Akademiska högtider
Samverkan
 • Samverkan med hälso- och sjukvården
 • Internationellt samarbete
 • Innovationskontoret
 • Skolsamverkan
Värderingar och policies
 • Styrdokument, rapporter och remissvar
 • Likabehandling
 • Etik
 • Hållbar utveckling
Organisation
 • Karolinska Institutets organisation
 • Konsistoriet - KIs styrelse
 • Universitetsledning
 • Interna verksamhetsstyrelser
 • Råd, nämnder och kommittéer
 • Institutioner
 • Komparativ medicin
 • Universitetsbibliotek
 • Universitetsförvaltning

 • Centrumbildningar
 • Forskningsnätverk
 • Strategiska forskningsområden
 • Karolinska Institutet Holding AB
 • Fakultetsklubb Svarta Räfven
Innehållsansvarig: Informationsavdelningen
Senast uppdaterad av: Kristina Sommar 2010-04-23

Institutioner
Forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs huvudsakligen
vid 22 institutioner i Stockholms län. Nedan visas institutionerna i 
bokstavsordning samt i det område där de är belägna.

Institutioner A-Ö
 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, 

Södersjukhuset
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för medicin, Solna
 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
 • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • Institutet för miljömedicin
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Institutionen för neurovetenskap
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 • Institutionen för odontologi
 • Institutionen för onkologi-patologi
KI Nord
 • Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Danderyds sjukhus
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Institutionen för medicin, Solna
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Institutionen för onkologi-patologi
KI Campus
 • KI Campus Solna
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
 • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
 • Institutet för miljömedicin
 • Institutionen för neurovetenskap
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
KI Syd
 • KI Campus Huddinge
 • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Novum
 • Södersjukhuset
 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, 

Södersjukhuset
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Institutionen för odontologi
 Senast uppdaterad av: Ann-Kristin Israelsson 2011-02-25

Innehåll A-Ö
A
 • AT, TEUS & TULE
 • Akademiska anställningar och docentur
 • Akademiska högtider
 • Aktuell forskning
 • Alumni
 • Anmälan och antagning
B
 • Biobanker KI-SLL
 • Bioentreprenörskap
 • Bolognaprocessen
C
 • Campus i förändring
 • Cancer
 • Centrum for Allergiforskning (CfA)
 • Centrum för biovetenskaper
 • Centrum för genusmedicin
 • Centrum för hälso- och sjukvårdsetik
 • Centrum för hälsoinformatik
 • Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning
 • Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning
 • Centrum för infektionsmedicin
 • Centrum för klinisk utbildning
 • Centrum för läkemedelsepidemiologi
 • Centrum för medicinsk pedagogik
 • Centrum för vårdvetenskap
 • Cirkulation och respiration
 • Core Facilities
E
 • ERA2010
 • EU-Projekt
 • Endokrinologi och metabolism
 • Epidemiologi
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 • Etik
 • Examen
F
 • Folkhälsovetenskap och internationell hälsa
 • Forskarskolor
 • Forskningsstöd SCARAB
G
 • Global Master's Programmes

H
 • Handledning i MeSH-indexering
 • Historia
 • Hållbar utveckling
I
 • IT & tele
 • Infektion
 • Inflammation och immunologi
 • Information för inresande utbytesstudenter
 • Informationsmaterial
 • Innovationskontoret
 • Institutet för miljömedicin (IMM)
 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, 

Södersjukhuset
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för medicin, Solna

 • Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
 • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)
 • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Institutionen för neurovetenskap
 • Institutionen för odontologi
 • Institutionen för onkologi-patologi
 • Internationellt samarbete
 • Interprofessionell samverkan
J
 • Jobba på KI
 • Junior Faculty
K
 • KI Biobank
 • KI Uppdragsutbildning
 • KIND
 • Kalender
 • Karolinska Institutets folkhälsoakademi
 • Karriärservice
 • Komparativ medicin
 • Kompletterande utbildning för legitimation
 • Kontakta KI
 • Korta fakta om KI
 • Kursplaner
L
 • Likabehandling
 • Linnécentrum för prevention av bröst- och prostatacancer
M
 • Medical Case Centre
 • Medical Management
N
 • Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av 

psykisk ohälsa
 • Neurovetenskap
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O
 • Organisation
 • Osher centrum för integrativ medicin
P
 • Pedagogisk utveckling
 • Pressrum
 • Priser och utmärkelser
 • Professorer och deras forskning
 • Program och kurser
R
 • Reproduktion, tillväxt och utveckling
S
 • STARGET - ett nätverk inom cancerforskning
 • Samarbete med skolor
 • Samverkan med hälso- och sjukvården
 • Service för internationella forskare
 • Stamcellsforskning och regenerativ medicin
 • Stipendier för studenter
 • Strategiska forskningsprogrammet i diabetes
 • Strategiska forskningsprogrammet inom cancer
 • Strategiska forskningsprogrammet inom vårdvetenskap
 • Studenthälsan
 • Studentliv
 • Studenträtt
 • Studera på KI
 • Studera utomlands
 • Studievägledning
 • Styrdokument, rapporter och remissvar
 • Stöd & verktyg för lärare
 • Stöd Karolinska Institutet
 • Svenska Tvillingregistret
T
 • Temacentrum för immunmodulerande terapier vid 

autoimmunitet och cancer
 • Tidskriften Medicinsk Vetenskap

 • Träning och friskvård
U
 • Utbildning på forskarnivå
 • Utbildningskongressen
 • Utbildningsprogram (ECTS)
 • Utvärdering
V
 • Vävnad och rörelse

Senast uppdaterad av: Kicki Sommar 2006-04-26
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Utbildningar

 • Program och kurser
 • Utbildning på forskarnivå
 • Uppdragsutbildning
 • Kompletterande utbildning för legitimation
Sök till KI
 • Anmälan & antagning
 • Studera på KI
 • Studievägledning
 • Examen
 • Funktionshinder
Gå direkt till
 • AT, TEUS och TULE
 • Samarbete med skolor
 • Forskarskola för gymnasieelever
 • Sök kursplan

Program och kurser
 • Program & kurser 2012-2013
 • Sök utbildning
 • Alla program
 • Alla kurser
 • Magister- och masterprogram
 • Sommarkurser
 • Kurser för komplettering till kandidatexamen
 • Kurser för magister- och masterexamen
 • Specialistutbildningar för sjuksköterskor
 • Distansutbildningar
 • Tillägg till tryckt katalog
 • Katalogarkiv

 • Anmälnings- och studieavgifter
Program & kurser 2012-2013
Här hittar du KIs utbildningskatalog för 2012-2013. Bläddra i 
katalogen på webben eller ladda ned som pdf.
 • Bläddra i Program & kurser 2012-2013
 • Pdf för nedladdning (Pdf-fil, 7 Mb)

Öka din kompetens
Foldern Öka din kompetens vänder sig till dig som arbetar inom vård 
och hälsa, tandvård och medicin. Karolinska Institutet erbjuder 
kompetensutveckling genom fortsättningsprogram och 
specialistutbildningar, fristående kurser, forskarutbildning och 
uppdragsutbildning.
 • Bläddra i Öka din kompetens
 • Pdf för nedladdning (Pdf-fil, 5 Mb)

Senast uppdaterad av: Carolina Samuelson 2012-01-27

Alla program
Här presenterar Karolinska Institutet alla utbildningsprogram för 
läsåret 2012/2013.
 • Arbetsterapeutprogrammet (1AR10)
 • Audionomprogrammet (1AU10)
 • Barnmorskeprogrammet (2BM12)
 • Biomedicinprogrammet (1BI10)
 • Biomedicinska analytikerprogrammet (1BA11)
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 

från land utanför EU/EES och Schweiz (7KL10)
 • Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk 

examen från land utanför EU/EES och Schweiz (7KT10)
 • Logopedprogrammet (2LG10)
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 • Läkarprogrammet (2LK10)
 • Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi (3CY08)
 • Magisterprogrammet i global hälsa (3GB12)
 • Magisterprogrammet i klinisk optometri (3OP08)
 • Masterprogrammet i bioentreprenörskap (4BP10)
 • Masterprogrammet i biomedicin (4BI11)
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap (4FH11)
 • Masterprogrammet i hälsoinformatik (5HI12)
 • Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap (4K109)
 • Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap (4KL09)
 • Masterprogrammet i toxikologi (4TX10)
 • Optikerprogrammet (1OP12)
 • Psykologprogrammet (2PS10)
 • Psykoterapeutprogrammet (2PT11)
 • Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik (1OD11)
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet (1RS10)
 • Sjukgymnastprogrammet (1SY11)
 • Sjuksköterskeprogrammet (1S110)
 • Sjuksköterskeprogrammet (1S210)
 • Sjuksköterskeprogrammet (1SJ10)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 

(2M112)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård 

(2AN12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 

(2BU12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 

(2B112)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 

(2DS12)

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 
(2D112)

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård (2IN12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård (2KV12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård (2MV12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård (2ON12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård 

(2OT12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård (2PV12)
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre (2VA12)
 • Tandhygienistprogrammet (1TH10)
 • Tandläkarprogrammet (2TL10)
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Utbildning på forskarnivå

 • Utbildning på forskarnivå
 • Om utbildning på forskarnivå
 • Vill du bli doktorand?
 • Regler och allmän studieplan
 • Lärandemål
 • Kurser, program och forskarskolor
 • Försörjning och studiefinansiering
 • Halvtidskontroll
 • Dags för licentiatexamen?
 • Dags att disputera?
 • Forskarhandledarskap
 • LADOK på webb
 • Blanketter och dokument
 • Nyhetsbrev
 • Kontakt
Utbildningen leder antingen till en licentiatexamen eller till en 
doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta 
utbildningsexamen man kan ta i Sverige. Nästan hälften av landets 
doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.
Mer information
 • Service för internationella forskare
 • Internationellt samarbete
 • Akademiska högtider
 • Karriärservice
Disputationer och avhandlingar
 • Kommande disputationer
 • Avhandlingsdatabas
Externa länkar
 • Doktorandsektionen
 • Högskoleverkets doktorandhandbok
 • Högskoleverkets sve-eng ordbok
 • Högskoleförordningen

FORSKNINGSORGANISATION

 • Institutioner
 • Centrumbildningar
 • Forskningsnätverk
 • Strategiska forskningsprogram
AKTUELL FORSKNING
 • Populärt om forskning
 • Forskarporträtt
 • Professorernas forskning
FORSKNINGSRESULTAT
 • 10 Toppublikationer just nu
 • Avhandlingar
 • Publikationer
Professorer och deras forskning
 • Våra professorer och deras forskning
 • Forskningsområden
 • Professorer A-Ö
 • Adjungerade professorer och gästprofessorer
 • Foreign Adjunct Professor
 • Nya professorer
Forskningsområden
 • Cancer
 • Cirkulation och respiration
 • Endokrinologi och metabolism
 • Folkhälsovetenskap och epidemiologi
 • Infektion
 • Inflammation och immunologi
 • Neurovetenskap
 • Reproduktion, tillväxt och utveckling
 • Vävnad och rörelse
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Professorer A-Ö
 • A • B • C • D • E
 • F • G • H • I • J
 • K • L • M • N • O
 • P • R • S • T • U
 • V • W • Y • Z • Å
 • Ä • Ö

A
   • Hans Olov Adami, Cancerepidemiologi
   • Ulf Adamson, Internmedicin
 • Birgitta Agerberth, medicinsk mikrobiell patogenes
 • Lars Agréus, Allmänmedicinsk gastroenterologi
 • Anders Ahlbom, Epidemiologi
 • Gunvor Ahlborg, Klinisk fysiologi
 • Staffan Ahnve, Folkhälsovetenskap, ssk kardiovaskulär 

medicin och prevention
 • Jan Albert, Smittskydd, ssk klinisk virologi
 • Kristina Alexanderson, Socialförsäkring
 • Stefan Alexson, Lipidbiokemi
 • Lars Alfredsson, Epidemiologi
 • Peter Allebeck, Socialmedicin med inr mot hälsopolitik.........

Mer om forskning
   • Akademiska anställningar och docentur
 • Aktuell forskning
 • Tidskriften Medicinsk Vetenskap
 • Core Facilities
Övrigt
 • Alumni
 • Akademiska högtider
 • Priser och utmärkelser
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Ersta Sköndal högskola    
Box 11189  100 61 STOCKHOLM 
Tfn: 08-555 050 00 Fax: 08-555 050 60 
E-post: info@esh.se   
Webb: http://www.esh.se/

Utbildning
Studentinformation
Forskning
Högskolan i samhället
Bibliotek
Institutioner
Om högskolan

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, 
kyrkomusik och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det 
civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. 
    Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och 
integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och 
vidareutbildningsprogram vid Ersta diakonisällskap och Stiftelsen 
Stora Sköndal. Den 5 oktober 2010 blev även Bräcke Diakoni 
delägare. 
   Högskolan finns på tre campus – Campus Ersta, Campus Sköndal 
och Campus Bräcke – med tillsammans ca 1400 studenter. Högskolan 
är inne i en expansiv fas vad gäller nya utbildningsprogram, fort- och 
vidareutbildning, forskning samt internationalisering.
    På högskolan finns följande utbildningsinstitutioner: 
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi 
Institutionen för socialvetenskap 
Institutionen för vårdvetenskap 
S:t Lukas utbildningsinstitut 
    Dessutom bedrivs det undervisning, främst på gymnasienivå, på 
Bräcke Diakoni Lärcentrum i Göteborg. Läs mer här.

Utbildning

Grundnivå och avancerad nivå
Uppdragsutbildning
Bräcke Diakoni Lärcentrum
S:t Lukas utbildningsinstitut
Behörighet och antagning Utbildningskatalog
Examina
Terminstider
Bolognaprocessen
Utlandsstudier
      På Ersta Sköndal högskola ser vi högre utbildning som en 
investering som ska innebära både personliga och intellektuella 
utmaningar. Vi hoppas att du ska känna av den utmaningen. Vi har 
ambitionen att hålla högsta kvalitet på all undervisning. Vi satsar 
mycket på en gedigen pedagogisk planering av kurser och program 
och har närhet till kvalificerad forskning som är relevant för de 
utbildningar vi ger. Vi har sjuksköterskeprogram, socionomprogram 
och ett särskilt samordnat sjuksköterske- och socionomprogram med 
äldreinriktning. Vi har kyrkomusikalisk utbildning, utbildning i teologi 
samt en särskild diakonutbildning på uppdrag av Svenska kyrkan. Vi 
har också psykoterapiutbildning vid S:t Lukas utbildningsinstitut. I 
alla dessa utbildningar har värdegrundsfrågor och frågor kring 
människosyn och etik stor betydelse och en framskjuten roll.
    För den som vill utbilda sig vidare efter den grundläggande examen 
har vi goda möjligheter både genom magister- och 
specialistexamensrättigheter samt genom samarbetsavtal med andra 
universitet möjligheter till doktorandstudier och doktorsexamen........                

         Vår högskola finns i Stockholm i två unika och attraktiva 
campusmiljöer, en på Stigberget på Södermalm med en fantastisk 
utsikt över staden och en i Sköndal vid Drevvikens strand.
    Välkommen till oss i en spännande utvecklingsmiljö!

Jan-Håkan Hansson Rektor
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Utbildning på grundnivå
Sjuksköterskeutbildning   
3-årigt sjuksköterskeprogram 
Diakonutbildning   
Diakonutbildning 60 hp 
Teologiutbildning   
Baskurs i teologi 60 hp
Fristående kurser i teologi 
Högskoleexamen   
Kyrkomusikerutbildning   
Kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp   
Högskoleexamen 120 hp, kyrkomusikalisk utbildning 
Kantorsexamen   
Socionomutbildning   
Socionomprogram 210 hp

Utbildning på avancerad nivå
Vårdvetenskap   
Fristående kurser  
Specialistsjuksköterskeutbildning - psykiatrisk vård 60 hp 
Specialistsjuksköterskeutbildning - vård av äldre 60 hp 
Magisterexamen i vårdvetenskap m specialisering i palliativ vård,60hp 
Masterprogram i vårdvetenskap - palliativ vård (pågår)
Socialt arbete   
Magisterutbildning i socialt arbete 60 hp 
Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys 
och -utveckling 120 hp
S:t Lukas utbildningsinstitut

Psykoterapi- och psykoterapeututbildningar
Grundläggande utbildning i psykoterapi
Psykoterapeututbildning 90 hp
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp
Handledarutbildning i Psykosocialt arbetssätt
Handledar- och konsultutbildning

Forskning

     På olika sätt är forskning och utbildning ömsesidigt beroende av 
varandra. Att bedriva forskning är livsviktigt för en högskola som har 
höga ambitioner när det gäller utbildningarnas kvalitet. Forskning är 
också nödvändig för den akademiska kultur som vi värnar om. Ett 
forskarkollegium bestående av seniora forskare bidrar på olika sätt till 
forskningens utveckling vid högskolan – genom samordning av 
insatser, säkerställande av forskningens kvalitet och fokusering på 
nationella och internationella kontakter. Forskarkollegiet har utarbetat 
ett forskningsprogram som utgör högskolans profilerade bas för 
forskningen under den kommande femårsperioden.

Ersta Sköndal högskolas forskningsprogram 2008-2013
Forskningsprogrammet (pdf)
Vid högskolan finns flera forskningsenheter som ingår i 
internationella forskarnätverk
Institutionen för socialvetenskap bygger upp forskning om välfärdens 
organisering där relationen mellan den enskilda människan och 
offentliga insatser står i centrum. Till Institutionen hör också 
Avdelningen för forskning om det civila samhället som i huvudsak är 
inriktad på studier av civilsamhälle, tillit och utsatthet.
Forskningen vid Institutionen för vårdvetenskap omfattar både 
grundforskning och tillämpad forskning i vårdvetenskap och vårdetik 
med livsåskådningsvetenskap.
Enheten för forskning i palliativ vård är inriktad på 
kunskapsutveckling om hur ett värdigt liv kan främjas även i dödens 
närhet. 
Institutet för organisations- och arbetslivsetik inriktar sig på etiska 
frågor i näringsliv, förvaltning och civilsamhällets organisationer.
Forskning bedrivs även vid Institutionen för diakoni, kyrkomusik och 
teologi.
Vid S:t Lukas utbildningsinstitut byggs särskilda profilområden för 
forskning upp.
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Röda Korsets Högskola    
Teknikringen  102 15 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00 Fax: 08-690 01 90 
E-post: info@rkh.se 
Webb: http://www.rkh.se/ 

 • Röda Korsets Högskola
 • Historia
 • Rektors brev
 • Röda Korsets Grundprinciper
 • Kontakta oss
 • Lediga jobb
 • Länkar
 • Organisation
 • Nämnder och Kommittéer
 • Personal
 • Stiftelsen Rödakorshemmet

    Röda Korsets Högskola är en enskild högskola som drivs av 
Stiftelsen Rödakorshemmet. Stiftelsens styrelse beslutar om ramar för 
högskolans verksamhet och ekonomi.
    Stiftelsen Rödakorshemmet har tre huvuduppgifter: att bedriva 
högskoleutbildning inom vårdområdet, att bedriva hälso- och sjukvård 
samt att förvalta Stiftelsens tillgångar. Stiftelsen driver Röda Korsets 
Högskola och Röda Korsets Vård- och Omsorgsenheter. Marie 
Pernebring är ordförande i Stiftelsens styrelse.
    En Högskolenämnd med extern ordförande, representanter för 
personal, studenter och två externa ledamöter beslutar i pedagogiska 
frågor och om ekonomi och verksamhet inom ramar beslutade av 
Stiftelsens styrelse.

    Utöver Högskolenämnden finns ett antal kommittéer och nämnder 
såsom Pedagogisk nämnd,  Internationell nämnd, 
Bibliotekskommitté, Studiesociala kommitté, Arbetsmiljökommitté 
där personal och studenter är representerade.
    Drygt 50 personer arbetar vid Röda Korsets Högskola, de flesta av 
dessa är lärare med gedigen yrkeserfarenhet från vården. Närmare 
hälften av lärarna är dessutom forskarutbildade, d v s har en 
akademisk doktorsexamen. Alla lärare har, förutom utbildningsansvar, 
även som uppgift att ständigt uppdatera alla våra utbildningar och 
säkerställa att de vilar på vetenskaplig grund. Utöver lärare/forskare 
finns även annat expertkunnande inom högskolan inom områden som 
ekonomi, IT och personal. 

 • Magisterutbildningar
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Ansökan och antagning
 • Kursplaner
 • Kurslitteratur
 • Studievägledning
 • Terminstider
 • Utbildningsplan
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Specialistutbildning
 • Magisterexamen i omvårdnad
 • Kurser på avancerad nivå
 • Styrdokument
 •
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Utbildning

    Vill du bli sjuksköterska eller fortbilda dig? Då är Röda Korsets 
Högskola ett utmärkt alternativ.
    Vår sjuksköterskeutbildning är idag en de populäraste med ett intag 
av cirka 80 studenter per termin. Hit söker sig blivande sjuksköterskor 
av främst fyra skäl:
• De mycket goda möjligheterna att göra delar av den kliniska 
praktiken utomlands
• Högskolans placering mitt i Stockholm
• Röda Korsets värdegrund – humanitet, opartiskhet, neutralitet, 
självständighet,
frivillighet, enhet och universalitet
• Prestigen i att bli just Rödakorssjuksköterska
Du kan även utbilda dig till specialistsjuksköterska i intensivvård och 
operationssjukvård vid högskolan. Hos oss kan du ta din magister i 
omvårdnad och vi ger kurser på avancerad nivå som t.ex. 
infektionssjukvård, katastrofsjukvård och traumavård.
Sjuksköterskeprogrammet
Genom vårt internationella samarbete med högskolor och sjukhus har 
du en mycket stor möjlighet att genomföra delar av studierna  i Afrika, 
Asien eller Europa.
Specialistutbildningar
Högskolan ger specialistutbildningar i intensivvård, anestesisjukvård 
och operationssjukvård i samarbete med Stockholms Läns Landsting. 
Dessa kurser är på 60 högskolepoäng och pågår under 15 månader. I 
utbildningarna ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng, vilket 
öppnar möjligheten till en magisterexamen.
Magisterexamen i omvårdnad
Vid högskolan finns flera vägar till en magisterexamen i omvårdnad.  
För närvarande erbjuder högskolan kurser på avancerad nivå  vilka var 
för sig eller i kombination kan utgöra en fördjupning i ämnet 
omvårdnad. Därutöver ger vi kurser i vetenskaplig metodik. Du får 
hjälp med individuell prövning vad just du behöver för avancerade 
kurser för att kunna få en magisterexamen. För att få ut examen krävs 

dock alltså alltid ett självständigt examensarbete på minst 15 
högskolepoäng.
Fristående kurser & uppdragsutbildningar
Röda Korsets Högskola ger flera avancerade kurser på 7,5–30 
högskolepoäng.  Kurserna är antingen fristående och därmed 
kostnadsfria för deltagarna, eller uppdragsutbildningar med köpta 
utbildningsplatser.
Skräddarsydda seminarier & utbildningar
Röda Korsets Högskola har aktuell och bred kompetens inom de flesta 
vård- och omsorgsområden, och kan utforma såväl kortare som längre 
utbildningar. Vi kan också anordna seminarier och seminarieserier. För 
landstinget finns avtalade upphandlade kurser, men vi anordnar även 
kurser för kommunala och privata vårdgivare. Våra 
uppdragsutbildningar utformas givetvis efter köparens behov.

Sjuksköterskeprogrammet.Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp – 
Översikt
    Utbildningen på Röda Korsets Högskola är en treårig 
sjuksköterskeutbildning på högskolenivå som motsvarar 180 
högskolepoäng och är anpassad efter de krav som ställs inom EU.
    Utbildningen ger dig legitimation som sjuksköterska med möjlighet 
att arbeta som allmänsjuksköterska. Den ger dig även möjlighet att gå 
vidare till specialistutbildning inom något specifikt område. Högskolan 
har sedan starten arbetat aktivt med internationalisering och lagt 
internationella aspekter på verksamheten och undervisningen. Avsikten 
med internationaliseringen av utbildningen och undervisningen är att 
genom kunskaper förbereda studenterna för framtida yrkesverksamhet 
bland människor från olika kulturer i Sverige och andra länder.   
    Förutom yrkesexamen ger utbildningen kandidatexamen i 
omvårdnad, vilket är en förutsättning för vidare akademiska studier 
inom vårdområdet. Som grund för kandidatexamen skrivs en uppsats 
omfattande 15 högskolepoäng inom ämnet omvårdnad.
    Kärnämnet på sjuksköterskeprogrammet är omvårdnadsvetenskap. 
Inom kärnämnet ryms den praktiska utbildningen (verksamhetsförlagd 
utbildning) då du tillsammans med erfarna handledare i sjukvården lär 



dig yrket: att identifiera och bedöma omvårdnadsbehov och planera, 
genomföra och utvärdera patientens vård. För att kunna göra detta 
krävs betydande teoretiska kunskaper om människors behov och hur 
behoven påverkas av sjukdom. I omvårdnadsvetenskapen ingår även 
vetenskaplig teori och metod. Programmet innehåller dessutom ämnet 
medicin och naturvetenskap som innefattar anatomi, fysiologi och 
patofysiologi, det vill säga den friska kroppens och de friska organens 
uppbyggnad och funktioner och vad som händer i kroppen vid 
sjukdomstillstånd, vad det beror på, hur det identifieras och hur det kan 
botas. I programmet finns också ämnet folkhälsovetenskap som 
mycket handlar om hälsobefrämjande och förebyggande åtgärder.

Utbildningsområden

År 1, 60 hp
Omvårdnadsvetenskap, 37,5 hp
Medicin och naturvetenskap, 15 hp
Folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Syftet med år 1 är att ge en bild av sjuksköterskeprofessionens 
utveckling och dagens sjuksköterskas funktion. Dessutom ges 
introduktion i ett omvårdnadsvetenskapligt och mångkulturellt 
tänkande samt kunskap och färdighet i grundläggande omvårdnad 
samt grundläggande kunskaper i medicin och naturvetenskap. Under 
andra terminen varvas teori med verksamhetsförlagd utbildning.
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Enskild högskola
Sophiahemmet Högskola är en enskild högskola med Sophiahemmet, 
ideell förening som huvudman. Bland övriga enskilda högskolor i 
landet ses Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Handelshögskolan 
i Stockholm, Högskolan i Jönköping samt Ersta Sköndal högskola och 
Röda Korsets högskola i Stockholm.

Centralt läge
Högskolan ligger i campusområde Valhallavägen centralt belägen i 
Stockholm. I augusti 2007 invigdes högskolans nya, 
toppmoderna undervisningslokaler. Högskolan har också ett modernt 
bibliotek med cirka 18 000 titlar på svenska och engelska, främst inom 
omvårdnadsvetenskap och forskningsmetodik. Inom ramen för 
biblioteksverksamheten ligger också utbildning i 
informationssökning. Närmaste grannar är bl a Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och 
Stockholms Stadion. Kommunikationerna är goda, såväl tunnelbana, 
bussar som Roslagsbanan kan användas för bekväm transport till och 
från Tekniska högskolan/Östra station. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen är till största delen förlagd till Danderyds sjukhus 
och Södertälje sjukhus. 
     Högskolan har cirka 400 heltidsstuderande studenter i det treåriga 
sjuksköterskeprogrammet och ca 1300 studenter totalt.  
Sophiahemmet Högskola samverkar med andra lärosäten och det 
omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt och har 
som mål att vidareutveckla nationella och internationella kontakter för 
samarbete och kunskapsutbyte kring människors hälsa.
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Utbildningar Grundnivå

(R) = Reguljär utbildning
(U) = Uppdragsutbildning
Sjuksköterskeprogrammet (R)
Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap (U)
International Bachelor Programme in Nursing Science (U/Contract 
Education)
Specialisering i demensvård för undersköterskor (U)

Utbildningar Avancerad nivå

(R) = Reguljär utbildning
(U) = Uppdragsutbildning
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning akutsjukvård(R)
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning akutsjukvård(U)
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning demensvård (U)
Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot demensvård (U)
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning diabetesvård (R)
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning diabetesvård (U) 
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning hjärtsjukvård(R)
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning hjärtsjukvård(U) 
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning palliativ vård(R)
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap - inriktning palliativ vård(U)
Nationell diplomutbildning i Gastrointestinal Endoskopi (U)
International Master Programme in Nursing Science (U/Contract 
Education)
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård (R)
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre (R)

Kurser 
 Kurser A-Ö
Distanskurser
Campuskurser
Filmer från våra utbildningar

Forskning vid högskolan

Vid Sophiahemmet Högskola bedrivs forskning med vårdfokus. 
Huvudområdet är omvårdnadsvetenskap. Forskningen bedrivs även 
inom medicinsk vetenskap och beteendevetenskap samt pedagogik. Ett 
35-tal disputerade och doktorander är verksamma inom dessa områden 
och samverkar nationellt och internationellt i olika forskningsnätverk. 
Samtliga doktorander har huvud- och/eller bihandledare vid 
Sophiahemmet Högskola och forskarutbildningen finansieras helt eller 
delvis av högskolan. Högskolan saknar egen examensrätt på 
forskarnivå. Doktoranderna är därför registrerade vid andra lärosäten 
med examensrätt för doktorsgrad.

Vid Sophiahemmet Högskola bedrivs forskning inom fyra 
huvudområden:
Akutsjukvård, 
Palliativ vård, 
Kvinnor och barns hälsa samt 
vård vid långvariga sjukdomstillstånd.
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Ericastiftelsen      
Odengatan 9  114 24 Stockholm
 Tfn: 08-402 17 60 Fax: 08-10 96 91 
E-post: mail@ericastiftelsen.se 
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/ 

    Ericastiftelsen har i uppdrag av staten och Stockholms läns 
landsting att bedriva högskoleutbildning och erbjuda psykoterapeutisk 
behandling för barn, ungdomar och deras familjer. Utbildningen och 
den kliniska verksamheten är integrerad med Ericastiftelsens forskning 
och metodutveckling.
    Verksamheten baseras på psykodynamisk teori, 
utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk 
erfarenhet. En gemensam värdegrund är betydelsen av att lyfta fram 
barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Att ha ett brett 
nätverk, nationellt såväl som internationellt, ses som viktigt för 
verksamhetens utveckling.
   Ericastiftelsen leds av en verksamhetschef som svarar inför en 
styrelse vars ordförande utses av regeringen. Personalgruppen består 
av läkare, psykologer, socionomer, specialpedagoger och administrativ 
personal. Totalt har vi 26 anställda, de flesta på deltid då de har egen 
privat verksamhet. Medarbetarna representerar en samlad 
specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri, pedagogik och 
forskning.

Historik
Ericastiftelsen grundades 1934 av Hanna Bratt, en pensionerad lärare 
och rektor som drevs av ett engagemang för att förändra tidens 
repressiva och auktoritära inställning till barn och barnuppfostran. Hon 
intresserade sig särskilt för barn som av olika skäl inte kunde 
tillgodogöra sig den vanliga undervisningen i skolan - barn som 
uppfattades som obegripliga för omvärlden. Hanna Bratt fascinerades 
av de nya tankar och idéer som spreds i västvärlden om att barn har ett 
inre psykiskt liv och att de påverkas i samspelet med sin omgivning.....

Om vår utbildningsverksamhet 

Översikt av pågående och aktuella utbilningar 
Översikt av övriga kurser och seminarieserier 
Uppsatser och examensarbeten med anknytning till Ericastiftelsen 
En ny psykoterapeutexamen - förslag från Högskoleverket 
 
    Utbildningsverksamheten utgör en stor och betydelsefull del av 
Ericastiftelsens arbete. Utbildningarna baseras, liksom den psyko-
terapeutiska behandlingen, på psykoanalytisk teori, och berör olika 
aspekter av barn- och ungdomspsykoterapeutisk verksamhet. Samtliga 
utbildningar, med något undantag, är öppna  för sökande från hela 
landet. Vi har för närvarande sju större utbildningar samt cirka femton 
kurser och seminarieserier av olika omfattning. De mest omfattande 
utbildningarna är:

 
EPU 90 hp Ericastiftelsens psykoterapeutprogram med inriktning på 
barn och ungdomar
GPU 60 hp Ericastiftelsens grundläggande utbildning (steg 1)
HLU 45 hp Handledar- och lärarutbildning
HLS 20 hp Handledningsmetodik för specialpedagoger
SPU 60 hp Specialpedagogisk vidareutbildning för förskollärare

Ericastiftelsens forskning
– Det unika med Ericastiftelsen är att vi har behandlings-verksamhet, 
högskoleutbildning och forskning i samma hus.
Ericastiftelse erbjuder högskoleutbildningar inriktade på barn- och 
ungdomspsykiatri i vackra lokaler mitt i centrala Stockholm. Vårt mål 
är att ge de studerande en gedigen förståelse för normalutvecklingen 
hos barn och tonåringar, samt för det som är avvikande. Vi ser till 
helheten och beaktar alla de faktorer som påverkar barnets och 
tonåringens utveckling: de biologiska, de psykologiska och de sociala. 
Läs mer 
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Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 
 
Sabbatsbergs Sjukhus Box 6401  113 82 Stockholm  
Tfn: 08-690 52 60  Fax: 08-690 59 70  E-post: info@cbti.se 
Webb: http://www.cbti.se 

Stockholm
    Vår bas ligger i centralt belägna lokaler på Sabbatsbergs sjukhus. 
Institutet, som bedrivs i privat regi har en stab på c:a 15 personer som 
ger undervisning, handledning och terapi. 
Kontakt och vägbeskrivning!

Umeå
    Verksamheten ligger i centraltbelägna lokaler i Centrumhuset, 
beläget vid Renmarkstorget. Den huvudsakliga verksamheten där 
består av handledning och terapi. Här arbetar tre legitimerade 
psykoterapeuter med inriktning på barn, ungdomar, vuxna och par. ....
Kontakt och vägbeskrivning!

Handledning i Schematerapi
    Sista fredagen varje månad ges möjlighet att delta i öppen schema-
terapihandledning under ledning av Poul Perris leg. läkare, leg psyko-
terapeut och handledare. Handledningen sker i undervisningslokaler 
vid Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi. Adressen är Dalagatan 
9A och tidpunkten sista fredagen varje månad klockan 14:00–16:00. 
Handledningen är kostnadsfri. Föranmälan är dock obligatorisk och 
skall ske via mejl senast en vecka innan till Mia Östlin eller Eva Bark-
man. Handledningen är öppen för samtliga medlemmar i sfKBT och 
förutsätter inga schematerapeutiska förkunskaper. Första handled-
ningsträffen blir fredagen 29:e januari. Övriga handledningsträffar 
anslås fortlöpande på sfKBT’s hemsida, www.sfkbt.se. 

Vad är Schematerapi?

    Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, 
är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och 
partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas 
bryta, har du svårt att kontrollera känslor och impulser, känner du dig 
tom och likgiltig, har du höga krav på dig själv att lyckas och duga 
inför andra, har du ett omättligt bekräftelsebehov, plågas du av 
återkommande skam och skuldkänslor, är du självanklagande, känner 
du dig som en dålig människa? I så fall kan schematerapi vara något 
för dig!

Utbildningspatienter
     Studenter/elever som ej har tillgång till lämplig klient/patient via 
sin arbetsplats kan i vissa fall, med klientens samtycke, få tillgång till 
patient/klient via Institutets väntelista. Möjlighet finns att gå hos 
antingen en elev på steg 1 nivå eller hos student på s.k. steg 2 nivå. ....
    På Institutet finns resurser för att behandla olika slags psykiska 
besvär som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga 
terapeuter är leg. psykoterapeuter. Institutet är ej anslutet till 
försäkringskassan, varför man som patient själv får stå för kostnaden.

Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbild-
ningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 
legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.

Du har tidigt och i olika sammanhang talat om KBT som ett 
paraplybegrepp, hur ser ni på institutet på KBT begreppet? 
Utvecklingen inom ”KBT” såväl i Sverige som internationellt har bara 
under det senaste decenniet varit enorm. Jag minns ... Läs mer här!
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Utbildningsverksamheten

    Institutet bedriver utbildningsverksamhet på olika nivåer samtliga 
utbildningar följer institutets profilering. Institutets utbildningar utgår 
från en ”kärnmodell”. Kärnmodellen är en teoretisk ram innefattande: 
Inlärningspsykologi för förståelsen av grundläggande principer för 
inlärning, vidmakthållande, förstärkning och förändring av beteenden, 
kognitiv teori och psykologi för att förstå medvetandets utveckling och 
funktioner, anknytningsteori för förståelsen av relationell utveckling 
och dess processer, neurobiologi för förståelsen av neurofysiologiska 
betingelser samt utöver detta ett evolutionsbiologiskt och existentiellt 
metaperspektiv för att placera in människan i dess grundläggande 
existentiella villkor. Sammanfattat kan man säga att kärnmodellen 
försöker att ur flera vetenskapliga perspektiv belysa människans 
utveckling och mognad i hennes samspel med omgivningen. De olika 
specifika utbildningarna syftar därtill att på olika nivåer hjälpa eleven/
studenten att i sin klinik kunna genomföra ändamålsenlig och 
evidensbaserad behandling med inriktning KBT.

Översikt över kurser

Introduktionsutbildning i Kognitiv-Beteendeinriktad terapi (KBT) och 
Schematerapi
Schematerapiutbildning Modul A
Schematerapiutbildning Modul B
Schematerapiutbildning Modul C
Två handledningsdagar i Theraplay

Översikt över utbildningar
Grundutbildning i Kognitiv-Beteendeterapi (KBT) (steg 1)
Handledarutbildning i KBT-inriktning
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (KBT) (steg 2)

Forskningsverksamhet 

    Institutet har lång tradition av att bedriva forskning inom flertalet 
områden. Professor Carlo Perris och Docent Hjördis Perris bedrev 
under många år forskning kring att utveckla KBT modellen för 
behandling av komplex personlighetsrelaterad problematik. Efter 
Carlos bortgång har Bengt Eriksson Fil dr., Leg. Psykolog, Leg 
Psykoterapeut och Handledare tillträtt som forskningsledare vid 
institutet. Sedan ett par år tillbaka har en forskningskommitté bildats 
innefattande delar av institutets personal samt internationellt erkända 
forskare däribland Professor Arnoud Arntz verksam vid Universitetet i 
Maastricht, Holland samt Jeffrey Young vid Colombia University, 
USA. 
    På det lokala planet, inom institutets ram, drivs forskning inom flera 
områden: Inom utbildningsverksamheten görs en kontinuerlig 
dokumentering av studenternas behandlingsinsatser (av bedömning 
och planering inför terapeutisk behandling, av terapeutiska 
interventioner och av de behandlingsresultat dessa leder fram till), 
liksom av den teoretiska förståelse och den praktiska kliniska 
kompetens som växer fram under utbildningens process. Inom ramen 
för denna verksamhet arbetar institutet med utveckling av 
skattningsskalor för förbättring av denna dokumentering. Ett annat 
arbetsområde som är under utformning är utvärdering av 
utbildningsmål och deras uppfyllande. Studenter inom den 
legitimationsgrundande utbildningen deltar i olika forskningsprojekt 
som institutet är involverat i. 
    På det internationella planet deltar institutet i flera internationella 
samarbetsprojekt för teori- och metodutveckling. Bl.a. är institutet 
engagerat i ett forskningssamarbete som innefattar en mycket 
omfattande randomiserad studie (RCT) för schematerapi i gruppformat 
för borderline personlighetsstörning. Inom ramen för detta projekt har 
samarbete utvecklats med Psykiatri Södra inom Stockholms läns 
landsting. 

För kontakt med forskningsansvarig vid institutet, klicka här!
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Stockholms Akademi för 
Psykoterapiutbildning 
Brännkyrkagatan 76  118 23 STOCKHOLM  Tfn: 08-642 10 24 Fax: 
08-442 04 41  E-post: info@sapu.se  Webb: http://www.sapu.se/ 

sapu
    Stiftelsen SAPU grundades 1993 som ett alternativ till de traditio-
nella psykodynamiska och psykoanalytiska utbildningarna.  
    Utbildningens teoretiska  grund var den engelska objektrelations-
teorin. Numera bygger utbildningarna på relationella teorier, 
affektteori och psykoterapiforskning.  
    Läs mer om Relationell Psykoterapi, klicka här
     Ursprungligen arrangerades endast en tre-årig Legitimations-
grundande utbildning  i Psykoterapi. 
    Numera har SAPU utbildningar på samtliga nivåer, d.v.s. 
Basutbildning i psykoterapi, Legitimationsgrundande Utbildning i 
psykoterapi psykoterapeutprogrammet),
    Handledar- och Lärarutbildning samt ett-årig Utbildning i Affektivt 
Fokuserad Korttidspsykoterapi.
    Under våren 2010 startade en första ettåriga utbildning i KBT 
för leg. psykologer/psykoterapeuter. 
    SAPU arrangerar också seminarier och uppdragsutbildningar och 
workshops.
    Sedan starten har SAPU utbildat drygt 500 psykoterapeuter på olika 
nivåer. 
    För närvarande finns ett hundratal elever inskrivna på SAPU.
SAPU har examinationsrätt, förnyad av Högskoleverket 5 november 
2008. Läs mer på www.hsv.se
SAPU bedriver forskning i psykoterapi, klicka här

Enligt §1 i SAPU:s stadgar "ska stiftelsen ha som ändamål att för 
psykoterapeuter  och blivande psykoterapeuter anordna utbildning som 
utgår från att interpersonella relationer har en avgörande betydelse för 
barns och vuxnas personlighetsutveckling och psykiska hälsa."

utbildningar

Psykoterapeutprogrammet 90 hp
Kursplan:klicka här
Utbildningsplan och praktisk information:klicka här

Licensieringsutbildning i RELATIONAL MANAGEMENT (RM) 
RM är ett koncept som omfattar metod, verktyg och modeller för att 
människor, grupper och organisationer.
Kursplan: klicka här

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad korttidspsykoterapi.
Kursplan: klicka här

Basutbildning i psykoterapi, med kognitiv/relationell inriktning
Kursplan: kursplan

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling. 
Ger även certifikation som coach. 
Kursplan: klicka här
preliminär litteraturlista: klicka här

Ettårig kurs i KBT för leg. psykoterapeuter/psykologer
Specialistkurs omfattande teori och handledning.
kursplan med schema och praktisk information:klicka här

Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, IIL, 
90 hp
Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i psykoterapi, 
IIK, 90hp
Utbildningsplan klicka här
Kursplan klicka här

Basutbildning i psykoterapi, I H
Med kognitiv/relationell inriktning   Kursplan: klicka här
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forskning

    SAPU har ett forskningsråd. I rådet ingår fil.dr. Tomas Videgård, 
fil.dr. Katja Claesson, fil.dr. Kristian Aleman, fil. dr. Björn 
Philips, studierektor Birgitta Elmquist, rektor Leif Havnesköld. 
Konsult är professor Leigh McCullough, Harvard och Modumbad. 
Under 2012 kommer rådet att omformuleras.
    Under flera år har standardiserande frågeformulär använts för att 
mäta effekterna avkorttidsterapi hos klienterna inom SAPU:s ettåriga 
korttidspsykoterapiutbildning i Affektfokuserad korttidspsykoterapi 
(tidigare kursnamn PAK). Fortlöpande har också mätningar skett på 
terapieffekter för klienterna inom de legitimationsgrundande utbild-
ningarna (steg 2) på både långtids- och korttids-terapierna. De formu-
lär som användts mäter förekomst av symptom (SLC-90), förekomst 
av interpersonella problem (IIP) och förväntningar på terapi (PEX). 
För närvarande görs inga sådana mätningar.
    I januari 2009 startade ett forskningsprojekt, där förutom nämnda 
formulär även videoinspelningar av terapierna kommer att användas 
för att studera terapiprocesserna. Videobanden kommer att analyseras 
utifrån en modell (ATOS) som utvecklats av Leigh McCullough vid 
Harvarduniversitetet.Projektet sker i nära samarbete med McCullough.
    Terapierna följer den modell för affektfokuserad terapi som 
McCullough utarbetat s.k. Affect Phobia Treatment (APT) som är en 
evidensbaserad metod och en integration av psykodynamiska och kog-
nitiva behandlings-principer. Projektet leds av fil.dr. Katja Claesson.
     Sedan höstterminen 2011 sker en metodutvecklingsarbete där SRS 
används inom utbildningsterapier på både grundläggande och 
legitimations-grundande nivå. Syftet är att uppmärksamma alliansens 
beydelse. SRS  (session rating scale) är utarbetad av Duncan&Miller 
och bygger på forskningsrön om allians. Instrumentet har en design för 
kliniker och är avsedda att starta en dialog - joint endeaver.  
    SAPU ingår i ett nätverk med övriga psykoterapiutbildningar med 
examinationsrätt och samarbetar med flera Psykologiska Institutionen 
både inom Sverige och utomlands.
 



Evidens AB       
Packhusplatsen 2  411 13 GÖTEBORG  
Tfn: 031-10 98 30 Fax: 031 - 711 04 42 
E-post: info@evidens4u.se 
Webb: http://www.evidens4u.se 

Aktuellt
Allmänt
Case management
Föreläsare
Integrerad psykiatri
KBT
Lysekilsmodellen
Medarbetare
Miltonprojekte

Evidens – nytänkande inom sjukvården – Evidens 4 U
Operationell struktur  se Organisation
FoUU-råd (Forsknings-, utvecklings och utbildningsrådet) leds av 
Tommy Nordén. I FoUU-rådet finns även andra framstående 
specialister inom KBT och CM.
Styrelseordförande i Evidens AB är Anders Milton.
Medelåldern för Bolagets anställda uppgår till 52 år och 
genomsnittlig anställningstid uppgår till 10 år. Bolaget utför årliga 
audits där personalens kunskapsnivå och programtrohet mäts.
Ledningsgrupp:
- Tommy Nordén – VD  ägare, 65 år. Tommy är utbildad psykiatriker 
och ansvarar för ekonomi, forskning och utveckling.
- Anna Nordén – Affärsutvecklare, 39 år. Anna har arbetat inom 
koncernen i 10 år.
- Carina Nilsson – Administrativ chef, 54 år. Carina har arbetat inom 
koncernen i 16 år.

Utbildning

     Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsutbild-
ningar enligt önskemål från kund, inom kognitiv beteendeterapi.
    Läs om varje utbildning  under menyknappen KBT-utbildningar!  
Vid varje utbildningspresentation finns ett anmälningsformulär.
    Utbildning och handledning inom Case Management/Vård och 
Stöd. Vi erbjuder kurser och längre utbildningar, samt uppdragsut-
bildningar inom Case Management anpassade efter kundens önskemål.
Läs om varje utbildning under menyknappen CM/VoS-utbildningar!

Forskning

Se rapporter och artiklar. Sidan är under uppbyggnad!

RAPPORT FRÅN HÖGSKOLEVERKET angående en ny 
Psykoterapeutexamen. En ny Psykoterapeutexamen

SLUTRAPPORT till SOCIALSTYRELSEN angående Nationella 
uppdraget för Case Management satsningen – 
Slutrapport SoS CM satsningen

Gender and treatment comparisons in a cohort of patients with 
psychiatric disorders. Article published in Social Behavior and 
Personality, an international journal.
Författare:
Tommy Norden (Evidence Research and Development Centre, 
Göteborg, and Karlstad University, Karlstad, Sweden), Bo Ivarsson 
( Borås Hospital, Borås, and Karlstad University, Karlstad, Sweden), 
Ulf Malm ( Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden), 
Torsten Norlander, PhD ( Karlstad University, Karlstad, Sweden)
Läs mer http://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/article/view/2194
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Tidigare fristående Lärosäten
Blekinge internationella hälsohögskola BIH
Ingår i Högskolan Karlskrona/Ronneby 1/1 1999

Bohusläns Vårdhögskola BV
Ingår i Hälsohögskolan Väst i Vänersborg fr.o.m. 1/7 1997.

Ersta Högskola EH
Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta högskola har sedan 1/1 1998 
gemensam verksamhet.

Grafiska Institutet/ IHR. IHR
Ingår i Stockholms universitet fr.o.m 1/7 1994 

Hälsohögskolan i Jönköping HHJ
Ingår fr.o.m. 2002 i Högskolan i Jönköping

Hälsohögskolan i Stockholm HIS
Ingår i Karolinska institutet fr.o.m. 1/1 1998 

Hälsohögskolan Väst i Vänersborg HVV
Ingår i Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fr.o.m 1/1 2000.
Tidigare Vårdhögskolan i Vänersborg. Inkluderar även i Bohusläns 
Vårdhögskola fr.o.m. 1/7 1997.

Hälsohögskolan Väst, Skövde SV
Ingår i Högskolan i Skövde fr.o.m. 1/1 1999. Tidigare Skarborgs 
Vårdhögskola
Hälsohögskolan i Värmland HHV
Ingår i Karlstads universitet fr.o.m. 1/7 1998. 
Hälsohögskolan i Umeå HUM
Ingår i Umeå universitet fr.o.m. 1/1 1998 

Hälsouniversitet i Linköping HU
Ingår i Linköpings universitet fr.o.m 1/1 1996 

Ingesunds Musikhögskola IMH
Ingår fr.o.m. 2002 i Karlstads universitet

Kalmar läns vårdhögskola KVH
Ingår i Högskolan i Kalmar fr.o.m. 1/1 1998.

Lärarhögskolan i Stockholm LHS
Ingår i Stockholms universitet fr.o.m. 1/1 2008

Stiftelsen Stora Sköndal SSS
Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta högskola har sedan 1/1 1998 
gemensam verksamhet.

Vårdhögskolan Boden VBD
Ingår i Luleå tekniska universitet fr.o.m. 1/10 1999.

Vårdhögskolan i Borås VHB
Ingår i Högskolan Borås fr.o.m. 1/1 1999.

Vårdhögskolan i Eskilstuna VHE
Ingår i Mälardalens högskola fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan Falun VF
Ingår i Högskolan Dalarna fr.o.m. 1/1 1999.

Vårdhögskolan Gävle VG
Ingår i Högskolan i Gävle fr.o.m. 1/1 1999.

Vårdhögskolan i Göteborg VGÖ
Ingår i Göteborgs universitet from 1/7 1998.



Vårdhögskolan i Halland VH
Ingår i Högskolan i Halmstad fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan Kristianstad LHK
Ingår i Högskolan Kristianstad fr.o.m. 1/1 1998 

Vårdhögskolan Lund/Helsingborg VLH
Ingår i Lunds universitet from 1/4 1998.

Vårdhögskolan i Malmö VHM
Ingår i Malmö Högskola fr.o.m. 1/7 1998.

Vårdhögskolan i Växjö VHV
Ingår i Växjö universitet fr.o.m. 1/10 1998. 

Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik VSÖ
Ingår i Mitthögskolan fr.o.m. 1/7 1995

Vårdhögskolan i Uppsala VHU
Ingår i Uppsala universitet fr.o.m. 1/1 1998 

Vårdhögskolan i Västerås VVÄ
Ingår i Mälardalens högskola fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan i Örebro VHÖ
Ingår i Högskolan i Örebro fr.o.m. 1/7 1995 

Vårdhögskolan i Östersund VÖS
Ingår i Mitthögskolan fr.o.m. 1/7 1995 



Universitetens ämnen om sjukvård o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Sahlgrenska akademin (farmaci, medicin, odontologi och 
vårdvetenskap)  www.sahlgrenska.gu.se

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Hälsa och wellness

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Hälsouniversitetet

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten

Stockholms universitet. http://www.su.se/
ARC - Forskning om äldre och åldrande

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Medicinsk fakultet

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
20 Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
21 Medicinska fakulteten
22 Farmaceutiska fakulteten
23 Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, 
centrumbildningar mm

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Hälsovetenskap och medicin
Institutionen för läkarutbildning

Sveriges lantbruksuniversitet. http://www.slu.se/
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap,
VH-fak (med bas i Uppsala)

Luleå tekniska universitet. http://www.ltu.se/
Hälsovetenskap
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62 Ingenjörsverksamheter 
(konstruktion od)
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:

620  Allmänt.
621  Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 
 elektroteknik, mekanisk teknologi. 
6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om  
 värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft. 
6212 Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213El- och telekonstruktion o d, elektronik. 
6214 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 
6215 Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od. 
6216 Maskiner o d för lagring o transport av gaser o  
 vätskor. 
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, 
 verktygsmaskiner. 
6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, 
 dragning, värmebehandling, ytbehandling,   
 sammanfogning, lödning, limning. 6218   
 Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar,  
 transportdon, fästelement, smörjning. 
6219 Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622  Gruvkonstruktioner o d. 
623  Militärkonstruktioner . 
624  Konstruktion av byggnader o d. 

625  Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar,  
 gator, vägar o d. 
626  Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för  
 jordbruk, fiske. 
627  Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav,  
 dammar. 
628  Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od 
629  Transportmedelskonstruktion o d.

Libris/SAB:

P    Teknik, industri och kommunikationer: Till 62 hör delar 
 av P  som gäller ingenjörskonstruktion o d. 
 Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon 
P:b  Teknisk forskning och tekniska institutioner 
P:d  Teknisk teori och filosofi 
P:k  Allmän teknikhistoria 
P:k.  Särskilda perioder 
P:ka Europa: allmänt 
P:kb Norden: allmänt 
P:kc Sverige 
P:kd Övriga Norden 
P:ke Brittiska öarna (Storbritannien) 
P:kf Mellaneuropa 
P:kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
P:ki  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
P:kj  Frankrike och Monaco 
P:kk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
P:km Östeuropa 

http://wimnell.com/omr62.html
http://wimnell.com/omr62.html


P:ko Asien 
P:kp Afrika 
P:kq Amerika 
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter 
P.0  Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och hobbyverksamhet 
Pa  Teknisk fysik 
Paa  Teknisk akustik 
Pab  Teknisk optik 
Pac  Teknisk värmelära 
Pb  Maskinteknik 
Pc  Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 
 energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner 
Pc:oe Allmänt: lagstiftning 
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter 
Pca  Elektrisk kraftproduktion 
Pcb  Elektrisk kraftöverföring och distribution 
Pcc  Elektriska maskiner 
Pcf  Elektrisk ljusteknik 
Pcg  Elektrisk värmeteknik 
Pch  Teknisk elektrokemi 
Pci  Elektronik 
Pcj  Radio- och teleteknik 
Pd  Bergsbruk 
Pe  Metallbearbetning och metallindustri 
Pf  Stenindustri 
Pg  Glas, keramik, porslin 
Ph Träteknik och träindustri 
Pi  Pappersindustri 
Pj  Textil- och beklädnadsindustri 
Pk  Läder- och pälsvaruindustri 

Pl  Övriga produkter 
Pm  Kemisk teknik och kemisk industri 
Pn  Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 77)
Po  Tryckeri och bokbinderi 
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien  (drift av 
 hygien till 644)
Pp.01Materiallära 
Pp.02Mätteknik och mätinstrument 
Pp.03Maskiner och redskap 
Pp.05Industri 
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner 
Pp:oeByggnadslagstiftning 
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter 
Ppa  Byggnadsteknik 
Ppb  Byggnadsproduktion: husbyggnad 
Ppba Projektering, produktion 
Ppbb Byggnadsdelar 
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla 
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål 
Ppc  Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad 
Ppca Väg- och gatubyggnad 
Ppcb Järnvägsbyggnad 
Ppcc Tunnelbyggnad 
Ppcd Brobyggnad 
Ppce Flygplatsbyggnad 
Ppcf Vattenbyggnad 
Ppcg Vattenkraftbyggnader 
Ppch Torrläggning och bevattning 
Ppd  Teknisk hygien, vatten o avlopp, värmeförsörjning m m 
Ppda Vattenförsörjning och avlopp 
Ppdb Renhållning och avfallshantering 



Ppdd Buller 
Ppde Gatu- och vägbelysning 
Ppdf Värmeförsörjning 
Pr  Transportmedel och kommunikationer  (drift av 
 transporter till 656)
Pra  Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb  Järnvägar och spårvägar 
Prc  Fartyg och sjöfart 
Prd  Luft- och rymdfarkostteknik 
Prf  Svävare, amfibiefarkoster m m 
Prt  Transportväsen 
Ps  Brandteknik och brandväsen  (räddningstjänst till 61)
Pt  Patentbeskrivningar 
Pu  Datorer och databehandling  (användning av datorer o d till 
651) (tele även 654)

(DC, DK 62, delar om konstruktion. Delar om tillverkning till 
66/69) DC:
620 Engineering & Applied verksamhet
621 Tillämpad fysik
622 Mining & därmed förenlig verksamhet
623 Militär & nautiska engineering
624 Väg-och vattenbyggnad
625 Konstruktion av järnvägar och vägar
626 Ej tilldelad eller inte längre används
627 Vattenbyggnad
628 Sanitär & kommunaltekniken
629 Andra grenar inom tekniken

Högskoleverket mars 2012. Område 62
Utbildningsämne:
24 Byggnadsteknik/Väg- och vatten
BY1 Byggteknik
VV1 Väg- och vattenbyggnad
25 Datateknik
DT1 Datateknik
26 Elektroteknik
EL1 Elektronik
EN2 Energiteknik
ET2 Elektroteknik
27 Industriell ekonomi och organisation
IE1 Industriell ekonomi och organisation
28 Kemiteknik
KT1 Kemiteknik
29 Lantmäteri
GI1 Geografisk informationsteknik och lantmäteri
30 Maskinteknik
FT1 Farkostteknik
MT1 Maskinteknik
31 Samhällsbyggnadsteknik
FP1 Fysisk planering
SB1 Samhällsbyggnadsteknik
32 Teknisk fysik
TF1 Teknisk fysik
33 Övrig teknik
AT1 Automatiseringsteknik
BM1 Berg- och mineralteknik
MA2 Materialteknik
RY2 Rymdteknik
TE9 Övriga tekniska ämnen
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TT1 Träfysik och träteknologi
TX1 Textilteknologi
Forskningsämne:
201 Samhällsbyggnadsteknik
20101 Arkitekturteknik
20102 Byggproduktion
20103 Husbyggnad
20104 Infrastrukturteknik
20105 Transportteknik och logistik
20106 Geoteknik
20107 Vattenteknik 
20108 Miljöanalys och bygginformationsteknik
20199 Annan samhällsbyggnadsteknik
202 Elektroteknik och elektronik
20201 Robotteknik och automation
20202 Reglerteknik
20203 Kommunikationssystem
20204 Telekommunikation
20205 Signalbehandling
20206 Datorsystem
20207 Inbäddad systemteknik
20299 Annan elektroteknik och elektronik
203 Maskinteknik
20301 Teknisk mekanik
20302 Rymd- och flygteknik
20303 Farkostteknik
20304 Energiteknik
20305 Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
20306 Strömningsmekanik och akustik
20307 Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
20308 Tribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning)

20399 Annan maskinteknik 
Häri ingår:
logistik
förbränningsteknik
återvinningsteknik
204 Kemiteknik
20401 Kemiska processer
20402 Korrosionsteknik
20403 Polymerteknologi
20404 Farmaceutisk synteskemi 
20499 Annan kemiteknik
205 Materialteknik
20501 Keramteknik
20502 Kompositmaterial och -teknik
20503 Pappers-, massa- och fiberteknik
20504 Textil-, gummi- och polymermaterial
20505 Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
20506 Metallurgi och metalliska material
20599 Annan materialteknik
206 Medicinteknik
20601 Medicinsk laboratorie- och mätteknik
20602 Medicinsk material- och protesteknik
20603 Medicinsk bildbehandling
20604 Medicinsk apparatteknik
20605 Medicinsk ergonomi
20699 Annan medicintekni
207 Naturresursteknik
20701 Geofysisk teknik
20702 Energisystem
20703 Fjärranalysteknik
20704 Mineral- och gruvteknik



20705 Marin teknik
20706 Havs- och vattendragsteknik
20707 Miljöledning
20799 Annan naturresursteknik
208 Miljöbioteknik
20801 Biosanering
20802 Diagnostisk bioteknologi
20803 Vattenbehandling
20804 Bioteknisk etik
20899 Annan miljöbioteknik
209 Industriell bioteknik
20901 Bioprocessteknik
20902 Biokemikalier
20903 Biomaterial
20904 Bioenergi
20905 Läkemedelsbioteknik
20906 Biokatalys och enzymteknik
20907 Bioteknisk apparatteknik
20908Medicinsk bioteknik
20999 Annan industriell bioteknik
210 Nanoteknik
21001 Nanoteknik
211 Annan teknik
21101 Livsmedelsteknik
21102 Mediateknik
21103 Interaktionsteknik
21199 Övrig annan teknik
60102 Teknikhistoria
Examen:
Civilingenjörsexamen
Bioteknik

Datateknik
Elektroteknik
Industriell ekonomi 
Informationsteknologi
Kemiteknik
Lantmäteri 
Maskinteknik
Medieteknik 
Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk design
Teknisk fysik
Teknisk fysik o elektr 
Väg- och vattenbyggnad
Övriga inriktningar
Högskoleingenjörsexamen
Bygg
Data
Elektro
Energi
Industriell ekonomi
Kemi
Maskin
Övriga inriktningar
Maskinteknikerexamen
Yrkesteknisk högskoleexamen



Kungl. Tekniska högskolan (KTH)

100 44 STOCKHOLM 
Tfn: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 
E-post: registrator@kth.se 
Webb: http://www.kth.se/

 • Fakta och siffror
 • Organisation
 • Rektor
 • Policyer, planer och redovisningar
 • Internationellt samarbete
 • KTH Näringslivssamverkan
 • Skolsamarbete
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Att jobba på KTH
 • Hall of Fame
 • Press och media
 • Kartor och adresser
 • Sociala medier
 • Kontakt med KTH

 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Om KTH
 • Student på KTH
 • KTH Intranät

 • KTH:s organisation
 • Universitetsstyrelsen
 • Rektor och prorektor
 • Rektorsgruppen

 • Vicerektorer
 • Ledningsgruppen
 • KTH:s fakultetsråd
 • KTH:s skolor
 • Centrumbildningar
 • Universitetsförvaltningen
   • KTH Biblioteket
Tjänster
 • Mina sidor
 • Schema
 • Kurser och program
 • KTH Social
 • Webmail
Kontakt
Kungliga Tekniska högskolan SE-100 44 Stockholm Sweden +46 8 
790 60 00
Kontakta KTH

Högre kvalitet på matteundervisningen
    Förnyelsearbetet på matteinstitutionen har börjat ge resultat. Nya 
seminarier som aktiverar studenterna och ett tydligare fokus på 
problemlösning har höjt kvaliteten på undervisningen i årskurs 1. Till 
hösten kommer alla nybörjarstudenter märka av förbättringen, enligt 
matematikläraren Mats Boij. Läs mer

Kvalitetspolicy för KTH 2011-2015
    KTH ska vara ett framstående svenskt och internationellt tekniskt 
universitet, och hålla högsta kvalitet i all sin verksamhet.
Kvalitetspolicy för KTH 2011-2015
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Universitetets ledning

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen är det övergripande organ som styr verksamheten 
på universitetet.

Rektor, prorektor och vicerektorer
Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsens det 
övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av 
regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. 
Prorektor utses av KTH:s universitetsstyrelse och är rektors 
ställföreträdare. Vicerektorer utses av rektor för speciella uppdrag.

Rektorsgruppen
Rektorsgruppen består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och 
prodekanus, vicerektorer, förvaltningschefen samt kårordförande 
(THS). Rektorsgruppen tar upp strategiska utbildnings-, forsknings- 
och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. Möten 
i rektorsgruppen hålls en gång i veckan.

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och 
prodekanus, vicerektorer, förvaltningschefen, samtliga skolchefer, 
dekanen för KTH:s bibliotek, samt två studeranderepresentanter. 
Ledningsgruppen behandlar skolövergripande frågor och är ett organ 
för diskussion och information. Möten i ledningsgruppen hålls 
varannan vecka.

KTH:s fakultetsråd
Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ 
till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet 
i utbildning, forskning och samhällssamverkan.
Fakultetsrådet har följande sammansättning:
Sju lärare som innehar läraranställning vid KTH och som har 
vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dvs har avlagt 

doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande.
Tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH. 
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och 
yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

Skolorganisationen
Utbildning och forskning bedrivs inom ramen för KTH:s skolor. Vid 
KTH:s centrumbildningar bedrivs verksamhet framför allt inom nya 
forskningsområden, ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. 
KTH:s centra har alltid en organisatorisk samhörighet med en skola 
vid KTH.

Administration och service
KTH:s bibliotek (KTHB) ingår i Enheten för vetenskaplig information 
och lärande som organisatoriskt jämställs med en skola.
Universitetsförvaltningen handhar administration och service för hela 
universitetet.

KTH-relaterade enheter
KTH har dessutom koppling till ett antal andra organisationer. Det rör 
sig om allt från helägda bolag till organisationer där KTH har ett 
delinflytande.

Senast ändrad: 2011-03-31



KTH:s skolor

 • Skolorganisationen
 • Arkitektur och samhällsbyggnad
 • Bioteknologi
 • Kemivetenskap
 • Datavetenskap och kommunikation
 • Elektro- och systemteknik
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Industriell teknik och management
 • Teknikvetenskap
 • Teknik och hälsa
 • Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande

    KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sorterar 
KTHs institutioner, centrumbildningar och grundutbildningsprogram.

Dekaner
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad - Stellan Lundström
Skolan för bioteknologi - Stefan Ståhl
Skolan för kemivetenskap - Mikael Lindström
Skolan för datavetenskap och kommunikation - Jan Gulliksen
Skolan för elektro- och systemteknik - Stefan Östlund
Skolan för informations- och kommunikationsteknik - Mikael Östling
Skolan för industriell teknik och management - Bengt Lindberg
Skolan för teknikvetenskap - Gustav Amberg
Skolan för teknik och hälsa - Lars-Åke Brodin
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande - Mats 
Herder

Utbildning

 • Program
 • Kurser
 • Forskarutbildning
 • Uppdragsutbildning för företag
 • Vidareutbildning för yrkesverksamma
 • Nätbaserad utbildning
 • KTH Executive school
 • Anmälan, antagning och behörighet
 • Vad händer efter anmälan?
 • Att plugga på KTH
 • Livet som student på KTH
 • Arbetsliv
 • FAQ
 • Kontakt
 • Träffa KTH
 • Beställ utbildningskatalog
 • Skolsamarbete
 • Nyheter
 • Kalender

   Vad för jobb får jag som ingenjör? Finns det studentliv i Stockholm? 
Hur tänkte du när du valde utbildningsprogram? Om du har en fråga 
om KTH:s utbildningar eller livet som student maila gärna några av 
våra KTH-studenter. Fråga en KTH-student

Vad händer efter anmälan?
Många undrar vad som händer efter anmälan. Här har vi gjort en liten 
checklista som hjälper dig att hålla reda på viktiga datum och 
händelser. Bokmärk gärna denna sida och återkom till den. Checklista
Jobb efter KTH?
    Många undrar om det finns jobb efter utbildningen. Här kan du se 
film om vad före detta KTH-studenter jobbar med.
Film om livet efter KTH    Intervjuer med fd KTH-studenter
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Program
   • Arkitekt
 • Civilingenjör
 • Högskoleingenjör
 • Kandidatutbildning
 • Högskoleutbildning
 • Teknisk basutbildning
 • Master- och magisterutbildning

Övrig utbildning
 • Uppdragsutbildning för företag
 • Vidareutbildning för yrkesverksamma
 • Kurser för fristående studerande
 • Forskarutbildning
 • KTH Executive school
 • Nätbaserad utbildning

Plugga på KTH
 • Anmälan och antagning
 • Att plugga på KTH
 • Livet som student
 • Internationella möjligheter
 • Arbetsliv
 • Frågor och svar
 • Träffa KTH
 • Kontakt

Arkitekt

 • Jobba som arkitekt var du vill
 • Arkitektur

Arkitekturprogrammet på KTH
    Som arkitekt kommer du att arbeta med utveckling av framtidens 
samhälle i vid mening. Du kommer att använda konstnärliga, 
strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, 
byggnader, städer och landskap. Utbildningen är utformad enligt ett 
särskilt EU-direktiv, vilket innebär att en examen från Sverige ger dig 
rätt att arbeta som arkitekt i länder där yrket är reglerat.
    Arbetsmarknaden för arkitekter blir alltmer internationell och det 
finns goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen utomlands 
som utbytesstudent.

Arkitektur 300 hp Välkommen till Arkitektur!

Om utbildningen. Särskild behörighet:
Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B. I stället för 
Naturkunskap B ger även Fysik A och Kemi A motsvarande behörig-
het. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.
Mer om behörighet

Anmälningskod:  KTH 32100
Antal platser HT-11: 100
Antagningspoäng HT-11:
BI: 21,90
BII: 22,10
BIII: 490
HP: 1,8
Examen: Arkitektur
Campus: KTH Campus
Studieort: Stockholm
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Studievägledning
    Studievägledning för Arkitektur når du på 08-790 85 60 eller 
svl@arch.kth.se
    Mitt i Stockholms fashionablaste kvarter, på Östermalmsgatan 26, 
utbildas KTH:s arkitekter. Skolans nuvarande byggnad invigdes 1970 
och utsågs senast våren 2006 i tidningen Svenska Dagbladet till 
stadens fulaste hus. Skönheten sitter i betraktarens öga, brukar det 
heta. Om några år beräknas skolan flytta till en ny modern byggnad.
     Den femåriga arkitektutbildningen uppfyller EU:s så kallade 
arkitektdirektiv, vilket innebär att examen ger rätt att utöva yrket i 
andra länder, på samma villkor som för landets egna arkitekter.
    De tre första åren ger baskunskaper inom hela ämnesområdet och 
avslutas vanligtvis med en kandidatexamen (”bachelor”). De två sista 
åren är mer internationellt inriktade och många studenter läser fjärde 
året vid något utbytesuniversitet; de som inte gör det läser i stället 
fjärde året tillsammans med det 80-tal utländska utbytesstudenter som 
väljer att läsa här i Stockholm. Läs mer under 
”utbildningsbeskrivning”!
    Utbildningen är eftersökt, men den som inte har så höga betyg har 
möjlighet att i stället antas via det särskilda Arkitektprovet, som skall 
göras redan före ansökningstillfället i april.

Hasse Ernerfeldt, studierektor

Civilingenjör

 • Utveckla morgondagens teknik
 • Bioteknik
 • Civilingenjör och lärare
 • Datateknik
 • Datateknik med internationell inriktning
 • Design och produktframtagning
 • Elektroteknik
 • Energi och miljö
 • Farkostteknik
 • Industriell ekonomi
 • Informationsteknik
 • Informationsteknik med internationell inriktning
 • Kemivetenskap
 • Kemivetenskap med internationell inriktning
 • Maskinteknik
 • Materialdesign
 • Medicinsk teknik
 • Medieteknik
 • Samhällsbyggnad
 • Teknisk fysik
 • Öppen ingång

    Utbildningen till civilingenjör förbereder studenterna på att lösa 
tekniska problem inom strikta ekonomiska och tidsmässiga ramar och 
ger en solid grund att stå på.
    Samhällsbyggnad, Maskinteknik, Elektroteknik, Teknisk fysik, 
Datateknik, Bioteknik och Industriell ekonomi. Det är några av de 
valmöjligheter som finns om du väljer civilingenjörsprogrammen.
 • Vad gör man på utbildningen?
 • Mer om behörighet
    Runt 40 procent av alla civilingenjörer arbetar inom industri- och 
byggverksamhet, 30 procent inom datakonsultverksamhet och teknisk 
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konsultverksamhet. Civilingenjörer arbetar ofta som exempelvis 
dataspecialister, tekniker eller inom marknadsföring och försäljning.  
Eftersom många branscher har behov av expansion verkar det troligt 
att civilingenjörer med inriktning exempelvis mot samhällsbyggnad, 
maskin, fordon och industriell ekonomi kommer att efterfrågas ännu 
mer i framtiden. Oavsett inriktning förväntas dock arbetsmarknaden 
vara god.
    Den svenska civilingenjörsutbildningen står sig väl i internationella 
jämförelser och civilingenjörer med examen från Sverige är mycket 
uppskattade utomlands.

Utbildningens upplägg
    Det tar fem år att bli civilingenjör och civilingenjörsexamen är en 
examen på avancerad nivå. Inför årskurs 4 och 5 på 
civilingenjörsutbildningarna väljer du ett masterprogram. De flesta 
masterprogram ges på engelska. På KTH:s samtliga* 
civilingenjörsprogram ges möjlighet att ta ut en teknologie 
kandidatexamen om 180 hp efter tre år. Oavsett om du tar ut en 
kandidatexamen eller ej, kan du välja att fortsätta dina 
civilingenjörsstudier fram till civilingenjörsexamen 300 hp. En 
kandidatexamen ger möjligheten att studera vidare på en magister- 
eller masterutbildning, i Sverige eller utomlands.
     Utbildningen till civilingenjör är uppbyggd så att man läser kurser 
och ofta läser du flera kurser parallellt. Matematiken är basen under 
det första året, men vanligen läser du minst en profilkurs för 
programmet även i årskurs 1. Undervisningen är på heltid och sker 
dagtid, men sena pass kan förekomma. Mängden schemabunden 
undervisning är stor på KTH och skiljer sig t.ex. avsevärt från vissa 
andra universitetsutbildningar. Program och årskurser hålls också 
samman så att du under dina tre första år har samma grupp av 
studiekamrater.
    Din utbildning avslutas med ett examensarbete. Man skulle kunna 
säga att examensarbetet fungerar som ett kvitto på din 
civilingenjörsutbildning. Här är det meningen att du ska utnyttja alla 
kunskaper du skaffat dig under din tid på KTH. Examensarbetet kan 

utföras på KTH, på ett företag eller utomlands. Välj ditt 
examensarbete med omsorg – det kan du ha stor nytta av när du söker 
ditt första jobb!

Behörighet
    För att komma in på ett civilingenjörsprogram måste du ha 
grundläggande och särskild behörighet. Inför ansökan till höstterminen 
2010 höjs behörighetskraven i matematik till Matematik E.
Mer om behörighet

Kan man byta mellan program?
    Ja, du har möjlighet att efter ett läsår söka till ett annat program på 
KTH, förutsatt att du har behörighet för antagning till senare del av 
program. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de 
studieresultat du har uppnått på högskolan, och du konkurrerar sedan 
med andra som har sökt.

 * Exklusive programmet Civilingenjör och lärare. Programmet 
Civilingenjör och lärare leder till en civilingenjörsexamen och en 
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, båda 
på avancerad nivå. Men observera att den inte har ingen utgång efter 
tre år mot en kandidatexamen.

Senast ändrad: 2012-01-17
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iHögskoleingenjör

 • Mer praktik - mindre teori
 • Byggteknik och design
 • Datateknik Kista
 • Datateknik Haninge
 • Elektronik och datorteknik
 • Elektroteknik
 • Kemiteknik
 • Maskinteknik
 • Medicinsk teknik
 • Teknik och ekonomi

    Det råder brist på högskoleingenjörer och det finns ett växande 
behov av personer med den här utbildningen i samhället. Utbildningen 
på KTH fokuserar på att använda och utveckla den teknik du kommer 
att möta i arbetslivet. Generellt arbetar högskoleingenjörer med att 
använda eller vidareutveckla modern och befintlig teknik.
    Vad gör man? Så några exempel på tekniska innovationer, 
utvecklade av studenter på KTH Vad gör man på utbildningen?
    Högskoleingenjörer behövs överallt i samhället. Områden som 
byggteknik, datateknik, elektroteknik, kemiteknik och maskinteknik är 
bara några av de valmöjligheter du har efter avlagd examen. Men det 
är inte bara inom traditionellt tekniska branscher som vi i dag 
återfinner högskoleingenjörer – många finns nu även inom exempelvis 
design, vård, miljö, livsmedel och medicin. Som högskoleingenjör har 
du stora möjligheter att välja arbetsfält, men också att byta verksamhet 
om du skulle vilja det längre fram.

Utbildningens upplägg
    Det tar tre år att bli högskoleingenjör och det är en examen på 
grundnivå. Med en högskoleingenjörsexamen har du flera möjligheter 
till fortsatta studier. Du kan t ex välja att studera vidare på en magister- 
eller masterutbildning. På KTH finns ett stort utbud av magister/

masterutbildningar. Utbildningstiden kan variera mellan 1 och 2 år, 
dvs 60-120 hp. Dessa ges på engelska och är därmed öppna för 
utländska studenter. Detta ger möjlighet till spännande internationella 
kontakter. Du kan också i vissa fall välja att söka vidare till senare del 
av ett civilingenjörsprogram inom samma eller närliggande 
teknikområde, kontakta studievägledare för besked. Dessa studier 
omfattar i de flesta fall 120-150 hp (2-2,5 års studier).
    Utbildningen till högskoleingenjör är uppbyggd så att man läser 
kurser och ofta läser du flera kurser parallellt. Undervisningen är på 
heltid och sker dagtid, men sena pass kan förekomma. Mängden 
schemabunden undervisning är stor på KTH och skiljer sig t.ex. 
avsevärt från vissa andra universitetsutbildningar.
    Du avslutar din utbildning med ett examensarbete på 15 hp. Du kan 
göra ex-jobbet tillsammans med en studiekamrat eller på egen hand. 
Syftet är att du ska få möjlighet att använda och visa upp alla de 
kunskaper och färdigheter som du förvärvat under utbildningen.   
Examensarbetet kan utföras på KTH, på ett företag eller utomlands.   
Välj ditt examensarbete med omsorg – det kan du ha stor nytta av när 
du söker ditt första jobb!

Behörighet. För att komma in på ett högskoleingenjörsprogram måste 
du ha grundläggande och särskild behörighet. Information om detta 
hittar du under ansökan och behörighet.
Kan man byta mellan program?
Ja, du har möjlighet att efter ett läsår söka till ett annat program på 
KTH, förutsatt att du har behörighet för antagning till senare del av 
program. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de 
studieresultat du har uppnått på högskolan, och du konkurrerar sedan 
med andra som har sökt.
Kan man byta mellan högskoleingenjör och civilingenjör?
     Ja, med en högskoleingenjörsexamen kan du läsa vidare till 
civilingenjör inom ett närliggande ämnesområde, förutsatt att du har 
behörighet för antagning till senare del av program. Det tar ca 2-2,5 år. 
På en del högskoleingenjörsprogram finns möjlighet att i årskurs 3 läsa 
övergångskurser för fortsatta studier på vissa civilingenjörsprogram.
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Kandidatutbildning

 • Examen efter tre år
 • Fastighet och finans
 • Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Simuleringsteknik och virtuell design

Teknologie kandidat Nya utbildningar – nya möjligheter
    KTH:s treåriga kandidatprogam har tagits fram för att passa den 
internationellt gängse utbildningsstrukturen. För 
kandidatutbildningarna gäller andra behörighetskrav än till 
ingenjörsutbildningarna. Efter examen kan du välja att gå ut i 
arbetslivet eller att fortsätta dina studier vid kth eller något annat 
universitet.
   Även inom civilingenjörs- och arkitektutbildningarna kan man, om 
rätt förutsättningar är uppfyllda, ta ut en teknologie kandidatexamen 
efter tre års avklarade heltidsstudier.

Utbildningens upplägg
    Det tar tre år att bli Teknologie kandidat och det är en examen på 
grundnivå. Med en högskoleingenjörsexamen har du flera möjligheter 
till fortsatta studier. Med en teknologie kandidatexamen har du flera 
möjligheter till fortsatta studier. Du kan till exempel välja att studera 
vidare på en magister- eller masterutbildning. På KTH finns ett stort 
utbud av masterutbildningar. Utbildningstiden kan variera mellan 1 
och 2 år, det vill säga 60-120 hp. Flertalet ges på engelska och är 
därmed öppna för utländska studenter. Detta ger möjlighet till 
spännande internationella kontakter.
    Utbildningen på KTH är uppbyggd så att man läser kurser och ofta 
läser du flera kurser parallellt. Undervisningen är på heltid och sker 
dagtid, men sena pass kan förekomma. Mängden schemabunden 
undervisning är stor på KTH och skiljer sig t.ex. avsevärt från vissa 
andra universitetsutbildningar.

   Du avslutar din utbildning med ett examensarbete på 15 hp. Syftet 
med examensarbetet är att du ska få testa de kunskaper du har fått 
under utbildningen och få möjlighet att omsätta dessa i verkligheten. 
Du väljer själv projekt inom ramen för din kompetensinriktning. 
Examensarbetet kan utföras antingen på ett företag, i offentlig sektor 
eller inom ett forskningsprojekt vid KTH.

Senast ändrad: 2010-02-17

Högskoleutbildning

 • Två år på KTH
 • Byggproduktion

    KTH erbjuder numera tvååriga utbildningar som leder till en 
högskoleexamen. De utbildningsprogram som finns i dagsläget är 
inom bygg- och anläggningsbranschen samt inom fastighetsförmed-
ling. Utbildningarna är yrkesinriktade och undervisningen sker ofta i 
nära kontakt med näringslivet, bland annat genom projekt och/eller 
föreläsningar av representanter från branschen.
    Högskoleutbildningarna har en bred rekryteringsbas och du behöver 
inte ha läst naturvetenskapligt program på gymnasiet för att vara 
behörig, utan teknik- eller samhällsprogrammet räcker. För specifika 
behörighetskrav, se respektive utbildningsbeskrivning.
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Teknisk basutbildning

 • För dig som saknar rätt behörighet
 • Tekniskt basår 60 hp
 • Tekniskt basår, termin 2 30 hp
 • Teknisk bastermin 35 hp
 • Studenter berättar

   Tekniskt basår 60 hp och Tekniskt basår, termin 2, 30 hp och Teknisk 
bastermin 35 hp, är kompletteringsutbildningar för dig som saknar 
naturvetenskaplig behörighet. Utbildningarna är skräddarsydda för 
fortsatta studier på KTH. Alla kurser utgår från gymnasiets kursplaner 
men är anpassade för vidare studier vid KTH. Studierna skiljer sig från 
studier på gymnasiet. Studietakten är hög och det egna ansvaret är 
stort, vilket gäller alla utbildningar på KTH. Du skaffar dig därför en 
bra studieteknik för kommande studier och får träna dig på att lösa 
problem samt utveckla ditt kreativa tänkande. Förutom den 
schemalagda undervisningen, som sker i form av föreläsningar, 
övningar och laborationer, krävs mycket självstudier.

Tekniskt basår 60 hp
Tekniskt basår, termin 2, 30 hp
Bastermin 35 hp för Medicinsk teknik och Teknik och ekonomi

Master- och magisterutbildning
 • Ett till två års påbyggnad
 • Master- och magisterprogram på engelska
 • Master- och magisterprogram på svenska
 • Sökande från KTH
 • Studenter berättar
 • Kontakt

   Nu kan du bygga på din grundutbildning! KTH erbjuder ett 50-tal 
master- och magisterprogram inom en rad intressanta områden.
    Varför inte ta chansen att studera i en internationell miljö på 
hemmaplan? KTH:s master- och magisterprogram ger dig möjlighet 
att ta del av utbildningar av hög internationell standard. Studenter från 
hela världen deltar i KTH:s magisterprogram med engelska som 
undervisningsspråk, de flesta kommer från länder i Afrika, Europa och 
Asien.
    Master- och magisterprogrammen vänder sig till både svenska och 
internationella sökande som redan har en examen om minst 120 hp/
180 hp från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk 
examen och som nu vill vidareutvecklas inom ett specialområde.
     Vi erbjuder såväl 1-åriga magisterprogram som 2-åriga 
mastersprogram, varav flertalet är på engelska.
    Magisterprogrammen har omstrukturerats för att möta den pågående 
internationaliseringen av svensk högskoleutbildning. Den baseras på 
gemensamma internationella riktlinjer – den så kallade Bologna-
processen.

Du söker via www.antagning.se för de svenska programmen och 
via www.universityadmissions.se för de engelska
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Forskning

 • Forskning på djupet
 • Forskningsplattformar
 • Särskilda forskningssatsningar
 • Forskning för miljö och hållbar utveckling
 • Samarbeten
 • Finansiering
 • Research Office
 • KTH:s Forskningsdatabas
 • RAE2012
 • Kalender
 • Publikationer
 • Att forska på KTH

Forskningsplattformar
   • Om forskningsplattformarna
 • Energi
 • Informations- och kommunikationsteknologi
 • Material
 • Medicinsk och biomedicinsk teknik
 • Transport
Forskningssatsningar
 • Centrumbildningar
 • European Institute of Innovation and Technology, EIT
 • Forskning för miljö och hållbar utveckling
Kontakt
 • Research Office
 • KTH:s vetenskapliga publikationer

KTH Biblioteket  (14 mars 2012)

I en elektronisk upplysningsanordning finns följande huvudrubriker:

Information
Reception
Datorplatser
Katalogsök
Låneautomat
Grupprumsbokn.
Utskrifter
Kopiering
Scanner
Toaletter

Böcker 2002-
Böcker 1960-2001
Handböcker
Tidskrifter ämnesvis
Monografi- o rapportserier
Specialsamlingar

Till förteckningen hör planritningar för biblioteket. Kan inte kopieras 
och visas här.
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Böcker 2002-

001 - 003  Vetenskap. Systemteori.
001 - Vetenskap. Forskning.
003 - Systemteori. Operationsanalys.

004 - 006.3  Datavetenskap.
004 -    Datalogi Datorteknik
004.6 - Datakommunikation Datornät
005 -    Datorprogrammering
005.13 -Programspråk
005.3 - Program
005.4 - Systemprogrammering Operativsystem
005.7 - Databaser
005.8 - Datasäkerhet
006 -    Speciella datormetoder
006.3 - Artificiell intelligens

020 - 070  Info.vet. Publicering.
020 -    Bibliotek. Informationsvetenskap
070 -    Publicering

100 - 150  Filosofi, psykologi
100 -   Filosofi
150 -   Psykologi

300 - 333  Samhällsvetensk. Ekonomi.
300 -     Samhällsvetenskap. Samhällsförändring.330 -       
    Ekonomi. Industriell utveckling. Admini- 
             stration.
333.7 -   Markanvändning. Naturresurser.
333.79 - Energi. Energiresurser. Energiförbrukning.

340    Lagstiftning. Förvaltning.
340 -     Lagstiftning.
350 -     Offentlig förvaltning.

363     Arbetsmiljö. Miljö.
363.1 -  Risker. Olyckor. Arbetsmiljö.
363.7 -  Miljöpolitik. Miljövård. Miljövårdsteknik.

370 - 389  Utbildning. Handel.
370 -    Utbildning.
380 -    Handel. Kommunikationer. Transporter.
389.6 - Standarder. Standardisering.

400   Språkvetenskaperna
400 -    Språkvetenskaperna

500    Allmän naturvetenskap
500     Allmän naturvetenskap



510   Matematik
510 -    Matematik.
            Observera att de allra flesta böckerna inom  
            ämnet finns på KTH Matematikbiblioteket.

520-526  Astronomi. Goedesi.
520 -    Astronomi. 
526 -    Geodesi. Fotogrammetri. Kartografi.   
           Lantmäteri.

530 - 538  Fysik
530 -    Fysik, allmän.
530.1 - Teoretisk fysik.
530.4 - Tillståndens fysik
530.41 -Fasta tillståndets fysik 
531 -    Mekanik. Fasta kroppars mekanik.
532 - 533 Fluiders och gasers mekanik.
534 -    Akustik. Ljud.
535-536 - Optik. Ljus. Värmelära
537 -    Elektricitet. Elektronik. Elektromagnetism.
538 -    Magnetism.

539    Modern fysik
539 -    Modern fysik. Molekylfysik.
539.72 - Partikelfysik. Joniserande strålning.

540 - 549  Kemi
540 -    Kemi allmän
541 -    Fysikalisk och teoretisk kemi. Kärnkemi.
543 - Analytisk kemi.
546 - Oorganisk kemi.
547 - Organisk kemi.
548 - Kristallografi
549 - Mineralogi

550 - 570  Geo- och biovetenskaper
550 - Geovetenskaper. Geologi. Hydrologi.
570 - Biovetenskaper. Biologi. Ekologi. Biofysik.

600  Tillämpade vetensk. Teknologi
600 -  Tillämpade vetenskaper. Teknologi

610  Medicin. Medicinsk teknik.
610 -  Medicin. Medicinsk teknik.

620  Allmän teknik.Konstr. Material.
620 -  Allmän teknik och konstruktion. Datorstödd  
          konstruktion.
620.1 - Tillämpad mekanik. Materiallära.

621  Tillämpad fysik
621 - Tillämpad fysik. Energiteknik.



621.3-621.366  Elektro. Optik. Laser.
621.3 -     Elektroteknik
621.36 -   Teknisk optik
621.366 - Laserteknik

621.38-621.384  Kommunikationsteknik
621.38 -   Kommunikationsteknik
621.381 - Tillämpad elektronik
621.382 - Telekommunikationsteknik
621.384 - Radio Radar

621.8  Maskinteknik
621.8 -   Maskinteknik

624 -628 Byggkonstr. Vägar Järnvägar
624 -      Byggnadskonstruktion
625 -      Järnvägsteknik Vägbyggnad
627 -      Vattenbyggnad
628 -      Sanitetsteknik

629 - Transport- och fordonsteknik
629 -      Rymd- och flygteknik Fordonsteknik
629.8 -  Reglerteknik

658  Företagsledning, Management
658.1 Företagledning, organisationer, ekonomi.
658.2 Företagledning, fabriksledning.
658.3 Företagledning, personal.
658.4 Företagledning, information, ledarskap.
658.5 Företagledning, produktion.
658.8 Företagledning, distribution ochmarknadsföring.

660 - 676  Kemisk teknologi
660 -  Teknisk kemi
660.6 -Bioteknik
666 -   Keramisk teknik
668 -   Plaster Polymerer
669 -   Metallurgi
670 -   Tillverkning
676 -   Pappersteknik

690  Husbyggnad
690 -   Husbyggnad

700  Konst. Musik. Fotografi.
700 -   Fotografi. Konst. Musik.

800  Litteratur. Skrivregler.
800 -   Litteratur. Skrivregler.

900  Geografi och historia
900 - Geografi och historia



Böcker 1960-2001
1a | Övrigt
2a | Naturvetenskap, ekologi
2b | Matematik
2c | Geodesi, Astronomi
2d | Meteorologi,Hydrografik, Geofys.
2e | Fysik.
2f |  Kemi
2g | Geologi, Mineralogi
2h | Kärnfysik
2m | Analytisk kemi
3a | Allmän teknik
3b | Patentväsen
3c | Materialprovning, materiallära
3d | Miljövård, Teknisk hygien...
3f |  Kärnteknik, reaktorer
4a | Byggnadsteknik
4b | Byggnadsmaterial
4c | Vattenbyggnad, vatten o avlopp
4d | Vägbyggnad, brobyggnad
4e | Järnvägsbyggnad
4f |  Kommunikationsteknik
5a | Skeppsbyggnad, sjötrafik
6a | Allmän bildande konst
6b | Arkitektur
6c | Dekorativ konst
6d | Brandskydd
7a | Allmän maskinteknik
7b | Värmeteknik.
7c | Verkstadsteknik

7d | Fordonsteknik
7e | Flygteknik
7f |  Sågverksindustri, träindustri.
7g | Textilindustri
7h | Kylteknik,vakuum- och tryckluft.
7i |  Diverse industrier
8a | Allmän elektroteknik
8b | Telegrafi, telefoni
8c | Elektronik, radioteknik
8f |  Datorer
8g | Teknisk optik.
9a | Allmän bergsvetenskap
9b | Matallurgi, metallografi
9c | Järnets metallurgi, stål
9d | Metallbearbetning
10a | Allmän teknisk kemi
10b | Bränslen, drivmedel
10c | Massa - o papperind.
10d | Livsmedelsteknik.
10e | Övriga kemiska industrier
11a | Fotografi
12a | Skogsvetenskap
13a | Lantbruk
14a | Krigsvetenskap
15a | Statistik
16a | Samhällsvetenskap
17a | Handel
18a | Medicin
19a | Forskning. Utbildning.
19d | Teknikhistoria.
20a | Humaniora



Handböcker

E-handböcker
Många handböcker finns tillgängliga elektroniskt via 
www.kth.se/kthb

Handböcker i fysik
Handböcker i kemi
Handböcker i övriga ämnen

Tidskrifter ämnesvis

Referattidskrifter

Allmän naturvetenskap
Årets i Bokhallen plan 2
2005- i Arkaden plan 2 intill Bokhallen
Tidigare årgångar:
Beställ artikelkopia / Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH)

Allmän teknik
Årets i Bokhallen plan 2
2005- i Arkaden plan 2 intill Bokhallen
Tidigare årgångar:
Beställ artikelkopia / Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH)

Byggande Transporter Samhällsplan.
Årets i Bokhallen plan 2
2005- i Arkaden plan 2 intill Bokhallen
Tidigare årgångar: 
Beställ artikelkopia / Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH)

Elektronik, Data
Årets i Bokhallen plan 2
2005- i Arkaden plan 2 intill Bokhallen
Tidigare årgångar:
Beställ artikelkopia / Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH)

Fysik
Årets i Bokhallen
2005- i Norra galleriet
Beställ artikelkopia / Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH) 

Kemi, Bioteknik
Årets i bokhallen plan 2;
2005- i Norra galleriet plan 3;
Tidigare årgångar:
Beställ artikelkopia/ Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH)
 
Maskin, Material, Metallurgi
Årets i bokhallen plan 2;
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2005- i Arkaden intill Bokhallen
Tidigare årgångar:
Beställ artikelkopia / Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH)
Övrigt (samhällsvet., humaniora)
Årets i bokhallen plan 2;
 
2005- i Arkaden intill Bokhallen
Tidigare årgångar:
Beställ artikelkopia / Framtagning ur magasin
(Kostnadsfritt för studenter och anställda vid KTH)

Monografi- o rapportserier

Allmän information om samlingen
I samband med utflyttning av tidskrifter till Externt magasin 
under 2009-2010 har drygt 500 titlar (avslutade och löpande), 
som är av karaktären Monografi- och Rapportserier behållits i 
huvudbiblioteket. Fysik och Kemi kommer att stå i Norra 
galleriet, övriga ämnen i Ångdomen övre plan. För nuvarande 
placering se varje ämnesrubrik.
Lista över titlar:
http://www.lib.kth.se/main/assets/files/
monografi_rapportserier_1986-1991.pdf

Allmän naturvetenskap
1970-85 i Öppna magasinet plan 1
1986- i Ångdomen övre plan
Tidigare årgångar: Framtagning ur magasin

Allmän teknik
1970-1985 i Öppna magasinet plan 1
1986- i Ångdomen övre plan
Tidigare årgångar: Framtagning ur magasin

Byggande Transporter Samhällsplan.
1970-1985 i Öppna magasinet plan 1
1986- i Ångdomen övre plan
Tidigare årgångar: Framtagning ur magasin

Elektronik, Data
1970-1985 i Öppna magasinet plan 1
1986- i Ångdomen övre plan
Tidigare årgångar: Framtagning ur magasin

Fysik
Norra galleriet plan 3.

Kemi, Bioteknik
Norra galleriet plan 3 

Maskin, Material, Metallurgi
1970-1985 i Öppna magasinet plan 1
1986- i Ångdomen övre plan
Tidigare årgångar: Framtagning ur magasin
 Övrigt (samhällsvet., humaniora)
1970-1985 i Öppna magasinet plan 1
1986- i Ångdomen övre plan
Tidigare årgångar: Framtagning ur magasin
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Specialsamlingar

Byggdoksamlingen
Byggdoksamlingen innehåller litteratur inom fastighet, bygg och 
miljö. Här finns bl a relevant information inom projektering, 
planering, förvaltning, byggnadsproduktion, vatten och avlopp 
och avfallshantering.

Flygsamlingen
Flygtekniska samlingen omfattar böcker inom flygteknik, 
aerodynamik, rymdteknik och fluidmekanik samt cirka 40.000 
tekniska rapporter (NASA, AGARD, m fl). Antalet löpande 
tidskrifter är 40.Flygtekniska samlingen omfattar böcker inom 
flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och fluidmekanik samt 
cirka 40.000 tekniska rapporter (NASA, AGARD, m fl). Antalet 
löpande tidskrifter är 40.

KTH-samlingen
KTH-samlingen  återfinns på plan 2 i Ångdomen.
Detaljerad karta över placering. 
De flesta av KTHs publikationer är idag tillgängliga i fulltext. Du 
hittar dem via KTHB:s webb.

Samlingen för tekniska rapporter
Rapportsamlingen består av ca 100.000 rapporter och 
forskningsresultat inom ämnesområdena energi- och 
energirelaterad miljöteknik, med särskild tyngdpunkt på 
kärnenergi.

Samlingen i energi- och kärnteknik
Samlingen består i huvudsak av litteratur inom ämnesområdena 
energi- och energirelaterad miljöteknik.
Särskilt omfattande är samlingen inom kärnenergiområdet, från 
1950-talet och framåt.

SIUS
Samlingen för internationellt utvecklingssamarbete - SIUS
Litteratursamlingen är inriktad på internationellt 
utvecklingssamarbete inom miljö, mark & vatten, planering, 
byggande och energi i ett uthålligt perspektiv.

Teknik- och vetenskapshistoria
För den som är intresserad av teknik- och vetenskapshistoria kan 
Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek i Stockholm erbjuda 
den unika kombinationen av en enastående samling äldre 
litteratur och ett modernt forskarbibliotek med ambitionen att 
bevaka den internationella utgivningen av böcker och tidskrifter 
inom området.

Äldre Boksamlingen
KTHBs äldre boksamling utgör ett unikt dokument över Sveriges 
utveckling från agrarland till industrination. Samlingen står i ett 
slutet magasin och kan endast besökas efter överenskommelse.

http://web.wagnerguide.com/KTHLibrary3o4.aspx
http://web.wagnerguide.com/KTHLibrary3o4.aspx


Chalmers tekniska högskola 
   
412 96 GÖTEBORG 
Tfn: 031-772 10 00 Fax: 031-772 38 72 
E-post: registrator@chalmers.se 
Webb: http://www.chalmers.se/

 • Hitta till Chalmers
 • Sök utbildning
 • Studievägledning
 • Institutioner
 • Bibliotek
 • Lediga tjänster
 • Studentkåren
 • IT-universitetet
 • Studentportalen
 • Om webbplatsen
 • Chalmers Vänner
 • Insidan
 • Sök medarbetare
 • Leverantörer
 • Upphandlingar
 • Alumni
 • Onsala Rymdobservatorium
 • Chalmers på Facebook
 Organisation
 • Dela sida
 • Skriv ut

Organisation
     Chalmers tekniska högskola är en av två stiftelsehögskolor i 
Sverige. Detta innebär att högsta beslutande organ är styrelsen för 
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Högskolestyrelsen svarar för den övergripande planeringen och under 
högskolestyrelsen finns rektor och rektors kansli.

Institutioner och forskargrupper
   Genomförande av utbildning och forskning sker på Chalmers 17 
institutioner. Varje institution leds av en prefekt och är uppbyggd av 
forskargrupper och forskningsavdelningar.

Centrum
   Vid Chalmers finns sex nationella kompetenscentrum som 
finansieras av Vinnova och Energimyndigheten. Dessutom finns 
ytterligare ett antal centrum som samverkar över traditionella 
institutionsgränser.

Administration och Service
   Under Administration och Service finns funktionerna Planering och 
uppföljning, Personal, Ekonomi och redovisning, 
Studieadministration, Studerandeservice, Kommunikation och 
marknad, Serviceavdelning och IT-service.

Chalmerskoncernen
    I Chalmerskoncernen ingår Chalmers tekniska högskola AB med 
dotterbolagen Chalmersfastigheter AB, Chalmers Advanced 
Management Programs AB, AB Chalmersinvest, IT-universitetet i 
Göteborg AB samt Chalmers Capital AB.
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Institutioner
Genomförandet av utbildning och forskning sker inom forskargrupper 
av varierande storlek inom de 17 institutionerna.
 • Arkitektur
 • Bygg- och miljöteknik
 • Data- och informationsteknik
 • Energi och miljö
 • Fundamental fysik
 • Kemi- och bioteknik
 • Matematiska vetenskaper
 • Material- och tillverkningsteknik
 • Mikroteknologi och nanovetenskap
 • Produkt- och produktionsutveckling
 • Rymd- och geovetenskap
 • Signaler och system
 • Sjöfart och marin teknik
 • Teknikens ekonomi och organisation
 • Teknisk fysik
 • Tillämpad IT
 • Tillämpad mekanik

Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna 
ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av 
strategisk vikt. Prefekterna ansvarar för institutionernas operativa 
ledning. Prefekterna biträds av pro- och vice-prefekter samt en 
administrativ chef.

ARKITEKTUR
Arkitektur Aktuellt   Utbildning   Forskning   Samverkan   
Organisation   Kontakt  
    Chalmers Arkitektur utbildar arkitekter, ger akademisk kompetens 
och utvecklar forskning inom arkitektur, byggd miljö, stadsbyggande, 
stadsutveckling och designprocesser för hållbar utveckling. Vårt mål 
är balanserad resursanvändning och hög kvalitet i människors 
livsmiljöer, från regional skala till byggnaders detaljering.
    Arkitektur som kunskap grundas i design- och systemtänkande. Det 
kombinerar konstnärliga metoder, teknisk forskning, framåtsyftande 
innovationer och sociokulturella perspektiv.
   Det centrala uppdraget är att utveckla synteser för den byggda 
miljön, vilket inbegriper att
•    hantera komplexa problem och sammanhang i den byggda miljön
•    tolka historiska, miljörelaterade, sociala, kulturella, ekonomiska 
och materiella villkor
•    utforska, tänka nytt, visualisera och kommunicera möjligheter för 
framtiden
•    organisera, utforma och leda förverkligandet av byggnader, 
stadsbyggande och omvandlingar av byggd miljö
•    leda design- och utvecklingsprocesser   Läs mer >>
PROFILER
 • Form och teknik
 • Rum och verksamhet
 • Omvandling och bevarande
 • Stadsbyggnad och urbanism
MASTERPROGRAM
 • Architecture and Urban Design
 • Design for Sustainable Development
CENTRUM
Centrum för vårdens arkitektur
Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen
Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige   ÅRSBOKEN
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BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Bygg- och miljöteknik
Aktuellt/Kalendarium   Forskning   Avdelningar   Utbildning   
Organisation   Samverkan   Kontakt  

    Verksamhet inom Bygg- och miljöteknik handlar om det som rör 
byggande i samhället, hus att bo i, vägar att färdas på och vatten att 
dricka. Vi arbetar med hela kedjan från planering till drift. Visionen är 
att bygga ett hållbart samhälle, som tar hänsyn till miljö, energi och 
ekonomi.
    Namnet  Bygg- och miljöteknik beskriver också verksamheten: 
Byggteknik handlar om att skapa byggnader och infrastruktur. 
Miljöteknik handlar om att ta hand om allt som det byggda producerar, 
till exempel avfall och vatten.

Bygg- och miljötekniks interna sidor >>

Avdelningar:
Byggnadsteknologi
Construction Management
Geologi och geoteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik
Administration
Centrum

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Data- och informationsteknik
Aktuellt   Forskning   Utbildning   Organisation   Samverkan   Kontakt  

    Institutionen för data- och informationsteknik (D&IT) är en mycket 
internationell institution, med ett sjuttiotal lärare/forskare samt ungefär 
lika många doktorander från ett 30-tal olika länder. Det skapar en 
dynamisk forskningsmiljö och D&IT har internationellt kända 
forskargrupper inom en rad områden. Forskningen som bedrivs 
spänner över hela spektrat från teoretisk underbyggnad till 
utvecklingen av tillämpade system. Det finns ett omfattande 
samarbete, nationellt såväl som internationellt, med andra universitet 
och högskolor och med industrin. Samarbetspartners inom svensk 
industri innefattar bland annat Volvo, Saab, Ericsson och RUAG 
Space, samt en mängd mindre IT-företag.
    Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning inom många 
ämnen: algoritmer, datorsäkerhet, distribuerade system, 
elektronikkonstruktion, formella metoder, logik, nätverk, 
programvaruteknik, software engineering, språkteknologi och 
tillförlitliga datorsystem. Det innebär närmare 150 olika kurser på ett 
20-tal utbildningsprogram inom både Chalmers och Göteborgs 
universitet - då institutionen är gemensam mellan dessa. D&IT:s 
universitetsdel ingår i IT-fakulteten.
 
Forskargrupper >>

Avdelningar:
Datavetenskap >>
Datorteknik >>
Nätverk och system >>
Programvaruteknik >>
Software Engineering >>
Verksamhetsstöd >>
Teknik och IT-stöd >>
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ENERGI OCH MILJÖ

Energi och miljö
Aktuellt   Forskning   Utbildning   Organisation   Personal   Kontakt  

     Forskningen inom Institutionen för Energi och miljö täcker ett brett 
fält inom energi och miljö/hållbar utveckling - från global skala till 
industri-, byggnads- och produktskala. 
    Fältet omfattar bland annat:
 • Experimentell och teoretisk energiteknisk forskning
 • Utveckling, användning och utvärdering av metoder/verktyg 
för analys av tekniska system, avseende både miljö/hållbar utveckling 
och energi.
    Dessutom ingår komplexa system med både teori och tillämpningar 
som spänner från biokemiska system till samhälleliga system.

Interna sidor, EoM
Mastersprogram 2012

Avdelningar på EoM
Elteknik >>
Energiteknik >>
Fysisk resursteori >>
Installationsteknik >>
Miljösystemanalys >>
Värmeteknik och maskinlära >>

FUNDAMENTAL FYSIK

Fundamental fysik
Forskning   Utbildning   Organisation   Kontakt   Samverkan   Aktuellt  

    Institutionen för Fundamental Fysik bedriver forskning inom 
grundläggande vetenskap. Inom subatomär fysik bedrivs experimentell 
verksamhet vid ledande infrastrukturer som CERN-ISOLDE och GSI/
FAIR, och teoretiska studier av kvantmekaniska mångkroppars-
system, allt med starka komponenter av e-vetenskap. Dessutom finns 
ledande aktiviteter inom teoretisk elementarpartikelfysik och 
matematisk fysik med inriktning på gaugeteorier och sträng/M-teori 
samt strängrelaterade generella matematiska metoder. Dessa kan, 
förutom mer formella aspekter av fysik som kvantfältteori, 
supersymmetri, strängteori och matematik, ha anknytning till de 
kommande experimenten vid CERNs Large Hadron Collider eller t ex 
supraledning och grafen.
    Institutionens verksamhet bedrivs i nära samarbete med insitutionen 
för Teknisk Fysik på Chalmers samt institutionen för Fysik vid 
Göteborgs universitet, inom ramen för Fysikcentrum i Göteborg.
  
Forskargrupper:
>>Elementarpartikelfysik 
>>Matematisk fysik 
>>Subatomär fysik
 
Kollaborationer
Studera fysik
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Institutionen för kemi- och bioteknik

Kemi- och bioteknik
Forskning   Utbildning   Aktuellt   Organisation   Centra   Kontakt  
    Institutionen för kemi- och bioteknik bedriver forskning och 
utbildning av högsta kvalitet för hållbar utveckling, ökad hälsa och 
livskvalitet. Vår forskning täcker in hela fältet från naturvetenskaplig 
kemi och biovetenskap via tillämpad kemi till bioteknik och 
kemiteknik. Våra utbildningar genomsyras av teknologiska lösningar 
för att förbättra människors vardag, och utvecklas kontinuerligt för att 
tillgodose och driva samhällets och näringslivets utveckling.
    Vi har cirka 350 anställda, fördelade på kansli och fem forsknings-
avdelningar. Vår verksamhet finns huvudsakligen i kemihuset på 
campus Johanneberg. Hos oss finns en lång tradition av att stimulera 
världsledande forskning. 

Ämnesområden 
Analytisk kemi
Biopolymerteknologi
Farmaceutisk teknologi
Fysikalisk kemi 
Industriell bioteknik
Industriell materialåtervinning
Kemisk apparatteknik
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik 
Kärnkemi 
Livsmedelsvetenskap 
Molekylär mikroskopi 
Oorganisk miljökemi 
Organisk kemi
Polymerteknologi 
Skogsindustriell kemiteknik 
Systembiologi
Teknisk ytkemi

MATEMATISKA VETENSKAPER

Matematiska vetenskaper
Utbildning   Forskning   Samverkan   Organisation   Bibliotek   
Aktuellt   Kontakt  

    De matematiska vetenskaperna utforskar tankens grundläggande 
begrepp och lagar. De är oumbärliga för modern naturvetenskap och 
teknik. Även i andra vetenskaper spelar matematisk och statistisk 
metodik en alltmer framträdande roll. Matematik är emellertid också 
en vetenskap i sig själv och grundforskning i matematik är en 
förutsättning för dess många tillämpningar. Institutionen för 
Matematiska vetenskaper verkar inom både Chalmers och Göteborgs 
universitet och erbjuder högkvalitativ forskning och utbildning i de 
matematiska ämnena.

>> Interna sidor

Enheter
Matematik
Matematisk statistik
Stokastiskt centrum
GMMC
Plattform MP2
Konsultverksamheten
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Material- och tillverkningsteknik

Material- och tillverkningsteknik
Forskning   Utbildning   Organisation   Aktuellt   Kontakt   Centra  

    Material- och tillverkningsteknik består av 6 forskargrupper med 
kompetens som svarar mot nyckelområden inom produkt- och 
processutveckling, där materialbeteende och materialegenskaper har 
stor betydelse. 
    Institutionens forskning spänner från grundforskning om 
nanostrukturella material och nanokompositer till tillämpad forskning 
inom bearbetningsteknik. Inom detta spann arbetar vi med produkt- 
och processnära forskning inom olika områden. Tillämpningar finns 
inom områden som järnvägsmekanik, fordonsteknik, energi
omvandling (högtemperaturmaterial), högspänningsteknik, yt- och 
pulverteknik, växtrikesbaserade polymerer, ytdesign av polymera 
material, skärteknik samt oförstörande provning.
    Forskningen sker ofta i nära samverkan med industri och samhälle. 
Vi bedriver undervisning inom grund- och forskarutbildningen i en 
mängd kurser, tre mastersprogram och tre forskarskolor. Vi har två 
centra för näringslivsorienterad forskning, SCeNDT(Sientific Centre 
of nondestructive testing) och MCR (Metal Cutting Research and 
Development Centre)

Institutionens grupper
Avancerad oförstörande provning
Högspänningsteknik 
Materialteknologi
Polymera material och kompositer
Tillverkningsteknik
Yt- och mikrostrukturteknik
Administrativa gruppen

Mikroteknologi och Nanovetenskap – MC2

Mikroteknologi och Nanovetenskap
Aktuellt   Forskning   Avdelningar   Utbildning   Samverkan   
Organisation   Lediga tjänster   Examensarbete   Kontakt & 
Information  

    Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap – MC2 
bedriver forskning och utbildning med inriktning mot framtida 
elektronik, fotonik, bio- och nanosystem. På MC2 finns ett 1240 kvm 
stort renrum för nano- och mikrofabrikation med den senaste tekniken 
i utrustning. Vårt arbete sker ofta i nära samarbete med svenska och 
internationella partners inom akademi, näringsliv och samhälle. Med 
unik forskarkompetens erbjuder vi utbildning på grundnivå, forskar-
nivå och inom tre internationella mastersprogram.
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PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Produkt- och produktionsutveckling Aktuellt   Organisation   
Forskning   Utbildning   Samarbeten   Styrkeområden   Kontakt  

    Huvudkompetensen vid Institutionen för produkt- och produktions-
utveckling återfinns inom områdena design, konstruktion och 
produktion samt inom samspelet mellan dessa discipliner.     
Forskningen syftar till stor del till att korta tiden från behov till färdig 
produkt och samtidigt att åstadkomma ett mervärde för kunden. 
Fordons- och verkstadsindustrin tillhör de stora kunderna. 
Institutionen organiseras i tre avdelningar:
 • Design & Human Factors
 • Produktutveckling
 • Produktionssystem

Avdelningar 
* Design & Human Factors
* Produktutveckling 
* Produktionssystem 
Wingquist Laboratory
Wingquist Laboratory 
VINN Excellence Centre
ProViking Forskarskola
Internt PPU

RYMD- OCH GEOVETENSKAP

Rymd- och geovetenskap
Forskning   Utbildning   Organisation   Kontakt   Aktuellt  

    Drivkraften bakom institutionens forskning är en nyfikenhet att lära 
mer och söka ny kunskap om rymden, vår egen jord och dess framtida 
energiförsörjning. Vi försöker att förstå universums, jordens och livets 
uppkomst. Genom att observera vad som händer på jorden idag, siar vi 
om framtiden för att främja en hållbar utveckling. För att nå målen 
utvecklas mycket känsliga mätinstrument och mätmetoder, följt av 
avancerad dataanalys och byggandet av teoretiska modeller.   
    Institutionen är också värd för den nationella anläggningen för 
radioastronomi - Onsala rymdobservatorium - en viktig komponent i 
detta sammanhang.
 
Årsrapport 2010

Intern information
Onsala rymdobservatorium
e-Science Centre

FORSKARGRUPPER
Avancerad mottagarutveckling...
Global miljömätteknik...
Icke-linjär elektrodynamik...
Optisk fjärranalys...
Radarfjärranalys...
Radioastronomi och astrofysik...
Rymdgeodesi och geodynamik...
Transportteori...
Administrativa gruppen...
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SIGNALER OCH SYSTEM

Signaler och system Utbildning   Forskning   Centrum   Samverkan   
Organisation   Kontakt   Aktuellt  

    Vid Institutionen för signaler och system bedrivs världsledande 
forskning inom områdena medicinsk teknik, antenner, 
signalbehandling, reglerteknik, automation, mekatronik, samt 
kommunikationssystem. I stor utsträckning handlar vår verksamhet om 
att modellera och konstruera effektiva system för att utvinna och 
behandla information. Systemen påverkas ofta av signaler från 
omgivningen som vi inte kan påverka och signaler som vi skapar 
själva för att styra systemen. Några exempel på system som forskare 
på institutionen studerar är hörapparater, robotar, drivlinor, 
produktionsanläggningar, samt mobiltelefoner.
    Institutionen ger mer än 100 kurser i högskoleingenjörsprogram, 
civilingenjörsprogram och mastersprogram. En betydande del av dessa 
kurser inryms inom våra masterprogram i Biomedical Engineering, 
Systems, Control and Mechatronics, och Communication Engineering.
    Välkommen att läsa mer om oss på dessa websidor eller genom att 
besöka oss på Campus Johanneberg (Hörsalsvägen 9-11) eller Campus 
Lindholmen (Hus Jupiter).

Interna sidor >>
Centrum
CHARMANT
CHASE
MEDTECH WEST

Avdelningar
Kommunikationssystem och informationsteori
Medicinsk teknik
Reglerteknik, automation och mekatronik
Signalbehandling och antenner

SJÖFART OCH MARIN TEKNIK

Sjöfart och marin teknik
Aktuellt   Utbildning   Forskning   Organisation   Simulatorer   
Kontakt   Lighthouse   Ocean Energy Centre  

    Sjöfart och marin teknik bedriver forskning för att effektivisera 
sjöfarten med avseende på fartygens konstruktion, miljövänliga 
bränslen, samt miljö och säkerhet både för passagerare och anställda 
ombord. Vi utbildar sjöbefäl och skeppsbyggare i nära samarbete med 
industrin, vilket rustar våra studenter för framtida behov på en global 
arbetsmarknad.
    På institutionen arbetar idag ett 90-tal personer, av vilka ungefär 40 
är forskare och doktorander på någon av våra två avdelningar. 
Institutionen finns på expansiva Lindholmen där seminarier och 
konferenser ofta arrangeras i samarbete med Lindholmen Science 
Park.
     Institutionen är värd för två kompetenscentra. Dels Lighthouse, 
som är ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet, Sveriges Redareförening, Sjöfartsverket, Västra 
Götalandsregionen och Vinnova. Dels Ocean Energy Centre som 
organiserar forskning och utbildning inom vågkraft. 
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Teknikens ekonomi och organisation

Teknikens ekonomi och organisation
Aktuellt   Forskning   Utbildning   Organisation   Samverkansforum   
Kontakt   Lediga tjänster   Interna sidor  

    Vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation 
studeras teknikens samspel med sitt ekonomiska, sociala och 
samhälleliga sammanhang.
   Ledning och organisering av centrala företagsprocesser som logistik, 
innovation, teknik- och produktionsutveckling, produktion och 
strategisk förändring är centrala frågor. Institutionen kombinerar 
teorier från ingenjörsvetenskap med teorier från främst ekonomi och 
beteendevetenskap.
 
Institutionen har samlat sin forskning i tre profilområden:
    • Supply Chain Management forskar kring effektiv och hållbar 
 styrning av material och informationsflöden inom och mellan 
 företag. Fokus ligger på transporter och produktion inom 
 försörjnings- och distributionsnätverk.
 • Operations Management fokuserar på design, planering och 

ledning av resurser och processer som utvecklar och 
producerar produkter eller tjänster, och om samspelet dem 
emellan.

 • Innovation & Entrepreneurship kombinerar flera 
vetenskapliga discipliner för att skapa förståelse för samspelet 
mellan vetenskap, ingenjörskap och företagande.  Fokus ligger 
på innovations- och entreprenörsmässiga utmaningar i både 
etablerade och nyskapade företag.

Avdelningar:   Forskargrupper: >IME  >HIS
>Administration
>Industriell kvalitetsutv.
>Industriell marknadsföring  Centrum: >CBI >CHI
>Innovationsteknik  >NORTHERN LEAD
>Logistik och transport
>MORE
>Operations Management
>Service management
>Teknik och samhälle

TEKNISK FYSIK

Teknisk fysik
Aktuellt   Utbildning   Forskning   Samverkan   Kontakt  

Interna sidor
 
Forskargrupper
 • Biologisk fysik
 • Bionanofotonik
 • Fasta tillståndets fysik
 • Kemisk fysik
 • Kondenserade materiens fysik
 • Kondenserade materiens teori
 • Material- och ytteori
 • Mikroskopi och mikroanalys
 • Nukleär teknik

TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI

Tillämpad informationsteknologi
Utbildning   Forskning   Samverkan   Organisation   Aktuellt   Kontakt  

     Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom 
informations-teknologins olika områden i nära samverkan med industri 
och offentlig sektor. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att 
analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT.
    Institutionen finns på Campus Lindholmen och är en del av både 
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Institutionens 
huvudwebbplats finns på www.ait.gu.se. Prefekt: Urban Nuldén
tel: 031-786 2763 e-post
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TILLÄMPAD MEKANIK

Tillämpad mekanik
Forskning   Utbildning   Organisation   Aktuellt   Kontakt   Centra  

    På institutionen för tillämpad mekanik löper hållbar utveckling som 
en röd tråd genom hela verksamheten. Institutionen är en ledande aktör 
inom fordons- och maskinteknisk forskning.   
    Internationell spetsforskning bedrivs inom institutionens sex 
avdelningar, ofta i tätt samarbete med nationella och internationella 
industrier. Forskningen behandlar både grundläggande och tillämpade 
frågeställningar. Vår uttalade målsättning är att bidra till utvecklingen 
av säkra och miljövänliga produkter till gagn för människor och 
samhälle. 
    Institutionen ger grund- och fortsättningskurser inom 
högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningen samt kurser inom 
forskarutbildningen och fortbildning för yrkesverksamma. 
    Varmt välkommen till vår webbplats och tveka inte att kontakta oss 
om du vill veta mer!
    Tillämpad mekanik i Chalmers årsberättelse 2010

AVDELNINGAR:
> Dynamik
> Fordonssäkerhet
> Fordonsteknik och autonoma system
> Förbränning
> Material- och beräkningsmekanik
> Strömningslära

CIT 
Applied Mechanics AB

Utbildning
Menyn kan inte kopieras.
Anmälan, behörighet och antagning Så söker du till Chalmers

     Specifik information om Chalmers utbildningsprogram och 
direktlänkar för att göra en anmälan till visst program hittar du på 
programsidorna (programpresentationer) på Chalmers webbplats. På 
varje programsida finns en direktlänk för att göra en anmälan 
under den tid som programmet är sökbart. Chalmers program på 
grundnivå hittar du här. Vi rekommenderar att du noga läser igenom 
vad du bör tänka på när du gör din anmälan, det är viktigt att du själv 
bevakar att allt blir rätt och att du känner till vilka datum som du måste 
hålla reda på. Läs mer om anmälan på grundnivå här.
     Ska du söka till program på masternivå (avancerad nivå) ska du 
fortsätta att läsa informationen och följa de instruktioner som finns på 
Chalmers webbsida om Masterprogram.

Behörighet
    För att kunna bli antagen till en utbildning eller kurs krävs först och 
främst att du uppfyller förkunskapskraven, d.v.s. grundläggande och 
särskild behörighet. Läs mer om behörighet här.

   Vem kommer in?
Till de flesta av Chalmers utbildningar finns det fler behöriga sökande 
än antal platser. Därför måste ett urval göras.
I urvalet konkurrerar du med gymnasie- eller komvuxbetyg, 
folkhögskolebetyg, resultat från högskoleprov eller särskilda 
antagningsprov som finns till vissa utbildningar. Läs mer om urval här.

Forskning
Menyn kan inte kopieras.
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Chalmers styrkeområden

Styrkeområden

    Chalmers styrkeområden skall möta utmaningar, som är avgörande 
för omställningen till ett hållbart samhälle. Områden har valts där 
Chalmers kan ta ansvar genom gränsöverskridande  forskning, 
utbildning och innovationskraft. Våra styrkeområden är (länkarna tar 
dig till vår engelska webbplats);
  
 • Samhällsbyggnad
 • Energi
 • Informations- och Kommunikationsteknologi
 • Livsvetenskaper
 • Materialvetenskap
 • Nanovetenskap och Nanoteknologi
 • Produktion 
 • Transport

Vårt mål - vetenskaplig excellens
    Styrkeområdena ger oss möjlighet att tydligare rikta in oss mot och 
ta oss an stora utmaningar som världen står inför. Inom vissa områden 
är vi redan i forskningsfronten, inom andra är vi på god väg.
Vårt mål är att inom alla våra styrkeområden genom vetenskaplig 
excellens bidra till vår gemensamma vision - en hållbar framtid. En 
hållbar framtid tillsammans med innovation och entreprenörskap är 
också Chalmers och styrkeområdenas drivkraft.  Detta är vår 
inspiration och motivation till att utveckla forskning och utbildning för 
framtiden. Basen vi alla utgår ifrån är de grundläggande 
vetenskaperna.
 
Gränslösa mötesplatser
    Chalmers styrkeområden handlar om interaktion mellan människor. 
De omfattar hela Chalmers verksamhet inom forskning, utbildning och 
innovation, den s k kunskapstriangeln. Styrkeområdena ger på så sätt 

Chalmers helt nya möjligheter att skapa mötesplatser mellan forskare 
inom och utanför Chalmers, mellan forskare och studenter på 
Chalmers, mellan Chalmers och omvärlden. Lokalt och globalt.

Koordinera, kommunicera, kraftsamla
    Genom att koordinera våra resurser och kompetenser - våra 
forskare, studenter och entreprenörer, skapa möten där idéer föds och 
människor tar initiativ, kan vi inspireras, bryta ny mark och göra 
skillnad. Synligheten och tydligheten skapar ännu större möjligheter 
till samarbeten och en uppväxling av våra finansiella resurser. 

Styrkeområden - Areas of Advance
   Våra styrkeområden har inte bara en plats i Göteborg, Sverige. De 
har även en plats i världen. Och efter 200 år är vårt motto fortfarande - 
Avancez!
Mer information om styrkeområden finns på vår engelska webbplats.
 
Vicerektor för styrkeområdena
Prof. Anne-Marie Hermansson, amh@chalmers.se, 031-772 29 78
Marknads- och kommunikationschef
Annika Priou, annika.priou@chalmers.se, 031-772 25 48 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Luleå tekniska universitet
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 • Sök
 • Kontakta LTU
 • Nyheter och media
 • Lediga jobb
 • För näringslivet
 • För skola och förskola
 • För alumn
 • Kalendarium
 • Populärvetenskap
 • Organisation och fakta
 • Rektor
 • Universitetsdirektör - chef Verksamhetsstöd
 • Universitetsstyrelsen
 • Fakultetsnämnder
 • Institutioner
 ◦ Ekonomi, teknik och samhälle
 ◦ Hälsovetenskap
 ◦ Konst, kommunikation och lärande
 ◦ Samhällsbyggnad och naturresurser
 ◦ System- och rymdteknik
 ◦ Teknikvetenskap och matematik
 • Verksamhetsstöd
 • LTU i siffror
 • Årsredovisning
 • LTU historik
 • Bibliotek / LRC  Strategi och vision 2020

Ekonomi, teknik och samhälle
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har ca 200 
anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och 
samhällsvetenskaplig sektor. Institutionen ansvarar för ett stort antal 
utbildningsprogram. 

Hälsovetenskap
Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten och 
har följande program: arbetsterapeut, hälsovägledare, 
röntgensjuksköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och 
specialistsjuksköterska

Konst, kommunikation och lärande
En akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga 
perspektiv på kunskap och lärande sammanflätas.

Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena; 
energi & råvaror, miljö, vatten & mat, hälsa, pandemier, demografi och 
säkerhet. SBN fokuserar på att möta flertalet av dessa.

System- och rymdteknik
Vi är en av universitetets tekniska institutioner som utbildar och 
forskar inom områden som mobila datorsystem, signalbehandling och 
rymdteknik.

Teknikvetenskap och matematik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik är en ämnesmässigt 
bred institution med många framgångsrika forskargrupper, erkända 
utbildningsprogram och uppskattade lärare.
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Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Ekonomi, teknik och samhälle
 • Nyheter och aktuellt
 • Om oss
 ◦ Våra forskningsämnen
 ◦ Våra utbildningar
 • Avdelningar
 ◦ Arbetsvetenskap
 ◦ Industriell ekonomi
 ◦ Innovation och design
 ◦ Samhällsvetenskap
 • Centrumbildningar
 ◦ CiiR
 ◦ Promote
 • Uppdragsutbildning
 • Kalendarium
 • Kontakta oss

    Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har ca 200 
anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och 
samhällsvetenskaplig sektor.
    Institutionen ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram som t ex 
civilekonomprogrammet och olika civilingenjörs- och 
samhällsvetenskapliga utbildningar. Forskningen är behovsmotiverad 
och bedrivs i nära samarbete med aktörer i det omgivande samhället.
Institutionen omfattar 18 forskningsämnen som är organiserade i fyra 
avdelningar;

Arbetsvetenskap, 
Industriell ekonomi,
Innovation och design samt 
Samhällsvetenskap.

Institutionen för hälsovetenskap

Hälsovetenskap
 • Om oss
 • Nyheter och aktuellt
 • Avdelningar
 ◦ Hälsa och rehabilitering
 ◦ Medicinsk vetenskap
 ◦ Omvårdnad
 • Centrumbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Kalendarium
 • Kontakta oss

   Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten och 
har följande program, arbetsterapeutprogrammet, 
hälsovägledarprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, 
sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnastprogrammet och 
specialistsjuksköterskeprogrammen (med ett flertal inriktningar). 
     Institutionens verksamhet genomförs vid campus Luleå. Flera av 
utbildningarna och de flesta fristående kurser genomförs i distansform. 
Vid institutionen finns forskningsämnena arbetsterapi, omvårdnad och 
sjukgymnastik. Dessutom sker forskarutbildning inom ämnesområdet 
Hälsovetenskap.

Samarbete lönar sig
Forskare vid Inst. för Hälsovetenskap har tillsammans med forskare 
inom Norrbottens läns landsting (NLL) erhållit totalt 9.8 miljoner för 
två forskningsprojekt för att förbättra rehabiliteringen för patienter 
med långvarig smärta i nacke/skuldra eller rygg.
Läs mer »

Mäter blodcirkulation med värmekamera
Värme och kyla påverkar blodcirkulationen.  Läs mer »
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Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

Konst, kommunikation och lärande
    • Om oss
 • Nyheter och aktuellt
 • Avdelningar
 ◦ Medier, ljudteknik och upplevelseproduktion
 ◦ Musik, dans och teater
 ◦ Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
 • Kontakta oss
    Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en 
akademisk mötesplats som innefattar både Musikhögskolan och 
Teaterhögskolan. Konstnärliga och vetenskapliga perspektiv på 
kunskap och lärande sammanflätas. Vi erbjuder utbildningar med 
examen på kandidat- och masternivå och i flera ämnen också 
forskarutbildning till doktorsexamen.

    Vid KKL finns många program och kurser inom det humanistiska 
och naturvetenskapliga området där ämnen med didaktisk inriktning 
(pedagogik, svenska, engelska, matematik, dans, musik, fysik och 
teknik) bildar stomme i universitetets lärarutbildning. Forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete är en viktig del av KKL:s verksamhet 
och vid institutionen finns ett stort antal professorer och lektorer som 
arbetar med forskning och undervisning.
   KKL består av tre avdelningar med verksamhet på tre campusorter.
-   Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har sin 
huvudsakliga hemvist i Luleå, där också merparten av 
lärarutbildningen sker.
-   Avdelningen för medier, ljudteknik och upplevelseproduktion är 
förlagd till Skellefteå och Musikhögskolan i Piteå.
    Avdelningen för musik, dans och teater har sina lokaler i 
Musikhögskolan i Piteå, med undantag för Teaterhögskolan, vars 
lokaler och verksamhet är nära knutna till Norrbottensteatern I Luleå.
Uppdragsutbildningar....

Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser

Samhällsbyggnad och naturresurser
 • Om oss
 • Nyheter och aktuellt
 • Kalendarium
 • SBN Pubikationer - 50 senaste
 • Avdelningar
 ◦ Arkitektur och vatten
 ◦ Byggkonstruktion och -produktion
 ◦ Drift, underhåll och akustik
 ◦ Geoteknologi
 ◦ Geovetenskap och miljöteknik
 ◦ Industriell miljö- och processteknik
 • Centrumbildningar/Stora forskningsmiljöer
 • Laboratorium och utr.
 • Uppdragsutbildning
 • Kontakta oss

    Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena; 
energi & råvaror, miljö, vatten & mat, hälsa, pandemier, demografi och 
säkerhet. SBN fokuserar på att möta flertalet av dessa utmaningar 
genom utbildning, forskning och innovationer för att bidra till 
utveckling av ett hållbart samhälle och en bättre värld för oss, vi som 
lever idag, och för kommande generationer.
    Universitetets gruv-, bygg- och miljöforskning finns samlad vid 
institutionen. Institutionen har ett exklusivt och framgångsrikt 
samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn, vilket bl a 
synliggörs genom att ca 70 % av vår forskning är externfinansierad.

Vid institutionen finns 18 forskningsämnen och 5 
forskarutbildningsämnen.
    Hos oss kan Du utbilda dig till civilingenjör inom Arkitektur, 
Brandteknik (påbyggnad brandingenjör), Industriell miljö- och 
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processteknik, Naturresursteknik samt Väg och vattenbyggnad; till 
Brandingenjör; till Högskoleexamen inom Bygg och anläggning, 
Samhällsbyggnad samt Ädelstensteknik, eller för en Master inom 
Geovetenskap, inriktning malmgeologi och miljögeokemi, samt Väg- 
och vattenbyggnad, inriktning jord- och bergbyggnad.
    Vår verksamhet kännetecknas att ett väl utvecklat internationellt 
samarbete med länder i alla världsdelar. Vi har en stark experimentell 
och tillämpad profil med många lab. Under år 2011 kommer vi att 
förbättra och utveckla vår labmiljö.
    Vi är ca 350 personer, varav ca 190 doktorander och drygt 50 
professorer, och ett 20-tal nationaliteter. Du hittar oss i C- och F-
husen på campusområdet i Luleå.

Samhällsbyggnad och naturresurser
 • Om oss
 ◦ Våra forskningsämnen
 ◦ Våra utbildningar
 ▪ Geografisk Informationsteknik, GIT
 ▪ Studievägledning SBN
 ▪ Företag som anställer våra studenter
 ▪ Bloggare
 ◦ Hitta oss - Karta
 ◦ Arbetsgruppen för utveckling av forskarutbildningen
 ◦ Gästföreläsningar SBN
 ◦ Besök en exjobbsredovisning
 ◦ Minikurser
 ◦ Betalning via formulär
 ◦ Studentföreningar vid SBN
 ◦ Programråd
 • Nyheter och aktuellt
 • Kalendarium
 • SBN Pubikationer - 50 senaste
 • Avdelningar
 ◦ Arkitektur och vatten
 ◦ Byggkonstruktion och -produktion
 ◦ Drift, underhåll och akustik
 ◦ Geoteknologi
 ◦ Geovetenskap och miljöteknik
 ◦ Industriell miljö- och processteknik
 • Centrumbildningar/Stora forskningsmiljöer
 • Laboratorium och utr.
 • Uppdragsutbildning
 • Kontakta oss
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Arkitektur
Vi tillbringar nästan hela livet i eller på bostäder, skolor, kontor, 
restauranger, butiker, industrier, vägar, gator, tunnelbanor, flygplatser 
och mycket annat. Civilingenjör Arkitektur är en utbildning för dig 
som vill vara med och utforma dessa miljöer. Läs mer och ansök »

Brandteknik
Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en 
effektiv och hållbar utveckling. Civilingenjörsutbildningen i 
Brandteknik är en påbyggnadsutbildning på 90 hp för dem som redan 
har en Brandingenjörsexamen  Läs mer och ansök »

Industriell miljö- och processteknik
En av de största utmaningarna vår värld står inför är omställningen till 
ett hållbart samhälle. Människan kan inte fortsätta förbruka jordens 
resurser som idag vilket gör att ny mer miljövänlig framställning krävs 
av de produkter som samhället efterfrågar.  Läs mer och ansök »

Naturresursteknik
Naturresursteknik är ett teknikområde som i ordets rätta bemärkelse är 
globalt. Som civilingenjör med inriktning MALM OCH MINERAL 
eller MILJÖ OCH VATTEN har du fått kunskaper, metoder och 
verktyg för att bidra till en hållbar samhällsutveckling med ett klokt 
nyttjande av jordens resurser.  Läs mer och ansök »

Väg- och vattenbyggnad
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad är utbildningen för dig som vill 
bygga framtidens samhälle. Du får en gedigen kunskap inom 
ämnesområden som är viktiga för bygg- och anläggningsindustrin. 
Läs mer och ansök »

Bygg och anläggning
Bygg och anläggningsbranschen har ett stort antal yrken på olika 
nivåer. Åldersstrukturen inom branschen medför att personalavgång-
arna är större än antalet utbildningsplatser under de kommande åren. 

Läs mer och ansök »

Samhällsbyggnad
För dig som vill arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom: 
● Infrastruktur 
● Miljö 
● Samhällsplanering 
Utbildningen riktar sig mot en yrkesverksamhet inom framförallt 
konsultbranschen och offentliga myndigheter.  Läs mer och ansök »

Bergsskoletekniker - Berg- och anläggningsindustri
Utbildningen till Bergsskoletekniker omfattar 120 högskolepoäng. Den 
ger den generella kompetens som efterfrågas för kvalificerade arbeten i 
industrin.  Läs mer och ansök »

Berg- och anläggningsteknik
Denna treåriga utbildning kan leda till många olika befattningar i 
industrin. Några exempel är planerare, arbetsledare, inköpare, 
försäljare, produktionschef och teknikchef inom gruv-, mineral- och 
anläggningsindustrin samt stenindustrin.  Läs mer och ansök »
Berganläggningsteknik
Det pågår flertalet stora gruv- och tunnelprojekt i Sverige idag. Den 
svenska gruvsektorn karaktäriseras av avancerad världsledande teknik, 
stor efterfrågan på kompetent personal samt goda prognoser för 
framtida tillväxt. Läs mer och ansök »

Ädelstensteknik
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom ädelstens- och 
guldsmedsindustrin. Under dina två studieår blandar du teoretiska 
kurser med praktiska. Du får kunskaper i ädelstenslära, geologi, 
mineralogi, kemi, metall- och stenbearbetning, slipteknik, infattnings- 
och guldsmedsteknik, företagsekonomi och entreprenörskap. 
Läs mer och ansök »
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Brandingenjör
Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en 
effektiv och hållbar utveckling. Brandingenjörens arbetsuppgifter 
spelar en avgörande roll för hur väl detta lyckas speciellt när det 
oönskade inträffar. Läs mer och ansök »

Master Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi
This masters programme in exploration and environmental 
geosciences is unique in its character and will provide the students 
with a cutting edge knowledge in exploration and mining techniques 
and in environmental geochemistry, e.g. mine waste mitigation and 
geohydrology. Läs mer och ansök »

Master Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad
This two-year international university programme leads to a M.Sc. 
Degree in Civil Engineering with specialization in Mining and 
Geotechnical Engineering from Luleå University of Technology. The 
objective is to provide you with scientifically founded engineering 
tools and skills in modern mining and geotechnical engineering. 
Läs mer och ansök »

Institutionen för system- och rymdteknik

System- och rymdteknik
 • Om oss
 ◦ Våra utbildningar
 ◦ Våra forskningsämnen
 • Nyheter och aktuellt
 • Avdelningar
 • Centrumbildningar
 • Laboratorium och utrustning
 • Kalendarium
 ◦ Disputationer och licentiatseminarier
 ◦ SRT-seminarier
 • Kontakta oss

    Institutionen för system- och rymdteknik är den institution som 
utbildar och forskar inom områden som mobila datorsystem, 
signalbehandling och rymdteknik.
    Hos oss kan du utbilda dig till civilingenjör inom teknisk fysik och 
elektroteknik, datateknik eller rymdteknik eller till systemvetare. Vi 
driver även en internationell Masterutbildning inom Erasmus 
Mundussamarbetet som heter SpaceMaster.
    Vi är 160 personer varav 60 doktorander, 55 lärare och forskare, Du 
hittar oss fysiskt i A-huset på campusområdet i Luleå, på Rymdcampus 
i Kiruna, på Skellefteåcampus och i Boden på Skapa.

Institutionen är även värd för följande centrumbildningar
 • CDT - Centrum för distansöverbryggande teknik
 • LDB – Centrum för Långsiktigt digitalt bevarande
 • ProcessIT Innovations
SRT-seminarier
Vi presenterar vår forskning på seminarier som hålls onsdagar kl. 13 i 
A109 (Luleå campus) och sänds via Adobe Connect. Alla är 
välkomna!SRT-seminarier: schema och inspelningar
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Europeisk storsatsning på djupa gruvor
Under fyra år ska tio Europeiska länder samarbeta kring forskning om 
den stora utmaningen för gruvbranschen - de allt djupare gruvorna. 
Det här är det hittills mest omfattande europeiska forskningsprojektet 
som är riktat direkt mot gruvindustrin. Projektet I2Mine har en budget 
på 250 miljoner kronor – Luleå tekniska universitet intar en ledande 
roll. Läs mer »

Bättre trafiksäkerhet med ny metod att förutse väglag
En ny teknik och metod för att klassificera och beskriva olika 
vägförhållanden har tagits fram av forskare inom kompetenscentret 
CASTT vid Luleå tekniska universitet. Med hjälp av teknik i form av 
sensorer och olika klassificeringsmetoder som forskarna utvecklat kan 
trafiksäkerheten höjas  Läs mer »

LTU-forskare med i franskt/indiskt satellitprojekt
Onsdagen den 12 oktober 2011 sändes fyra satelliter upp från indiska 
Sriharikota, varav den ett ton tunga Megha-Tropiques, med betydelse 
för klimatforskningen, placerades i sin bana.  Forskaren Mathias Milz 
vid Luleå tekniska universitets rymdforskning i Kiruna ingår i ett 
Internationellt forskarteam som kommer att få använda data från 
satelliten.  Läs mer »

Teknikvetenskap och matematik

Teknikvetenskap och matematik
 • Nyheter och aktuellt
 • Utbildning
 • Avdelningar
 ◦ Träteknologi
 ◦ Matematiska vetenskaper
 ◦ Energivetenskap
 ◦ Material- och solidmekanik
 ◦ Maskinelement
 ◦ Materialvetenskap
 ◦ Strömningslära och experimentell mekanik
 ◦ Produkt- och produktionsutveckling
 • Centrumbildningar
 ◦ Centre for Automotive Systems Technologies and 

Testing
 ◦ Centrum för högpresterande stål -CHS
 ◦ Composite Centre Sweden (CCSWE)
 ◦ Svenskt förgasningscentrum SFC
 ◦ TräCentrum Norr TCN
 ◦ VINNEXC Fastelaboratoriet
 • Om oss
 • Kontakta oss

    Institutionen för teknikvetenskap och matematik är en ämnesmässigt 
bred institution med många framgångsrika forskargrupper, erkända 
utbildningsprogram och uppskattade lärare. Vi har ett väl utvecklat 
samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som 
studentprojekt. 
    Vi bedriver forskning inom 19 forskningsämnen och 6 centrumbild-
ningar. Vår forskning innefattar bland annat materialvetenskap om trä, 
kompositer och metaller. Det kan gälla frågor som processer vid 
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förgasning och förbränning och hur man kan optimera konstruktioner 
med avseende på funktion och produktion.
    Bland våra civilingenjörsprogram finns Hållbar energiteknik och 
Maskinteknik. Vi har ett internationellt program inom Materialteknik 
och bland de senast tillkomna programmen finns högskoleingenjör i 
Elkraftteknik. Det goda samarbetet med industrin ger studenterna 
möjlighet att arbeta med skarpa projektuppgifter i sin utbildning.

Våra utbildningar
Våra forskningsämnen

LTU-studenter fick göra biltester med experthjälp
En vacker vårvinterdag i veckan fick en grupp studenter från Luleå 
tekniska universitet åka till Arjeplog och lära sig hur moderna 
bilsystem fungerar och hur man testar dem. På Colmis 
biltestanläggning, och med Saab-experter som instruktörer, fick de 
prova på hur riktig biltestning går till  Läs mer »

Studenter hjälper LKAB öppna ny gruva
I en projektkurs vid Luleå tekniska universitet har en grupp LTU-
studenter hjälpt LKAB genom att bidra med viktigt underlag till 
företagets projektering av en ny gruva i Mertainen sydost om Kiruna. 
Studenterna har utvecklat ett interaktivt verktyg där ingångsvärden kan 
ändras vilket ger LKAB aktuell information om ekonomi och 
energiförbrukning för gruvan Läs mer »

LTU leder Vetenskapsrådets matematikgrupp
Lars-Erik Persson, professor i matematik vid Luleå tekniska 
universitet har utsetts till ordförande i Vetenskapsrådets 
beredningsgrupp för matematik och teknisk matematik. 
Vetenskapsrådet är en viktig nationell forskningsfinansiär och 
handlägger varje år ca 6000 ansökningar som bedöms efter 
vetenskaplig kvalitet och kompetens.  Läs mer »

Utbildning.

 • Snön finns i norr
 • Studera på LTU
 • Program
 • Kurser
 • Sök program/fristående kurser
 • Beställ utbildningskatalog
 • Ny student - du som kommit in
 • Studentwebben (internt)
 • Utlandsstudier vid LTU
 • Karriär och framtid
 • Alumn

Forskning
 • Forskning vid LTU
 • Prioriterade områden
   • I fokus just nu
 • Forskningsämnen
 • Centrumbildningar
 • Forskningsnyheter
 • Publikationer
 • Kalendarium
 • Akademisk högtid
 • Konferenser
 • Allians- och avtalsuniversitet
 • Utbildning på forskarnivå
 • Forskningsfinansiering
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Blekinge tekniska högskola
    371 79 KARLSKRONA  Tfn: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 50 57 
E-post: registrator@bth.se  Webb: http://www.bth.se/ 
 • Om BTH
 • Presentation
 • Rektor välkomnar
 • Bloggportalen
 • BTH:s vision
 • Fakta om BTH
 • Högskolans profil
 • Presentation av rektor
 • Organisation
 • Kontakta oss
 • Organisation
 • Beslutande organ
 • Kvalitets- och styrdokument
 • Kvalitetsarbete
 • Campusområden
 • Våra campusområden
 • Vägbeskrivningar
 • Campus Gräsvik
 • Campus Karlshamn
 • Nyheter
 • Pressrum (för press)
 • Kalendarium
 • Nyheter
 • Jobba hos oss
 • Lediga tjänster
 • Tillgänglighet
 • Teckenspråk
 • Lättläst
 • Om webbplatsen
 • Övrigt

 • Högskolestyrelsen
 • Alumni
 • Miljöledning
 • Akademisk högtid
BTH - med tydlig profil
    Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast 
profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv 
kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar 
tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa 
och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning 
och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för 
såväl studenten, läraren som forskaren.
    BTH startade 1989 och har idag drygt 8 500 registrerade studenter 
och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom 
vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom 
områdena IT med tillämpningar och Planering och management.
    Huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya 
lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn 
ligger även det vid havet.
    Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och 
samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl 
regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en 
tredjedel av vår verksamhet.
    Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
BTH:s vision
   Blekinge Tekniska Högskola är en globalt attraktiv kunskapscommu-
nity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.
 BTH:s uppgift
   Blekinge Tekniska Högskolas uppgift är att bidra till hållbar tillväxt i 
Sverige och till utvecklingen av Europa och övriga världen, nu och i 
framtiden. Det ska ske genom högkvalitativ utbildning och forskning 
för att tillhandahålla en vetenskaplig och teknologisk kunskapsbas och 
bidra till kompetensförsörjning inom tillämpad IT och innovation för 
ett hållbart samhälle
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Organisation
    Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast 
profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv 
kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar 
tillväxt.

Ledning
Högskolestyrelse 
Högskolans ledningsenhet 
Fakultetsnämnd 
Utbildningsnämnd 

Sektioner
Sektionen för datavetenskap och kommunikation 
Sektionen för hälsa 
Sektionen för ingenjörsvetenskap 
Sektionen för management 
Sektionen för planering och mediedesign 

Enheter
Bibliotek 
Förvaltning 

Centrumbildningar
BTH Innovation
Konfuciusinstitutet, BTHCI

Utbildning

 • Utbildning
 • Program
 • Civilingenjör
 • Elektroteknik
 • Ekonomi, samhälls- och beteendevetenskap
 • Fysisk planering
 • Hälsa, vård och hälsoteknik
 • Informationssäkerhet
 • Maskinteknik
 • Programvaruteknik och datavetenskap
 • Upplevelse, spel och digitala medier
 • Kurser
 • Distansstudier
 • Utbildningskatalog
 • Möt en BTH:are
 • Studentliv
 • Vägledning
 • Funktionshinder
 • Anmälan och antagning
 • Studera utomlands
 • Hitta till BTH
 • Hitta utbildning

     Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en tydligt profilerad 
högskola som valt att gå sin egen väg. Vår profil är tillämpad IT och 
innovation för hållbar tillväxt. Här finns, förutom en stor bredd inom 
teknikutbildningarna, även ekonomi, samhällsvetenskap, vård samt 
språk och kultur.
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TYDLIGT PROFILERAD HÖGSKOLA
    Alla utbildningar vid BTH ska påtagligt tillämpa och vidareutveckla 
IT. Därför finns IT med som en naturlig ingrediens i alla BTH:s 
utbildningar. När du kommer ut med din examen tar du IT som en 
självklarhet och kan börja jobba direkt.
    Vi har även valt att anlägga ett hållbarhetsfokus på allt vi gör. När 
du lämnar BTH kommer du att ha nytta av att du studerat på en 
högskola som tar hållbarhet på allvar och som tänker framåt.

VAD HÄNDER EFTER UTBILDNINGEN - IN REAL LIFE?
Syftet med din utbildning är att du ska skapa dig en karriär inom det 
område du valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer 
under utbildningen utan även på vad som händer efter den, genom täta 
kontakter med näringslivet och det omgivande samhället. På det sättet 
får du, redan under din studietid, inblick i ditt framtida yrke och 
möjliga framtida arbetsgivare. Möt en alumn här

KARRIÄRCENTER
   Under din utbildning tränas du i olika moment som har stor 
betydelse den dag du börjar söka jobb. För att hjälpa dig extra inför 
arbetslivet finns BTH Career Center. De erbjuder karriärvägled-
ningssamtal och olika former av jobbsökarservice. De skapar också 
mötesplatser där arbetsgivare och studenter kan träffas.
Läs mer om Career Center

DET INTERNATIONELLA BTH
När du studerar vid BTH befinner du dig i en internationell miljö som 
ger dig möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk inför 
framtiden. Vi erbjuder utbildningar med internationella inslag och 
möjlighet till utlandserfarenhet. Vi har ett nätverk med mer än 90 
universitet över hela världen.
    Du kan välja att byta ut upp till två terminer av din utbildning mot 
studier vid ett utländskt universitet som du kan tillgodoräkna i din 
examen. Väljer du att studera inom våra utbytesprogram kan du få ett 
stipendium. Läs mer om utlandsstudier

Civilingenjör - vid teknikutvecklingens framkant

    Civilingenjör är utbildningen för dig som vill utveckla 
framtidens teknik. Det är en bred utbildning som ger dig 
möjlighet till ledande jobb inom industrin. Som civilingenjör blir 
du eftertraktad både i Sverige och internationellt.
    Världen står inför många utmaningar som kräver nytänkande 
lösningar som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. 
Framtidens civilingenjörer kommer att spela en viktig roll i att 
utveckla dessa lösningar.
   Som civilingenjör har du en helhetssyn på teknik och ledarskap. Ofta 
arbetar civilingenjörer med utveckling av nya produkter och att leda 
projekt. Du kan också arbeta med till exempel forskning, undervisning 
och teknikinformation.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
    Civilingenjörsutbildningar är femåriga och ger en kombination av 
både breda och djupa kunskaper. De första åren läser du allmänna 
kurser i till exempel matematik och fysik, samt kurser som är speciella 
för det program du valt. De sista två åren profilerar du dig genom att 
fördjupa dig inom ditt valda område.... 

STARK FORSKNING OCH VÄLETABLERAT SAMARBETE 
MED INDUSTRIN 
    BTH har ett nära samarbete med företag i regionen som Ericsson, 
Telenor, Kockums och Dynapac. Detta innebär att ingenjörer från 
industrin är med som handledare i kurser och projekt. Dessutom finns 
möjlighet att tillbringa en del av din studietid utomlands, till exempel i 
Frankrike, Tyskland, USA eller i Kina.
    BTH är en av de ledande tekniska högskolorna ifråga om forskning 
inom telekommunikation och signalbehandling, programvaruteknik 
och spelutveckling samt produktutveckling med inriktning på hållbar 
utveckling.
    Våra civilngenjörer får i stor utsträckning jobb direkt efter examen 
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inom sitt specialområde. Idag har företag problem med att få tag i 
tillräckligt många kvalificerade ingenjörer.

VALMÖJLIGHET
     BTH:s utbud av civilingenjörsprogram ger dig stora valmöjligheter: 
    - Ecodesign och innovation är en ny utbildning med tydligt 
miljöfokus som integrerar kunskaper om en ekologiskt hållbar 
utveckling av teknik och innovationer.
    - Data- och elektroteknik innebär en specialisering på 
telekommunikation, signalbehandling, programvaruteknik eller teknisk 
datavetenskap. 
    - Datorsäkerhet är en unik utbildning som både ger en bred 
datateknisk utbildning och en spetskompetens i datorsäkerhet.
    - Industriell ekonomi innehåller både tekniska och ekonomiska 
ämnen med fokus på affärsutveckling och ledarskap.
    - Maskinteknik ger en bred teknisk utbildning med fokus på 
konstruktion och hållbar utveckling av nya produkter.
    - Spel- och programvaruteknik ger en spetsutbildning inom 
spelutveckling, men framför allt en bred programvaruutbildning så du 
kan arbeta inom vilken gren av databranschen som helst.
    Vilken civilingenjörsutbildning vid BTH du än väljer får du en 
examen som är eftertraktad och välkänd inom industrin och som ger 
dig möjligheter att avancera snabbt. Välkommen till oss på BTH!

Program
 • Civilingenjör i datateknik och elektroteknik 300 hp
 • Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp
 • Civilingenjör i ecodesign och innovation 300 hp
 • Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp
 • Civilingenjör i maskinteknik 300 hp
 • Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp

Elektroteknik - teori och praktik i kombination ger dig 
konkurrenskraft

   I dagens samhälle är det mycket viktigt med tillgång till kommu-
nikationsmöjligheter av olika slag var helst man befinner sig. De 
ökande kraven på kvalitet och snabbhet i kommunikationen ger 
ett behov av ständig teknikutveckling.
    Med kunskaper i elektroteknik kan du arbeta med teknikutveckling 
inom till exempel mobiltelefonisektorn, telekommunikations- eller 
upplevelseindustrin. Våra utbildningar ger dig inte bara en teoretisk 
kunskapsbas utan tränar dig även i att använda dina kunskaper 
praktiskt. På så vis stärker du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
    Elektroteknik är ett av BTH:s mest väletablerade ämnen, både vad 
det gäller forskning och utbildning. Vi ger elektrotekniska program på 
både grundläggande och avancerad nivå samt på forskarnivå, det vill 
säga högskole-, högskoleingenjörs-, kandidat-, master- samt 
doktorandutbildning. Det innebär att om du är intresserad av 
elektroteknik så kan du gå hela vägen från årskurs ett till en färdig 
doktorsexamen hos oss.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM STUDENT
    Vi jobbar hårt med anställningsbarhet och ingenjörsmässighet på 
våra utbildningar. Det är mycket viktigt med kunskap om 
bakomliggande teorier samt hur man tillämpar dessa i praktiken. Då 
blir du attraktiv på arbetsmarknaden efter din utbildning. Ett moment 
som visar vår strävan efter detta är att vi inom elektroteknik driver en 
"CISCO Local Academy". CISCO är en av världens största tillverkare 
av nätverksutrustning. Våra utbildningar inom datakommunikation och 
nätverksteknik ger dig kompetens som motsvarar CISCO:s 
industricertifikat "Cisco Certified Network Associate" och möjlighet 
att senare certifiera dig....
    För att uppnå ingenjörsmässighet i utbildningen och få erfarenhet av 
processen att gå från idé till prototyp lägger vi stor vikt vid praktiska 
projektkurser i våra program. Dessa kurser ger dig nyttig erfarenhet 
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och möjlighet att praktiskt testa det du lärt dig på de teoretiska 
kurserna.

FORSKNING
   Inom ämnet elektroteknik har vi ett flertal starka forskningsområden: 
   - Telekommunikationssystem (bland annat internet och mobila   
    tjänster)
   - Tillämpad signalbehandling (bild-, ljud- och vibrationsbehandling) 
   - Radio- och telekommunikation (mobil- och satellitkommunikation) 
   - Radar (positionering och identifiering) 
  - Antenndesign

     Eftersom vi har en aktiv forskning inom området elektroteknik så 
innebär det att våra utbildningar på alla nivåer är baserade på 
internationellt erkänd forskning. Tack vare att forskningsresultat från 
vår pågående forskning integreras i utbildningarna och att vi strävar 
efter att kombinera teori med praktik har vi kunnat skapa moderna och 
högintressanta program. Detta gör våra studenter mycket efterfrågade 
på arbetsmarknaden efter sin examen.

ARBETSMARKNAD
    Arbetsmarknaden för personer med utbildning inom elektroteknik är 
mycket god både nationellt och internationellt. I Sverige råder brist på 
ingenjörer. Som ingenjör arbetar du mycket med människor i olika 
typer av utvecklingsprojekt och samverkar med många personer. Det 
är viktigt att ha goda kontakter med kunderna för att kunna skapa nya 
produkter.
    Arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande. Du kan arbeta till 
exempel som teknisk projektledare, systemarkitekt, programmerare 
eller testingenjör. Dagens ingenjörer har en global arbetsmarknad där 
du själv avgör hur mycket du vill resa inom jobbet.
    Våra utbildningar ligger mitt i TelecomCity som består av ett 
femtiotal branschledande företag som utvecklar bland annat mobila 
lösningar och trådlösa tjänster. Arbetsmarknaden är väldigt stor för 
ingenjörer inom elektroteknik och framtiden ser mycket ljus ut med ett 

stort antal intressanta arbeten att välja mellan efter examen.

EN RÖST FRÅN ARBETSLIVET
    - Min utbildning, en kandidatexamen i datateknik och en 
magisterexamen i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling 
som påbyggnad, har gett mig en stabil verktygslåda för de jobb jag 
haft sedan jag avslutat min utbildning. Det har varit en bra mix med 
teoretiska baskunskapskurser för att skapa verktygslådan blandat med 
mera "hands on"-kurser där man fått möjlighet att använda verktygen. 
På en lite mindre högskola får man dessutom en bättre kontakt med sin 
sektion, vilket ger en större inblick i verksamheten.

Program
 • Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 180 hp
 • Automationsteknik 120 hp
 • Magisterprogram i elektroteknik med inriktning 

signalbehandling 60 hp
 • Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot 

radiokommunikation 120 hp
 • Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot 

signalbehandling 120 hp
 • Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot 

telekommunikationssystem 120 hp
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Ekonomi, samhälls- och beteendevetenskap - med människan och 
samhället i centrum

    Kan man verkligen läsa annat än tekniska ämnen vid en teknisk 
högskola? Ja, i varje fall vid Blekinge Tekniska Högskola där vi 
inom Sektionen för management erbjuder flera program och ett 
brett urval av fristående kurser inom ekonomi och samhällsveten-
skap.
    Hos oss kan du som är intresserad av att förstå hur företag och andra 
organisationer i samhället fungerar eller hur människor och grupper 
agerar och samspelar, hitta olika utbildningar. I vårt utbud finner du 
såväl ekonomprogram med huvudämne företagsekonomi som sam-
hällsvetarprogram med sin ämnesmässiga grund i pedagogik, psyko-
logi eller sociologi. 

ÄMNESMÄSSIG MÅNGFALD
    Inom Sektionen för management finns BTH:s ekonomiska och 
samhällsvetenskapliga utbildningar...
    Oavsett om du studerar ekonomi, pedagogik, psykologi eller 
sociologi möter du lärare med specialistkunskaper inom andra ämnen. 
Sådana ämnesöverskridande möten ger nya infallsvinklar och utgör en 
grund för att bättre förstå och hantera den komplexitet och föränder-
lighet som utmärker dagens informations- och kunskapssamhälle.

STUDIEMILJÖN
    Mångfald utmärker den grupp av studenter som finns vid sektionens 
utbildningar. Andelen internationella studenter är stor, framförallt 
inom våra utbildningar på avancerad nivå. I denna blandade 
studentmiljö kan du knyta kontakter som du kan ha nytta av i ditt 
framtida yrkesliv.
    Den lilla högskolans format har många fördelar. Du finner dig 
snabbt tillrätta bland dina studiekamrater och du får lätt kontakt och en 
bra relation med dina lärare, administratörer och studievägledare.
    BTH har en aktiv studentkår som arbetar för dig som student, såväl 
studiefackligt som studiesocialt. 

OMVÄRLDSKONTAKTER
    Via gästföreläsningar, projektsamarbete, studiebesök och 
arbetsplatsanknutna studier får du pröva dina teoretiska kunskaper i 
den praktik som du senare ska verka i. Genom att arbeta i genuina 
samarbetsprojekt med arbetsgivarna under utbildningstiden får du får 
ett kvitto på att dina kunskaper är relevanta och användbara. Du får 
alltså redan under din utbildning utveckla en affärsidé som kan leda till 
att du efter din utbildning startar ett eget företag.

PROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER
    Inom ett program följer du en snitslad bana av kurser som leder 
fram till en kandidat-, eller magisterexamen med en viss inriktning. På 
så sätt kan du vara säker på att du får en utbildning som motsvarar 
kraven inom ett visst område. Tycker du att våra program ligger vid 
sidan av dina intressen kan du skapa en egen profil på utbildningen 
genom att välja fristående kurser.

Program
 • Ekonom online 180 hp, helfart
 • Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 180 

hp
 • MBA-programmet 60 hp, campus, helfart
 • MBA-programmet 60 hp, halvfart
 • Samhällsvetarprogrammet för lärande,utveckling & 

kommunikation 180 hp, campus
 • Samhällsvetarprogrammet för lärande,utveckling & 

kommunikation 180 hp, distans
 • Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och 

kommunikation 60 hp
 • Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och 

kommunikation 60 hp
 • Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp
 • Masterprogram i entreprenörskap och innovation 120 hp
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Fysisk planering- planering och gestaltning för vår livsmiljö

    Vid Sektionen för planering och mediedesign vid BTH finns 
Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt. Programmet 
heter Fysisk Planering och är unik i sin inriktning mot praktisk, 
gestaltande planering av fysisk miljö. Du lär dig även juridik, 
form och kommunikation. Programmet har en bred förankring i 
vetenskap och professionellt kunnande på planeringsområdet. Det 
finns stor efterfrågan på planerare med denna inriktning.
    Vår fysiska miljö är resultatet av naturlandskapets utveckling 
genom långa tidsrymder och människors byggande för att tillgodose 
sina behov. De som ska arbeta med den fysiska miljön behöver breda 
kunskaper och förmåga att samarbeta med olika grupper av människor 
i samhället. Därför har vi inrättat denna utbildning i fysisk planering.     
    Det är här vi utbildar planeringsarkitekter som det finns stor 
efterfrågan på. Kommunernas planeringskontor, länsstyrelser, statliga 
verk, konsultföretag med flera, väntar på att du ska bli klar med din 
examen och börja arbeta hos dem.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM STUDENT
Du lär dig utarbeta förslag till omvandling av bebyggelse och landskap 
och presentera dem på ett attraktivt sätt, i ord och bild, med analog och 
digital teknik. Kunskapsbredden och inriktningen på gestaltning av 
hela miljöer gör att utbildningen ingår bland Sveriges arkitektutbild-
ningar. Efter kandidatexamen får du bli medlem i yrkesorganisationen 
Sveriges arkitekter med yrkestiteln Planeringsarkitekt....

STUDIEMILJÖ
    Studiemiljön är anpassad för projektarbeten individuellt eller i 
grupp. Du har under de första årskurserna tillgång till eget ritbord i 
ritsal, vilket gör att du kan föra intressanta diskussioner med 
kurskamrater och lärare. Du har tillgång till datorsalar med avancerade 
program för att visualisera och presentera dina idéer. 
    Lärarna ger dig personlig handledning, kallar in gästlärare och 

specialister, som ger dig underlag och inspiration för ditt arbete. 
Du förväntas komma med egna idéer om hur framtidens städer och 
landskap skall formas. Men du måste också hämta kunskaper på 
många områden och motivera dina förslag. Under studietiden görs 
flera studieresor inom och utom Sverige. Bredden i utbildningen och 
lärarnas olika bakgrund gör att utbildningen får karaktären av 
planeringshögskola.

FORSKNING
    Hälften av lärarna har forskarutbildning. De driver forskningspro-
jekt inom miljökonsekvensbedömning, boendesegregation, genus-
aspekter på planering, stadsbyggnadshistoria med mera. Hälften av 
deras tid ägnas också grundutbildningen.

VALMÖJLIGHET
    Efter tre år får du en kandidatexamen i fysisk planering och kan gå 
vidare till en tvåårig masterutbildning inom eller utanför Sverige. På 
programmet kan du fördjupa din kompetens som mångsidig 
planerings-arkitekt eller specialisera dig på miljöfrågor, regionala 
frågor, europeisk planering eller urban design i internationella 
sammanhang. På arbetsmarknaden finns möjligheter att specialisera 
sig hos arbetsgivare av många olika slag - eller starta egen verksamhet.

Program
 • Fysisk planering 180 hp
 • Magisterprogram i Europeisk planering och regional 

utveckling 60 hp
 • Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling 

120 hp
 • Masterprogram i Fysisk planering 120 hp
 • Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban 

design i Kina och Europa 120 hp
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Hälsa vård och hälsoteknik - morgondagens vårdare, framtidens 
specialister

    Utbildningar inom vård, hälsa och teknik passar dig som är 
intresserad av att på olika sätt arbeta med människors hälsa och 
ohälsa utifrån perspektiven omvårdnad och folkhälsovetenskap. 
Hälsoteknik passar dig som vill ha en bred teknisk kunskap 
samtidigt som du lär dig hur teknik kan användas i ett hälsoper-
spektiv. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och du 
har dessutom en bra grund för fortsatta studier.
    Omvårdnad och folkhälsovetenskap passar dig som exempelvis är 
intresserad av att läsa till sjuksköterska eller vill arbeta med folkhälso- 
och hälsofrämjande arbete. Vad som gör omvårdnad och 
folkhälsovetenskap extra intressant är att det går att närma sig det från 
flera olika håll och ämnesområden. Du kan också studera hur teknik 
kan användas i ett hälsoperspektiv för att möta olika människors och 
verksamheters behov. På BTH finns idag möjlighet att under din 
studietid göra viss del av din utbildning i ett annat land....

STUDIEMILJÖ
    Något vi värnar om är att låta dig som student redan i utbildningen 
komma nära den verksamhet som du i framtiden kan tänkas arbeta 
inom. För att skapa ett bra inlärningsklimat för dig som sjuksköterske-
student, finns kliniska utbildningsenheter (KUB:er), där du kan full-
göra delar av din utbildning. Dessa enheter utgör en del av en vårdav-
delning och är en värdefull erfarenhet för dig som student.
   Utbildningar som ingår i området hälsa, vård och hälsoteknik: 
- Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
- Specialistutbildningar

FORSKNING
    På BTH finns flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom 
omvårdnad, folkhälsovetenskap och tillämpad hälsoteknik. Här finns 
forskarutbildning inom tillämpad hälsoteknik som är ett spännande 
ämne som inbegriper studier av hur hälsa ur ett individ- och/eller 

populationsperspektiv direkt eller indirekt kan relateras till tillämpning 
av teknik. Vi samarbetar i stor utsträckning med näringsliv och 
landsting. Som student på BTH kommer det att finnas möjligheter att 
vara delaktig i utvecklingen av detta framtidsområde genom 
exempelvis projekt- och examensarbeten.

Program
 • Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
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INFORMATIONSSÄKERHET - bland virus och maskar

    Informationssäkerhet passar dig som vill ha en eftertraktad 
utbildning inom säkerhetsområdet där du redan under studietiden 
får experimentera i verklighetstrogen miljö och möjlighet att vara 
med och skapa framtidens säkerhetsprodukter och tjänster.
    Samhället blir allt mer beroende av säkerhet i takt med att informa-
tionsberoendet ökar. Företag och privatpersoner blir ofta utsatta för 
attacker i form av virus och dataintrång, vilket minskar vår känsla av 
trygghet. För att undvika problem har vi lärt oss att säkerhetskopiera, 
uppdatera våra virusprogram och ha handlingsberedskap för kritiska 
funktioner. Det medför att behovet av personal med kunskap inom 
både säkerhet och avancerad IT kraftigt ökar.

HÖGSKOLA I FRAMKANT
    Med högskoleingenjörsprogram, kandidatprogram, ett civilingen-
jörs- program och distanskurser har BTH utbildat fler studenter inom 
området än något annat lärosäte. På BTH ser vi säkerhet ur ett brett 
perspektiv där samspelet mellan människa, organisation och teknik 
utgör grunden i säkerhetsverksamheten.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM STUDENT
    Området växer ständigt och samhället utsätts hela tiden för olika 
typer av risker och hot. Det medför att den framtida arbetsmarknaden 
bedöms som god eftersom industrin ser informationssäkerhet som en 
förutsättning för att kunna genomföra affärer....
     Som student vid BTH har du goda möjligheter att skaffa dig 
konkurrenskraftig kompetens inom säkerhetsområdet på kandidat-, 
master- och forskarnivå.
    Vi erbjuder dig flera olika studieinriktningar på din 
säkerhetsutbildning: strategisk säkerhet (inklusive IT-juridik), 
programvarusäkerhet, nätverkssäkerhet, säkerhetsteknik (larm- och 
sensorsystem) och ett civilingenjörsprogram i datorsäkerhet.

FLERA INRIKTNINGAR OCH PROGRAM
    Som första högskola i landet startade BTH 2008 ett tvåårigt 
program inom området säkerhetsteknik. Utbildningen, som leder till en 
högskoleexamen, innehåller en stor del praktiska kunskaper om bland 
annat övervaknings- och larmsystem samt analysövningar av risker 
och hot mot företag och personer.
    BTH startade även ett civilingenjörsprogram i datorsäkerhet hösten 
2009. Syftet med programmet är att utbilda datortekniker med 
specialistkompetens inom säkerhet. Det innebär att du som student 
kommer att få lära dig att utveckla, driftsätta, underhålla samt 
avveckla komplexa datorsystem på ett säkert och tillförlitligt sätt. 
Dessutom lär du dig att förebygga, upptäcka och åtgärda både tekniska 
problem och kriminellt beteende.

LABBVERKSAMHET
    För att förebygga, upptäcka och hantera attacker och intrång av 
olika slag behövs kunskap som du får genom att varva teori med 
praktik under din utbildning. Därför är laborationsverksamhet viktiga 
inslag i våra kurser.

FORSKNING
    På BTH finns flera etablerade forskargrupper inom området 
informationssäkerhet. Delar av vår forskning sker i samarbete med 
andra säkerhetslaboratorier i Europa och USA. Det finns även en stark 
koppling mellan forskning och utbildning på grundnivå vid BTH.

Program
 • IT-säkerhet 180 hp
 • Säkerhetsteknik 120 hp
 • Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp
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Maskinteknik - konstruera för en bättre framtid

    Ditt breda kunnande som färdigutbildad maskiningenjör gör att 
du kan vara yrkesverksam inom en mängd olika områden och ha 
mycket varierande arbetsuppgifter. Du kan vara med och konstru-
era produkter och processer, hjälpa till att lösa miljöproblem runt 
om i världen eller leda tekniska projekt. Möjligheterna är många.
    Maskintekniska tillämpningar hittar vi inom de flesta områden. När 
du tar hissen, cyklar eller åker bussen till jobbet, spelar ett spel på en 
spelkonsol eller när man inom industrin tillverkar papper, bilar eller 
flygplan så finns det mängder av maskintekniska tillämpningar som 
döljer sig under skalet. Fortfarande utgör de maskintekniska företagen 
en betydande del av svenskt näringsliv.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM STUDENT
    På BTH är det nära till allt. Studerar du maskinteknik hos oss så 
arbetar du ofta i mindre grupper om 15-30 personer. Du har därmed 
möjlighet att få bra kontakt med dina lärare och övrig personal. Vi har 
också ett bra utbyte med det lokala näringslivet som är intresserat av 
att komma i kontakt med dig som student. I Karlskrona är det nära till 
allt och det är lätt att ordna samarbeten och studiebesök....

STUDIEMILJÖ
    Du kommer att studera i nybyggda lokaler med en fräsch 
studiemiljö, nära till hav och natur och med 20 meter till badbryggan. 
Vi har som mål att erbjuda våra studenter en trygg studiesituation där 
vi ser till varje enskild individs behov och försöker hjälpa till så 
mycket vi kan för att dina studier ska bli framgångsrika. Vi strävar 
också efter att ha praktiska moment i våra kurser för att exemplifiera 
användningen av den teori som behandlas.

HÅLLBAR UTVECKLING
    En viktig komponent i våra utbildningar är hållbar utveckling. Vi 
försöker bidra till ett framtida hållbart samhälle genom att låta 
hållbarhetsaspekterna vara ett viktigt inslag i våra utbildningar. Hållbar 

utveckling är också ett viktigt fokusområde för BTH som helhet.

FORSKNING
    På en högskola arbetar de flesta lärare också med forskning. 
Forskningen är viktig för att ha en kompetent lärarkår som är upp- 
daterade med de nyaste landvinningarna så att vi kan upprätthålla 
kvalitén i våra kurser. Inom maskinteknik bedriver vi forskning inom 
bland annat:
- Hållbar produktutveckling (leda och utföra produktutvecklings-   
   projekt på ett miljömässigt hållbart sätt)
- Akustik (undersöka material med ljud)
- Förpackningsteknik (styrka och hållbarhet hos pappersförpackningar) 
- Vattenskärning (skära olika material med en vattenstråle) 
- Mätteknik (mäta och diagnosticera vibrationer)

ARBETSMARKNAD
    Som maskiningenjör eller maskintekniker har du ett brett arbetsfält. 
Du kan lätt flytta dig mellan olika företag och branscher eftersom de 
kunskaper du har med dig är eftertraktade inom många områden. En 
snabb titt på några av våra redan utexaminerade studenter visar att 
många på förvånansvärt kort tid har fått mycket kvalificerade jobb.

Program
 • Produktutveckling 120 hp, halvfart
 • Produktutveckling 120 hp, helfart
 • Produktutveckling 180 hp, halvfart
 • Produktutveckling 180 hp, helfart
 • Utvecklingsingenjör i maskinteknik 180 hp
 • Civilingenjör i maskinteknik 300 hp
 • Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation 60hp
 • Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp
 • Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot 

strukturmekanik 120 hp
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Programvaruteknik och datavetenskap - skapa tanken i tekniken

    Programvaruteknik och datavetenskap passar dig som är 
intresserad av att veta mer om och vara med och utveckla den 
programvara som finns i så gott som alla prylar och tjänster som 
vi omger oss med i vår vardag. BTH har nära samarbete med 
industrin och under din utbildning kommer du att få prova på 
olika arbetsuppgifter som ditt framtida yrke kommer att 
innehålla.
    Programvara finns överallt i vår vardag. I våra bilar, 
hushållsapparater, mobiltelefoner eller biljettbokning på internet. För 
att utveckla högkvalitativ programvara krävs teknisk, datavetenskaplig 
kunskap. När du köper en ny mobiltelefon innehåller den mycket 
nyutvecklad teknik. När du använder en ny webbtjänst, till exempel 
YouTube eller Facebook, ligger ny teknik bakom tjänsten. För att 
utveckla programvara krävs dock inte bara teknisk kunskap, utan 
också förståelse för hur programmen används samt förmåga att driva 
utvecklingsprojekt.

VALMÖJLIGHET PÅ ARBETSMARKNADEN
Det finns många olika arbeten med en programvaruteknisk och 
datavetenskaplig utbildning. En del arbetar praktiskt med att hantera 
tekniken genom programmering eller testning, andra är projektledare 
eller chefer och deras arbetsdag är fylld av diskussioner med kunder 
och medarbetare....
    Systemutveckling kan ofta likställas med problemlösning vilket 
innebär att förståelse, kunskap och teknisk expertis blandas i 
innovativa, intressanta och framåtriktade möten och diskussioner för 
att finna och utveckla lämpliga lösningar.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM STUDENT
    BTH har lång erfarenhet av att undervisa i programvaruteknik och 
datavetenskap. Många kurser drivs som projekt i samarbete med 
industrin. Dessa projektkurser ger en mycket verklighetsnära 
utbildning. I projekt och praktiska moment får du prova på olika 

arbetsuppgifter som visar hur intressant och flexibelt ett yrke inom 
området kan vara.

FORSKNING OCH FÖRETAG
    En högkvalitativ och givande utbildning måste omges av en stark 
forskningsmiljö samt expansiva och produktutvecklande företag. BTH 
har Sveriges ledande forskare inom området med mängder av 
kontakter runt om i världen. Företag har, både nationellt och i 
regionen, ett nära samarbete med BTH både via forskningen och via 
grundutbildningen. Våra projektkurser bedrivs tillsammans med 
företag och de flesta studenter har erbjudande om arbete redan innan 
de slutat sina studier.

Program
 • International Software Engineering 180 hp
 • Software Engineering 180 hp
 • Webbprogrammering 180 hp
 • Data- och systemvetenskap 180 hp
 • Informationsteknologi 120 hp Helfart
 • Informationsteknologi 120 hp Halvfart
 • Masterprogram i Software Engineering 120 hp
 • Masterprogram i programvarukvalitet (co-op) 120 hp
 • Magisterprogram i datavetenskap 60 hp
 • Masterprogram i datavetenskap 120 hp
 • Masterprogram i Informatik 120 hp
 • Magisterprogram i Software Engineering 60 hp
 • Europeiskt masterprogram i Software Engineering 120 hp
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Spel, upplevelse och digitala medier - det handlar om berättelser
    Kunskapsområdet Spel, upplevelse och digitala medier - vi 
utbildar framtidens producenter, tekniker och analytiker. Vill du 
vara med och påverka utvecklingen?
    Det mesta i vår värld handlar om berättelser. Vi skapar hela tiden 
egna berättelser och tar samtidigt in andras berättelser med hjälp av 
våra datorer, mobiler och böcker, men även genom teven och radion. 
Idag är konsumenten i sin roll som användare också producent. 
Exempel på detta är Twitter, Bilddagboken, Facebook och World of 
Warcraft. 
    Sociala medier, mobil teknik och internet skapar plattformar för 
information och kommunikation som ställer nya krav på oss. Våra 
utbildningar handlar om just detta: att skapa, designa, producera och 
utveckla tekniskt - men också att analysera - berättelser, upplevelser av 
och med hjälp av digitala medier.
VALMÖJLIGHET
   Vi har samlat alla program som omfattar olika kulturella upplevelser 
och tekniska, estetiska uttryck i digitala miljöer i ett kunskapsområde, 
Spel, upplevelse och digitala medier....
    Här kan du identifiera dina medieintressen och din väg från start till 
examen oavsett om utgångspunkten är å ena sidan digital konst, kultur 
och kommunikation, eller å andra sidan produktion, interaktion, 
design, spel, grafik, programmering, teknik eller varför inte, en 
blandning av dem.
INTERNATIONELL KOPPLING
    Inom kunskapsområdet Spel, upplevelse och digitala medier har vi 
program som studenter från hela världen söker till. Utbildningen 
Digital kultur och kommunikation har utvecklats i samarbete med 
Georgia Institute of Technology i Atlanta, USA. Flertalet av våra 
utbildningar har kontinuerliga och etablerade studentutbyten med 
lärosäten i Europa, Asien och USA, inklusive det redan nämnda. Som 
student möter du självklart internationella föreläsare och forskare 
under din utbildning.

MODERN STUDIEMILJÖ
    Vi erbjuder en inspirerande studiemiljö med topputrustade bild- och 
konstnärsateljéer, ljudstudior samt teknik- och visningsrum för att du 
som student ska kunna prestera ditt bästa. Du kommer att få arbeta 
med det senaste inom tekniken och ambitiösa företag.

SPÄNNANDE FORSKNING
    Forskningen inom området Spel, Upplevelse och Digitala medier 
har flertalet fokus. Det handlar om allt från konstruktion av nästa 
generations spel med artificiell intelligens, till att titta på vad spelare 
tror sig fokusera på under spel kontra vad spelanalys visar att de 
fokuserar på, vilka känslor som uppstår och hur de förhåller sig till vad 
som sker i spelet. En del av spelforskningen sker i labb där vi bland 
annat mäter nätstörningars betydelse för upplevelsen samt hur spelet 
påverkar spelaren fysiskt.
    Vi forskar även på sociala medier och andra fenomen inom digitala 
medier. En viktig del av forskningen studerar hur litteraturens tema 
och former påverkas av digitala medier, till exempel nya framväxande 
genrer som bloggar, citizen journalism, hur ord- och bilduttryck i 
mobila medier hanteras, samspelet mellan teknisk innovation och 
kultur, samt hur virtuella världar som Second Life och World of 
Warcraft förändrar hur vi uppfattar och formar vår identitet.

Program
 • Basår i digitala medier 30 hp
 • Spelprogrammering
 • Technical artist i spel 180 hp
 • Digital ljudproduktion 180 hp
 • Digital bildproduktion 180 hp
 • Digitala spel 180 hp
 • Webbutveckling 180 hp
 • Digital kultur och kommunikation 180 hp
 • Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier 120hp
 • Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
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Forskning

 • In English 
 • Forskningsområden
 • Forskningsorganisation
 • Forsknings och utbildningsstrategi
 • Utbildning på forskarnivå
 • Utbildning på forskarnivå
 • Kurser på forskarutbildningsnivå
 • Forskarhandledarutbildning
 • Att söka till forskarstudier 
 • Doktorandsektionen
 • Anvisningar för publicering av avhandling
 • Forskningsarkiv
 • Avhandlingar och papers
 • Virtuellt - nyhetsbrev om forskning
 • För BTH-forskare
 • Biblioteket
 • Projektfinansiering
 • Etisk rådgivning
 • Fakultetsnämnden

    Forskningen på BTH sträcker sig från teknik till samhällsbyggnad, 
humaniora, ekonomi, vårdvetenskap och folkhälsovetenskap. Här 
presenteras forskningsområden och forskningsgrupper i bokstavsord-
ning.
Datavetenskap
Gå till forskningssidan för datavetenskap
Datorsystemteknik
Gå till forskningssidan för datorsystemteknik
Folkhälsovetenskap
Gå till folkhälsovetenskaps forskningssidor

Fysisk planering
Gå till forskningssidorna för fysisk planering
Företags- och nationalekonomi
 Gå till forskningssidorna för management
Humaniora
Gå till humanioras forskningssidor
Interaktionsdesign
Gå till forskningssidan för Interaktion och Systemdesign
Maskinteknik
Gå till maskintekniks forskningssidor
Matematik
Gå till forskningssidor för matematik
Programvaruteknik
Gå till forskningssidan för programvaruteknik
Radiokommunikation
 Gå till forskningssidan för Radiokommunikation
Teknovetenskapliga studier
Gå till forskningssidorna för teknovetenskapliga studier
Telekommunikationssystem
Gå till forskningssidorna för telekommunikationssystem
Territoriell utvecklingsplanering
Gå till Center för Territoriell Utvecklingsplanering
Tillämpad Hälsoteknik
Gå till forskningssida för Tillämpad Hälsoteknik
Tillämpad Signalbehandling
Gå till forskningssidorna för Signalbehandling
Utveckling av digitala spel
 Gå till forskningssidor för Utveckling av digitala spel
Vårdvetenskap
Gå till vårdvetenskaps forskningssidor
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Universitetens ämnen om teknik o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
IT-fakulteten  www.itufak.gu.se

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Tekniska högskolan

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för teknik (TEK)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Lunds tekniska högskola, LTH http://www.lth.se/

Mittuniversitetet http://www.miun.se/
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Naturvetenskap och teknik
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63 Biologisk produktion. Jordbruk, 
skogsbruk, jakt, fiske
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
630 Allmänt. 
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi. 
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d. 
633 Växtodling (åkerbruk ) o d. 
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling. 
635 Trädgårdsodling o d. 
636 Djurhållning. 
637 Djurprodukter. 
638 Biodling, silkesodling o d. 
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.

Libris/SAB:
Qd  Lantbruk 
Qd(x)Lantbrukslexikon 
Qd:bfLantbruksorganisationer och -institutioner
Qd:k Lantbrukets och lantbruksforskningens historia
Qd:oeLantbrukslagstiftning 
Qd-  Särskilda länder och områden 
Qda Lantbruksekonomi 
Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner 
Qdc  Jordbrukslära 
Qdd Växtodlingslära 
Qde Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd 

Qdf  Husdjurslära 
Qdg  Mjölkproduktion 
Qdh Äggproduktion 
Qdi  Köttproduktion 
Qe  Trädgårdsskötsel 
Qe(x)Trädgårdsexikon 
Qe:k Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia 
Qe-  Särskilda länder och områden 
Qec  Trädgårdsarbete 
Qed Köksväxtodling 
Qee  Frukt- och bärodling 
Qef  Prydnadsväxtodling 
Qf  Skogsbruk 
Qf(x)Skogsbrukslexikon 
Qf:bfSkogsbruksorganisationer och -institutioner 
Qf:k Skogsbrukets och skogsforskningens historia 
Qf-  Särskilda länder och områden 
Qfb  Skogsekonomi 
Qfd  Skogsbotanik 
Qfe  Skogsvård 
Qfh  Avverkning och transport 
Qfj  Skogsuppskattning och virkesmätning 
Qfk  Flottning och sortering 
Qg  Jakt och fiske 
Qg-  Allmänt: ärskilda länder och områden 
Qga  Jakt 
Qgb Fiske 
Uh  Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71 
 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
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(DC, DK 63, industrier dock till 66/69) DC: 
630 Jordbruk
631 tekniker, utrustning , material
632 Plantera skador, sjukdomar och skadedjur
633 Field & plantering grödor
634 Orchards och frukter och skogsbruk
635 Trädgård grödor ( trädgårdsnäring )
636 Djurhållning
637 Bearbetning mejeri & relaterade produkter
638 Insect kultur
639 Jakt , fiske , bevarande av
Veterinärverksamhet till 61

Högskoleverket mars 2012. Område 63
Utbildningsämne:
19 Lant- och skogsbruk
FV2 Fiske och vattenbruk
LV2 Lantbruksvetenskap
SK1 Skogsvetenskap
TV1 Trädgårdsvetenskap
21 Övrigt
HD1 Husdjursvetenskap
LM1 Livsmedelsvetenskap
Forskningsämne:
401 Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
40101 Jordbruksvetenskap
Häri ingår:
växtproduktion
genetik
förädling

växtskydd
patologi
jordbruksekologi
agroteknologi
agrarhistoria
40102 Trädgårdsvetenskap/hortikultur 
40103 Livsmedelsvetenskap
Häri ingår:
produktkvalitet
vegetabilier
mjölk
kött
fisk
40104 Skogsvetenskap
Häri ingår:
inventering
planering
skötsel
produktion
föryngring
hushållning
genetik
mykologi
patologi
skogsteknologi
skogshistoria
40105 Trävetenskap
Häri ingår:
träteknologi
40106 Markvetenskap
Häri ingår:
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biogeofysik
biogeokemi
markmikrobiologi
växt-mark interaktioner
40107 Fisk- och akvakulturforskning 
Häri ingår:
fiskodling
genetik
avel
fiskpopulationsbiologi
fisketologi
402 Husdjursvetenskap
40201 Husdjursvetenskap
Häri ingår:
utfodring och vård
etologi
genetik och avel
husdjurshygien
nutrition och vård
djuretik
404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur
40401 Växtbioteknologi
Häri ingår:
skogsbioteknologi
genteknologi 
40402 Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
Häri ingår:
mikroorganismer
svampar
växter och djur inom lantbruksvetenskapsområdet
405 Annan lantbruksvetenskap 

40501 Förnyelsebar bioenergi
40502 Vilt- och fiskeförvaltning
Häri ingår:
jakt
40503 Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet 
40504 Miljö- och naturvårdsvetenskap 
Häri ingår:
biodiversitet
risk 
etikforskning
40599 Övrig annan lantbruksvetenskap
Examen:
Agronomexamen
Hippologexamen
Hortonomexamen
Jägmästarexamen
Lantmästarexamen
Skogsmästarexamen
Skogsteknikerexamen
Trädgårdsingenjörsexamen



Sveriges lantbruksuniversitet 
   
Box 7070 750 07 UPPSALA  Tfn: 018-67 10 00 Fax: 018-67 20 00 
E-post: registrator@slu.se  Webb: http://www.slu.se/

Om SLU
 • Sök
 • Pressrum
 • Skolrum
 • Mer om SLU
 • Styrelsen
 • Siffror och fakta
 • Rektor och universitetsledning
 • Orter
 • Verksamhetsidé, vision och strategiska mål
 • SLU:s starka sidor
 • Enheter: institutioner, fakulteter m.m.
 • Akademiska högtider
 
SLU är Life Science
    SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med 
förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och 
natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser 
idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ 
forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livs-
kvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.
    Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genre-
surser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystem-
förändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, 
livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.
SLU bygger ut och bygger nytt
    SLU är under omvandling. Campusområdena på de fyra 
huvudorterna förädlas och byggs om och till kontinuerligt. Följ 
utvecklingen för SLU:s lokaler och campus här!  Läs mer

Miljöanalys
 • Hem (Miljöanalys)
 • Program
 • Statistik och miljödata
 • Rapportera naturobservationer
 • Miljöövervakning och inventeringar
 • Laboratorier
 • Aktuellt - miljöanalys
 • Om SLU:s miljöanalys
 • Kontakt

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer
SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet 
och högskolor. Utöver forskning och utbildning har vi regeringens 
uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.
     Det innebär att universitetet övervakar landets skogar, 
jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera 
miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och 
internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en 
hållbar utveckling.

9 program Vi arbetar med fortlöpande miljöanalys i program som 
anknyter till svenska miljökvalitetsmål och Sveriges internationella 
miljösamarbete.
Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Bebyggd miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö
Dessutom arbetar vår nya institution för akvatiska resurser med 
fortlöpande miljöanalys kopplad till fisk och fiske.
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Fakulteter och institutioner

Enheter: institutioner, fakulteter m.m.
 ◦ Fakulteter och institutioner
 ◦ Universitetsadministration
 ◦ Centrumbildningar och projekt
Akademiska högtider
 
    SLU har fyra fakulteter. Två av fakulteterna finns huvudsakligen i 
Uppsala, samt en i Umeå och en i Alnarp.
    Till varje fakultet knyts institutioner, enheter och centrumbildningar. 
Dessutom finns det centrumbildningar som är gemensamma för flera 
fakulteter. Universitetet har även en omfattande samverkan med 
externa parter i olika centrumbildningar.
 
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och 
jordbruksvetenskap, LTJ-fak (med bas i Alnarp)
- områden/enheter 
- fakultetskansli

 Fakulteten för skogsvetenskap, 
S-fak (med bas i Umeå)
- institutioner/enheter
- fakultetskansli

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
NL-fak (med bas i Uppsala)
- institutioner/enheter  
- fakultetskansli

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap,
VH-fak (med bas i Uppsala)
- institutioner/enheter  
- fakultetskansli

Alla institutioner/motsvarande
 • Agrosystem
 • Akvatiska resurser
 • Anatomi, fysiologi och biokemi
 • Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
 • Biomassateknologi och kemi
 • Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
 • Ekologi
 • Ekonomi
 • Energi och teknik 
 • FältForsk
 • Hippologutbildning
 • Hortikultur
 • Husdjurens miljö och hälsa
 • Husdjurens utfodring och vård
 • Husdjursgenetik
 • Kemi
 • Kliniska vetenskaper
 • Landskapsarkitektur
 • Landskapsutveckling
 • Lantbrukets byggnadsteknik
 • Livsmedelsvetenskap
 • Mark och miljö
 • Mikrobiologi
 • Molekylärbiologi
 • Norrländsk jordbruksvetenskap
 • Skogens ekologi och skötsel
 • Skogens produkter
 • Skoglig fältforskning
 • Skoglig genetik och växtfysiologi
 • Skoglig mykologi och växtpatologi
 • Skoglig resurshushållning
 • Skogsekonomi
 • Skogsmästarskolan
 • Stad och land
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 • Sydsvensk skogsvetenskap
 • Vatten och miljö
 • Vilt, fisk och miljö
 • Växtbiologi och skogsgenetik
 • Växtförädling och bioteknik
 • Växtproduktionsekologi
 • Växtskyddsbiologi  

Sidan uppdaterad: 2012-02-28.

Utbildning
 • Program på grundnivå
 • Erasmus Mundus masterprogram
 • Program på avancerad nivå
 • Kurser
 • Restplatser
 • Anmälan och antagning
 • Forskarutbildning
 • Fort- och vidareutbildning
 • Studentliv
 • Studentbloggar
 • Stöd och kontakt
 • Beställ information
 • Ny student

Vill du vara med och göra skillnad?
    Allt börjar med nyfikenhet. En vilja att veta mer, lära sig något nytt, 
hitta svar på frågor och ställa nya. Hur får vi bra och säker mat i 
framtiden? Hur hanterar vi ämnen som genetik, bekämpningsmedel, 
och djurskydd? Hur går det med den globala uppvärmningen och med 
regnskogarna? Och hur föbättrar vi livsvillkoren på en global nivå? 
    Att välja utbildning handlar om att bestämma sig för vart du vill gå 
och ta det första steget. SLU erbjuder 25 grundutbildningsprogram, 
många unika för oss. Våra tidigare studenter  finns överallt i samhället. 
Vissa i statlig tjänst, andra på privata företag, de flesta i positioner där 
de påverkar framtiden. Framtiden för oss i Sverige, framtiden i 
världen. Hur vill du vara med och forma framtiden? 
SHAPING THE FUTURE!
   Många av frågorna som SLU arbetar med och driver handlar om 
jordens och mänsklighetens överlevnad på sikt.
   SLU utvecklar kunskapen om livsviktiga frågor, kunskap som du 
som student får ta del av. 
Våra studenter har stora möjligheter att vara med och forma framtiden. 
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Läs om deras framtidsvisioner!  
Här kan du läsa vår programkatalog på webben.

Om SLU:s utbildningar
SLU erbjuder utbildningar på tre olika nivåer,
 • grundnivå
 • avancerad nivå
 • forskarnivå
    När du gått ut gymnasiet, komvux eller folkhögskola kan du studera 
på grundnivå (kandidat- & yrkesprogram). Har du redan en examen 
från SLU eller ett annat universitet eller högskola är du troligtvis mer 
intresserad av våra utbildningar på avancerad nivå (master- och 
magisterprogram). Och om du har avslutat en master- eller magister-
examen vill du kanske bli doktorand på forskarnivå.
     På SLU kan du även läsa fristående kurser, om du inte hittar ett 
program som täcker det område du är intresserad av.
10 snabba om SLU
 • Sveriges främsta miljöuniversitet med livsviktiga ämnen
 • Unika, innovativa och framtidsorienterade utbildningar
 • SLU rankas som ett av Sveriges tre bästa universitet(Urank 

2011)
 • 3,6 studenter per lärare
 • Forskningsnära utbildningsprogram - våra lärare är aktiva och 

framgångsrika forskare
 • Samverkan mellan våra utbildningar, forskning, den gröna 

sektorn och olika samhällsfunktioner
 • Internationellt erkänt - SLU rankas bland de 250 bästa 

universiteten i världen (THE 2011)
 • SLU finns på flera utbildningsorter, i Uppsala, Umeå, Alnarp 

och Skara
 •  SLU:s utbildningar ger jobb - vi ligger i topp när det gäller 

antalet studenter som får kvalificerade jobb efter examen 
(Högskolekvalitet 2011, Svenskt Näringsliv)

 • SLU ligger i topp när det gäller antal studenter som går vidare 
till forskarutbildning

Forskning

 • Om SLU:s forskning
 • Föreläsningar och avhandlingar
 • Fakulteter och institutioner
 • Forskarutbildning
 • Publikationssök
 • Ämneskunskap
 • Intresseområden
 Djur, växter och människor i forskningen vid SLU 
SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från 
klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik 
och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och 
livsmedelsproduktion är några viktiga områden.
    SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en 
problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys.
    SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all 
biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med 
inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. 
Nyheter
2012-03-23 -  Algodling, fytoöstrogener, hemkomposter och träddöd 
2012-03-23 -  SLU startar nytt center för fjärrövervakning av vilt och 
fisk 
2012-03-21 -  Öring och lax från Vänern behöver skyddas 
2012-03-20 -  Lektorer för samverkan utsedda    Till arkiv

Tio intresseområden ...... för yrkesverksamma och olika 
intressegrupper i samhället.Till intresseområdena
Söker du ämneskunskap? Läs, lyssna, titta och fråga!
Ämneskunskap (Forskare att fråga, Fråga SLU, webbfilm etc.)
Kunskapsbank (kunnande och nya rön)
Prenumerera på nyheter (RSS, nyhetsbrev etc.)
SLU har i sin strategi för forskning, fortlöpande miljöanalys och ut-
bildning valt ut profilområden. Läs mer om SLU:s starka sidor
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Gammelkroppa skogsskola 
   
Box 64  682 22 FILIPSTAD 
Tfn:0590-910 10,910 11 Fax:0590-910 22 
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se 
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/

 • Startsida
 • Om Gammelkroppa
 • Våra byggnader
 • Visioner och strategier
 • Konferens
 • Fortbildning
 • Skogsteknikerprogram
 • Intensivkurs Skogsbruk
 • Mat och dryck
 • Boende
 • Fest och arrangemang
 • Aktiviteter
 • Personal
 • Kontakt
 • Vägbeskrivning
    Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp 
ligger Gammelkroppa. Sedan urminnes tider har man här framställt 
järn. Här fanns vattenkraft och skog för framställning av kol till hyttan.   
Idag bedrivs skoglig utbildning och konferensverksamhet i 
Gammelkroppa. Vattnet och skogen är fortfarande vår finaste resurs 
och vårt mål är att förmedla kompetens och väcka nyfikenhet för 
skogen.
Välkommen till Gammelkroppa skogsskola och konferens önskar 
Peter Stejmar med personal.
    Gammelkroppa skogsskola är en privat högskola som drivs i 
stiftelseform. Det formella namnet är Stiftelsen Värmlands och 

Örebro läns skogsskola. Stiftare är Region Värmland, Örebro läns 
landsting och Gammelkroppa Stödförening. Medlemmar i 
Stödföreningen är 28 skogs- och industriföretag samt ca 150 enskilda 
medlemmar. Vi är 12 anställda och vår verksamhet bygger i huvudsak 
på tre verksamhetsdelar:

Skogsteknikerprogrammet 120 hp
   Examenstiteln är skogstekniker och 25 studenter antas vart annat år. 
Studenterna läser 2 år, 120 högskolepoäng på Gammelkroppa. Genom 
att läsa ett tredje år på SLU kan de även ta ut en skogsmästarexamen. 
Gammelkroppa skogsskola har ett gott anseende och studenterna har 
lätt att få arbete efter utbildningen.
    Genom att både bedriva högskoleutbildning i liten skala samt 
fortbildning inom skogsbranschen får vi flera positiva effekter: En 
aktuell och bra undervisning kan ges till skogsteknikerna genom att 
alla lärare arbetar med fortbildning i nära samarbete med 
skogsföretagen. Studenterna får stora möjligheter att träffa och knyta 
kontakter med människor i näringen under studietiden. Den relativt 
lilla studiegruppen samt skolans nära samarbete med skogsföretag gör 
det mycket lätt att skaffa bra praktikplatser för studenterna samt i viss 
mån även hjälpa dem att komma ut på arbetsmarknaden.

Fortbildningsverksamheten
   Gammelkroppa bedriver fortbildning för tjänstemän, entreprenörer, 
maskinförare och skogsvårdspersonal inom skogen. Kurser anpassas 
efter kundernas önskemål och behov. Vi samarbetar med 
skogsföretagen i allt från att bistå vid målformuleringar till att utveckla 
och genomföra kompetensutvecklingsprogram. Detta för att 
utbildningsinsatserna ska bli så optimala som möjligt. Kurser 
kvalitetssäkras som regel genom att kursen avslutas med ett 
individuellt test.

Konferensverksamhet
Gammelkroppa bedriver konferensverksamhet för små och medelstora 
företag/grupper i syfte är att erbjuda en ändamålsenlig konferensmiljö. 

mailto:skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
mailto:skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
http://www.gammelkroppa.pp.se/
http://www.gammelkroppa.pp.se/
http://www.gammelkroppa.pp.se/index.php?select=startsida
http://www.gammelkroppa.pp.se/index.php?select=startsida
http://www.gammelkroppa.pp.se/gammelkroppa/gammelkroppa.php?select=gammelkroppa
http://www.gammelkroppa.pp.se/gammelkroppa/gammelkroppa.php?select=gammelkroppa
http://www.gammelkroppa.pp.se/gammelkroppa/byggnader.php?select=gammelkroppa
http://www.gammelkroppa.pp.se/gammelkroppa/byggnader.php?select=gammelkroppa
http://www.gammelkroppa.pp.se/gammelkroppa/visioner.php?select=gammelkroppa
http://www.gammelkroppa.pp.se/gammelkroppa/visioner.php?select=gammelkroppa
http://www.gammelkroppa.pp.se/konferens/konferens.php?select=konferens
http://www.gammelkroppa.pp.se/konferens/konferens.php?select=konferens
http://www.gammelkroppa.pp.se/fortbildning/fortbildning.php?select=fortbildning
http://www.gammelkroppa.pp.se/fortbildning/fortbildning.php?select=fortbildning
http://www.gammelkroppa.pp.se/skogsteknikerprogrammet/skogsteknikerprogrammet.php?select=skogsteknikerprogrammet
http://www.gammelkroppa.pp.se/skogsteknikerprogrammet/skogsteknikerprogrammet.php?select=skogsteknikerprogrammet
http://www.gammelkroppa.pp.se/skogsbruk_maengbruk/kurs_skogsbruk_maengbruk.php?select=kurs_skogsbruk_maengbruk
http://www.gammelkroppa.pp.se/skogsbruk_maengbruk/kurs_skogsbruk_maengbruk.php?select=kurs_skogsbruk_maengbruk
http://www.gammelkroppa.pp.se/matdryck/mat_dryck.php?select=mat_dryck
http://www.gammelkroppa.pp.se/matdryck/mat_dryck.php?select=mat_dryck
http://www.gammelkroppa.pp.se/boende/boende.php?select=boende
http://www.gammelkroppa.pp.se/boende/boende.php?select=boende
http://www.gammelkroppa.pp.se/festarrangemang/festarrangemang.php?select=festarrangemang
http://www.gammelkroppa.pp.se/festarrangemang/festarrangemang.php?select=festarrangemang
http://www.gammelkroppa.pp.se/aktiviteter/aktiviteter.php?select=aktiviteter
http://www.gammelkroppa.pp.se/aktiviteter/aktiviteter.php?select=aktiviteter
http://www.gammelkroppa.pp.se/personal/personal.php?select=personal
http://www.gammelkroppa.pp.se/personal/personal.php?select=personal
http://www.gammelkroppa.pp.se/kontakt/kontaktformallm.php?select=kontakt
http://www.gammelkroppa.pp.se/kontakt/kontaktformallm.php?select=kontakt
http://www.gammelkroppa.pp.se/vaegbeskrivning/hitta_hit.php?select=vaegbeskrivning
http://www.gammelkroppa.pp.se/vaegbeskrivning/hitta_hit.php?select=vaegbeskrivning


Skogsteknikerprogrammet, 2 år 120 hp
    Gammelkroppa skogsskola ligger 1 mil ost om Filipstad i östra 
Värmland. Vi är en modern högskola som utbildar 25 skogstekniker 
vart annat år. Vi är vana att anpassa oss till omvärldens skiftande 
behov och både stora och små skogsföretag tar hjälp av oss för att 
fortbilda sin personal. Tack vare denna kontakt med verkligheten kan 
våra lärare ständigt hålla sig uppdaterade och ge en aktuell 
undervisning.

Skogsteknikerprogrammet - En modern skogsutbildning
    Medarbetare i framtidens skogsbruk måste ha en bred kompetens. 
För att kunna sköta skogen på ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt 
sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om skog och 
skogsbruk. Data måste samlas in och analyseras. Som student vid 
Gammelkroppa skogsskola har du tillgång till den bästa utrustningen 
för skoglig datainsamling och bearbetning som finns att få. Tillämpad 
användning av mätutrustning och geografiska informationssystem 
(GIS) löper som en röd tråd genom hela utbildningen med en naturligt 
stegrande svårighetsgrad. När du lämnar skolan efter fyra terminer 
kommer dina färdigheter att utnyttja modern skoglig fältutrustning och 
GIS vara väl utvecklad.

Baskunskaper och Personlig utveckling
    Utbildningen kräver att alla studenter har vissa grundkunskaper. 
Matematik, statistik, datoranvändning och skogsengelska är viktiga 
ingredienser. Fortlöpande under utbildningen arbetar vi med 
studenternas förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.

Skogens värde
   Skogsbrukaren måste kunna ta hänsyn till skogens alla värden. 
Ekonomiska värden är viktiga men samhället och marknaden ställer 
också krav på att hänsyn tas till skogens samtliga värden som t. ex. 
skogsekosystemets egenvärde, rekreation, m.m. Vi studerar grunderna 
om trä samt skogsindustrigrenarnas produkter, processer, marknad och 
råvarukrav. Skogspolitik och ekologi är andra viktiga ämnen.

Ekonomisk och ekologisk skogsproduktion
   Att behärska avverkning, föryngring och beståndsvård både med 
tanke på biologi och ekonomi är grunden för hela utbildningen. 
Genom teori och praktiska studier i fält av skogsskötsel, skogsekologi, 
skogsuppskattning, skogsteknik och skogsekonomi får vi en 
helhetsbild.

Skogsbrukarföretaget
    Det ställs stora krav på att sköta skogsbrukarföretagets verksamhet 
effektivt. Det behövs väl kartlagda produktionsresurser, bra styr- och 
uppföljningssystem, goda företagsekonomiska och juridiska kunskaper 
samt ett gott ledarskap. Ämnena företagsekonomi, skogsindelning, 
skoglig planering, juridik, ledarskap och ekologi ger dig kompetensen.

Examensarbete
    Under utbildningens sista år görs ett individuellt examensarbete på 
7,5 hp där studenten utnyttjar sina kunskaper för att självständigt 
analysera, dokumentera och lösa ett problem. Ofta görs 
examensarbetet i samarbete med något skogsföretag.

Skogstekniker eller fortsatta studier?
    Efter två år på Gammelkroppa har du skogsteknikerexamen. Då har 
du ett spännande val framför dig. Antingen ett intressant arbete, eller 
varför inte vidare studier på universitet eller högskola.
 

 

 



64 Hushållsarbeten. Energi- och 
hygienförsörjning.

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

Länkgrupper som gäller flera av dessa områden kan placerats på 
645 Användning av inventarier o d.

Libris/SAB:
Qc  Hem och hushåll (till 640-649)
Qc(x)Allmänt: lexikon 
Qc-  Särskilda länder och områden 

(DC, DK 64, delar 62. DK 687.5) DC:
640 Hemkunskap och familjen bor
641 Mat & dryck
642 Måltider och bordsservering
643 Bostäder & hushållsutrustning
644 Hushållens Utilities
645 Hushållens inredning
646 Sömnad , kläder , personlig levande

647 Hantering av offentliga hushåll
648 Städning
649 Barnuppfostran & hemvård av sjuka

Högskoleverket mars 2012. Område 64 
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr641-642.html
http://wimnell.com/omr641-642.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr644.html
http://wimnell.com/omr644.html
http://wimnell.com/omr645.html
http://wimnell.com/omr645.html
http://wimnell.com/omr646.html
http://wimnell.com/omr646.html
http://wimnell.com/omr647.html
http://wimnell.com/omr647.html
http://wimnell.com/omr648.html
http://wimnell.com/omr648.html
http://wimnell.com/omr649.html
http://wimnell.com/omr649.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Home_economics&usg=ALkJrhgd2fslRPIyiTHrIck0XgSxIbsmjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Home_economics&usg=ALkJrhgd2fslRPIyiTHrIck0XgSxIbsmjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food&usg=ALkJrhgGZiXjND7eyl3wUL-TDok9Yy3Sew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food&usg=ALkJrhgGZiXjND7eyl3wUL-TDok9Yy3Sew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drink&usg=ALkJrhhOQL_ck5h4IEXid_EFA8ghtcrehw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drink&usg=ALkJrhhOQL_ck5h4IEXid_EFA8ghtcrehw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meal&usg=ALkJrhgbbZsdwQF_K4Frw0k8-6ND6wgIHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meal&usg=ALkJrhgbbZsdwQF_K4Frw0k8-6ND6wgIHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/House&usg=ALkJrhglcZYjh92E8a6ohFqXq_PT4ML-nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/House&usg=ALkJrhglcZYjh92E8a6ohFqXq_PT4ML-nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household&usg=ALkJrhgqTJ-kYyjWuVhdmo6Y36awobmDJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household&usg=ALkJrhgqTJ-kYyjWuVhdmo6Y36awobmDJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Furniture&usg=ALkJrhir7RZGBi-d5CBUVP5j78VGEGUkSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Furniture&usg=ALkJrhir7RZGBi-d5CBUVP5j78VGEGUkSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing&usg=ALkJrhi9WVEQpv4HcP7QK73ypjAJONd2_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing&usg=ALkJrhi9WVEQpv4HcP7QK73ypjAJONd2_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clothing&usg=ALkJrhjmQLLYVEahfPs-gUFck1NNYgETQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clothing&usg=ALkJrhjmQLLYVEahfPs-gUFck1NNYgETQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household_management&usg=ALkJrhj7liUDHh78slTePr4JPrScYj43iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household_management&usg=ALkJrhj7liUDHh78slTePr4JPrScYj43iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household_chore&usg=ALkJrhiOPBdiKSDvUsm1SsetYgdFUzThSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household_chore&usg=ALkJrhiOPBdiKSDvUsm1SsetYgdFUzThSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Child_rearing&usg=ALkJrhjrDcUQDWKyWpS-u6tIOUAQuiy_kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Child_rearing&usg=ALkJrhjrDcUQDWKyWpS-u6tIOUAQuiy_kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Home_care&usg=ALkJrhgrDOoCwDG5y1ilmUdz8pxbYrlGxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Home_care&usg=ALkJrhgrDOoCwDG5y1ilmUdz8pxbYrlGxg


641 Matlagning. 642 Måltider, servering, 
restauranger.
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.

Libris/SAB:
Qca  Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten) 
(DC 641, DK 641). (DC 642, DK 642).

DC:
641 Mat & dryck
642 Måltider och bordsservering

Högskoleverket mars 2012. Område 641/642
Utbildningsämne:
MH1 Måltids- och  hushållskunskap
Forskningsämne:
Examen:

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Restauranghögskolan
Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Institutionen för kostvetenskap

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Restaurang- och hotellhögskolan

http://wimnell.com/omr641-642.html
http://wimnell.com/omr641-642.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food&usg=ALkJrhgGZiXjND7eyl3wUL-TDok9Yy3Sew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food&usg=ALkJrhgGZiXjND7eyl3wUL-TDok9Yy3Sew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drink&usg=ALkJrhhOQL_ck5h4IEXid_EFA8ghtcrehw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drink&usg=ALkJrhhOQL_ck5h4IEXid_EFA8ghtcrehw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meal&usg=ALkJrhgbbZsdwQF_K4Frw0k8-6ND6wgIHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meal&usg=ALkJrhgbbZsdwQF_K4Frw0k8-6ND6wgIHQ
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www8.umu.se/restauranghogskolan/
http://www8.umu.se/restauranghogskolan/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS6
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS6
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/


643 Organisation av boende, personalrum 
o d, hotell.

SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

Libris/SAB:
Qm  Hotell och turistväsen (4 895) (transporter till 656,  
 reseskildringar till 91)
Qm(x)Hotell- och turistlexikon 
Qm:k Hotell- och turistväsendets historia
Qm- Särskilda länder och områden 
(DC 643, DK 643 Bostad).

DC:
643 Bostäder & hushållsutrustning

Högskoleverket mars 2012. Område 643
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Restaurang- och hotellhögskolan

http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/House&usg=ALkJrhglcZYjh92E8a6ohFqXq_PT4ML-nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/House&usg=ALkJrhglcZYjh92E8a6ohFqXq_PT4ML-nA
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/


644 El-, gas-, värme-, vatten- 
hygienförsörjning o d.

Drift av energi- och hygiensystem.

SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.

Libris/SAB:
Pc  Elektroteknik och elektrisk industri  (drift av 
 energisystem till 644)
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av 
 hygien till 644)
Ppd  Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m 
 (Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp 
Ppdb Renhållning och avfallshantering 
Ppdd Buller 
Ppde Gatu- och vägbelysning 
Ppdf Värmeförsörjning 
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av 
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).

DC:
644 Hushållens Utilities

Högskoleverket mars 2012. Område 644
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr644.html
http://wimnell.com/omr644.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household&usg=ALkJrhgqTJ-kYyjWuVhdmo6Y36awobmDJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Household&usg=ALkJrhgqTJ-kYyjWuVhdmo6Y36awobmDJw


645 Användning av inventarier o d.

SW   . 645 Användning av inventarier o d.

Här även länkgrupper som gäller fler av områdena 641-649

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).

DC:
645 Hushållens inredning

Högskoleverket mars 2012. Område 645
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr645.html
http://wimnell.com/omr645.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Furniture&usg=ALkJrhir7RZGBi-d5CBUVP5j78VGEGUkSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Furniture&usg=ALkJrhir7RZGBi-d5CBUVP5j78VGEGUkSQ


646 Personlig hygien o d, klädvård 
(utom 648 tvätt o d).

SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)

Libris/SAB:
Qcd  Personlig hygien 
Qcc  Kläder och sömnad 
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).

DC:
646 Sömnad , kläder , personlig levande

Högskoleverket mars 2012. Område 646
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr646.html
http://wimnell.com/omr646.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing&usg=ALkJrhi9WVEQpv4HcP7QK73ypjAJONd2_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing&usg=ALkJrhi9WVEQpv4HcP7QK73ypjAJONd2_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clothing&usg=ALkJrhjmQLLYVEahfPs-gUFck1NNYgETQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clothing&usg=ALkJrhjmQLLYVEahfPs-gUFck1NNYgETQQ


647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och 
utgifter mm.

SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 

Inklusive fastighetsförvaltning.

Libris/SAB:
Qci  Privatekonomi 
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi

DC:
647 Hantering av offentliga hushåll

Högskoleverket mars 2012. Område 647
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr647.html
http://wimnell.com/omr647.html
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648 Städnings-, rengörings- och 
tvättverksamheter o d. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

Libris/SAB:
Qcb Hemmets vård 
(DC 648, DK 648 Tvätt, rengöring od)

DC:
648 Städning

Högskoleverket mars 2012. Område 648
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr648.html
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649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. o d.

Libris/SAB:
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 
 förhållanden  (Även 7911)
(DC 649, DK 649 Vård i hemmet, gäster).

DC:
649 Barnuppfostran & hemvård av sjuka

Högskoleverket mars 2012. Område 649
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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65 Administration, distribution, 
kommunikation, organisation o d

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 
SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
SW   . 653 Handelsverksamheter. 
SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

DC:
650 Hantering & extratjänster, ingår i 651, 657, 658, 659
654 Ej tilldelad eller inte längre används
655 Ej tilldelad eller inte längre används
656 Ej tilldelad eller inte längre används

380 Commerce , kommunikation , transport, ingår 653-656

Högskoleverket mars 2012. Område 65
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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Handelshögskolan i Stockholm 
   
Box 6501 113 83 STOCKHOLM 
Tfn: 08-736 90 00 Fax: 08-31 81 86 
E-post: info@hhs.se 
Webb: http://www.hhs.se/ 

 • Om oss
 • Rektorn har ordet
 • Mission och värderingar
 • Organisation
 • Historik
 • SSE i världen
 • Jämlikhet
 • Lediga tjänster
 • Broschyrer
 • Hitta hit

En unik handelshögskola 
    Handelshögskolan i Stockholm är en av europas ledande 
handelshögskolor, med en stark förankring i det svenska näringslivet 
och samhället.
    Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of 
Economics, SSE) är en privat handelshögskola med primärt privat 
finansiering (cirka 80 procent av intäkterna), som förädlar talang för 
ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 2000 
studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och 
masternivå. Vid Handelshögskolan i Stockholm bedrivs också 
världsledande forskning inom marknadsföring, nationalekonomi, 
finansiell ekonomi, statistik och redovisning, för att bara nämna några 
områden. 
     Läs mer i dokumenten SSE at a glance - key facts or SSE 
Presentation.

Jämlikhet
    Vi tror på att alla vinner på ökad mångfald och jämställdhet. 
Läs mer »

Internationell närvaro
      Handelshögskolan i Stockholm driver ekonomihögskolor i 
Lettland och Ryssland och även forskningsverksamhet i Tokyo 
tillsammans med Harvard Business School och Tokyo universitet. 
Läs mer »

Täta näringslivskontakter
      År 1909 grundades Handelshögskolan i Stockholm på initiativ av 
det svenska näringslivet, och allt sedan dess är våra kontakter med 
näringslivet starka. Många företag står till och med i kö för att få 
möjlighet att gå med i våra partnerprogram, och glädjande nog visar 
framstående företagsledare stort intresse för möjligheten att sitta med 
i vår direktion (styrelse).

En högskola med kvalitetsstämpel
      Handelshögskolan i Stockholm har ett högt anseende både inom 
och utom Sveriges gränser, och högskolan samarbetar med toppskolor 
världen över. 1999 blev vi som första högskola i landet fullt 
ackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement System) 
vilket betyder att hela vår verksamhet, d.v.s. samtliga program och vår 
forskning, är av högsta internationella klass.

Medlemskap i internationella nätverk
     Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges representant i CEMS 
(Community of European Management Schools). Endast en högskola 
per land ingår i detta samarbete, där de sjutton ledande 
handelshögskolorna i Europa och närmare femtio multinationella 
företag ingår. Som enda nordiska högskola är vi medlem i ICEDR 
(International Consortium for Executive Development Research) som 
är en sammanslutning av världens 25 främsta ekonomihögskolor (t.ex. 
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Harvard University, MIT, Wharton) och 40 av världens ledande 
företag (t.ex. ABB, Deutsche Bank, Ericsson, Unilever).

Vidareutbildning
    IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB är ett dotterbolag, 
som erbjuder vidareutbildning för företagsledare och nyckelpersoner 
inom näringsliv och förvaltning. Affärsidén är att via 
utvecklingsprogram av högsta internationella kvalitet skapa och 
förstärka konkurrenskraften hos företag, organisationer och enskilda 
individer. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är rankad av 
Financial Times som en av världens främsta skolor för 
vidareutbildning. IFL vid Handelshögskolan finns representerat i 
Sverige, Norge, Finland, Bryssel och Ryssland och är systerbolag till 
SSE Riga i Lettland.

 • SSE i media
 • Partnerföretag
 • SSE Business Lab
 • SSE Alumni

Täta näringslivskontakter - vårt signum! 
    Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan i Stockholm utbildat 
över 20 000 kvinnor och män, vilka på olika sätt har haft betydelse för 
utvecklingen inom svenskt näringsliv och organisationer.
Alumni från Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of 
Economics, SSE) har haft stort inflytande inom svenskt näringsliv och 
samhälle sedan starten i början på förra seklet, i roller som chefer, 
specialister och entreprenörer. Vi är mycket stolta över detta. 
    Eftersom näringslivet alltid har kunnat lita på att SSE kan förse med 
nya generationer ledare och specialister har privata företag visat ett 
oavkortat stöd till SSE. 

Läs vår tidning SSE Today.

Utbildning
 • Antagning
 • Ny student 2012
 • Studentkåren
 • Studentutbyte
 • Kandidatprogram
 • Masterprogram
 • PhD Program
 • MBA Program
 • Executive Education
 • Betygsättning
 • Stipendier
 • Broschyrer
    Handelshögskolan i Stockholm är en av de främsta handelshögsko-
lorna i Europa. Vi erbjuder högkvalitativa ekonomiutbildningar på 
kandidat- och masternivå, en erkänd forskarutbildning och en topp-
rankad MBA i executive format. Genom IFL vid Handelshögskolan i 
Stockholm erbjuder vi högklassig vidareutbildning.
    Programutbudet på kandidat- och masternivå är anpassat till den 
europeiska utbildningsstrukturen, i enlighet med Bolognaprocessen. 
Kandidatprogram
Våra ekonomie kandidatprogram ger en flygande start på din karriär.
Läs mer »
Masterprogram
Med ett masterprogram från Handelshögskolan i bagaget är du en 
given kandidat till många toppjobb.
Läs mer »
MBA program
Är du redo för nya ledarskapsutmaningar? Då är vår SSE MBA 
Executive Format programmet för dig! Läs mer »
Studentkåren
Att engagera sig i studentkåren är roligt och skapar starka band med 
studievänner. Dessa band kommer att finnas kvar även under 
yrkeslivet.Läs mer »
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Forskning
 • Institutioner
 • Sektioner
 • Publikationer
 • Institut
 • PhD program
 • Biblioteket
Nära relationer mellan utbildning och forskning kännetecknar    
Handelshögskolan i Stockholm.
    Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Econo-
mics, SSE) är känt för sin akademiska förträfflighet. Många av våra 
professorer är bland de främsta i världen inom sina respektive fält.
     Vår forskning är ansedd som nydanande och är internationellt 
erkänd på många områden och vår forskning inom nationalekonomi, 
management, marknadsföring och angränsande discipliner är också 
omfattande jämfört med andra framträdande europeiska skolor och 
universitet. 
    Forskningen vid SSE är organiserad i sex institutioner, ett större 
antal forskningssektioner och två forskningsinstitut.

Våra institutioner
   Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of 
Economics, SSE) bedriver forskning och utbildning inom 
nationalekonomi, företagsekonomi och relaterade discipliner. Det finns 
sex institutioner vid SSE.
Redovisning och finansiering
Företagande och Ledning
Marknadsföring och strategi
Nationalekonomi
Finansiell ekonomi
Juridik, språk och ekonomisk statistik

Sök efter avhandlingar, forskningsrapporter och examensarbeten som 
gjorts vid Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer »

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Handelshögskolan www.handels.gu.se

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Ekonomihögskolan

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet - kontaktinformation
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet - webbplats

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Handelshögskolan
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651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 

Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT)  (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden 
Pu  Datorer och databehandling  (användning av datorer o d till 
 651)(tele även 654)
Qbg Kontorsteknik 

(DC, DK 651 mm) DC:
651 Office -tjänster
652 Processer för skriftlig kommunikation
653 Shorthand

000 Datavetenskap , kunskap & system
000 Datavetenskap , kunskap & allmänna verk
001 Kunskap
002 Böcker
003 Systems
004 Databehandling & datavetenskap
005 Dataprogrammeringstjänster och program och uppgifter
006 Särskilda datormetoder
007 [Ej tilldelad]
008 [Ej tilldelad]
009 [Ej tilldelad]

Högskoleverket mars 2012. Område 651
Utbildningsämne:
EK9 Övrigt inom ekonomi och administration
LO1 Ledarskap, organisation och styrning
Forskningsämne:
102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) 
10201 Datavetenskap (datalogi)
10202 Systemvetenskap, informationssystem och informatik 
(samhällsvetenskaplig inriktning under 50804)
10203 Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610)
10204 Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) 
(Samhällsvetenskapliga aspekter under 50803)
10205 Programvaruteknik
10206 Datorteknik
10207 Datorseende och robotik (autonoma system)
10208 Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
10209 Medieteknik
10299 Annan data- och informationsvetenskap
Examen:
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Universitetens fakulteter, avdelningar o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
IT-fakulteten www.itufak.gu.se
Data- och informationsteknik, inst för
Datavetenskap, avd för
IT-avdelningen
Svensk nationell datatjänst (SND)
Tillämpad informationsteknologi, inst för

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap
Informatik och projektledning
IT-design, bred ingång
IT-design, affärssystem och ekonomi
IT-design, programvarudesign
IT-design, systemdesign
IT, projektledning och affärssystem
Webb och multimedia
Webb och multimedia
Projektledning
Service management
Informatik

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Datavetenskap (IDA)

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/

Datavetenskap
Affärsinformatik
Ledarskap och organisation*

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Datavetenskap, Institutionen för...

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Institutionen för data- och systemvetenskap

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Datavetenskap

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.5 Institutionen för informatik och media
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6520-6524 Opolitisk offentlig civil 
förvaltning.
SW    .6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

Libris/SAB:
Od  Förvaltning 
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon 
Od:d Allmän förvaltningseori och metodlära 
Od:k Allmän förvaltningshistoria 
Od.0 Allmän central- och lokalförvaltning 
Odb Förvaltningsrätt 
Odc  Förvaltning: Sverige 
Odf  Främmande länders förvaltning 
Odg Samhällsplanering  (Till 71)

(DC, DK opolitiska delar av 35) DC:
350 Offentlig förvaltning
351 av centrala
352 av kommunerna
353 av USA: s federala & delstatsregeringarna
354 av specifika nationella regeringar

Högskoleverket mars 2012. Område 6520-6524
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
50602 Studier av offentlig förvaltning
Examen:

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
Förvaltningshögskolan

Stockholms universitet. http://www.su.se/
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration&usg=ALkJrhiy6nhoSa6ppy2T9pJmgKD5PMQbKw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration&usg=ALkJrhiy6nhoSa6ppy2T9pJmgKD5PMQbKw
http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.cefos.gu.se/kontakt
http://www.cefos.gu.se/kontakt
http://www.spa.gu.se/kontakt
http://www.spa.gu.se/kontakt
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.score.su.se/
http://www.score.su.se/


6525-6529 Militära verksamheter o d.

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 

Libris/SAB:
S    Militärväsen 
S(x) Militära lexikon 
S:bf Militära institutioner 
S:do Allmänt: militär psykologi 
S:k  Allmän krigshistoria och krigskonstens historia 
S:oa Allmänt: militär sociologi 
S.0  Allmänt: särskilda militära aspekter 
S-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Sa Lantkrigsväsen 
Sb  Sjökrigsväsen 
Sc  Luftkrigsväsen 
Se  Total krigföring 
Sf  Kärnvapenkrigföring 
Sg  Kemisk och biologisk krigföring 
Sh  Psykologiskt försvar 
Si  Civilförsvar 
Sj  Ekonomiskt försvar 
Sk  Frivilligt försvarsarbete 
Sv  Vapen 

(DC, DK opolitiska delar av 355-359) DC:
355 militärbranschen
356 Foot krafter & Krigföring
357 Monterade krafter & Krigföring
358 Andra specialiserade krafter och tjänster
359 Sea (sjö) krafter & Krigföring

Högskoleverket mars 2012. Område 6525-6529
Utbildningsämne:
76 Militär utbildning
KV3 Krigsvetenskap
Forskningsämne:
Examen:
Officersexamen

http://wimnell.com/omr6525-6529.html
http://wimnell.com/omr6525-6529.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_military_science_and_technology&usg=ALkJrhjRziXNdERET1WIoGus8QNy-sWfpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_military_science_and_technology&usg=ALkJrhjRziXNdERET1WIoGus8QNy-sWfpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Infantry&usg=ALkJrhjdcpHz4Lwqz_0_4uvyFa3WZJD-eQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Infantry&usg=ALkJrhjdcpHz4Lwqz_0_4uvyFa3WZJD-eQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mounted_infantry&usg=ALkJrhgn5Gr23ROMT6BroilKv75XONaVeQ
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Försvarshögskolan 
     
Drottning Kristinas väg 37  115 93 Stockholm  Tfn: 08-553 425 00 
Fax: 08-553 425 98  E-post: exp@fhs.se  Webb: http://www.fhs.se/sv/

 • Historik
 • Ledning och styrning
 • Organisation
 • Institutionen för ledarskap och management
 • Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
 • Militärvetenskapliga institutionen
 • Ledningen för högskoleutbildning av officerare
 • Högskoleförvaltningen
 • Anna Lindh-biblioteket
 • Jobba hos oss
 • Styrdokument
 • Hitta till oss
 • För utländska besökare
 • Nyhetsbrev
 • Sociala medier
 • Kalender
 • Nyhetsarkiv

    Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997. 
Försvarshögskolans rötter går dock att spåra ända till Artilleriläro-
verket Marieberg i Stockholm som fanns redan på 1800-talet. Dagens 
Försvarshögskola utgör det senaste utvecklingssteget på en lång 
militär utbildningstradition.
    Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internatio-
nell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs 
inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till 
övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

    Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och 
internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens 
krissituationer och säkerhetsproblem.
    Utbildningarna på Försvarshögskolan ges inte av någon annan 
högskola i Sverige, av det enkla skälet att kunskapen inte finns någon 
annanstans. Det är ingen slump att lärare och professorer från 
Försvarshögskolan ofta syns i media som experter i samhällsdebatten.
    Den 1 januari 2008 inrättades Försvarshögskolan som statlig 
högskola. Det innebar att högskolan öppnar upp för fler - militära såväl 
som civila - att ta del av utbildningarna.

Organisation
    Försvarshögskolan består av fem organisationsenheter, utöver 
ledningen:
Ledning
Försvarshögskolans ledning består av rektor, prorektor, vicerektor och 
högskoledirektör.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
    Ansvarar bland annat för ämnet statsvetenskap med två inriktningar, 
krishantering och internationell samverkan respektive säkerhetspolitik 
och strategi. Dessutom ingår ämnena folkrätt, ledarskap under 
påfrestande förhållanden samt krigsvetenskap med inriktning 
militärstrategi.
    I institutionen ingår även Institutet för högre totalförsvarsutbildning 
(IHT). Delar av institutionen är placerad i Karlstad.
Militärvetenskapliga institutionen
    Ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, 
ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.
Ledningen för högskoleutbildning av officerare
    Ansvarar bland annat för officersutbildning som leder till 
officersexamen (Officersprogrammet) och högre militär utbildning 
(Högre stabsofficersutbildning, Stabsutbildning och Taktisk stabskurs). 
Delar av enheten är placerad på Karlberg.
Högskoleförvaltningen
    Ger service och stöd åt högskolans personal och studenter.

mailto:exp@fhs.se
mailto:exp@fhs.se
http://www.fhs.se/sv/
http://www.fhs.se/sv/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/historik/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/historik/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/ledning-och-styrning/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/ledning-och-styrning/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-ledarskap-och-management/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-ledarskap-och-management/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-sakerhet-strategi-och-ledarskap/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-sakerhet-strategi-och-ledarskap/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/militarvetenskapliga-institutionen/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/militarvetenskapliga-institutionen/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/lh/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/lh/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/hogskoleforvaltningen/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/hogskoleforvaltningen/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/anna-lindh-biblioteket/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/anna-lindh-biblioteket/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/styrdokument/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/styrdokument/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/hitta-till-oss/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/hitta-till-oss/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/for-utlandska-besokare/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/for-utlandska-besokare/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/nyhetsbrev/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/nyhetsbrev/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/sociala-medier/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/sociala-medier/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/kalender/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/kalender/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/nyhetsarkiv/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/nyhetsarkiv/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/ledning-och-styrning/ledning/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/ledning-och-styrning/ledning/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-sakerhet-strategi-och-ledarskap/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/institutionen-for-sakerhet-strategi-och-ledarskap/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/militarvetenskapliga-institutionen/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/militarvetenskapliga-institutionen/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/lh/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/lh/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/hogskoleforvaltningen/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/organisation/hogskoleforvaltningen/


Våra utbildningar

 • Officersprogrammet
 • Kurser
 • Uppdragsutbildningar
 • Internationella kurser
 • Utbildningskatalog

Officersprogrammet
    Officersprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå. Det 
omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. 
Programmet är indelat i tre olika profiler. Studierna på 
Officersprogrammet leder till en Officersexamen.
 • Översikt
 • Profiler
 • VFU
 • Anm. & behörighet
 • Upplägg
 • Utb- & kursplaner

Översikt
Anmälan till Officersprogrammet 2012-2015 stängde den 16 januari 
för er som har militär grundutbildning.......

Förbered dig på ett viktigt arbete
    Är du engagerad i det som händer i världen? Är du beredd att göra 
något åt det? Om du utbildar dig på Officersprogrammet får du 
chansen.
    Väljer du att bli officer så tar du på dig att värna om vårt lands 
säkerhet – i väpnad strid om nödvändigt. Som officer är du chef och 
utövar makt – såväl i fred som i krig – ett förtroende du fått av det 
svenska folket. Du ska förbereda dig själv och ditt förband för 
uppgifter under fred, kris och krig. Du kan behöva fatta beslut som 
leder till såväl materiell förstörelse som att människor dödas eller 
skadas – också ditt eget liv kan hotas. Få yrken innebär en så tung 

ansvarsbörda.
    Den svenska Försvarsmakten verkar utifrån värderingar, som bland 
annat handlar om fred, demokrati och om alla människors lika värde. I 
de internationella insatserna för stabilitet och fred, har Sverige och 
svenska officerare en stor och viktig uppgift.
    På hemmaplan är officersyrket ett av de mest omväxlande yrken du 
kan ha. Försvarsmakten är en viktig del av samhället med en mängd 
olika arbetsuppgifter. Dessutom utvecklas verksamheten hela tiden. 
Det kommer du också att göra.

Ledare med laganda
    Vi letar efter dig som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare 
och kommunikativ problemlösare.
    En stor del av det nya insatsförsvarets arbete sker utanför Sveriges 
gränser. Det handlar om fredsbevarande och fredsframtvingande 
insatser i oroliga och konfliktfyllda områden. Efter genomfört     
Officersprogram måste du som officer vara beredd att leda insatser 
med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland 
annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse.
    Uppdragen är ofta både svåra och farliga. Ibland måste de lösas med 
hot om eller användande av vapenmakt. Välutbildade officerare med 
förmåga till helhetstänkande kan dock bidra till att konflikten kan lösas 
på en lägre konfliktnivå, utan vapenmakt.

Många möjligheter till fysisk träning
    Ett viktigt inslag i utbildningen är den fysiska träningen. Under 
utbildningen i Fysiskt stridsvärde kommer du bland annat att få 
exempel på ett stort antal övningar som kan genomföras såväl inom- 
som utomhus, allt för att förbereda dig för din kommande yrkesroll.
    Du kommer att ha någon form av organiserad träning de flesta dagar 
under din tid på Officersprogrammet. Den syftar mot de krav som en 
anställning i Försvarsmakten kräver avseende kondition och styrka.   
Utbildningen erbjuder många goda möjligheter för dig att få prova på 
nya idrottsaktiviteter. Du kommer dessutom att erbjudas möjlighet att 
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prova på de idrotter där det finns militära landslag. Kanske är du en 
framtida representant för Sverige i ett internationellt mästerskap?

Student på Försvarshögskolan
    Hur är det att vara student på Försvarshögskolan? Läs vad Björn 
tycker om oss och att läsa på Officersprogrammet. Intervju med Björn
Ansvarig enhet
 • Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
 • Militärvetenskapliga institutionen
 • Institutionen för ledarskap och management
 • Ledningen för högskoleutbildning av officerare

Senast ändrad 2012-03-01 och senast granskad 2012-03-01

Vår forskning
 • Om Försvarshögskolans forskning
 • Forskningsområden
 • Forskningsprojekt
 • Centrumbildningar och forskningsprogram
 • Försvarshögskolans doktorandprogram
 • Internetbokhandel
 • Seminarieserier
 • Öppna föreläsningar
 • Nätverk och samarbeten

    Försvarshögskolan bedriver forskning och studier inom följande 
områden:
 • Folkrätt
 • Krigsvetenskap
 • Ledarskap under påfrestande förhållanden
 • Ledningsvetenskap
 • Militärhistoria
 • Militärteknik
 • Statsvetenskap
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653 Handelsverksamheter.

SW   . 653 Handelsverksamheter.

Libris/SAB:
Qi  Handel 
Qi(x)Allmänt: lexikon och uppslagsverk 
Qi:k Handelns historia 
Qi:oeHandelslagstiftning 
Qi-  Särskilda länder och områden 
Qia  Handelsteknik 
Qik  Varukännedom 
Qil  Handelskalendrar och -lexikon 
Qim Handel med speciella varor 
Qis  Marknader och varumässor 
Qiv  Handelskammare, handelsrepresentation 

(DC 381/382. DK 339) DC:
381 Intern handel ( Inrikeshandel )
382 internationella handeln (utrikeshandel)
337 Internationell ekonomi

Högskoleverket mars 2012. Område 653
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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654 Telekommunikationsverksamheter.

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter.

Drift av televerksamheter.

Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT)  (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden 
Pu  Datorer och databehandling  (användning av datorer o d till 
 651)(tele även 654)
Qjg  Televäsen 

(DC 384, del 621. DK 654 del 621). DC:
384 Kommunikation, Telekommunikation

Högskoleverket mars 2012. Område 654
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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655 Förlagsverksamheter o d.

SW   . 655 Förlagsverksamheter o d.

Libris/SAB:
Ad  Bokförlag och bokhandel
(DC delar 07, 686. DK del 655)

Högskoleverket mars 2012. Område 655
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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656 Transportverksamheter, resbyrå, 
lagring o d.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

Drift av transportverksamheter.

Libris/SAB:
Pr  Transportmedel och kommunikationer  (drift av 
 transporter till 656) 
 (konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra  Landsvägsfordon och landsvägstrafik 
Prb  Järnvägar och spårvägar 
Prc  Fartyg och sjöfart 
Prd  Luft- och rymdfarkostteknik 
Prf  Svävare, amfibiefarkoster m m 
Prt  Transportväsen 
Qjf  Postväsen 

(Delar om användning av transportmedel: DC 383, 385-387, delar 
62. DK656, delar 62) DC: 
383 Postal kommunikation
385 järnväg transport
386 Inland vattenvägar & färja transporter
387 Vatten , luft , rymdfart
388 transport, marktransporter

Högskoleverket mars 2012. Område 656
Utbildningsämne:
75 Transport
LF1 Luftfart
SJ1 Sjöfart
TP9 Övrigt inom transportsektorn
Forskningsämne:
Examen:
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Trafikflyghögskolan
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657 Penningverksamheter. Finans. 
Försäkring. Skatter.

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

Libris/SAB:
Ok  Försäkring 
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon 
Ok-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Oka  Försäkringsteknik 
Okb Försäkringsrätt 
Okc  Socialförsäkring 
Okd Livförsäkring 
Oke  Skadeförsäkring 
Okz  Särskilda försäkringsföretag 
Qae  Penning- och bankväsen 
Qaf  Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc Redovisning 

(DC, DK 657, 368, delar 336) DC:
657 Redovisning
330 Ekonomi
332 Finansiell ekonomi 
336 Offentliga finanser 
339 Makroekonomi och relaterade ämnen

368 Försäkring

DK:
368.0 Försäkring, allmänt. Försäkringsstatistik
368.025 Detaljer i försäkringsavtal
368.04 Frivillig försäkring. Tvångsförsäkring. Oförsäkrade
368.06 Arbetsoförmögenhet ur försäkringsmedicinsk synpunkt. 
Försäkring med fri medicin.
Kontroll. Missbruk
368.062 Arbetsoförmögenhet på grund av olycksfall.
368.063 Arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom
368.1 Sakförsäkring i allmänhet, hemförsäkring.
368.2 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar.
368.3 Livförsäkringar.
368.4 Socialförsäkringar.
368.5 Jordbruks-o kreatursförsäkringar.
368.8 Försäkring av enskilda tillgångar.

Högskoleverket mars 2012. Område 657
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Centrum för finans

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Skatterätt och ekonomi
Redovisning och styrning
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658 Allmän företagsekonomi. 
Arbetsförmedling och arbetsmarknad
SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv 
och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar. 
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.(http://
wimnell.com/omr658f.pdf)

Libris/SAB:
Oha Arbete och arbetsmarknad  
Om  Kooperation 
Om- Allmänt: särskilda länder och områden 
Oma Konsumentkooperation 
Omb Producentkooperation 
Q(x) Ekonomiska lexikon 
Qb  Företagsekonomi 
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon 
Qb:bfAllmänt: Organisationer och institutioner 
Qb:d Företagsteori, metodlära 
Qb:k Företagsekomomins historia 
Qb-  Särskilda länder och områden 
Qba  Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning 
Qbb Standardisering 
Qbd Anläggningar och inventarier 
Qbf  Personaladministration 
Qbi  Driftsorganisation 
Qbk Materialadministration 
Qz  Särskilda företag 

(DC, DK 658, delar 331) DC:
658 Allmän ledning
331 arbetsmarknadsekonomi 
334 Kooperativ 
335 Socialism & relaterade system  
338 Produktion

Högskoleverket mars 2012. Område 658 
Utbildningsämne:
FE1 Företagsekonomi
49 Tvärvetenskap
AE1 Arbetsvetenskap och ergonomi
Forskningsämne:
50202 Företagsekonomi
50903 Arbetslivsstudier
Examen:
Civilekonomexamen
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Universitetens fakulteter, avdelningar o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Handelshögskolan www.handels.gu.se
IT-fakulteten www.itufak.gu.se
Företagsekonomiska inst
Institutet för innovation och entreprenörskap
Arbetsvetenskap, inst för

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Arbetsvetenskap
Företagsekonomi
Industriell ekonomi

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Arbetslivspedagogik
Företagsekonomi*
Yrkeskunnande och teknologi

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Företagsekonomiska institutionen
Institutet för Ekonomisk forskning
Arbetsmiljöhögskolan

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Företagsekonomiska institutionen
Arbetsmarknadskunskap med management

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.4 Företagsekonomiska institutionen
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659 Marknadsförings- och 
reklamverksamheter od.

SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

Libris/SAB:
Qbl  Försäljningsorganisation. Marknadsföring 
Qbm Reklam och PR (public relations) 

(DC, DK 659)DC: 
659 Reklam & PR

Marknadsföring och reklam använder sig av påverkansmöjligheter 
som finns med verksamheterna i områdena 7-9.

Högskoleverket mars 2012. Område 659
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Marknadsföring

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Institutionen för reklam och PR
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66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt 
661 Kemikalier
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen 
663 Drycker, njutningsmedel 
664 Livsmedel 
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax 
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong 
667 Färger 
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od

67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt 
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror
672 Enkla metallvaror av järn o stål
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn 
674 Trävaror  
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror  
677 Garn, tråd, textilier 
678 Plast- och gummivaror 
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror

68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt 
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik 
682 Maskiner 
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el 
684 Möbler o d 
685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d 
689 Transportmedel      SW   66/68 Tillverkning av varor.

Libris/SAB:
P    Teknik, industri och kommunikationer 
 Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d. 
 Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon 
P:b  Teknisk forskning och tekniska institutioner 
P:d  Teknisk teori och filosofi 
P:k  Allmän teknikhistoria  (Undergrupper se 62)
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter 
P.0  Allmänt särskilda aspekter,amatör- o hobbyverksamhet
Pa  Teknisk fysik 
Paa  Teknisk akustik 
Pab  Teknisk optik 
Pac  Teknisk värmelära )
Pb  Maskinteknik 
Pc  Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av 
 energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner 
Pc:oe Allmänt: lagstiftning 
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter 
Pca  Elektrisk kraftproduktion 
Pcb  Elektrisk kraftöverföring och distribution 
Pcc  Elektriska maskiner 
Pcf  Elektrisk ljusteknik 
Pcg  Elektrisk värmeteknik 
Pch  Teknisk elektrokemi 
Pci  Elektronik 
Pcj  Radio- och teleteknik 
Pd  Bergsbruk 
Pe  Metallbearbetning och metallindustri 
Pf  Stenindustri 

http://wimnell.com/omr66-68.html
http://wimnell.com/omr66-68.html


Pg  Glas, keramik, porslin 
Ph Träteknik och träindustri 
Pi  Pappersindustri 
Pj  Textil- och beklädnadsindustri 
Pk  Läder- och pälsvaruindustri 
Pl  Övriga produkter 
Pm  Kemisk teknik och kemisk industri 
Pn  Fotografi o filmteknik  (drift av fotoverksamhet till 78)
Pna  Fotografi 
Pnb  Filmteknik, TV- och videofotografering 
Pnd  Vetenskaplig och teknisk fotografi 
Pni  Fotokonst 
Pny  Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering 
Pnz  Särskilda fotografer 
Po  Tryckeri och bokbinderi 
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien  
 (tillv.till 69, drift till 644)
Pr  Transportmedel och kommunikationer  (drift av 
 transporter till 656)
Pra  Landsvägsfordon och landsvägstrafik 
Prb  Järnvägar och spårvägar 
Prc  Fartyg och sjöfart 
Prd  Luft- och rymdfarkostteknik 
Prf  Svävare, amfibiefarkoster m m 
Prt  Transportväsen 
Ps  Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt  Patentbeskrivningar 
Pu  Datorer o databehandling (44 517)(användning datorer till 651)

(DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller  varutillverkning) DC: 
660 Kemiteknik
661 industrikemikalier teknik
662 Sprängämnen och bränslen teknik
663 dryck teknik
664 Livsmedelsteknik
665 Industriella oljor och fetter och vaxer , gaser
666 Keramisk & allierade teknik
667 Rengöring , färg , relaterad teknik
668 Teknik av andra ekologiska produkter
669 Metallurgi

670 Tillverkning
671 Metallbearbetning & metallprodukter
672 Järn , stål , andra järnlegeringar
673 Nonferrous metaller
674 Lumber bearbetning, trä produkter, kork
675 Läder och päls behandling
676 Pulp & pappersteknik
677 Textilier
678 Elastomers och produkter elastomer
679 Andra produkter av specifika material

680 Tillverkning för särskilda ändamål
681 precisionsinstrument och annan utrustning
682 Liten smedja arbete ( Blacksmithing )
683 Hardware & hushållsmaskiner
684 Inredning och hem workshops
685 Läder, päls, relaterade produkter
686 Utskrift & aktiviteter
687 Kläder
688 Andra slutprodukter och förpackningar
689 Ej tilldelad eller inte längre används Fordonstillverkning
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66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d 
68 Tillverkning av komplexvaror 



69 Tillverkning/ byggande av byggnader och 
anläggningar
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
690 Allmänt. 
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68). 
692 Byggnadsdelar. 
693 Murning, betonggjutning o d. 
694 Byggnadsträarbeten. 
695 Olika slags byggnader och anläggningar. 
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d. 
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d. 
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d. 
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner.  
 Isoleringsarbeten.
 Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d. 
 Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.

Libris/SAB:
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien 
 (tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära
Pp.02Mätteknik och mätinstrument 
Pp.03Maskiner och redskap 
Pp.05Industri 
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner 
Pp:oeByggnadslagstiftning 

Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter 
Ppa  Byggnadsteknik 
Ppb  Byggnadsproduktion: husbyggnad 
Ppba Projektering, produktion 
Ppbb Byggnadsdelar 
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla 
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål 
Ppc  Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad 
Ppca Väg- och gatubyggnad 
Ppcb Järnvägsbyggnad 
Ppcc Tunnelbyggnad 
Ppcd Brobyggnad 
Ppce Flygplatsbyggnad 
Ppcf Vattenbyggnad 
Ppcg Vattenkraftbyggnader 
Ppch Torrläggning och bevattning 
Ppd  Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m 
  (Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp 
Ppdb Renhållning och avfallshantering 
Ppdd Buller 
Ppde Gatu- och vägbelysning 
Ppdf Värmeförsörjning 
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(DC, DK 69 och delar av 62 som gäller byggande.) DC: 
690 Byggnader
691 Byggnadsmaterial material
692 Auxiliary konstruktion metoder
693 Särskilda material och ändamål
694 Trä konstruktion, Snickeri
695 Tak täcker
696 Utilities
697 Värme , ventilation , luftkonditionering
698 Detalj efterbehandling
699 Ej tilldelad eller inte längre används
Drift av delar om el, vvs och hygien o d kan ingå i 644.

Högskoleverket mars 2012. Område 69
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Byggteknik*

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Byggvetenskaper, Institutionen för..
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7 Formgivning av fysiska och 
sociala miljöer.
  
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
SW   78 Musik ( konserter o d 792) 

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 
SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
SW   796/799 Sport, idrott o d.

Det gemensamma för verksamheterna 70-99 är, att de har som avsikt 
att påverka psyken, eget eller andras.

Avdelningarna 71-78 gäller konstnärliga verksamheter, som har till 
uppgift att påverka människors psyken så att de får estetiska upplevel-
ser eller tillförs kunskaper eller värderingar o d. Avdelningarna 73-78 
gäller formgivning av föremål, bilder och musik o d.

Man bör observera, att verksamheterna i 71 och 72, som gäller form-
givning av landskap och städer o d och byggnader och anläggningar 
som självklar förutsättning har uppgifterna att tillfredsställa materiella 
och praktiska önskemål utöver uppgifterna att tillförliga konstnärliga 
värden. I verksamheterna 71 och 72 gäller det att tillfredsställa 
praktiska krav på ett ekonomiskt bra sätt samtidigt som formgivningen 
skall tillfredsställa önskemål om estetiska värden på ett sätt som är 
lämpligt i ett demokratiskt samhälle, dvs på ett sätt som stämmer med 
jämlikhetssträvanden i ett sådant samhälle. Själva byggandet av hus 
och anläggningar ingår i avdelning 69.

Teaterverksamheter och liknande verksamheter innebär konstnärliga
verksamheter av annat slag. De ingår tillsammans med sällskapsnöjen 
och lekar i 791-794.

Sport och idrott o d ingår i 796-799 och har bl a till uppgift att påverka
den egna tillfredsställelsen, och ger för åskådare upplevelser som av 
teater o d.

Avdelning 795 gäller sociala verksamheter. Här bl a verksamheter 
rörande rasism och främlingsfientlighet, hänsyn till handikappade, 
barn, kvinnor, äldre mm , men här ingår också sociala verksamheter 
som socialvård, polisverksamhet, kriminalvård och undervisning. En 
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del vardagliga beteenden ingår i 791-794.

Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter,
som ju har till syfte att påverka psyken.

Religiösa verksamheter som finns i avdelning 2 är också påverkande
kulturella verksamheter, men har fått egen plats i avd. 2.

Alla kulturella verksamheter påverkar människornas psyken och
människornas kunskaper, visioner, värderingar, ideologier, logik och 
moral och viljor, och påverkar därmed bl a de politiska styrningarna.

Verksamheter om de fysiska och sociala 
miljöerna ingår i område 7. 

70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik. 
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala 
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 Formgiv-
ning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar. 
74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk 
konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.

79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel, 
sociala miljöer och verksamheter, sport.
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater. 
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala relatio-
ner o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, 
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
    Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksam-
heter till praktisk, kroppslig nytta. T ex odlar man potatis i avd 63 för 
att få potatis till föda och inte för att man tycker det är roligt att odla 
potatis.
    Verksamheterna 7-9 gäller vad man kan kalla kulturella verksam-
heter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verk-
samheterna i avd 8 gäller språk och litterära verksamheter med tonvikt 
på s k skönlitteratur. I avd 9 gäller det vad man kan kalla saklitterära 
verksamheter. Gränsen mellan skönlitteratur och saklitteratur är inte 
alltid helt klar.

    Avd 70 gäller verksamheter som gäller alla eller ett flertal av verk-
samheterna 71-79.
    Verksamheterna i 71-78 gäller formgivning av fysiska föremål av 
olika storlekar och formgivning av bilder o d och ljud med hänsyn till 



praktiska krav men också, och det är det väsentliga, med hänsyn till 
påverkan på psyken. Det största föremålet är jordklotet och andra stora 
föremål är städer o d. Påverkan kan vara av typen ”det är vackert”, 
”det är fult”, ”det uttrycker maktförhållanden, klassförhållanden eller 
andra förhållanden jag gillar / ogillar”.

    Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma 
och sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan 
kalla sociala miljöer. Talspråket är en viktig del av de mänskliga 
relationerna. Språkliga verksamheter i avd 80 som gäller talspråk ingår 
i de sociala miljöerna. 

    Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika 
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning, 
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar 
upp sina områden på olika sätt. Ämnena i 79 avser huvudsakligen 
aktuella förhållanden i utvecklade kulturer, men ämnena i 7911 är 
hämtade från de etnologiska / etnografiska vetenskaperna som mer 
gäller förhållanden i äldre eller mindre utvecklade kulturer. Ämnena i 
7911 är emellertid i stor utsträckning användbara även för aktuella 
förhållanden i utvecklade länder.

    Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet  seder och bruk i den 
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga 
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d 
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala 
miljöerna. 

    I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjes-
verksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika 
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79 
och finns på 796-799.

    Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning 
av byggnader och anläggningar. 

    I avd 72 står 72 1 för arkitekturverksamheter i allmänhet och i avd 
795 står 795 1 för sociala relationer och verksamheter i allmänhet 
( komplement till 791), med bl a socialvård och hjälpverksamhet o d.

    Avd 72 2-72 4 gäller byggnader och fysiska miljöer från olika 
tidsepoker, forntid, medeltid och nutid. 795 2-795 4 gäller sociala 
miljöer med anknytning till dessa fysiska miljöer. 795 2 kan t ex gälla 
sociala miljöer kring pyramiderna, idag eller under forntiden. 

    Avd 72 5-72 8 gäller byggnader av olika slag och tillhörande fysiska 
miljöer. 795 5-795 8 gäller sociala miljöer i motsvarande fysiska 
miljöer.
    Exempel: 72 54 gäller industribyggnader, fabriker, verkstäder, 
lantbruksbyggnader o d. 795 54 gäller sociala miljöer i dessa fysiska 
miljöer. I 795 54 ingår ej verksamheter som ingår i de ekonomiska 
verksamheterna. Ordergivning inom lantbruket som del av arbetspro-
cesserna ingår i 63 om lantbruk. Formgivning av industribyggnader 
ingår i 72 54, tillverkning i industrier ingår i 66-68, sociala miljöer i 
industrier ingår i 795 54.

    På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och 
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska 
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta 
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner 
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet, 
t ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma 
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekono-
miska verksamheter.

    Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras 
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs ut-
vandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna 
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdel-
ningen för svensk skönlitteratur.



    Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och 
restauranglokaler sker i 72 57. Restaurangverksamheterna finns på 
641-642 och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger 
finns på 795 57.

    Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte 
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6.   

    Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 79 
57. Där finns bl a högskolor och universitet på 79 578. Skolor med 
stark tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den 
särskilda verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61, 
jordbrukssko-lor på 63, tekniska högskolor på 62 etc. 

    Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut 
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner 
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5. 
Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet 
placeras på 79 578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på 
79 579.

    Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och 
universitet och på 79 5787 och för de verksamheterna gäller samma 
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet 
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d 
sysslar med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det 
på någon speciell verksamhet.

    Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 79 
556. Sociala miljöer i boendet finns på 79 58 och sociala miljöer i 
föreningar o d finns på 79 59.

    Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala 
miljöer, men principerna har antytts.



70 Allmänt om konst och kultur.
SW   70 Allmänt om konst o kultur.

Libris/SAB:
Bf  Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet 
Bf-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet 
Bfk  Allmän kulturell verksamhet 
I   Konst, musik, teater och film  (Del. Delar även på 
 72-78,7914,792)
Ia  Konst: allmänt 
Ia:bfKonstinstitutioner 
Ia:doKonstpsykologi 
Ia:k  Vetenskapshistoria 
Ia:oaKonstsociologi 
Iaa  Konstteori och -estetik 
Iab  Stillära 
Ib  Konsthistoria 
Ib:bf Konsthistoriska organisationer och institutioner 
Ib:k  Vetenskapshistoria 
Ib.  Särskilda konsthistoriska perioder 
Ib-  Särskilda länder och områden 
Ibh  Otraditionella konstformer 
Ibt  Kyrklig konst 
Ibu  Folkkonst 
Ibv  Ikonografi 
Ibz  Särskilda konstnärer 
Kt  Allmän kulturhistoria  (även till 70)
Kt.  Särskilda historiska perioder 
Kt-  Särskilda länder och områden 

(DC, DK 70. DK 7.01-7.09) DC: 
700 Konst
700 De Arts, Fine & konsthantverk
701 Filosofi & teori
702 Miscellany
703 Ordböcker och upplsagsverk
704 Särskilda ämnen
705 Seriepublikationer
706 Organisationer och hantering
707 Utbildning, forskning, ämnen
708 gallerier, museer, privata samlingar
709 Historisk , områden, personer behandling

Högskoleverket mars 2012. Område 70
Utbildningsämne:
KV2 Kulturvetenskap
Forskningsämne:
Examen:
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Universitetens fakulteter, avdelningar o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Konstnärliga fakulteten www.konst.gu.se
Konsthögskolan Valand
Kulturvetenskaper, institutionen för

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper   ????
Estetisk-filosofiska fakulteten
Kulturvetenskap (180 hp)

 
Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Filosofiska fakulteten
Kultur och kommunikation (IKK)
Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) 

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Kulturgeografi*
Kulturmiljövetenskap

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Den konstnärliga fakulteten i Malmö - kontaktinformation
Den konstnärliga fakulteten i Malmö - webbplats

Konsthögskolan i Malmö
Kulturvetenskaper, Institutionen för...

Mittuniversitetet http://www.miun.se/
Fakulteten för humanvetenskap

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Konstvetenskapliga institutionen
Kulturgeografiska institutionen

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Konsthögskolan niora
Kultur- och medievetenskaper

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Konstvetenskapliga institutionen
Kulturgeografiska institutionen

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Samhällskunskap
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71 Övergripande formgivning/planering av 
fysiska miljöer.

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.

Se även område 72

Libris/SAB:
Odg      Samhällsplanering 
Odg(x)  Allmänt: lexikon 
Odg:bf   Organisationer och institutioner 
Odg:d    Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär 
Odg:k     Samhällsplaneringens historia 
Odg:oe   Lagstiftning 
Odg-      Allmänt: särskilda länder och områden 
Odgb     Riksplanering 
Odgc     Regionplanering 
Odgd      Kommunal planering 
Odgl      Planering för bostäder 
Odgm     Planering för rekreation, lek, fritid och kultur 
Odgp      Planering för handel, industri och arbetsplatser 
Odgq      Planering för kommunikationer och transporter 
Uh  Miljöfrågor och naturskydd  (vetenskap till 57, för  
 övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63) 

( DC, DK 71. DK 502, 504) DC:
710 Civic & landskapskonst
711 Area planering (Civic konst)
712 Landskapsarkitektur
713 Landskapsarkitektur av trafficways
714 Vatten egenskaper
715 vedväxter
716 örtartade växter
717-Strukturer
718 Landskap utformning av kyrkogårdar
719 Naturliga landskap

Från 01d.pdf (DC DK)

(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d . 
DC, DK 71. DK 502, 504) 

710     Allmänt. 
711     Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalpla-  
           nering. Stadsplanering o d. 
7111   Allmänna utgångspunkter och principer.
7112   Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering. 
7113   Landsbygdsplanering. 
7114   Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden. 
7115   Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stads-
           delar. Byggnadskvarter. 
7116   Byggnads- och stadsplanebestämmelser. 
7117   Planering för trafikleder. 
7118   Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörj-
           ningsnät. 
7119   Övrigt.
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Herbaceous&usg=ALkJrhhBKiJYuvn9arM3kZ34jiFN3wZ6Dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Herbaceous&usg=ALkJrhhBKiJYuvn9arM3kZ34jiFN3wZ6Dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape&usg=ALkJrhhRmUtx5yQyZmiW5NVUuREXolQLzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape&usg=ALkJrhhRmUtx5yQyZmiW5NVUuREXolQLzA


712     Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkan-
            läggningar. 
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård. 
71214 Miljövetenskap. 
7122   Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata   
           parker och trädgårdar. 
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713     Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, 
           örter, markdjur, markvård. 
714     Vatten, fiskar, vattenvård. 
715     Luft, skog, fåglar, luftvård. 
716     Mark, örter, markdjur, markvård.
717     Anläggningar i landskapet. 
718     Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier. 
719     Kulturvård. Hembygdsvård.

Högskoleverket mars 2012. Område 71
Utbildningsämne:
KU2 Kulturvård
MM1 Miljövård och miljöskydd
LA2 Landskapsarkitektur
TS1 Teknik i samhällsperspektiv 
TV9 Övriga tvärvetenskapliga studier 
Forskningsämne:
40108 Landskapsarkitektur 
Häri ingår:
planering
design
vård
Examen:
Landskapsarkitektexamen
Landskapsingenjörsexamen

Universitetens fakulteter, avdelningar o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Konstnärliga fakulteten www.konst.gu.se
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Kulturvård, institutionen för
Tillämpad miljövetenskap

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Miljövetenskap
Samhällsanalytiker
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällelig riskhantering

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Miljövetenskap och miljöteknik*

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.1 Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.konst.gu.se/
http://www.konst.gu.se/
http://www.chalmers.se/gmv/SV/kontakt
http://www.chalmers.se/gmv/SV/kontakt
http://www.conservation.gu.se/kontakta_oss
http://www.conservation.gu.se/kontakta_oss
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/working=http://cms.it.gu.se/kontakta_oss
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/working=http://cms.it.gu.se/kontakta_oss
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/utbildning/program/XGMVE
http://www.kau.se/utbildning/program/XGMVE
http://www.kau.se/utbildning/program/SGSOG
http://www.kau.se/utbildning/program/SGSOG
http://www.kau.se/utbildning/program/SGSAM
http://www.kau.se/utbildning/program/SGSAM
http://www.kau.se/utbildning/program/SARIS
http://www.kau.se/utbildning/program/SARIS
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/amnen/miljovetenskap
http://lnu.se/amnen/miljovetenskap
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SF16
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SF16


72 Formgivning av byggnader och 
anläggningar, arkitektur
 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

Libris/SAB:
Ic  Arkitektur  (Delar hör även till 71)
Ic:bf Arkitekturorganisationer och -institutioner 
Ic:d  Arkitekturteori och -psykologi 
Ic:do Arkitekturpsykologi 
Ic:k  Vetenskapshistoria 
Ic.  Särskilda perioder 
Ic-  Särskilda länder och områden 
Icd  Byggnader för särskilda ändamål 
Ict  Stadsplanekonst 
Icu  Landskapsarkitektur 
Icv  Byggnadsvård 

(DC, DK 72) DC:
720 Arkitektur
721 arkitektonisk struktur
722 Arkitektur till ca. 300
723 Arkitektur från ca. 300 till 1399
724 Arkitektur från 1400
725 offentliga strukturer
726 Byggnader för religiösa ändamål
727 Byggnader för utbildning och forskning
728 Bostäder och relaterade byggnader
729 Design & inredning

Från 01d.pdf (DC DK)

(SAB Ic, Mu, delar av P som gäller formgivning o d. DC, DK 72)

720   Allmänt.
721   Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet. 
722   Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur. 
723   Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur. 
724   Nya tidens miljöer och arkitektur.
725   Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader. 
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader. 
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus. 
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen. 
7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader. 
7255 Sjukhus. Vårdhem od. 
7256 Fångvårdsanstalter od. 
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbygg- 
         nader. 
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726   Kyrkliga byggnader.Kultbyggnader.Begravningsanläggningar. 
727   Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek. 
728   Bostadshus. 
729   Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektar- 
         beten.

http://wimnell.com/omr72.html
http://wimnell.com/omr72.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_architecture&usg=ALkJrhjoLD8br3vMFHTwBMb3FQs7YCIP-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_architecture&usg=ALkJrhjoLD8br3vMFHTwBMb3FQs7YCIP-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Building&usg=ALkJrhhI3HeILsZVdTN0H_Ht-aKoDV6W_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Building&usg=ALkJrhhI3HeILsZVdTN0H_Ht-aKoDV6W_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_architecture&usg=ALkJrhj1vgg9yXi3QTLrKaAV5eNEqJX78A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_architecture&usg=ALkJrhj1vgg9yXi3QTLrKaAV5eNEqJX78A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/House&usg=ALkJrhglcZYjh92E8a6ohFqXq_PT4ML-nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/House&usg=ALkJrhglcZYjh92E8a6ohFqXq_PT4ML-nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Design&usg=ALkJrhgNTP8fWDb_1g-GeVX0wevL1QlrsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Design&usg=ALkJrhgNTP8fWDb_1g-GeVX0wevL1QlrsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Painter_and_decorator&usg=ALkJrhhklOM_th836e2UKn0Uakm1yoxN7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Painter_and_decorator&usg=ALkJrhhklOM_th836e2UKn0Uakm1yoxN7g


725- 729 mer detaljerat:

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.

7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier. 
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala 
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414 
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella 
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus.Tingshus. 
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517 
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder. 
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga 
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193 
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194 
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198 
Elektricitetsverk.

7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggna-der 
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524 
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o 
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529 
Övriga merkantila byggnader.

7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga 
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 
Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn.
 72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för 
vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 

725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 
Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

7254 Industribyggnader. Fabriker.Verkstäder.Lantbruksbyggnader.
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till 
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d 
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i 
66/69.

7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555
 Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem.Pensionärshem. 
Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

7256 Fångvårdsanstalter od.
 72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Upp-
fostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter.

7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbygg-
nader.
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. 
Paviljonger o.dyl.

7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 
 72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. 



Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader 
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. 
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. 
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och 
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. 
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga 
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.

726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263 
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor. 
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268 
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar. 
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Bygg-
nader vid vallfartsorter

727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273 
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. 
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska 
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och 
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier. 

Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer. 
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798 
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.

728 Bostadshus.
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på 
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder 
Baracker. 
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222 
Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224 
Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus. 
7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus. 
72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande 
hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus. 
7284 Klubbhus. Föreningshus. 
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och 
tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar. 
Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen. 
7286 Lantgårdar. Bondgårdar. 
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor. 
72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers. 
72877 Husbåtar. 
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott. 
72883 Herrgårdar. 
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.

729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.  
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Utbildningsämne:
23 Arkitektur
AR3 Arkitektur
Forskningsämne:
60405 Arkitektur
Examen:
Arkitektexamen

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 

Arkitektur och byggd miljö, Institutionen för...
Skissernas museum

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Arkitekthögskolan

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.1 Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information011036000
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information011036000
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information016501000
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1705&task=view_organization_information016501000
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.arch.umu.se/
http://www.arch.umu.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SF16
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SF16


73 Skulptur o d. Museiverksamheter, 
konstutställning

SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.

Libris/SAB:
Bg  Allmänna museer 
Bh  Allmänna utställningar 
Id Skulptur 
Id.  Särskilda perioder 
Id-  Särskilda länder och områden 
Idy  Material, metoder, teknik 
Ii  Konstsamlingar och -utställningar 
Ky Historiska hjälpvetenskaper  (även till 73)
Kya Diplomatik 
Kyb Heraldik 
Kyc  Sfragistik (sigillkunskap) 
Kyd Flaggor 
Kye Emblematik 
Kyf  Rang- och titelväsen  Del.
Kyg Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar)  Del.
Kyh Numismatik 
Kyi  Ordensväsen . Del.

Från 01d.pdf 
(SAB Id, Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 ) 
                    730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.
731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig bearbetning. 732 Primitiv, 
forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, romersk. skulptur. 734 
Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 736 Sigill, medaljer, 
kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, flaggor, fanor,  standard. 

737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig bearbetning. 7381/7388 
Keramik. 7389 Metall o övriga material. 73898 Trä. 73899 Övriga.

739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od. 
7390 Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar. 
7392 Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394 
Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395 
Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger. 
7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning

(DC, DK 73, 069 ) DC:
730 bildkonst , skulptur
731 Processer, formulär, ämnen av skulptur
732 Skulptur till ca. 500
733 grekiska, etruskiska, romersk skulptur
734 Skulptur från ca. 500 till 1399
735 Skulptur från 1400
736 Carving och sniderier
737 Numismatik och sigillography
738 Keramiska konst
739 Art metallslöjd
069 museum

Högskoleverket mars 2012. Område 73
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
60501 Antikvetenskap
Examen:

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Museer och Utställningar

http://wimnell.com/omr73.html
http://wimnell.com/omr73.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_arts&usg=ALkJrhj9YRavdnfaQjLHy55U-KYK9HExtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_arts&usg=ALkJrhj9YRavdnfaQjLHy55U-KYK9HExtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_sculpture&usg=ALkJrhhD3E7a6UtI3vE-EaIuG2YcGjaFbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_sculpture&usg=ALkJrhhD3E7a6UtI3vE-EaIuG2YcGjaFbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_sculpture&usg=ALkJrhhLLcB9VGR0QgfDj7cymrbgsu0Z8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_sculpture&usg=ALkJrhhLLcB9VGR0QgfDj7cymrbgsu0Z8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_carving&usg=ALkJrhgEvXHfqXQyEH27rRDTwnIFul0cXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_carving&usg=ALkJrhgEvXHfqXQyEH27rRDTwnIFul0cXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Numismatics&usg=ALkJrhgthtWA_cDIPlPxJO8oyVKshoqyTA
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74 Konsthantverk, formgivning av 
bruksföremål. Inredning

SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.

Libris/SAB:
Ig  Teckningskonst 
Ig.  Särskilda perioder 
Ig-  Särskilda länder och områden 
Igy  Material, metoder, teknik 
Ih  Konsthantverk 
Ih.  Allmänt: särskilda perioder 
Ih-  Allmänt: Särskilda länder och områden 
Iha  Ornamentik 
Ihb  Industriell formgivning 
Ihc  Textil konst 
Ihd  Konsthantverk i trä 
Ihe  Konsthantverk i metall 
Ihf  Keramik och glas 
Ihh  Inredning 
Ihk  Dräkthistoria 
Ihq  Reklamkonst 
Ihö Övrigt konsthantverk 

(DC, DK 74 ) DC:
740 Teckning & konsthantverk
741 Teckning & teckningar
742 perspektiv (grafiskt)
743 Teckning & teckningar efter ämne
744 Ej tilldelad eller inte längre används
745 Dekorativ konst
746 Textil konst
747 Inredning
748 Glas
749 Möbler och tillbehör

Högskoleverket mars 2012. Område 74
Utbildningsämne:
DE1 Design
KH1 Konsthantverk
Forskningsämne:
60406 Design
Examen:
Konstn högskoleexamen konst o design
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Konstfack
     
Box 3601 126 27 STOCKHOLM 
Tfn: 08-450 41 00 Fax: 08-450 41 28 
E-post: registrator@konstfack.se
studentkansli@konstfack.se för frågor om studier 
Webb: http://www.konstfack.se/ 

Om Konstfack
 • Detta är Konstfack
 • Förvaltning
 • Galleri Konstfack
 • Institutioner
 • KonstfackAlumni
 • Partnerskap
 • Restaurang Konstfack
 • Stöd Konstfack!
 • Webbmail och intranät
Kontakta oss
Webbkarta

     Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år 
deltar nära 900 studenter i kandidat- och masterprogram, lärarprogram 
och fristående kurser.Inom konst, design och konsthantverk erbjuder 
Konstfack treårig utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig 
kandidatexamen.
   På avancerad nivå har vi en tvåårig utbildning som leder till 
konstnärlig masterexamen.
   På Konstfack kan du studera till ämneslärare i Bild med inriktning 
mot gymnasiet.
   Konstfack ligger vid Telefonplan, strax söder om Stockholms 
innerstad. De kulturmärkta funkislokalerna har omvandlats från 
industrilokaler till 20 300 kvadratmeter konstnärlig högskola. I entrén 

möts du av Vita havet som ständigt ändrar utseende efter utställningar 
och projekt. Dessutom finns ett galleri för studenternas egna 
utställningar.

Mycket välutrustade verkstäder
    Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så 
välutrustade verkstäder som Konstfack. Här finns datasalar, trä- och 
metallverkstäder, screentryck, vävsal, textiltryck, färgverkstad, grafisk 
verkstad, foto- och tv-studio, glashytta, keramikverkstad och ateljéer 
för skulptur och måleri. Verkstäderna möjliggör hantverk i många 
olika material där du med experimentella, och ibland högteknologiska 
tekniker, kan tänja på gränsen för vad som är möjligt att göra.

Konstfacks bibliotek
    Konstfack har ett av Sveriges största konst- och designbibliotek vars 
främsta mål är att vara en strategisk informations- och inspirations-
resurs för studenter och personal. Biblioteket tillhandahåller böcker – 
även kurslitteratur – databaser, tryckta och elektroniska tidskrifter. 
Biblioteket har också ett materialbibliotek med materialprover som 
kan lånas och ett videotek med konstvideo att se på plats. Biblioteks-
personalen ger professionell sökvägledning och undervisning i infor-
mationssökning enskilt och i grupp.

Internationell högskola
    Konstfack är en högskola med internationell prägel. Våra 
professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt 
masterprogram representerar flera världsdelar.
    Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 60 
universitet och högskolor i mer än 25 länder. Varje år tar Konstfack 
emot cirka 70 internationella studenter. Runt 30 av dessa påbörjar 
någon av de engelskspråkiga inriktningar som ges inom vårt 
masterprogram. Utbytesstudenterna tas emot genom något av de 
utbytesprogram som vi deltar i, till exempel Nordiska Ministerrådets 
Nordplus, EU:s LLP/Erasmus och det SIDA-finansierade programmet 
Linnaeus/Palme.
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Utbildning

Utbildning
 • Ansökan och antagning
 • Att vara student på Konstfack
 • Fristående kurser
 • Internationellt utbyte
 • Kandidatprogram
 ◦ Såhär ansöker du till ett kandidatprogram
 ◦ Grafisk design & Illustration, 180 hp
 ◦ Industridesign, 180 hp
 ◦ Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp
 ◦ Keramik & Glas, 180 hp
 ◦ Konst, 180 hp
 ◦ Textil, 180 hp
 ◦ Ädellab/Metallformgivning, 180 hp
 • Lärarprogram
 • Masterprogrammet
 • Studenternas hemsidor

    Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack flera 
utbildningar.
   Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år 
deltar nära 900 studenter i kandidat- och masterprogram, lärarprogram 
och fristående kurser. Inom konst, design och konsthantverk erbjuder 
Konstfack treårig utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig 
kandidatexamen. På avancerad nivå har vi en tvåårig utbildning som 
leder till konstnärlig masterexamen. Vårt lärarprogram omfattar 4,5–5 
år och leder till lärarexamen.
 • Kandidatprogram, 180 hp
 • Masterprogrammet, 120 hp
 • Ämneslärarprogram, 270-300 hp

    Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig 
kandidatexamen.
Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram om vardera 180 hp:
 • Grafisk design & Illustration 
 • Industridesign 
 • Inredningsarkitektur & Möbeldesign 
 • Keramik & Glas 
 • Konst 
 • Textil 
 • Ädellab/Metallformgivning

Student på Konstfack
    Som student får du tillgång till en egen arbetsplats, datasalar samt 
mycket välutrustade verkstäder. En del av utbildningen är gemensam 
för kandidatprogrammen, till exempel konst-, design- och konsthant-
verkshistoria och kurser i digitala media.
Behörighet
    För att bli antagen till Konstfacks kandidatprogram krävs grund-
läggande behörighet för högskolestudier. Vilka krav som ställs för 
grundläggande behörighet avgörs av din studiebakgrund och när du 
avslutade dina studier. Läs mer om behörighet och urval.
Urval
   Urval baseras i första hand på den sökandes arbetsprover och 
efterfrågade texter. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på 
arbetsprover och skriftlig motivering. Utifrån detta kallas ett antal 
sökande till intervju. Pårespektive utbildnings sidor finns information 
om vilka arbetsprover som gäller. Läs mer om behörighet och urval.
Undervisningsspråk
    Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, 
isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.....    
Efter utbildningen
    Efter en godkänd kandidatexamen kan du välja mellan att börja 
arbeta, alternativt söka vidare till masterutbildning på Konstfack eller 
på andra högskolor eller universitet, i Sverige eller utomlands.
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Forskning

 • Doktorander
 • Forskning inom Konstfacks lärarutbildning
 • Forskningslänkar
 • Forskningsprojekt
 • Konstnärligt utvecklingsarbete (KU)
 • Kontakta oss
    Forskning och utvecklingsarbete på Konstfack syftar till att bredda 
och fördjupa den kunskapsmassa som redan finns på skolan. 
Huvudområden är:
• Konst 
• Design 
• Konsthantverk 
• Bildpedagogik

Forskningsstrategi
Konstfacks forsknings- och utbildningsstrategi 2009-12.pdf

En kritisk och kreativ forskningsmiljö
    På Konstfack bedrivs i nuläget 12 externfinansierade 
forskningsprojekt med ett stort antal samarbetspartners. Läs mer om 
dessa under rubriken forskningsprojekt.
    2011 pågår också fem konstnärliga utvecklingsprojekt (KU-projekt). 
Det konstnärliga utvecklingsarbetet syftar till att utveckla nytt innehåll 
och nya uttryck i den konstnärliga verksamheten - en viktig katalysator 
för fortsatta projekt och en vital del av utbildningen.
    Konstfack integrerar på en mängd sätt, resultaten av konstnärligt 
utvecklingsarbete/forskning i utbildningsmiljön, vilket också 
uppmärksammats positivt av Högskoleverket.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Högskolan för design och konsthantverk

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för design (DE)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Designvetenskaper, Institutionen för...

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Designhögskolan
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Beckmans Designhögskola 
    
Brahegatan 10  114 37 STOCKHOLM 
Tfn: 08-660 20 20 Fax: 08-665 00 87 
E-post: info@beckmans.se 
Webb: http://www.beckmans.se/ 

Ansökan till Beckmans
Utbildningar
Om Beckmans
Studenternas portfolios
Aktuellt/Pressarkiv

    Beckmans Designhögskola bedriver treårig grundutbildning inom 
konst och design som leder till konstnärlig kandidatexamen (180hp). 
Läs mer
Historia
    Anders Beckmans Skola grundades 1939 i Stockholm av Anders 
Beckman och Göta Trägårdh. Läs mer
Hållbarhet på Beckmans
     Hållbarhetsfrågor genomsyrar utbildningen. Läs mer
Konstnärlig gestaltning
    Beckmans Designhögskola står på konstnärlig grund. Läs mer
Studentkåren Läs mer
Biblioteket
    I biblioteket kan du som studerar vid Beckmans Designhögskola 
läsa och låna böcker i skolans ämnen samt få hjälp med 
informationssökning. Läs mer

Utbildningar

Beckmans Designhögskola
    Mer information om utbildningarna på Beckmans Designhögskola. 
Läs mer
Beckmans Kvällsskola
   På kvällsskolan får de studerande ta del av stora mängder kunskap 
och information från högt kvalificerade yrkesverksamma lärare inom 
mode, form och visuell kommunikation. Läs mer
Beckmans Akademi
   Beckmans Akademi erbjuder kortare, avgiftsbelagda kurser inom 
mode, form och visuell kommunikation. Läs mer

Form
Formprogrammet arbetar med formgivning. I fokus står 
tredimensionell form i egenskap av produkter, objekt och rum. 
Läs mer
Formprogrammet arbetar med formgivning. I fokus står 
tredimensionell form i egenskap av produkter, objekt och rum.
    Treårig studiemedelsberättigad högskoleutbildning, 180 hp 
Formområdet är stort och omfattande. Vi arbetar utifrån människans 
behov och genom detta utforskar och studerar vi de olika delarna i 
designprocessen.
    Idag är hållbarhetsaspekten en av de stora frågorna som formgivare 
förhåller sig till. Genom att ständigt belysa och hålla hållbarhets-
diskussionen central kan vi utbilda analyserande formgivare som kan 
arbeta på olika företag och i organisationer, globalt och lokalt. Våra 
studenter har också möjlighet att fortsätta sin utbildning på en 
mastersnivå, internationellt och nationellt.
    Beckmans Designhögskolas styrka är att vi har små klasser, där 
kontakten till skolans personal och lärare är tät. Skolan är placerad 
centralt i Stockholm, nära till stadens aktiva kulturliv. Vår målsättning 
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är att skapa ett klimat på skolan som känns motiverande och lustfyllt 
och med klara lärandemål.
   Alla lärare är yrkesverksamma och har olika kompetenser inom 
formområdet. Undervisningen bygger på ett unikt gästlärarsystem som 
gör att vi kan skräddarsy kurserna. Vi samarbetar ibland med externa 
aktörer såsom företag och organisationer som är intressanta för 
utbildningen. Dessutom har vi kurser tillsammans med skolans övriga 
program, Mode och Visuell kommunikation.

Utbildningens innehåll
De tre åren leder till en kandidatexamen i konst och design (180 hp) 
och är uppdelade enligt följande: Första året innehåller många olika 
kursmoment. Huvudämnet är produktdesign. Vi studerar material 
såsom trä, metall, textil och lera. Parallellt arbetar vi med 
presentationstekniker och olika designmetoder.
Andra året presenterar vi ämnet rumsgestaltning. Vi fortsätter att 
arbeta med de kunskaper som grundlades i årskurs ett.
Sista året förbereder vi studenterna för yrkeslivet. Examensarbete, 
professionell utveckling och medverkan på Stockholms möbelmässa är 
de stora kursblocken.

Behörighet
Grundläggande behörighet gäller för studier vid Beckmans 
Designhögskola. För ytterligare information om vad grundläggande 
behörighet är se www.studera.nu. För att bli antagen krävs kunskap i 
svenska eller annat nordiskt språk. Utbildningen förutsätter 
grundläggande kunskap inom konstnärliga områden. 
Arbetslivserfarenhet och studier i andra ämnen betraktas även som en 
merit.
Utbildningen fordrar datorvana i PC/Mac-miljö. Materialkostnader i 
samband med studierna bekostas av studenten.
Form Utbildningsplan 201011.pdf

Mode
Modeprogrammet är en designutbildning som vilar på konstnärlig 
grund med fokus på mode. Läs mer Mode utbildningsplan.pdf

Visuell kommunikation
    Det treåriga programmet Visuell kommunikation är ett konstnärligt 
högskoleprogram som utbildar kreativt utforskande och självständiga 
visuella kommunikatörer. Läs mer
    Det treåriga programmet Visuell kommunikation är ett konstnärligt 
högskoleprogram som utbildar kreativt utforskande och självständiga 
visuella kommunikatörer.
    Treårig studiemedelsberättigad högskoleutbildning, 180 hp
    Utbildningen ger en djup förståelse i vad visuell kommunikation är 
och kan åstadkomma. Studenterna utbildas i kreativitet, innovation och 
samhällsfrågor för att kunna ha en aktiv roll i att förändra 
kommunikationens uttryck och få en önskan att delta i och forma en 
modern ansvarstagande kultur.
    Professionalitet, ledarskap och förmåga att arbeta i team är 
kvaliteter som tränas genom hela utbildningen. Unikt för Beckmans 
Designhögskola är det starka samarbetet med spännande företag och 
institutioner i utbildningens många projekt. Samarbete sker varje år 
också med de övriga programmen och resulterar ofta i utställningar 
och visningar.
    Samtliga lärare är yrkesverksamma, aktuella och inflytelserika inom 
sina respektive områden. Många har omfattande internationella 
erfarenheter eller kommer hit från andra länder. Studenterna 
praktiserar under utbildningen på välkända företag internationellt och i 
Sverige.
    Viktig är den utveckling i konstnärlig förmåga som skolan ger 
utrymme för. Detta för att skapa kreatörer som kan hitta sin röst och 
utveckla och förnya de visuella och estetiska uttrycken inom sina 
respektive områden.
    Idéer och problemlösningar är vårt viktigaste media och visuell 
intelligens, eftertänksamhet och lekfullhet är de viktigaste redskapen i 
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vår bransch. En professionell kommunikatör och designer är inte 
längre limiterad till en enda disciplin eller heller ett linjärt karriär-
mönster. Det behövs en palett av kunskaper och personliga kvaliteter, 
hantverksskicklighet och medvetenhet om kontext och intressenter, 
förmåga att samarbeta och att vara självständig. En art director, 
creative director, regissör eller formgivare ska kunna utveckla många 
aspekter på kommunikation både lokalt och globalt.

Utbildningens innehåll
    De tre åren leder till en kandidatexamen i konst och design (180 hp) 
och är uppdelad enligt följande: Tonvikten under första läsåret ligger 
på att utveckla studentens kreativitet, introducera professionell 
metodik och ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i 
huvudämnet visuell kommunikation: reklam, grafisk form, digital 
kommunikation, foto, film, illustration och rörlig design. Stor vikt 
läggs också vid att utveckla en medvetenhet om vilken roll visuell 
kommunikation spelar i ett kulturellt och samhälleligt perspektiv. I 
årskurs ett introduceras och integreras grundläggande principer och 
redskap för kommunikation ur ett etiskt och hållbarhetsperspektiv.
    Under andra året blir betoningen starkare på den professionella 
arbetsprocessen och förmågan att utveckla kreativ visuell gestaltning 
utifrån komplexa idéer och koncept. Studenten tränas också i att 
synliggöra sin egen arbetsprocess och att sätta denna i relation till en 
professionell beställares behov. Praktik, ofta utomlands, är en viktig 
del i andra årskursen. I årskurs två introduceras hållbarhetsperspektivet 
på en mer komplex nivå och integreras djupare i utbildningen.
   Årskurs tre har ökat fokus på det professionella livet efter skolan. 
Studenten förväntas kunna kritiskt beskriva och problematisera sitt 
arbete och på ett nyanserat vis relatera sin och arbetets roll till en 
större kontext. Ett examensprojekt genomförs under sista terminen och 
innebär en möjlighet för studenten att fördjupa sig i ett specialområde 
inom ramen för utbildningens huvudämnen. Studenten ska formulera, 
genomföra och presentera egna kommunikationsprojekt på hög kreativ 
och professionell nivå.

    Genom samtliga årskurser arbetar studenten aktivt med att utveckla 
en individuell digital portfolio som ligger till grund för utvärderingen 
av varje termins samlade arbete. Portfolion betraktas som ett kreativt 
instrument för att följa studentens utveckling genom hela utbildningen 
och är ett viktigt redskap när studenten söker arbete efter avslutade 
studier.
   Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops och 
projekt. Individuellt arbete varvas med grupparbeten. Under alla tre 
åren genomförs samarbeten med utomstående uppdragsgivare.

Behörighet
   Grundläggande behörighet gäller för studier vid Beckmans 
Designhögskola. För ytterligare information om vad grundläggande 
behörighet är se www.studera.nu. För att bli antagen krävs kunskap i 
svenska eller annat nordiskt språk. Utbildningen förutsätter 
grundläggande kunskap inom konstnärliga områden.     
    Arbetslivserfarenhet och studier i andra ämnen betraktas även som 
merit.
    Utbildningen fordrar datorvana i Mac-miljö. Materialkostnader i 
samband med studierna bekostas av studenten.
VK utbildningsplan.pdf
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75/77 Bildkonst. 
75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto

SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.

Libris/SAB:
Ae  Bokväsen 
Aea  Bokhistoria 
Aeb  Skrivredskap och skrivmaterial 
Aec  Boktryckerihistoria 
Aed Bokbandshistoria 
Aef  Redigeringsteknik 
Aet  Bibliofili 
Af  Skrift 
Afa  Skrift- och alfabetshistoria 
Afb  Paleografi 
Afc  Kalligrafi 
Afd  Chiffer 
Ie  Målarkonst 
Ie.  Särskilda perioder 
Ie-  Särskilda länder och områden 
Ieb  Bokmåleri 
Iem  Miniatyrmåleri 
Ien  Muralmåleri 
Iet  Teaterdekorationer 
Iey  Material, metoder, teknik 
If  Grafisk konst 
If.  Särskilda perioder 

If-  Särskilda länder och områden
Ifq  Bruksgrafik 
Ifr  Bokillustration 
Ify  Material, metoder, teknik 
Pn  Fotografi och filmteknik  (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna  Fotografi 
Pnb  Filmteknik, TV- och videofotografering 
Pnd  Vetenskaplig och teknisk fotografi 
Pni  Fotokonst 
Pny  Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz  Särskilda fotografer 

75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)                   
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681). 

DC:
750 Målning & målningar
751 tekniker, utrustning, blanketter
752 Färg
753 Symbolism , allegori , mytologi , legend
754 Genre målningar
755 Religion & religiös symbolik
756 Ej tilldelad eller inte längre används
757 mänskliga figurer och deras delar
758 Övriga ämnen
759 Geografiska, historiska , områden, personer behandling
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760 Grafik , Printmaking & utskrifter
761 Relief processer ( block utskrift )
762 Ej tilldelad eller inte längre används
763 Litografiska (plano) processer
764 Chromolithography & serigrafi
765 Metal gravyr
766 Mezzotinting & processer
767 Etsning & torrnål
768 Ej tilldelad eller inte längre används
769 Posters

090 Handskrifter & sällsynta böcker
090 Manuskript och sällsynta böcker
091 Manuskript
092 Block böcker
093 Incunabula
094 Tryckta böcker
095 Böcker känd för bindningar
096 Böcker noterbara för illustrationer
097 Böcker noterbara för ägandet och ursprung
098 Förbjudna arbeten, förfalskningar och bluffar
099 Böcker noterbara för format

770 Photography & bilder
771 Tekniker och utrustning , material
772 metallsalt processer
773 Pigment processer utskrift
774 Holography
775 Digital fotografering
776 Datorkonst
777 Biofilm och Videografi [1]

778 Fält och typer av fotografi
779 Fotografier

Från 01d.pdf (DC DK)

75 Konstmåleri o d.
 (SAB Ie. DC, DK 75)
750 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.
                    
76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.
 (SAB If, Ae, Af, Ihq, Kya, F.08 . DC, DK 76 , 09)                   

760 Allmänt. 761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762 
Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763 Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764 
Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643 
Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766 
Nyttografik (Reklam mm, hemsidor på Internet ? ). 769 
Grafiksamlingar. 7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst.
                   
77 Fotografiskt arbete o d.
(SAB Pn. DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 
686).

770 Allmänt. 771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material. 
7711 Lokaler för fotoarbete. 7712 Inredningar, belysning mm. 7713 
Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig utrustning. 7715 Negativ- o 
positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oorganiska 
ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o 
övriga metoder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck. 
Fotogravyr. 778 Fotografins användnings-områden. 7781 Kopiering. 
7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 Stereo. 7785 Filmning, 
filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumentärfoto, 
konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar.
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Utbildningsämne:
KV1 Konstvetenskap
FK2 Fri konst
KO9 Övrigt inom konst
Forskningsämne:
60401 Bildkonst
60407 Konstvetenskap
Examen:

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Konsthögskolan Valand
Högskolan för fotografi

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Konst- och bildvetenskap

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Bildmuseet
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Kungl. Konsthögskolan 
    
Box 16315 103 26 STOCKHOLM 
Tfn: 08-614 40 00 Fax: 08-679 86 26 
E-post: info@kkh.se 
Webb: http://www.kkh.se/ 

 • AKTUELLT
 • STUDERA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
 • STUDIEBESÖK
 • ORGANISATION
 ◦ KUN
 ◦ Styrelsen
 • STYRDOKUMENT
 • INTERNATIONELLT
 • LEDIGA ARBETEN
 • HISTORIK
 • LOKALER

   Kungl. Konsthögskolan (KKH) är en högskola med en lång 
konstnärlig tradition som går tillbaka ända till 1700-talet.
Konsthögskolan har en bredd i sin utbildning, med undervisning i 
gamla tekniker såväl som innovativt skapande i de allra senaste 
teknikerna.
    Sammanlagt har Konsthögskolan cirka 230 studerande och 
tongivande svenska och utländska konstnärer och arkitekter verkar på 
skolan som lärare.
    Vid Konsthögskolan finns ett treårigt kandidatprogram i fri konst, 
ett tvåårigt masterprogram i fri konst, en termins eller ett läsårs 
projektutbildning för yrkesverksamma konstnärer, ettåriga 
påbyggnadsutbildningar i Arkitektur och Restaureringskonst, samt 
kursen Konst & Arkitektur.

UTBILDNINGAR

 • KANDIDATPROGRAM I FRI KONST
 • MASTERPROGRAM I FRI KONST
 • GÄSTSTUDENTPROGRAM
 • PROJEKTPROGRAM
 • MEJAN ARC
 • MEJAN RESIDENTS
 • FORSKARUTBILDNING

    Vid Konsthögskolan finns ett treårigt kandidatprogram i fri konst, 
ett tvåårigt masterprogram i fri konst, en termins eller ett läsårs 
projektutbildning för yrkesverksamma konstnärer, ettåriga 
påbyggnadsutbildningar i Arkitektur och Restaureringskonst, samt 
kursen Konst & Arkitektur.

Kandidatprogram i fri konst (180 högskolepoäng)
   Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett treårigt kandidatprogram i fri 
konst. Utbildningens fokus ligger på det individuella konstnärliga 
arbetet. Studierna syftar till att ge de studerande möjligheter att 
utveckla sina färdigheter och sin egenart samt ett självständigt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande kring konstnärligt skapande. 
Möjlighet ges att arbeta i olika konstnärliga tekniker såsom till 
exempel måleri, skulptur, grafik, digitala media och video.

Utbildningen består av: 
• arbete i ateljé och verkstäder 
• samtal, enskilt och i grupp, om det konstnärliga arbetet 
• praktiska och teoretiska kurser, projekt, workshops och föreläsningar 
• yrkesförberedande moment 
• studieresor och studiebesök 
• en avslutande examensutställning.
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Fakta om kandidatprogrammet i fri konst
Behörighet: Läs mer här.
Antal högskolepoäng: 180 hp
Utbildningens längd: 3 läsår
Undervisningsspråk: Svenska, men undervisning på engelska 
förekommer 
Ansökan: Digital ansökan via vår hemsida.

    Under utbildningen finns möjlighet till utlandsstudier vid någon av 
KKH:s utbytesskolor.
    Varje student har en handledande professor. 
Professorshandledningen sker både individuellt och i årskursblandade 
professorsgrupper. I professorsgruppen bedrivs diskussioner, 
presentationer och redovisningar av egna och andras arbeten samt 
andra konstnärligt baserade aktiviteter. Handledning, såväl teknisk 
som konstnärlig, ges även av lärarna i verkstäderna.
    De studerande på kandidatprogrammet utformar sin egen studieplan 
i samråd med sin handledande professor. Syftet med den individuella 
studieplanen är att för varje student hitta ett studieupplägg som syftar 
till att stödja respektive student i att kunna förverkliga sina 
konstnärliga projekt och utveckla sitt konstnärskap.
Utbildningsplan
Information om ansökan
FAQ
Information om studieavgifter för sökanden utanför EU/EES och 
Schweiz

FORSKNING/KU

 • KONSTNÄRLIG FORSKNING
 • KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE
 • MEJAN RESIDENTS
 • SAMARBETEN
 • FORSKNINGSVECKAN 2011
 • KONFERENSER

Konstnärlig forskning och Konstnärligt utvecklingsarbete - KU
    Vid Kungl. Konsthögskolan bedriver både undervisande personal 
och studenter olika former av konstnärligt undersökande utvecklings- 
och forskningsarbeten. En del av dessa projekt är långsiktiga och sker i 
samarbete med institutioner inom och utom landet. Andra projekt kan 
vara kortare och experimentella.
    Dessa initiativ utmynnar ofta i tvärdisciplinära verk vilka redovisas 
genom offentliga presentationer såsom utställningar, performance och 
publikationer. Sammansättningen av Kungl. Konsthögskolans personal 
och studenter, med sina olika bakgrunder och kontaktnät, öppnar upp 
för individuella och kollektiva arbetsprocesser.
    Projekten omfattar t.ex. interaktiva och platsrelaterade installationer, 
materialundersökningar och konceptuellt orienterade verk. De 
reflekterar skolans unika historia och expertis, tillgången till 
välutrustade verkstäder samt förmåga och vilja att genom konstnärliga 
synsätt kommentera samhällsutvecklingen.
    Den praktikbaserade och reflektiva konstnärliga forskningen, där 
kunskap formuleras genom dialoger med idéer och material, platser 
och publik, kan på skiftande och oväntade sätt belysa mänskliga 
erfarenheter och frågeställningar.....
     Det byggs nu också upp en konstnärlig forskningsmiljö vid Kungl. 
Konsthögskolan där forskare, doktorander och andra medverkar. (Läs 
mer om Konstnärlig forskning.)
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78 Musik ( konserter o d 792)

SW   78 Musik ( konserter o d 792)

Libris/SAB:
Ij  Musik 
Ij:d  Musikteori, -filosofi och -psykologi 
Ij:k  Musikforskningens historia 
Ij:oa Musiksociologi 
Ija  Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga 
 delområden 
Ijb  Musikhistoria 
Ijc  Musikinstrument: allmänt 
Ijd  Tangentinstrument 
Ije  Stråkinstrument 
Ijf  Blåsinstrument 
Ijg  Knäppinstrument 
Ijh  Slagverk och strykidiofoner 
Iji  Elektriska musikinstrument 
Ijj  Mekaniska musikinstrument 
Ijk  Instrumentalmusik: kammarmusik 
Ijl  Instrumentalmusik: orkestrar 
Ijm  Instrumentalmusik: särskilda former 
Ijn  Vokalmusik: allmänt 
Ijo  Vokalmusik: solosång 
Ijp  Vokalmusik: körsång 
Ijq  Vokalmusik: särskilda former 
Ijr  Dramatisk och scenisk musik 
Ijs  Religiös musik 
Ijt  Skolmusik 

Iju  Västerländsk folkmusik 
Ijv  Icke-västerländska kulturers musik 
Ijx  Jazz, rock och populärmusik 
Ijy  Musikprogram 
Ijz Särskilda tonkonstnärer 
Ijä  Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Ijö  Övrig musik 
X    Musikalier (noter) 
X(s) Musikalier: Samlingar och studiepartitur 
Xa  Musikteori 
Xb  Musikhistoria 
Xc  Soloverk: valfri besättning 
Xd  Instrumentalmusik: tangentinstrument 
Xe  Instrumentalmusik: stråkinstrument 
Xf  Instrumentalmusik: blåsinstrument 
Xg  Instrumentalmusik: knäppinstrument 
Xh  Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner 
Xi  Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument 
Xj  Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument 
Xk  Instrumentalensembler 
Xl  Instrumentalmusik: orkestrar 
Xm  Instrumentalmusik: särskilda former 
Xn  Elektroakustisk musik och ljudkonst 
Xo  Solosång 
Xp  Körsång 
Xq  Vokalmusik: särskilda former 
Xr  Dramatisk och scenisk musik 
Xs  Religiös musik 
Xu  Västerländsk folkmusik 
Xv  Icke-västerländska kulturers musik 
Xx  Jazz, rock och populärmusik 
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Xy  texter till vokal och dramatisk musik 
Xä  Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Xö  Övrigt 
Y    Musikinspelningar 
Y(s) Samlingar 
Ya  Musikteori 
Yb  Musikhistoria 
Yc  Soloverk: valfri besättning 
Yd  Instrumentalmusik: tangentinstrument 
Ye  Instrumentalmusik: stråkinstrument 
Yf  Instrumentalmusik: blåsinstrument 
Yg  Instrumentalmusik: knäppinstrument 
Yh  Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner 
Yi  Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument 
Yj  Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument 
Yk  Instrumentalensembler 
Yl  Instrumentalmusik: orkestrar 
Ym  Instrumentalmusik: särskilda former 
Yn  Elektroakustisk musik och ljudkonst 
Yo  Solosång 
Yp  Körsång 
Yq  Vokalmusik: särskilda former 
Yr  Dramatisk och scenisk musik 
Ys  Religiös musik 
Yu  Västerländsk folkmusik 
Yv  Icke-västerländska kulturers musik 
Yx  Jazz, rock och populärmusik 
Yä  Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Yö  Övrigt 

(DC, DK 78) DC: 
780 musik
781 Allmänna principer och musikaliska former
782 Vokalmusik
783 Musik för enstaka röster, The rösten
784 Instrument och Instrumentellt ensembler
785 Kammarmusik
786 Tangentbord & andra instrument
787 Stränginstrument (Chordophones)
788 Blåsinstrument (Aerophones)
789 Ej tilldelad eller inte längre används 

Högskoleverket mars 2012. Område 78
Utbildningsämne:
MV2 Musikvetenskap
45 Musik
MU1 Musik
Forskningsämne:
60402 Musik
60408 Musikvetenskap
Examen:
Konstn högskoleexamen musik
Organistexamen
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 • Välkommen till KMH
 • Kontakt
 • Detta är KMH
     ◦ Studera vid KMH
 ◦ Högskola och kulturscen
 ◦ Resurser
 ◦ Ensembler
 • Organisation
 • Press och media
 • Årsrapporter
 • KMH-förlaget
 • Hederskollegium
 • Lediga tjänster
 • Upphandling

    På Kungliga Musikhögskolan får du möjlighet att specialisera dig 
inom de genrer eller ämnesområden, som representeras av KMH:s 
starka sidor: klassisk musik, folkmusik, musik från andra kulturer, 
jazz, komposition, dirigering, musik, medieteknik och 
musikpedagogik i olika former.
    Vi förbereder dig samtidigt för en yrkesmässig flexibilitet. Det är 
redan idag en nödvändighet för musiker och pedagoger, och kommer i 
framtiden att ge nya spännande möjligheter.
    Bland tidigare KMH-studenter finns framstående musiker – men 
också andra framgångsrika kreativa specialister inom vitt skilda 

områden. Alla har de haft en utbildning på KMH som bas.
    Den viktigaste ingrediensen i vårt framgångsrecept är förstås alla 
våra hängivna lärarpersonligheter. Men vi värnar också om det 
fantastiska givande och tagande som ensemblespel och ensemble-
ledning på hög nivå innebär.
    Vi är nyfikna på att ta vara på just din begåvning och musikaliska 
personlighet – välkommen med din ansökan!
Johannes Johansson, rektor

Denna sida uppdaterades senast: 2012-01-30 av Måns Tengnér

Institutioner 57
 • Folkmusik
 • Jazz
 • Klassisk Musik
 • Komposition, dirigering & musikteori
 • Musik- & medieproduktion
 • Musik, Pedagogik & Samhälle

    Utbildningen inom KMH bedrivs inom ramen för sex institutioner. 
Lärare och studenter har en av dessa som gemensam hemmahörighet. 
Institutionerna skapar en dynamisk, utvecklande miljö där det finns 
plats för både fördjupning inom traditionen och en förnyande experi-
mentlusta med öppenhet mot den övriga musikvärlden.
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Utbildning

 • Utbildning
 • Antagning 2012
 • Alla utbildningar
 • Grundnivå
 • Avancerad nivå
 • Forskarnivå
 • Lärarexamen
 • Fristående kurser
 • Gäststudentprogram
 • Övningsundervisning
 • Kontakt

Anmälning till utbildningsprogram sker via antagning.se
 • Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärlig masterexamen (förutom nordisk master i jazz)
Avancerade påbyggnadsutbildningar (60hp och 120hp)
Pianostämmarutbildning 
Pedagogisk påbyggnadsutbildning (60hp och 120hp) 
   

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans 
åk 7-9, 270hp
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan, 300-330hp
Filosofie magisterexamen i musikpedagogik (profil 
musikterapi), 60hp
Filosofie masterexamen i musikpedagogik, 120hp

Utbildningskatalogen för 2012 finns nu att beställa i pappersutgåva 
och för nedladdning som pdf.

Forskning
 • Forskning
 • Avhandlingar och lic-uppsatser
 • Konstnärlig forskarskola
 • Stöd till FoU
 • FoU-projekt

    Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid KMH kan indelas 
i fyra sektorer. Alla dessa fyra sektorer behövs föra att tillsammans 
bilda en helhet som ger en komplett forskningsanknytning av 
utbildningen i musik och musikpedagogik. Inriktningen av verksamhet 
som nu bedrivs, tillgången på kompetenta lärare och studenter, 
uppbyggnaden av miljöer för forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete, rollen i det nationella forskningssystemet beskrivs i 
följande fyra avsnitt.
* Forskning om musik, forskning där musiken eller musikern är 
objekt. Denna forskning bedrivs inom universitetens och de tekniska 
högskolornas fakulteter. Typiska ämnen är musikvetenskap, psykologi 
och akustik.
* Forskning och forskarutbildning i musik där examensrätt och 
handledning i princip är förlagda utanför KMH. 
* Forskning och forskarutbildning i musikpedagogik, där KMH vad 
gäller forskning och forskarutbildning fungerar som en institution 
inom Humanistiska fakulteten inom Stockholms universitet. KMH har 
därvid inom forskarutbildningen ansvaret för antagning, genomförande 
av utbildningen och handledning av doktoranderna, en av dem är 
också finansierad av fakultetsanslaget.
* Utbildning i musik efter grundexamen ges vid KMH inom 
utbildningar på avancerad nivå, där dokumenterade, kritiskt 
reflekterande aspekter ingår som väsentliga delar i examensarbetena 
både till konstnärlig masterexamen och filosofie magister/
masterexamen i musikpedagogik. 
     KMH verkar för att själv få rätten att ge en konstnärlig examen 
benämnd "Doktor i musik". Denna skulle konstnärligt minst motsvara 
nivån för diplom och därutöver kräva att studenten visat förmågan att 
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formulera, lösa och utvärdera lösningen av ett konstnärligt problem 
samt beskriva detta på ett sådant sätt att ny kunskap om utveckling av 
musik och om konstnärligt utvecklingsarbete blir mer allmänt 
tillgänglig.
     Ett samarbete har inletts mellan Sibelius-Akademin och KMH där 
Sibelius-Akademin står för examinationen av doktor i musik. I ett 
första skede har två konstnärliga doktorander antagits.
     Avhandlingar, uppsatser och dokumentation av vissa konstnärliga 
forskningsprojekt publiceras och försäljs av KMH Förlaget, en 
verksamhetsgren inom Academus AB.

Denna sida uppdaterades senast: 2012-01-30 av Måns Tengnér
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 • Att söka till SMI
 • Personal
 • Organisation
 • Forskning
 • Press
 • Länkar
 • English  
 • Studentinfo
 • Lärarinfo
 • Lediga tjänster
 • Lärarlyftet
 • Förskolelyftet
 • Röstakademin
 • Övningsundervisning

Vill du lära dig undervisa i ett instrument, sång eller logonomi?
     SMI erbjuder dig en utbildning som ger formell kompetens som 
instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom (röst- och 
talpedagog med estetisk inriktning)
    Som student vid SMI erbjuds du en pedagogisk, konstnärlig och 
professionell utbildning av skickliga lärare med goda akademiska, 
pedagogiska och konstnärliga meriter. Du får kunskaper och metoder 
att undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble. Den 
didaktiska och metodiska undervisningen prövar du både i din egen 
pedagogiska tjänstgöring och genom anordnad verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) och praktiska uppdrag. Du lär dig att skapa 
arrangemang och att planera för ensemble-/grupparbeten samt 
konstnärligt pedagogiska projekt. Du utbildas i ny teknik och tar del av 

forskning och ny kunskap som ger god beredskap för dina arbeten och 
uppdrag. Du får möjligheter att både fördjupa och bredda din 
konstnärliga förmåga.
     Förutom våra examensutbildningar erbjuder SMI flera fristående 
kurser med ämnesfördjupning och breddning inom musik och med 
inriktade på andra estetiska och konstnärliga uttrycksformer. SMI kan 
också i viss utsträckning erbjuda plats i kurser inom den 
musikpedagogiska grundutbildningen, i mån av plats och efter särskild 
behörighetsbedömning.
   Välkommen till en utbildning vid SMI! – Ian Plaude, rektor

Utbildningskatalog 2012 Ladda hem pdf (4,5 Mb)

GRUNDUTBILDNING

Musikpedagogprogrammet. Instrumental/sång-lärare
    På musikpedagogprogrammet studerar du till musikpedagog i 
musik- och kulturskolan och andra icke statligt reglerade utbildningar 
inom musikområdet. För att få arbete i grund- eller gymnasieskola 
erfordras kompletterande utbildning till lärarexamen efter att SMI-
utbildningen validerats.

KANDIDATEXAMEN I MUSIKPEDAGOGIK 180 hp
    (tre års heltidsstudier) är en grundutbildning för dig som går din 
första högre utbildning inom musikområdet.
   Utbildningen ger formell kompetens att undervisa inom ditt profilval 
och att leda ensemble. Du får vidare en god beredskap att arbeta i 
grupp, både med elever och med kollegor. Ditt profilval ger dig 
kompetens att arbeta som musikpedagog med en specifik 
instrumentprofil såsom:
Bleckblås – Elbas/kontrabas –Elgitarr – Gitarr – Piano – Slagverk 
– Stråk – Sång – Träblås
   I profilen ingår både individ- och grupprelaterad metodik med stor 
vikt på gehörsspel och sammusicerande. Undervisningen på 
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huvudinstrumentet inbegriper flera genrer och din egen musikaliska 
utveckling ges möjlighet att både fördjupas och breddas. Du får 
kompetens att undervisa på alla stadier – både enskilt, i grupp och i 
ensemble. Inom vissa profiler får du kännedom och metodik för 
undervisning på biinstrument.

Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp
UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 30 hp
 • Pedagogik och psykologi 10 hp
 • Kommunikation och ledarskap 7,5 hp
 • Gemensam metodik 7,5 hp
 • Ergonomi 2,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2,5 hp
ÄMNESSTUDIER 120 hp
 • Ämnesdidaktik och metodik 25 hp
 • Huvudinstrument/Sång 25 hp
 • Musikaliska hantverk 20 hp
 • Piano och röst 12,5 hp
 • Musikvetenskap och kulturhistoria 7,5 hp
 • Digitala verktyg 5 hp
 • Profilspecifika kurser 10 hp
 • Självständigt examensarbete 15 hp
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 20 hp
INDIVIDUELLA VAL 10 hp

Studera – musicera – undervisa
   För heltidsstudier studerar du två till tre dagar per vecka på SMI – 
vanligen måndag–onsdag eller tisdag–torsdag. Detta för att underlätta 
för dig som reser, samt ge utrymme för egen undervisning som en del 
av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
Metodik för grupp och individ
    Undervisning i grupp har pedagogiska fördelar och ger sociala 
vinster på alla nivåer. Elever tränas att samverka med andra samtidigt 
som de genomgår en individuell musikalisk utveckling. På SMI 
utbildas du till att undervisa ensembler, grupper och enskilda elever på 

alla stadier.
Rösten och kroppen
    Som pedagog är din talröst ett viktigt och nödvändigt verktyg. Flera 
moment i musikundervisningen underlättas ofta och får en extra 
dimension när du närmar dig dem via sången. Den musikaliska 
gestaltningen är också intimt förknippad med det kroppsliga uttrycket. 
Därför får du orientering i och kunskap om både rösten och kroppen 
genom din utbildning.
Musikaliska hantverk
    Träning i gehörsmusicerande och lyssnande parallellt med 
notbaserad musik ger en större frihet i lärarutövningen och det egna 
musikskapandet. I utbildningen får du arrangera/komponera för vokala 
och instrumentala ensembler, skriva stämmor och partitur samt studera 
in och leda kammarensembler, orkester, kör och jazz/pop/rockgrupper 
i framförandet av egna arrangemang.
Genrebredd
    Kunskap om olika genrer underlättar för gränsöverskridande möten 
med olika kulturer och tidsepoker. Du får på SMI en genrebred 
undervisning som gör dig rustad att som pedagog möta och bredda 
dina elevers olika musikaliska intressen.
Vetenskaplig grund
   Flera av SMI:s lärare forskar parallellt med sin undervisning och du 
får kontinuerligt ta del av nya nationella och internationella 
forskningsresultat. Kurserna Vetenskapsteori och forskningsmetoder 
samt Pedagogik och psykologi belyser och ger dig övning i 
vetenskapligt förhållningssätt. Under sista studieåret genomför du ett 
större självständigt examensarbete.
Samverkan
   Genom samverkan mellan de olika utbildningarna på SMI och med 
studenter vid andra högskolor utvecklas verktyg som kan öppna dörrar 
och bygga broar mellan olika konstnärliga uttrycksformer och mellan 
musiklärare och andra lärarkategorier. SMI:s medverkan i projekt för 
bl.a. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) och Skolverket 



samt i EUprojekt för musikpedagogisk utveckling engagerar både 
personal och studenter.
Digitala verktyg
    Den digitala tekniken öppnar många möjligheter att skapa musik, 
dokumentera processer och resultaten av dessa samt producera egna 
läromedel. SMI samverkar med det av Apple auktoriserade 
utbildningsföretaget Orca som arrangerar utbildning och certifiering 
inom musik, media och IT. Genom att Orca finns vid SMI från 2012 
kan vi erbjuda en musik- och mediateknikundervisning som utvecklar 
din digitala kompetens. Genom specialiseringsval kan du fördjupa dig 
inom musik- och mediateknik samt dokumentationsteknik.

Forskning

Avhandlingar gjorda av SMI-lärare

”Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt”
En studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel.
Så lyder titeln på Maria Calissendorffs doktorsavhandling. Maria 
disputerade tredje juni 2005 vid Musikhögskolan, Örebro universitet 
och opponent var professor Tomas Kroksmark, högskolan i Jönköping.
Under ett läsår följde Maria sex förskolebarn (fem år) när de lärde sig 
spela fiol i grupp och där föräldrarna var närvarande på lektionerna..... 
Avhandlingen kan beställas genom nina.nilsson@ub.oru.se

Svenska sinfoni-författares karaktäristiska orkester-
egendomligheter
Owe Ander, lärare i musik- och kulturhistoria, doktorerade vid 
Musikvetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet lördag 
20 januari 2001.
”Med betydlig framgång hafva svenskar arbetat i sinfonistilen”, skrev 
musikskriftställaren Abraham Mankell 1864.....
Avhandlingen kan beställas från info@smpi.se

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Högskolan för scen och musik

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Musikhögskolan Ingesund

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Music & Event management
Musik*
Musikvetenskap

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 

Musikhögskolan i Malmö

ODEUM (f.d. Akademiska Kapellet)- kontaktinformation
ODEUM - webbplats

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Institutionen för musik- och teatervetenskap

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Musik
Musik och museer

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Musikhögskolan
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79 Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer och  
sociala verksamheter: socialtjänst, brott och 
kriminalvård, polis, integration od, under-
visning.  Sport.

Innehåll och länkar till hemsidan:

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 

SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 

SW   796/799 Sport, idrott o d.

Libris/SAB:
Ku  Allmän socialhistoria (även till 93-99)
Ku.  Särskilda historiska perioder
Ku-  särskilda länder och områden )
Oa  Sociologi (även till 79)
Oa(x)Sociologiska lexikon (118)
Oa:bfSociologiska institutioner 
Oa:d Sociologisik teori, filosofi och metodlära 
Oa:k Sociologins historia 
Oaa  Socialpsykologi 
Oab  Sociala strukturer 
Oac  Familjesociologi 

DC:
300 Samhällsvetenskap , sociologi och antropologi
300 Samhällsvetenskap
301 Sociologi & antropologi
302 Social interaktion
303 Sociala processer
304 Faktorer som påverkar socialt beteende
305 Sociala grupper
306 Kultur & institutioner
307 gemenskaperna
308 används inte längre, tidigare Polygrafi
309 används inte längre, tidigare historia sociologi
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Utbildningsämne:
SO1 Sociologi
BE9 Övrigt inom beteendevetenskap
Forskningsämne:
504 Sociologi
50401 Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och 
socialantropologi)l 
50403Socialpsykologi 
Examen:
Socionomexamen

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Sociologiska inst

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Sociologi

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Sociologiska institutionen (med Socialantropologi och Pedagogik)

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Sociologiska institutionen

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Sociologi

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Sociologiska institutionen

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Sociologi
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7911-7913 Seder och bruk .

SW   . 7911-7913 Seder och bruk.

(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).

Libris/SAB:
Bl  Omstridda fenomen och företeelser 
Blb  Ockultism 
Blc  Spådomskonst (divination) 
Bld  Frenologi 
Blf  Kryptozoologi 
Blg  Ufo 
M    Etnografi, socialantropologi och etnologi 
M(x) Etnografiska etc. lexikon 
M:b Etnografisk etc. forskning. Institutioner 
M:d Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära 
M:k Etnografins etc historia 
Ma  Europa: allmänt 
Mb  Norden: allmänt 
Mc  Sverige 
Md  Övriga Norden 
Me  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Mf  Mellaneuropa 
Mg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Mh  Schweiz 
Mi  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
Mj  Frankrike 
Mk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
Ml  Portugal 
Mm Östeuropa
Mn  Balkanländerna 
Mo  Asien 

Mp  Afrika 
Mq  Amerika 
Mr  Oceanien 
Ms  Polarländerna 
Mu  Bebyggelse och byggnader 
Mv  Föremål 
Mx  Näringsliv och arbetsliv 
My  Samhälls- och familjeliv 
Mz  Folktro och folkseder 
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 
 förhållanden  (Även 7911)

(DC, DK 39).DC:
390 Seder, etikett , folklore
391 Kostym & personliga utseende
392 Livets kretslopp och hemlivet
393 död 
394 Allmänt
395 Etikett ( Manners )
396 används inte längre, tidigare kvinnors ställning och behandling
397 används inte längre, förr utstött studier
398 Folklore
399 Krig & diplomati

130 Parapsychology och ockultism
130 parapsykologi och ockultism
131 Parapsykiska och ockult metoder
132 används inte längre, förr Mental rubbningarna
133 Särskilda ämnen i parapsykologi och ockultism
134 används inte längre, tidigare mesmerism och Klärvoajans
135 Dreams och mysterier
136 inte längre används, före detta mentala egenskaper
137 divinatoriska grafologi
138 Physiognomy
139 Frenologi
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Högskoleverket mars 2012. Område 7911-7913
Utbildningsämne:
SO2 Socialantropologi
ET1 Etnologi
Forskningsämne:
50404 Socialantropologi
60502 Kulturstudier
60503 Etnologi
60599 Övrig annan humaniora ?
Examen:

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlinga

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Socialantropologiska institutionen

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Centrum för samisk forskning

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/folklivsarkivet/om-folklivsarkivet
http://www.lu.se/folklivsarkivet/om-folklivsarkivet
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.erg.su.se/
http://www.erg.su.se/
http://www.socant.su.se/
http://www.socant.su.se/
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.cesam.umu.se/
http://www.cesam.umu.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH11
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HH11


7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester 
mm. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video, 
radio od
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler. 
Maskerader. 
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162 
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader. 
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164 
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. 
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166 
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar. 7919 -

Libris/SAB:
Bu  Masskommunikation: radio och television 
Bu-  Särskilda länder och områden 
Bua  Radio 
Bub Television och video 
Im  Film 
Ima  Film: allmänt 
Imb  Filmhistoria 

(DC, DK 791). DC: 
790 Fritids-& Performing Arts
791 Offentliga föreställningar

Högskoleverket mars 2012. Område 7914-7919
Utbildningsämne:
FV1 Filmvetenskap
CI1 Cirkus
FM1 Film
Forskningsämne:
60410 Filmvetenskap
Examen:

http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Performing_arts&usg=ALkJrhixUFsW4hUVeowURz_7dZlM4PT5Dw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Performing_arts&usg=ALkJrhixUFsW4hUVeowURz_7dZlM4PT5Dw


Dans- och cirkushögskolan
Box 27043  102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-562 274 00 Fax: 08-562 274 10 
E-post: info@doch.se 
Webb: http://www.doch.se 

 • Historik
 • Internationalisering
 • Institutionen för cirkus
 • Institutionen för dans
 • Institutionen för danspedagogik
 • Jämställdhetsprojekt
 • Lediga jobb
 • Musikenhet
 • Ny cirkushall
 • Organisation
 • Protokoll
 • Rektor reflekterar
 • Samverkan med omgivande samhälle
 • Styrdokument
 • Studentkåren
 • Verksamhetsberättelse
 • DOCHs Vänner
    DOCH är Sveriges högskola för dans och cirkus. Här ges rum och 
möjlighet för den som vill utbilda sig inom dans, danspedagogik, 
cirkus eller koreografi – allt i en dynamisk och nyskapande miljö i 
nära samverkan mellan konst och forskning.
    På DOCH bryts tradition och historia mot nyskapande och 
experiment. Här möts konst, pedagogik och vetenskap i nya och gamla 
teoribildningar. Här får det folkliga i traditionen ny betydelse och här 
utvecklas de nya konstnärskap som ska förändra vår idé om det vi tror 
oss veta. 

Utbildning

 • Utbildningsprogram
 ◦ Kandidatprogram i cirkus
 ◦ Kandidatprogram i dans
 ◦ Kandidatprogram i danspedagogik
 ◦ Masterprogram i koreografi
 ◦ Masterprogram i nya performativa praktiker
 ◦ Ämneslärarprogram i dans
 ◦ Fortbildning i dansterapi
 ◦ Ämneslärarprogram i dans- kompletterande pedagogisk 

utbildning
 • Kurser
 • Anmälan och antagning
 • Stipendium vid DOCH
 • Vad hände sen?
 • Studentintervjuer
 • Studentboende
 • Studentens A till Ö

Kandidatprogram i cirkus 
   Kandidatprogrammet i cirkus omfattar kunskap i konstnärliga 
uttryck i cirkuskonstens många former där studenten efter utbildning 
ska kunna träffa självständiga estetiska val och bidra till utvecklingen 
av cirkus som konstform.
Kandidatprogram i dans 
    DOCHs treåriga kandidatprogram i dans utbildar självständiga 
danskonstnärer genom konstnärligt skapande och utövande.
Kandidatprogram i danspedagogik 
    Vill du undervisa i dans för barn, unga och vuxna i exempelvis 
kulturskola, dansskola eller studieförbund? DOCHs treåriga 
kandidatprogram i danspedagogik förbereder dig för det arbetet. 
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Masterprogram i koreografi 
    Masterprogrammet i koreografi ger fördjupad praktisk och teoretisk 
kunskap för utveckling av ett personligt konstnärligt uttryck, samt 
hantverksmässig kompetens om och i arbetet med koreografi.
Masterprogram i nya performativa praktiker 
    Masterprogrammet i nya performativa praktiker består av 
sammantaget två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är 
forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i 
koreografi med inriktning mot cirkus, dans eller koreografi.
Ämneslärarprogram i dans 
    Vill du undervisa i dans på estetiskt program i gymnasieskola eller 
profilskola? DOCHs femåriga lärarutbildning i Dans förbereder dig för 
det arbetet. Förutom Dans ska du välja ett andra ämne. DOCH 
erbjuder Dans med fördjupning i koreografi eller annat skolämne som 
studeras vid Stockholms universitet.
Fortbildning i dansterapi 
    DOCH kommer inte att erbjuda kurser i Dansterapi under läsåret 
2012/2013.
Ämneslärarprogram i dans- kompletterande pedagogisk 
utbildning 
    Vill du komplettera dina ämnesstudier i dans och få en 
ämneslärarexamen efter tre terminers studier? Om du sedan tidigare 
har kunskaper motsvarande ämnesstudier i dans (120 hp) kan du från 
och med hösten 2012 söka DOCHs kompletterande pedagogiska 
utbildning och få en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan.

Forskning

 • Aktuella projekt
 • Avslutade projekt
 • Danspedagogisk forskningsgrupp
 • Doktorander
 • EUFRAD
 • Forskarutbildning
 • Högre konstnärliga seminariet
 • Konstnären som forskare
 • Kufu-nämnden
 • Postdoktorer
 • Professorer
 • Publikationer
 • Residens
 • Stiftelsen Lilian Karina

    Konstnärlig forskning är en viktig del av de konstnärliga 
högskolornas bidrag till att stärka konstens utveckling, att erövra ny 
kunskap, samt bidra till nya former av innovation och 
samhällsutveckling. Vid DOCH genomsyrar forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete hela utbildningssystemet samtidigt som 
forskningen berikas genom mötet med nästa generations koreografer, 
dansare, cirkusartister och danspedagoger inom t.ex. 
grundutbildningarna.
    Konstnärlig forskning är att utforska och undersöka med syfte att 
vinna kunskap både i och för våra konstområden. Den ska utgå från 
den egna konstnärliga praktiken, dess metodik och kritiska granskning. 
Den vunna insikten ska genom presenterad dokumentation placeras i 
ett omvärldssammanhang. Mycket intressant forskning om och för 
våra konstområden bedrivs också inom vetenskapliga områden. På 
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DOCH välkomnar vi forskningssamverkan med både humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga områden. Vi har 
förutom doktorandavtal med Stockholms Universitet, Kungliga 
Tekniska Högskolan och Lunds Universitet/Konstnärliga forskarskolan 
även ett samverkansavtal med KTH om forskning med inriktning på 
tvärvetenskap.
    Konstnärlig forskning bedrivs av etablerade konstnärer både inom 
och utom de etablerade institutionerna. Vid DOCH bedrivs forskning 
av både professorer, lektorer och doktorander. Behovet av en 
internationell mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenhet är stort. 
Genom deltagande i internationella projekt, i återkommande 
konferenser och workshops eftersträvar vi ett kontinuerligt samarbete 
och utbyte med yrkesverksamma konstnärer och forskare inom de 
skilda fält som högskolan representerar. DOCH verkar för att vara en 
stark plattform för den konstnärliga forskningens och konstnärers 
kunskapsutbyte.
    DOCH:s Högre seminarium är ett forum där det konstnärliga och 
pedagogiska samtalet bedrivs på en avancerad nivå. Förutom att vara 
en plats där inbjudna gäster ska ges möjlighet att presentera sin 
aktuella forskning, ger seminariet högskolans professorer, lektorer och 
doktorander möjlighet att redovisa och diskutera sin forskning. Det 
interna nätverk som skapas här utgör kärnan i den kritiska massa som 
genom en mängd kopplingar sträcker sig utanför institutionen, bland 
konstnärer, forskare och andra med engagemang i konstnärlig 
utveckling, såväl nationellt som internationellt.
   Ett led i att stärka konstens utveckling har varit att definiera 
koreografi som ett kunskapsområde för både forskning och 
forskarutbildning. DOCH definierar koreografi på följande sätt:
    Koreografi utgör en proaktiv, konstnärlig dimension i samhället. 
Ämnet koreografi erbjuder och utforskar verktyg för rörelseproduk-
tion, för process och analys av förutsättningar för konst och 

kulturskapande i olika sammanhang.
    Koreografi synliggör alternativa former, uttryck och rumsliga såväl 
som konceptuella platser i dialog med både samtid och tradition. 
Begreppet koreografi är en öppen och inkluderande ordning som 
omfattar ett brett verksamhetsfält. Det opererar flermedialt och 
flerspråkligt; interdisciplinärt, dialektiskt och diskursivt; det förändrar, 
förvaltar och förvandlar. De koreografiska praktikerna verkar därmed 
som rörelse i ordets verkliga mening.
    Som forskningsfält tar koreografi utgångspunkt i kroppsliga 
erfarenheter men dess definition innefattar även en mängd olika 
språkligheter för handling, tanke, reflektion, medvetenhet, skrivande 
och erfarenhet. Därigenom bidrar forskning i ämnet koreografi till 
utveckling och en expanderad förståelse av uttryck och avtryck i 
samtiden.
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792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. 
Konstdans.
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

Libris/SAB:
Ik  Teater 
Ika  Teater: allmänt 
Ikb  Teaterhistoria och -kritik 
Ike  Teaterprogram 
Iks  Gruppteater 
Ikt  Pantomim- och marionetteater 
Iku  Barnteater 
Ikv  Amatörteater 
Ikx  Radio- och TV-teater 
Iky  Konstnärlig dans 
Ikz  Särskilda sceniska konstnärer 
Ikö  Övrig scenisk konst och offentliga nöjen 

(DC, DK 792) DC:
792 Stage presentationer

Högskoleverket mars 2012. Område 792
Utbildningsämne:
DT2 Dans- och teatervetenskap
DA2 Dans
KO2 Koreografi
MC1 Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
RE1 Regi
SM1 Scen och medier
TF9 Övrigt inom teater, film och dans
Forskningsämne:
60404 Scenkonst
60409 Teatervetenskap
Examen:
Konstn högskoleexamen dans
Konstn högskoleexamen scen o medier

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Drama

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Teaterhögskolan i Malmö
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Operahögskolan i Stockholm 
   
Teknikringen 35 114 28 STOCKHOLM 
Tfn:08-545 810 60  Fax: 08-545 810 61 
E-post: registrator@operahogskolan.se 
Webb: http://www.operahogskolan.se/ 

           Om Oss
 • Mål och vision
 • Historik
 • Organisation
 • Rektor
 • Professorer
 • Lärare
 • Administration
 • Studenter
 • Lokaler
 • Vänföreningen

Operahögskolan i Stockholm förvaltar en över 200-årig tradition, 
eftersom den kan spåra sina rötter tillbaka till 1773, då Gustaf III tog 
initiativ till en utbildning för operaartister, knuten till Kungliga 
Teatern, som grundades samma år. Under 1700- och 1800-talen var 
utbildningen med några få korta avbrott knuten endera till Kungliga 
Teatern i Stockholm eller till Kungliga Musikaliska Akademien 
(Conservatoriet). 1913-1942 sorterade utbildningen direkt under 
Kungliga Teatern (Kungliga Operan).
    1942 inrättades en särskild operaklass vid Musikaliska Akademien, 
där eleverna även fick tjänstgöra vid Operans föreställningar som 
korister, statister eller i mindre roller. I enlighet med riksdagsbeslut 
omvandlades operaklassen 1968 till en fristående skola som fick 
namnet Statens Musikdramatiska Skola. Som självständig konstnärlig 
högskola inledde den musikdramatiska skolan sin verksamhet läsåret 
1978/79. Samtidigt bytte skolan namn, först till Musikdramatiska 

Skolan i Stockholm och 1986 till Operahögskolan i Stockholm. 
   Mellan åren 1968 och 2003 bedrevs undervisningen i en gammal 
patriciervilla på Dag Hammarskjölds Väg 24 (tidigare adress: 
Strandvägen 82) vid Djurgårdsbrunnsviken. Fram till 1980-talets slut 
hade skolan tillgång till Alléteatern på Narvavägen, därefter var man 
tvungen att hyra in sig i tillfälligt inhyrda repetitions- och 
föreställningslokaler.

UTBILDNING

 • Operasångare
 • Repetitörer
 • Regissörer
 • Antagningsprov
 • Utbildningsplaner
 • Examensproduktioner
 • Övriga produktioner

     Vi som arbetar här på Operahögskolan är av den uppfattningen att 
operakonsten är den optimala scenkonsten där våra utbildningar ska 
ligga i framkant när det gäller nivå och konstnärlig utveckling.
     På Operahögskolan i Stockholm ska du som sångare, regissör och 
repetitör utveckla ditt konstnärskap för att kunna klara av ett liv som 
artist ute i en verklighet som ständigt förändras. Vare sig du efter 
genomförd utbildning arbetar med barnopera i en förort eller sjunger 
på Metropolitan ska du på Operahögskolan få de nycklar som gör att 
du ständigt utvecklas för att klara av nya utmaningar.
    Konsten är en oerhört viktig del i många människors liv där du som 
artist har en unik möjlighet att förändra en enskild människas liv. Det 
gäller därför att inte bara utveckla sitt instrument och talang utan också 
vara medveten om den omvärld vi lever och verkar i. 
     Vi som arbetar här på Operahögskolan har därför till uppgift att 
genom vår egen erfarenhet och kunskap ge dig alla de nycklar som du 
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behöver för att både utveckla din artistiska ådra samt din medvetenhet 
att verka i olika sammanhang i en föränderlig värld.
    För alla vi som arbetar här på operahögskolan är av den 
uppfattningen att operakonsten är den optimala scenkonsten där våra 
utbildningar ska ligga i framkant när det gäller nivå och konstnärlig 
utveckling. 
Magnus Aspegren, Rektor

Forskning

 • Operahögskolans forskningsprofil
 • Konstnärlig forskning
 • KU-projekt
 • Doktorander

    Operahögskolan arbetar för att utveckla en kreativ miljö för 
forskning och konstnärligt arbete. Målsättningen är att forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete på sikt genomsyrar utbildningssystemet 
vid högskolan.
    Den nationella Konstnärliga forskarskola som Vetenskapsrådet 
utlyste 2009 kommer att verka i fem år. Till läsåret 2010/2011 
anställde Operahögskolan i Stockholm en doktorand i opera; 
kompositören Jonas Forssell. Läs om hans forskningsprojekt.
   Vid Operahögskolan bedrivs sedan 1 augusti 2010 ytterligare ett 
konstnärligt forskningsprojekt av kompositören och sångaren Carl 
Unander-Scharin. Detta sker i samarbete med Kungliga Tekniska 
Högskolan. Läs om hans forskningsprojekt.

    För frågor om forskning vid Operahögskolan i Stockholm kontakta 
Christofer Fredriksson, forskning- och utvecklingskoordinator.
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Stockholms dramatiska högskola 
   
Box 27095 102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-120 531 00 Fax: 08-120 531 05 
E-post: info@stdh.se Webb: http://www.stdh.se/

 • Organisation
 • Styrelse
 • Studentkåren
 • Institutioner och avdelningar
 • Lokaler och tillgänglighet
 • Jobba på StDH
 • Historik
 • Pressrum
 • Samverkan
 • Intervjuer
 • Hårda fakta

    Stockholms dramatiska högskola är landets största högskola för 
film, radio, tv, teater och annan scenkonst. Högskolan bildades den 1 
januari 2011 genom en sammanslagning av Teaterhögskolan i 
Stockholm och Dramatiska institutet.
På bio med Stockholms dramatiska högskola
    Vi ville göra en reklamfilm för StDH. Ett bra tillfälle dök upp: tv-
studenterna hade en reklamfilmskurs under handledning av Måns 
Herngren. En av filmerna gillade vi så mycket att studenterna fick 
utveckla konceptet ytterligare. Filmerna är regisserade av Pernilla 
Olsson och producerade av Erik Artur Andersson. Båda går andra 
året på tv-utbildningen.
    Det blev tre reklamfilmer med temat ”Berättelsen börjar här” – vår 
slogan, kläckt av Harald Stjerne, professor i filmmanus. Att berätta och 
gestalta är gemensamt för alla våra utbildningar. Teknik och teori är 
nödvändiga verktyg, men det viktigaste är att kunna berätta en historia 

för en publik.
 • Till våra utbildningar.
Grundutbildningar från A till Ö
Hösten 2012 startar alla våra grundutbildningar: 
 • Berättande animerad film
 • Dokumentärfilm
 • Dramatik/dramaturgi
 • Filmfoto
 • Filmklippning
 • Filmljud
 • Filmmanus
 • Filmproduktion
 • Filmregi
 • Kostymteckning
 • Ljuddesign
 • Ljusdesign
 • Mask- och perukdesign
 • Mim
 • Radio
 • Scenkonstproducent
 • Scenografi
 • Skådespeleri
 • Skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk
 • Teaterregi
 • Teaterteknik
 • Tv

StDH årsredovisning 2011 (pdf, 5 511 kB)
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Forskning

 • Konstnärlig forskning
 • Konstnärligt utvecklingsarbete
 • Butik
 • Länkar
 • Presentationer av personalen

Konstnärlig forskning och utveckling
    Det konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbetet (KFoU) är den 
del av verksamheten vid en konstnärlig högskola som högskoleförord-
ningen jämställer med forskning. Detta arbete ska - i likhet med 
forskningen inom den traditionella akademiska sfären - föra in element 
av fri, kritisk reflektion på alla nivåer inom högskolans arbete.
Enheten för utbildning och forskning
    På StDH har vi en enhet för både utbildning och forskning. Här 
finns doktorander, gästprofessorer och handläggare. Våra tre 
studierektorer hör också hit.
    Det konstnärliga utvecklingsarbete som bedrivs är inte knutet till 
traditionella akademiska former, utan vänder sig utåt mot det 
professionella konstlivet.
    Verksamheten delas upp i två typer av projekt:
 • Konstnärliga utvecklingsprojekt: mindre, oftast interna 

arbeten.
 • Konstnärliga forskningsprojekt: större arbeten som ofta 

finansieras externt och genomförs av personer som anställs 
speciellt för projektet.

   Här hittar du projekt inom KFoU som genomförts på 
Teaterhögskolan och på Dramatiska institutet, samt pågående projekt. 
Många av projekten är publicerade som bok eller skrift; dessa finner 
du i butiken, där vi även presenterar dessa projekt. I de fall 
dokumentationen finns i pdf-format ligger de i högerspalten.

http://www.stdh.se/forskning/konstnarlig-forskning
http://www.stdh.se/forskning/konstnarlig-forskning
http://www.stdh.se/forskning/konstnarligt-utvecklingsarbete
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http://www.stdh.se/forskning/butik
http://www.stdh.se/forskning/butik
http://www.stdh.se/forskning/lankar
http://www.stdh.se/forskning/lankar
http://www.stdh.se/forskning/presentationer-av-personalen
http://www.stdh.se/forskning/presentationer-av-personalen


793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

793 Libris/SAB:
Rc  Danslekar och dans 
Rbo  Friluftsliv  (Även 796/799)

(DC, DK 793) DC:
793 Inomhus spel & nöjen

Högskoleverket mars 2012. Område 793
Utbildningsämne:
TU1 Turism- och fritidsvetenskap. 
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr793.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIndoor_game%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiVignHoKRME4nKyazIlM6kRDzhZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIndoor_game%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiVignHoKRME4nKyazIlM6kRDzhZQ


794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. 
Lotto. Tips

SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

794 Libris/SAB:
Rd  Spel och tidsfördriv 
Re Lotteri, vadhållning, tips 

(DC 794-795, DK 794) DC:
794 Inomhus skicklighetsspel
795 Hasardspel

Högskoleverket mars 2012. Område 794
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr793.html


795 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter.

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

Särskilda områden
SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

Sociala miljöer, sociala relationer, sociala verksamheter, social-
vård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, före-
ningsliv od.

7950 Allmänt.

Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala verksam-
heter i dem. 

Indelningen 7951-7959 följer indelningen i 72 om formgivning av 
byggnader i de fysiska miljöerna. 

721 gäller allmänt om formgivning av byggnader och 7951 gäller all-
mänt om formgivning av sociala miljöer. 

722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker och 7952-7924 sociala 
miljöer i olika tidsepoker, men även dagens sociala miljöer i bygg-
nader från olika epoker. 

7955-7958 gäller sociala miljöer med anknytning till byggnader i 
725-728. 

7959 gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda 
byggnader .

7951   Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, kriminologi. 

7952/7954  Sociala miljöer i olika tidsepoker. 

7955   Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
  olika slags byggnader: 
79551  -offentliga byggnader, verksamheter bl a polisväsendet. 
79552  -merkantila byggnader. 
79553  -transporter o kommunikation. 
79554  -industri, lantbruk. 
79555  - sjukhus,vårdhem. 
79556  - fängelser od, verksamheter bl a kriminalvård o d.
79557  - restauranger od. 
79558  - fritid, underhållning, sport. 
79559  - övriga byggnader. 

7956   - med anknytning till död, begravning, religion. 

7957   -undervisnings-, forskningsanstalter, museer, bibliotek, 
  verksamheter bl a undervisning.

http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7959.html
http://wimnell.com/omr7959.html


7958   Sociala miljöer i boendet.

7959   Sociala miljöer och verksamheter i grupper, 
  folkrörelser, föreningar.

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
För att områdena 7951-7959 på hemsidan inte ska bli för stora har en 
del saker som hör hemma där placerats på 795.

Högskoleverket mars 2012. Område 795
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html


7951  Socialvård od.

SW   . 7951  Socialvård od.

(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)

Exempel på verksamheter:
79510  Allmänt. 
79511  Sociologi. 
79513  Social frågor, socialt läge. 
79514  Samhällets vårdproblem, socialvård. 
795140  Sociallhjälpens organisation. 
795141  Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: 
  näringsstruktur, nya familjetyper. 
795142  Individuella förhållanden som kan föranleda 
  vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande 
  utbildning osv. 
795144  Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 
7951440  Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 
7951442  Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, 
  naturabidrag skolmåltider. 
7951444  Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning,     
  samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 
7951446  Aktivering till självhjälp.
7951448  Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 
795146  Personer i socialvård. 
7951462  Socialarbetare. 
7951465  Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. 
  Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar. 
  Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar. 

  Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. 
  Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka.  
  Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem. 
  Sjömanshem.   
  Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn. 
  Fosterbarn. Fosterhem. 
79516  Kriminologi.

     Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar 
varandra. (Poliser, brott o d ingår i område 7952-7956)

DC:
360 Socialtjänst 
361 Allmänna sociala problem
362 Sociala problem & tjänster
363 andra sociala problem & tjänster

Högskoleverket mars 2012. Område 7951
Utbildningsämne:
SS2 Socialt arbete och social omsorg
BU2 Barn- och ungdomsstudier
GS1 Genusstudier
Forskningsämne:
50402 Socialt arbete
50902 Genusstudier
Examen:
Social omsorgsexamen

http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_services&usg=ALkJrhhTowE9Y5jU04yiXHw4WGL9dJhmFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_services&usg=ALkJrhhTowE9Y5jU04yiXHw4WGL9dJhmFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare&usg=ALkJrhhth55wYv68q63efPxn1LCKAx3WWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare&usg=ALkJrhhth55wYv68q63efPxn1LCKAx3WWg


Universitetens fakulteter, avdelningar o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Socialt arbete, inst för 

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Sociala studier
Socionom
sociologi, socialt arbete

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för socialt arbete
Handikappvetenskap*

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Socialhögskolan
Vårdalinstitutet  

Mittuniversitetet http://www.miun.se/
Socialt arbete

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Centrum för barnkulturforskning
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
ARC - Forskning om äldre och åldrande
CHESS - Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa
SOFI - Institutet för social forskning med AKPA -
Arbetsmarknadskunskap med management
SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning
Stressforskningsinstitutet

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Socialt arbete
Centrum för handikappvetenskap
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
Centrum för genusvetenskap

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Handikappvetenskap
Omvårdnadsvetenskap
Vårdvetenskap
Socialt arbete
Genusvetenskap

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.socwork.gu.se/kontaktaoss
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http://www.lu.se/o.o.i.s?id=7130&task=view_organization_information016540000
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/institutioner/soa/
http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/institutioner/soa/
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.buv.su.se/
http://www.buv.su.se/
http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8600
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7952/7956 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter i fysiska miljöer.

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.

(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)

7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska 
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722

7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska 
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400). 
Motsvarande byggda miljöer se 723

7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska 
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724

7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d. 
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69

79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader. 
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier. 
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala 

byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414 
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella 
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus. 
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517 
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder. 
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga 
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193 
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194 
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198 
Elektricitetsverk.

Verksamheter: 
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O 
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning 
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O 
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)

79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus. 
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader 
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524 
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o 
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529 
Övriga merkantila byggnader

79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga 

http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html


byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader 
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus. 
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381 
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383 
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer. 
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader. 
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till 
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d 
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i 
66/69.

79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d. 
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för 
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter.
Verksamheter 
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o 

d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler. 
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika 
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande 
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )

79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader. 
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. 
Paviljonger o.dyl.

79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid, 
underhållning och sport. 
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. 
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader 
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. 
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. 
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och 
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. 
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga 
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:



72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, 
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader : 
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263 
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor. 
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268 
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar. 
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader 
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a: 
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O 
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O 
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl. 
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår 
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)

Libris/SAB:
Ohd  Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )

I de sociala miljöerna finns ett oräkneligt antal poblem. 
Här bl a religionskonflikter, rasism, mobbning, klassfejder, klass-
skillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.

DC:
364 Kriminologi
365 Straffrättsliga och relaterade institutioner

Högskoleverket mars 2012. Område 7952-56
Utbildningsämne:
KR1 Kriminologi
Forskningsämne:
Examen:

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Kriminologiska institution

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Polisutbildningen

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
11.3 Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)
12.3 Centrum för polisforskning

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Kriminologi

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Criminology&usg=ALkJrhhhNxuJoIZCU4oaAww4CRfslQKYdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Criminology&usg=ALkJrhhhNxuJoIZCU4oaAww4CRfslQKYdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Penal_system&usg=ALkJrhigE0n4y3-vc2_v_QxWalwiboO4OQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Penal_system&usg=ALkJrhigE0n4y3-vc2_v_QxWalwiboO4OQ
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.crim.su.se/
http://www.crim.su.se/
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.polis.umu.se/
http://www.polis.umu.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X201
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X201
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X227
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X227
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/Institutioner/Juridik-psykologi-och-socialt-arbete/Amnen/Amnen/Kriminologi/
http://www.oru.se/Institutioner/Juridik-psykologi-och-socialt-arbete/Amnen/Amnen/Kriminologi/


7957 Undervisning o d. Forskning.

SW   . 7957 Undervisning o d.

Libris/SAB:
E   Uppfostran och undervisning 
E:b  Uppfostran och undervisning: forskning 
E:bf Organisationer och institutioner 
E:d  Uppfostran och undervisning: teori och filosofi 
E:k  Uppfostran och undervisning: historia 
E:oa Uppfostran och undervisning: sociologi 
Ea  Pedagogik 
Eh  Uppfostran i hemmiljö 
Em  Undervisningsväsen (ej högskolor) 
Ep  Högskolor 
Et  Ungdomsvårdsskolor 
Eu  Elever med särskilda behov 
Ev  Folkbildning 
Ex  Yrkesval 
(DC, DK 37)

Från 01d.pdf (DC DK)

Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverks-
institut.
7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier.
7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar.
7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 

7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och arkiv-
byggnader för speciella användare. 
72791 Observatorier. Planetarier.
72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer. 
72794 Ritningsbyråer.
Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.
72798 Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.

Verksamheter bl a undervisning 79571-79578:
79571 Undervisningens organisation, skoladministration.
795710 Undervisning, allmänt.
795711 Skolledning, lärare, övrig personal .
795712 Skolorganisation.
795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning.
795714 Pedagogiska system.
785715 Skolordning, disciplinfrågor.
795716 Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisnings
materiel, läromedel.
795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård.
795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner.
79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573 Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande
skolformer.
79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram.
79576 Specialundervisning, särskolor.
79577 Fackskolor, yrkesskolor, yrkersutbildning.
79578 Universitet och högskolor.
795787 Forskning
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter mm.

http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7957.html


(SAB E, DC, DK 37) DC:
370 Utbildning
371 Skolledningen, specialundervisning
372 Elementary utbildning
373 Gymnasieutbildning
374 Vuxenutbildning
375 läroplaner
376 används inte längre, tidigare utbildning för kvinnor
377 används inte längre, tidigare Etiska utbildning
378 Högre utbildning
379 Regeringen reglering, kontroll, stöd

DK:
37      Undervisning, allmänt.
371    Skolan.
371.1 Skolledning. Lärare. Övrig personal
371.2 Skolorganisation
371.3 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning
371.4 Pedagogiska system
371.5 Skolordning. Disciplinfrågor
371.6 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisnings-
          materiel.Läromedel
371.7 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård
371.8 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner372 Undervisningsämnen  
          för alla stadier ochskolformer
373    Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande  
          skolformer.
374    Folkbildning. Utbildning utanför skolansram
375 -
376    Specialundervisning. Särskolor.
377    Fackskolor.Yrkesskolor.Yrkersutbildning
378    Universitet och högskolor.
379.8 Fritidsverksamhetensutformning och organisation.

Högskoleverket mars 2012. Område 7957
Utbildningsämne:
PE1 Pedagogik
UV1 Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
UV2 Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
UV3 Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
SY1 Studie- och yrkesvägledning
Forskningsämne:
503 Utbildningsvetenskap
50301 Pedagogik
Häri ingår: special- och andra inriktningar av pedagogik
50302 Didaktik 
Häri ingår: allmän- och ämnesdidaktik
50303 Lärande
50304 Pedagogiskt arbete

Examen:
Folkhögskollärarexamen
Lärarexamen
Fritidshem
Fritidshem/grundsk tidiga år
Förskola/fritidshem/grundsk tidiga år
Förskola/förskolekl/grundsk tidiga år 7
Förskola/förskoleklass
Förskola/förskoleklass/fritidshem
Grundskolans tidigare år
Grundskolans tidigare och senare år
Grundskolans senare år
Grundskolans senare år/gymnasieskolan
därav yrkeslärare
Gymnasieskolan
därav yrkeslärare 
Övriga kombinationer av verksamheter 
Speciallärarexamen 
Specialpedagogexamen 
Studie- och yrkesvägledarexamen
Yrkeshögskoleexamen

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_education&usg=ALkJrhjta1FpakAuNFqiFKXfybuAc1OfGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_education&usg=ALkJrhjta1FpakAuNFqiFKXfybuAc1OfGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_education&usg=ALkJrhiRhc_OSfIXhoVgjWjqB-K8QD1RKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_education&usg=ALkJrhiRhc_OSfIXhoVgjWjqB-K8QD1RKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_education&usg=ALkJrhhJ6loEi8fOS4OMhGBL-kAUis4E5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_education&usg=ALkJrhhJ6loEi8fOS4OMhGBL-kAUis4E5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adult_education&usg=ALkJrhiaC0UFeY-wFzaVDGpnux2s1gUSwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adult_education&usg=ALkJrhiaC0UFeY-wFzaVDGpnux2s1gUSwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adult_education&usg=ALkJrhiaC0UFeY-wFzaVDGpnux2s1gUSwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum&usg=ALkJrhjQ18CgpM-q-GWVuQQGNOIwJ-WWVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum&usg=ALkJrhjQ18CgpM-q-GWVuQQGNOIwJ-WWVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education&usg=ALkJrhi5eNQwwoSXDP7kzDzGZokjl0mwPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education&usg=ALkJrhi5eNQwwoSXDP7kzDzGZokjl0mwPw


Universitetens ämnen om ubildning o d.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten www.ufn.gu.se
Lärarutbildningsnämnden (LUN) www.lun.gu.se

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Lärarutbildningsnämnden
Utbildningsvetenskap

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Utbildningsvetenskap

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Lunds tekniska högskola, LTH http://www.lth.se/Institutionen 
för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet http://www.miun.se/
Fakulteten för humanvetenskap

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Institutionen för pedagogik och didaktik inklusive Avdelningen för 
internationell och jämförande pedagogik

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Centrum för skolledarutveckling

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.ufn.gu.se/
http://www.ufn.gu.se/
http://www.lun.gu.se/
http://www.lun.gu.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/om-universitetet/organisation/lararutbildningsnamnden
http://www.kau.se/om-universitetet/organisation/lararutbildningsnamnden
http://www.kau.se/utbildningsvetenskap
http://www.kau.se/utbildningsvetenskap
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/uv/
http://www.liu.se/uv/
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-pedagogik-psykologi-och-idrottsvetenskap
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-pedagogik-psykologi-och-idrottsvetenskap
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.lth.se/
http://www.lth.se/
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/
http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/Fakulteter/huv/
http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/Fakulteter/huv/
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.edu.su.se/
http://www.edu.su.se/
http://www.interped.su.se/
http://www.interped.su.se/
http://www.interped.su.se/
http://www.interped.su.se/
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.pol.umu.se/cpd/
http://www.pol.umu.se/cpd/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=LU&languageId=3
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=LU&languageId=3
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/


Den svenska högskolan. Adresslista.
Från högskoleverket 17 februari 2012.

Den svenska högskolan
Högskolesektorn
Universitet och högskolor
 Verksamheten
 Organisation
 Finansiering
 Historik
 Universitet eller högskola?
Adresslista i bokstavsordning
             Adresslista i kategorier 
Utbildning på universitet och högskolor
Forskning
Svensk-engelsk ordbok
Högskolan och arbetsmarknaden
Nationell referensram för examina (NQF)

Adresslista i kategorier
    I Sverige finns det 47 universitet och högskolor som får utfärda 
svenska examina. 35 av dessa är statliga.  26 lärosäten har tillstånd att 
utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, övriga 
har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå. 
Dessutom finns det 5 enskilda utbildare som bara har examenstillstånd 
inom psykoterapi.
     På område 107 finns en adresslista uppdelad efter vilken kategori 
av lärosäte det gäller; lärosäten med tillstånd att utfärda examina inom 
grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning, lärosäten 
med tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå, 
enbart examens-tillstånd inom psykoterapi. Den visar också om 
högskolan är statlig eller drivs av en enskild utbildningsanordnare.

http://hsv.se/densvenskahogskolan.4.539a949110f3d5914ec800056443.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan.4.539a949110f3d5914ec800056443.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolesektorn.4.539a949110f3d5914ec800057499.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolesektorn.4.539a949110f3d5914ec800057499.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor.4.539a949110f3d5914ec800057145.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor.4.539a949110f3d5914ec800057145.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/verksamheten.4.539a949110f3d5914ec800060016.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/verksamheten.4.539a949110f3d5914ec800060016.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/organisation.4.539a949110f3d5914ec800063573.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/organisation.4.539a949110f3d5914ec800063573.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/finansiering.4.539a949110f3d5914ec800063852.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/finansiering.4.539a949110f3d5914ec800063852.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/historik.4.539a949110f3d5914ec800062272.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/historik.4.539a949110f3d5914ec800062272.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/universitetellerhogskola.4.539a949110f3d5914ec800063518.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/universitetellerhogskola.4.539a949110f3d5914ec800063518.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning.4.539a949110f3d5914ec800062390.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning.4.539a949110f3d5914ec800062390.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning/adresslistaikategorier.4.4dfb54fa12d0dded89580001181.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning/adresslistaikategorier.4.4dfb54fa12d0dded89580001181.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor.4.539a949110f3d5914ec800057957.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor.4.539a949110f3d5914ec800057957.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/forskning.4.539a949110f3d5914ec800056629.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/forskning.4.539a949110f3d5914ec800056629.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/svenskengelskordbok.4.47873ee11827f812de8000359.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/svenskengelskordbok.4.47873ee11827f812de8000359.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolanocharbetsmarknaden.4.3127d9ec12496ad89237ffe122.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolanocharbetsmarknaden.4.3127d9ec12496ad89237ffe122.html
http://hsv.se/densvenskahogskolan/nationellreferensramforexaminanqf.4.32d03c0512b26dd680b80001228.html
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Universitet och högskolor. Ordnade efter 
verksamhetsområden.

Huvudsakligen verksamma  
inom ett område.

        Placerade på område
Blekinge tekniska högskola     62 
371 79 KARLSKRONA 
Tfn: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 50 57 
E-post: registrator@bth.se 
Webb: http://www.bth.se/ 

Gymnastik- och idrottshögskolan        796-799
Box 5626 114 86 STOCKHOLM 
Tfn: 08-402 22 00 Fax: 08-402 22 80 
E-post: registrator@gih.se 
Webb: http://www.gih.se 

Karolinska institutet      61
171 77 STOCKHOLM 
Tfn: 08-524 800 00  Fax: 08-31 11 01 
E-post: info@ki.se 
Webb: http://ki.se/ 

Kungl. Tekniska högskolan (KTH)    62 
100 44 STOCKHOLM 
Tfn: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 
E-post: registrator@kth.se 
Webb: http://www.kth.se/

Luleå tekniska universitet     62 
971 87 LULEÅ 
Tfn: 0920-49 10 00 Fax: 0920-49 13 99 
E-post: universitetet@ltu.se 
Webb: http://www.ltu.se/ 

Sveriges lantbruksuniversitet     63
Box 7070 750 07 UPPSALA 
Tfn: 018-67 10 00 Fax: 018-67 20 00 
E-post: registrator@slu.se 
Webb: http://www.slu.se/ 

Chalmers tekniska högskola     62
412 96 GÖTEBORG 
Tfn: 031-772 10 00 Fax: 031-772 38 72 
E-post: registrator@chalmers.se 
Webb: http://www.chalmers.se/ 

Handelshögskolan i Stockholm     658
Box 6501 113 83 STOCKHOLM 
Tfn: 08-736 90 00 Fax: 08-31 81 86 
E-post: info@hhs.se 
Webb: http://www.hhs.se/ 
 Försvarshögskolan       6525-6529
Drottning Kristinas väg 37  115 93 Stockholm 
Tfn: 08-553 425 00 Fax: 08-553 425 98 
E-post: exp@fhs.se 
Webb: http://www.fhs.se/sv/ 
Dans- och cirkushögskolan     7914-7919 
Box 27043  102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-562 274 00 Fax: 08-562 274 10 
E-post: info@doch.se 
Webb: http://www.doch.se 
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Konstfack       74 
Box 3601 126 27 STOCKHOLM 
Tfn: 08-450 41 00 Fax: 08-450 41 28 
E-post: registrator@konstfack.se
studentkansli@konstfack.se för frågor om studier 
Webb: http://www.konstfack.se/ 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm    78
Box 27711 115 91 STOCKHOLM 
Tfn: 08-16 18 00 Fax: 08-664 14 24 
E-post: info@kmh.se 
Webb: http://www.kmh.se/ 

Kungl. Konsthögskolan      75-77
Box 16315 103 26 STOCKHOLM 
Tfn: 08-614 40 00 Fax: 08-679 86 26 
E-post: info@kkh.se 
Webb: http://www.kkh.se/ 

Operahögskolan i Stockholm     792
Teknikringen 35 114 28 STOCKHOLM 
Tfn:08-545 810 60  Fax: 08-545 810 61 
E-post: registrator@operahogskolan.se 
Webb: http://www.operahogskolan.se/ 

Stockholms dramatiska högskola     792
Box 27095 102 51 STOCKHOLM 
Tfn: 08-120 531 00 Fax: 08-120 531 05 
E-post: info@stdh.se Webb: http://www.stdh.se/

Newmaninstitutet       20
Slottsgränd 6  753 09 Uppsala 
Tfn: 018-580 07 00 Fax: 018-580 07 20 
E-post: adm@newman.se 
Webb: http://www.newman.se/ 

Beckmans Designhögskola     74
Brahegatan 10  114 37 STOCKHOLM 
Tfn: 08-660 20 20 Fax: 08-665 00 87 
E-post: info@beckmans.se 
Webb: http://www.beckmans.se/ 

Ersta Sköndal högskola      61
Box 11189  100 61 STOCKHOLM 
Tfn: 08-555 050 00 Fax: 08-555 050 60 
E-post: info@esh.se   
Webb: http://www.esh.se/ 

Gammelkroppa skogsskola     63
Box 64  682 22 FILIPSTAD 
Tfn:0590-910 10,910 11 Fax:0590-910 22 
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se 
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/ 

Johannelunds teologiska högskola    20
Heidenstamsgatan 75  754 27 UPPSALA 
Tfn: 018-16 99 00 Fax: 018-169 910 
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se 
Webb: http://www.johannelund.nu/ 

Röda Korsets Högskola      61
Teknikringen  102 15 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00 Fax: 08-690 01 90 
E-post: info@rkh.se 
Webb: http://www.rkh.se/ 

Sophiahemmet Högskola      61  
Box 5605  114 86 STOCKHOLM 
 Tfn: 08-406 20 00 Fax: 08-10 29 09 
E-post: info@sophiahemmethogskola.se 
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/ 
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Stockholms Musikpedagogiska Institut     78 
Box 26164  100 41 STOCKHOLM 
Tfn: 08-611 05 02 Fax: 08-611 52 61 
E-post: info@smpi.se 
Webb: http://www.smpi.se 

Teologiska Högskolan, Stockholm    20
Åkeshovsvägen 29  168 39 Bromma 
Tfn: 08-564 357 00 Fax: 08-564 357 06a 
E-post: ths@ths.se 
Webb: http://www.ths.se/ 

Örebro Teologiska Högskola      20 
Box 1623  701 16 ÖREBRO  
Tfn: 019-30 77 50  Fax: 019-30 77 79 
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se 
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/ 

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi   61
Sabbatsbergs Sjukhus Box 6401  113 82 Stockholm  
Tfn: 08-690 52 60  Fax: 08-690 59 70 
E-post: info@cbti.se 
Webb: http://www.cbti.se 

Evidens AB        61
Packhusplatsen 2  411 13 GÖTEBORG  
Tfn: 031-10 98 30 Fax: 031 - 711 04 42 
E-post: info@evidens4u.se 
Webb: http://www.evidens4u.se 

Ericastiftelsen       61
Odengatan 9  114 24 Stockholm
 Tfn: 08-402 17 60 Fax: 08-10 96 91 
E-post: mail@ericastiftelsen.se 
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/ 

Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning  61
Brännkyrkagatan 76  118 23 STOCKHOLM 
Tfn: 08-642 10 24 Fax: 08-442 04 41 
E-post: info@sapu.se 
Webb: http://www.sapu.se/ 

Universitet och högskolor som är verksamma 
inom flera olika områden.

Göteborgs universitet 
Box 100 405 30 GÖTEBORG 
Tfn: 031-786 00 00 Fax: 031-786 10 64 
E-post: info@gu.se 
Webb: http://www.gu.se/ 

Karlstads universitet 
651 88 KARLSTAD 
Tfn: 054-700 10 00 Fax: 054-700 14 60 
E-post: info@kau.se 
Webb: http://www.kau.se/

Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 
Tfn: 013-28 10 00 Fax: 013-149 403 
E-post: liu@liu.se 
Webb: http://www.liu.se/ 

Linnéuniversitetet 
351 95 VÄXJÖ 
Tfn: 0772-28 80 00 Fax: 0470-832 17 
E-post: info@lnu.se 
Webb: http://lnu.se/ 
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Lunds universitet 
Box 117 221 00 LUND 
Tfn: 046-222 00 00 Fax: 046-222 47 20 
E-post: registrator@lu.se 
Webb: http://www.lu.se/ 

Stockholms universitet 
106 91 STOCKHOLM 
Tfn: 08-16 20 00 Fax: 08-15 95 22 
E-post: registrator@su.se 
Webb: http://www.su.se/

Umeå universitet 
901 87 UMEÅ 
Tfn: 090-786 50 00 Fax: 090-786 99 95 
E-post: umea.universitet@umu.se 
Webb: http://www.umu.se/ 

Uppsala universitet 
Box 256 751 05 UPPSALA 
Tfn: 018-471 00 00 Fax: 018-471 20 00 
E-post: registrator@uu.se 
Webb: http://www.uu.se/ 

Örebro universitet 
701 82 ÖREBRO 
Tfn: 019-30 30 00 Fax: 019-303 465 
E-post: registrator@oru.se 
Webb: http://www.oru.se/ 

Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS 
Tfn: 033-435 40 00 Fax: 033-435 40 01 
E-post: registrator@hb.se 
Webb: http://www.hb.se/ 

Högskolan i Gävle 
801 76 GÄVLE 
Tfn: 026-64 85 00 Fax: 026-64 86 86 
E-post: registrator@hig.se 
Webb: http://www.hig.se/ 

Högskolan i Halmstad 
Box 823 301 18 HALMSTAD 
Tfn: 035-16 71 00 Fax: 035-14 85 33 
E-post: registrator@hh.se 
Webb: http://www.hh.se/ 

Högskolan i Skövde 
Box 408 541 28 SKÖVDE 
Tfn: 0500-44 80 00 Fax: 0500-41 63 25 
E-post: info@his.se 
Webb: http://www.his.se/ 

Malmö högskola 
205 06 MALMÖ 
Tfn: 040-665 70 00 Fax: 040-665 70 10 
E-post: info@mah.se 
Webb: http://www.mah.se/

Mittuniversitetet 
851 70 SUNDSVALL 
Tfn: 0771-97 50 00 Fax: 0771-97 50 01 
E-post: info@miun.se 
Webb: http://www.miun.se/ 

Mälardalens högskola 
Box 883 721 23 VÄSTERÅS 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 13 20 
E-post: info@mdh.se 
Webb: http://www.mdh.se/ 
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Södertörns högskola 
Alfred Nobels allé 7 141 89 HUDDINGE 
Tfn: 08-608 40 00 Fax: 08-608 40 10 
E-post: info@sh.se 
Webb: http://www.sh.se 

Högskolan i Jönköping 
Box 1026 551 11 JÖNKÖPING 
Tfn: 036-10 10 00 Fax: 036-15 08 12 
E-post: info@hj.se 
Webb: http://www.hj.se/ 

Högskolan Dalarna 
791 88 FALUN 
Tfn: 023-77 80 00 Fax: 023-77 80 80 
E-post: registrator@du.se 
Webb: http://www.du.se/ 

Högskolan Kristianstad 
291 88 KRISTIANSTAD 
Tfn: 044-20 30 00 Fax: 044-12 96 51 
E-post: info@hkr.se 
Webb: http://www.hkr.se/ 

Högskolan på Gotland 
621 67 VISBY 
Tfn: 0498-29 99 00 Fax: 0498-29 99 62 
E-post: info@hgo.se 
Webb: http://www.hgo.se/ 

Högskolan Väst 
461 86 TROLLHÄTTAN 
Tfn:0520-22 30 00Fax:0520-22 30 99 
E-post: registrator@hv.se
Webb: http://www.hv.se/ 

I det följande sammanfattningar för universitet och 
högskolor som är verksamma inom flera olika områden.
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Göteborgs universitet 
Box 100 405 30 GÖTEBORG 
Tfn: 031-786 00 00 Fax: 031-786 10 64 
E-post: info@gu.se 
Webb: http://www.gu.se/ 

Om universitetet
    • Aktuellt
 • Fakta och siffror
 • Historik, högtider och pris
 • Organisation
 • Vision och värderingar
 • Styrdokument och policies
 • Staden Göteborg
 • Kontakta oss

Organisation
    • Fakulteter
 • Ledning
 • Institutioner
 • Centrumbildningar
 • Samverkans och nätverksgrupperingar
 • Universitetsbibliotek
 • Gemensam förvaltning
 • GU Holding
 • Nationella värdskap

Fakulteter vid Göteborgs universitet
Göteborgs universitet är till sin uppbyggnad ett traditionellt europeiskt 
universitet med fakultetsnämnder och ett 40-tal institutioner.

Sahlgrenska akademin (farmaci, medicin, odontologi och 
vårdvetenskap)
Box 400, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00 Fax: 46 (0)31-786 33 99
Besöksadress: Medicinaregatan 3
E-post: info@sahlgrenska.gu.se
webbsida: www.sahlgrenska.gu.se

Naturvetenskapliga fakulteten
Box 460, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00 Fax: 46 (0)31-786 48 39
E-post: info@science.gu.se
webbsida: www.science.gu.se

Humanistiska fakulteten
Box 200, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
E-post:info@hum.gu.se
webbsida: www.hum.gu.se

Konstnärliga fakulteten
Box 141, 405 30 Göteborg  Tel: 46 (0)31-786 00 00
Besöksadress: Storgatan 43 
epost: information@konst.gu.se
webbsida: www.konst.gu.se
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Box 720, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00 Fax: 46 (0)31-786 19 40
Besöksadress: Skanstorget 18, Göteborg
E-post: registratorsfn@samfak.gu.se
webbsida: www.samfak.gu.se

Handelshögskolan
Box 600, 405 30 Göteborg 
Tel: 46 (0)31-786 00 00  Fax: 46 (0)31-786 49 70
Besöksadress: Vasagatan 1 
E-post: info@handels.gu.se
webbsida: www.handels.gu.se

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Box 300, 405 30 Göteborg Tel: 46 (0)31-786 00 00
Besöksadress: Västra Hamngatan 25, Göteborg
E-post: kansli.ufn@ped.gu.se
webbsida: www.ufn.gu.se

Lärarutbildningsnämnden (LUN)
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00 Fax: 46 (0)31-786 55 15
E-post: info@lun.gu.se
webbsida: www.lun.gu.se

IT-fakulteten
412 96 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00 Fax: 46 (0)31-772 48 99
Besöksadress: Kuggen, Lindholmsplatsen 1, Lindholmen
E-post: ITN-kansliet@gu.se webbsida: www.itufak.gu.se

Se dessutom Katagu, GU:s databas över personal och organisationer

Institutioner och avdelningar vid Göteborgs universitet
Här har vi samlat samtliga institutioner, avdelningar och enheter vid 
Göteborgs universitet. Institutionerna är sorterade i bokstavsordning 
utifrån ämnesnamn. T ex finner du Centrum för studier av Ryssland 
och östra Europa under "Ryssland och östra Europa, Centrum för 
studier av." Vid Göteborgs universitet finns ett 40-tal institutioner.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V-Ö
A
Akut och kardiovaskulär medicin, avd för
Anestesiologi och intensivvård
Arbets- och miljömedicin
Arbetsvetenskap, inst för 
Artisten (Högskolan för scen och musik), gemensam administration
Audiologi, enheten för

B
Biologi och miljövetenskap, inst för
Biomaterialvetenskap
Biomedicin, inst för
Biomedicinska biblioteket
Botanik- och miljöbiblioteket

C
Cariologi, avd för
Centralbiblioteket
Centrum för biomaterialforskning
Centrum för Europaforskning, CERGU
Centrum för finans
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
Centrum för pediatrisk tillväxtforskning

mailto:registratorsfn@samfak.gu.se
mailto:registratorsfn@samfak.gu.se
http://www.samfak.gu.se/
http://www.samfak.gu.se/
mailto:info@handels.gu.se
mailto:info@handels.gu.se
http://www.handels.gu.se/
http://www.handels.gu.se/
http://kansli%2Eufn@ped.gu.se/
http://kansli%2Eufn@ped.gu.se/
http://www.ufn.gu.se/
http://www.ufn.gu.se/
mailto:info@lun.gu.se
mailto:info@lun.gu.se
http://www.lun.gu.se/
http://www.lun.gu.se/
mailto:ITN-kansliet@gu.se
mailto:ITN-kansliet@gu.se
http://www.itufak.gu.se/
http://www.itufak.gu.se/
http://katagu.gu.se/katagu.taf?vers=text&pid=&oid=&ohome=&personal=&lang=
http://katagu.gu.se/katagu.taf?vers=text&pid=&oid=&ohome=&personal=&lang=
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#A
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#A
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#b
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#b
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#C
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#C
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#D
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#D
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#E
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#E
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#F
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#F
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#G
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#G
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#H
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#H
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#I
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#I
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#J
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#J
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#K
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#K
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#L
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#L
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#M
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#M
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#N
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#N
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#O
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#O
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#P
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#P
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#R
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#R
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#S
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#S
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#T
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#T
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#U
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#U
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#W
http://www.gu.se/omuniversitetet/organisation/institutioner/#W
http://www.medicine.gu.se/avdelningar/akut-kardiovaskular
http://www.medicine.gu.se/avdelningar/akut-kardiovaskular
http://www.clinsci.gu.se/Avdelninger/anestesiologi_intensivvard
http://www.clinsci.gu.se/Avdelninger/anestesiologi_intensivvard
http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm
http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm
http://www.av.gu.se/Kontakta+oss
http://www.av.gu.se/Kontakta+oss
http://www.hsm.gu.se/Kontakt
http://www.hsm.gu.se/Kontakt
http://www.neurophys.gu.se/sektioner/klinisk_neurovetenskap_och_rehabilitering/audiologi
http://www.neurophys.gu.se/sektioner/klinisk_neurovetenskap_och_rehabilitering/audiologi
http://www.bioenv.gu.se/
http://www.bioenv.gu.se/
http://www.biomaterials.gu.se/
http://www.biomaterials.gu.se/
http://www.biomedicine.gu.se/kontakt
http://www.biomedicine.gu.se/kontakt
http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gm/
http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gm/
http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gb/
http://www.ub.gu.se/bibliotek/Gb/
http://www.odontologi.gu.se/cat_dep_results.php?dep_list=3
http://www.odontologi.gu.se/cat_dep_results.php?dep_list=3
http://www.ub.gu.se/bibliotek/G/
http://www.ub.gu.se/bibliotek/G/
http://www.brc.org.gu.se/
http://www.brc.org.gu.se/
http://www.cergu.gu.se//Kontakta+oss
http://www.cergu.gu.se//Kontakta+oss
http://www.cff.handels.gu.se/
http://www.cff.handels.gu.se/
http://www.cefos.gu.se/kontakt
http://www.cefos.gu.se/kontakt
http://www.gpgrc.gu.se/
http://www.gpgrc.gu.se/


D
DaCapo, Hantverksskolan (inst för kulturvård)
Data- och informationsteknik, inst för 
Datavetenskap, avd för
Dermatologi och venereologi
Högskolan för design och konsthantverk
Didaktik och pedagogisk profession

E
Efterutbildningsenheten
Ekonomiavdelningen
Ekonomiska biblioteket
Ekonomisk-historiska inst
Endodonti/Oral immunologi, avd för 
Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap
Externa relationer

F
Farmakologi, sektionen för
Fastighets- och serviceavd, Sahlgrenska akademin
Fastighetsavdelningen
Filmhögskolan
Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, institutionen för
Högskolan för fotografi
Fysik, inst för
Fysiologi, sektionen för
Företagsekonomiska inst
Förvaltningshögskolan

G
Gastrokirurgisk forskning och utbildning

Gemensamma förvaltningen
Genetik
Geovetenskaper, inst för
Geovetenskapliga bibl
Geriatrik
Globala studier, inst för
Gothenburg Research Institute, GRI
Graduate School
Göteborg Organ Art Center GOArt
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Göteborgs universitetsbibliotek

H
Historiska studier, institutionen för
Högskolan för design och konsthantverk
Högskolan för fotografi
Högskolan för scen och musik

I
Immunologi
Infektionssjukdomar
Institutet för innovation och entreprenörskap
Internrevisionen
Invärtesmedicin, avd för
IT-avdelningen

J
Journalistik, medier och kommuniktion, Inst för
Juridiska institutionen
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Kansli UFL
Kansliet för utbildningsvetenskap
Kemi och molekylärbiologi, inst för
Kirurgi
Klin bettfysiologi, avd för
Klinisk bakteriologi
Klinisk genetik
Klinisk kemi/transfusionsmedicin, avd för
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering, sektionen för
Klinisk näringslära
Klinisk virologi
Kliniska vetenskaper, inst för
Kollegium SSKKII
Konsthögskolan Valand
Konsumtionsvetenskap (CFK),centrum för
Kost- och idrottsvetenskap
Kulturgeografi och ekonomisk geografi, institutionen för
Kulturvetenskaper, institutionen för
Kulturvård, institutionen för
Kurs- och tidningsbiblioteket

L
Laboratoriet för experimentell biomedicin
Latinamerikastudier
Litteratur, idéhistoria och religion, institutionen för 
Litterär gestaltning
Logopedi, enheten för

M
Marin geologi

Matematiska vetenskaper, institutionen för
Medicin, inst för
Medicinsk fysik
Medicinsk genetik och klinisk genetik, avd för
Medicinsk kemi och cellbiologi, avd för
Medicinsk mikrobiologi och immunologi, avd för
Metabolism och kardiovaskulär forskning, avd för
Miljömedicin
Museion
Högskolan för scen och musik
Mänskliga rättigheter, institutet för studiet av

N
Nationalekonomi med statistik, Inst för 
Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM
Nationella sekretariatet för genusforskning
Naturgeografi
Neurovetenskap och fysiologi, inst för
Njurmedicin
Nordicom

O
Obstetrik och gynekologi
Oceanografi
Odontologi, inst för
Onkologi
Oral biokemi, avd för
Oral mikrobiologi, avd för
Oral och maxillofacial kirurgi, avd för
Oral och maxillofacial radiologi, avd för
Oral patologi, avd för
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Oral protetik/odont materialvetenskap, avd för
Ortodonti, avd för
Ortopedi

P
Parodontologi, avd för
Patologi
Pedagogik, kommunikation och lärande
Pedagogik och specialpedagogik
Pedagogiska biblioteket
Pedodonti, avd för
Personalavdelningen
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Planeringsavdelningen
Psykologiska inst
Psykiatri och neurokemi, sektionen för

R
Radiofysik
Radiologi
Rektors kansli
Reumatologi och inflammationsforskning, avd för

S
SamBio Core Facilities
Samhällsmedicin och folkhälsa, avd för
Högskolan för scen och musik
School of Global Studies
Serviceavdelningen (GF)
Serviceenheten Humanisten
Smågruppscentrum inom akademikansliet

Socialmedicin
Socialt arbete, inst för 
Sociologiska inst
Språk och litteraturer, institutionen för
Statistiska forskningsenheten
Statsvetenskapliga inst
Stenebyskolan
Studentavdelningen
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper
Svensk nationell datatjänst (SND)
Svenskt NMR-centrum vid GU
Svenska språket, institutionen för
Systematisk botanik 

T
Teknik- och vetenskapsstudier, avd för
Tillämpad informationsteknologi, inst för 
Tillämpad miljövetenskap

U
UB:s kansli
Urologi
Utbildningsvetenskaps serviceenhet, USE

V-Ö
Vårdvetenskap och hälsa, inst för
Wallenberglaboratoriet
Öron-, näs- och halssjukdomar
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Karlstads universitet 
651 88 KARLSTAD 
Tfn: 054-700 10 00 Fax: 054-700 14 60 
E-post: info@kau.se 
Webb: http://www.kau.se/
   
Om universitetet
 • Nyheter och aktuellt
 • Detta är universitetet
 • Organisation
 ◦ All personal
 ◦ Ämnen A-Ö
 ◦ Fakulteter och avdelningar
 ◦ Lärarutbildningsnämnden
 ◦ Uppdragsutbildning
 ◦ Universitetsbiblioteket
 ◦ Universitetsledningen
 ◦ Gemensam förvaltning
 ◦ Nämnder, råd och kommittéer
 • Lediga anställningar
 • Styrdokument
 • Pressinformation
 • Internationellt arbete
 • Akademiska högtider

Fakulteter och avdelningar
Vid Karlstads universitet finns fyra fakulteter, som består av ett antal 
avdelningar och ämnen. I vissa fall kan en avdelning utgöras av ett 
enda ämne. I andra fall består avdelningarna av två eller flera ämnen, 
som ofta har ett nära samarbete inom utbildning och forskning.

Fakulteter
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Estetisk-filosofiska fakulteten

Avdelningar
Arbetsvetenskap
Biologi
Datavetenskap
Energi-, miljö och byggteknik
Fysik och elektroteknik
Företagsekonomi
Geografi och turism
Humaniora och genusvetenskap
Hälsa och miljö
Informatik och projektledning
Juridik
Kemi och biomedicinsk vetenskap
Kemiteknik
Maskin- och materialteknik
Matematik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Musikhögskolan Ingesund
Nationalekonomi och statistik
Omvårdnad
Politiska och historiska studier
Psykologi
Sociala studier
Språk
Utbildningsvetenskap
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Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Avdelningar och ämnen
 • Om fakulteten
 • Kontakta oss

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
har 16 program på grundläggande nivå och 12 program på avancerad 
nivå (magister eller master). Vi erbjuder även forskarutbildning i sex 
ämnen. Varje år ger vi även över 200 kurser. Flera av kurserna och 
några av programmen kan läsas helt eller delvis på distans. Här finns 
även Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
har ett stort antal program på grundläggande och avancerad nivå.
Program
Civilingenjör datateknik
Dataingenjör
Civilekonomprogrammet
Fastighetsekonomi
Information & PR
IT-design, bred ingång
IT-design, affärssystem och ekonomi
IT-design, programvarudesign
IT-design, systemdesign
IT, projektledning och affärssystem
Matematikekonomi
Medier och kommunikation, kommunikation och globala medier
Medier och kommunikation, visuell kommunikation och design

Personal och arbetsliv
Rättsvetenskapligt program
Vård- och stödsamordnarprogrammet
Webb och multimedia
 
Magisterprogram
Arbetsvetenskap
Marknadsföring
Nationalekonomi
Projektledning
Redovisning och styrning
Service management
Skatterätt och ekonomi
 
Masterprogram
Datavetenskap
Global Media Studies
Industriell ekonomi
Informatik
Marknadsföring
Redovisning och styrning
Service management
Vård- och stödsamordning med inriktning mot KBT
 
Påbyggnadsprogram
Industriell ekonomi med inriktning mot civilingenjörsexamen
Marknadsföring påbyggnad mot civilekonomexamen
Redovisning och styrning påbyggnad mot civilekonomexamen
Service management påbyggnad mot civilekonomexamen
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Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Avdelningar/Ämnen
 • Om fakulteten
 • Kontakta oss

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 
samordnar utbildning och forskning inom tekniska och naturveten-
skapliga ämnesområden vid Karlstads universitet. Fakultetens utbild-
ningsutbud besår av ett trettiotal olika ingenjörsutbildningar och ett 
varierat utbud inom det naturvetenskapliga området. De flesta av 
programkurserna ges även som fristående kurser, ungefär 200 stycken 
totalt. Fakulteten har även åtta program på avancerad nivå, främst 
inom teknikvetenskap.På den här webbplatsen hittar du information 
om våra utbildningsprogram och kurser, vår forskning och våra 
avdelningar. Här kan du också komma i kontakt med intressanta 
samverkansprojekt som pågår. För oss är samverkan en naturlig del av 
utbildning och forskning såväl med omgivande samhället som internt 
mellan ämnen och fakulteter.

På Fakulteten för teknik- och naturvetenskap hittar du följande 
avdelningar. Under varje avdelning finns också de ämnen som hör till 
respektive avdelning. 
   ◦ Energi-, miljö-, och byggteknik
 ◦ Fysik och elektroteknik
 ◦ Kemi och biomedicinsk vetenskap
 ◦ Kemiteknik
 ◦ Matematik
 ◦ Maskin- och materialteknik

Världen behöver fler ingenjörer
Människor som brinner för utveckling och som drivs av att ständigt 
skapa innovationer: för produkter, materialval, produktion och 
konstruktion - och inte minst för de stora utmaningar samhället står 
inför när det gäller energiförsörjning och miljö. Nästa generation av 
ingenjörer kan se fram emot ett spännande yrkesliv.
      Civilingenjörsprogrammet har en bred ingång som är väldigt 
uppskattad av våra studenter. Du väljer senare inriktning efter eget 
intresse. Vi tycker att det är viktigt att du som student får möta 
verkliga projekt. Därför har vi knutit till oss en rad partnerföretag från 
olika branscher som deltar i undervisningen genom  gästföreläsningar, 
studiebesök, praktikplatser och examensarbeten. Även vår forskning 
bedrivs i nära samverkan med näringslivet.
    Ingenjörer har ofta hela världen som arbetsmarknad. Du kan välja 
att studera en eller flera terminer utomlands. Du har också möjlighet 
att knyta värdefulla internationella kontakter för livet med alla de 
utbytesstudenter som kommer till Karlstad varje år.

Naturvetare utmanar och utforskar
    Friska hav, utsläppsfria transporter, mat som både är god och 
producerad på ett hållbart sätt, illustrerar de stora framtida utmaningar 
som vi alla står inför. Naturvetenskap utgör grunden och medlet som i 
hög grad bestämmer förutsättningarna för hur vi lever våra dagliga liv 
och hur vi utvecklar vår kultur.
    Men naturvetenskapen är något mer. Den ger oss kunskap om oss 
själva såväl som vår plats i Universum. Vi bedriver forskning som 
väcker uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Du kommer 
snabbt att uppleva tydliga bevis för att det moderna universitetet vågar 
utmana gamla sanningar och utforska det nya. I Värmland finns flera 
större företag inom till exempel skogsindustrin, stål och verkstad, 
livsmedel, tryckteknik och förpackningar. 
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Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

   • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Avdelningar och ämnen
 • Om fakulteten
 • Kontakta oss

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
    Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper är universitetets största 
fakultet med cirka 3500 studenter, 30 doktorander, 290 anställda och 
284 miljoner kronor i omsättning. Fakultetens verksamhet är 
organiserad i sex avdelningar för utbildning och forskning samt en 
gemensam administrativ avdelning.
    Våra utbildningar har både bredd och djup, utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och ett stort antal kurser. Många av våra utbildningar 
innehåller praktikperioder doch det finns även möjligheter att studera 
en eller flera terminer utomlands. Nedan finner du mera information 
om de program som ges vid fakulteten.

Biologi
GIS-ingenjör, geografiska informationssystem
Hälsa och wellness
Miljövetenskap
Mät- och kartteknik
Politices kandidat
Samhällsanalytiker
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällelig riskhantering

Socionom
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska
Specialistsjuksköterska - intensivvård
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård
Specialistsjuksköterska - psykiatrisk vård
Tandhygenist
Turism
Sidansvarig: Carina Olsson Sidan uppdaterades: 2012-01-30 14:29
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper är den överordnade 
organisationen för sex avdelningar:

Avdelningen för sociala studier
Ämnen: sociologi, socialt arbete

Avdelningen för politiska och historiska studier
Ämnen: statsvetenskap, historia, samhällskunskap

Avdelningen för hälsa och miljö 
Ämnen: folkhälsovetenskap, miljövetenskap, oral hälsa, 
idrottsvetenskap, ekofilosofi

Avdelningen för geografi och turism
Ämnen: kulturgeografi, geografi, naturgeografi och turismvetenskap

Avdelningen för omvårdnad
Ämnen: omvårdnad

Avdelningen för biologi
Ämnen: biologi

 Sidansvarig: Carina Olsson Sidan uppdaterades: 2011-12-06 13:20
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Estetisk-filosofiska fakulteten

 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Om fakulteten
 • Kontakta oss

Vid Estetisk-filosofiska fakulteten 
    bedrivs utbildning och forskning inom språk, utbildningsvetenskap, 
humaniora och genusvetenskap samt vid Musikhögskolan Ingesund. 
Inom vår verksamhet samlas närmare 2 500 studenter och 270 
anställda. Vi strävar efter att vår utbildning ochforskning känne-
tecknas av samarbete - över ämnesgränser, med andra lärosäten 
och i samverkan med det omgivande samhället.  

Dans, musik, språk, pedagogik, specialpedagogik, filmvetenskap eller 
klassiska bildningsämnen som idéhistoria och konstvetenskap - hos 
oss finns det mesta. Du förändrar din framtid hos oss. 

 Vid Estetisk-filosofiska fakulteten finns ett stort och varierat 
kursutbud inom 18 ämnesområden. Du kan utbilda dig till kulturvetare 
och musiklärare, vidareutbilda dig inom pedagogiskt arbete eller läsa 
vårt speciallärarprogram. Dessutom finns kompletterande 
lärarutbildningar för dig som redan har ämnesbehörighet och/eller 
yrkeserfarenhet och vill bredda din kompetens med lärarbehörighet.

 ◦ Läs mer om vårt kursutbud

 ◦ Läs mer om våra programutbildningar

Estetisk-filosofiska fakulteten är värd för två program på grundnivå, 
kompletterande utbildningar för att bli lärare, samt två program på 
avancerad nivå.

Program på grundnivå
    ◦ Kulturvetenskap (180 hp)
 ◦ Musiklärare (300 hp)

Kompletterande lärarutbildning
 ◦ Lärare: kompletterande utbildning - allmänna ämnen (90 hp)
 ◦ Lärare: Kompletterande utbildning - yrkesämnen (90 hp)

Program på avancerad nivå
 ◦ Pedagogisk yrkesverksamhet - aktion, analys och utveckling, 

masterprogram
 ◦ Speciallärarprogrammet, magisterprogram

Sidansvarig: Dan Guttke
Sidan uppdaterades: 2011-03-04 11:17
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Linköpings universitet 

581 83 LINKÖPING 
Tfn: 013-28 10 00 Fax: 013-149 403 
E-post: liu@liu.se 
Webb: http://www.liu.se/ 

 • Om LiU
 • Visioner och strategier
 • LiU i siffror
 • Organisation
 • Informationsmaterial
 • Historia
 • Akademiska högtider
 • Kultur
 • Våra campus
 • Besök oss
 • Kontakta oss

 • Organisation
 • Universitetsstyrelsen
 • Internrevisionen
 • Universitetsledning
 • Innovationskontoret
 • Biblioteket
 • Fakulteter
 • Institutioner och ämnen
 • Universitetsförvaltningen
 • Universitetsholding
 • Intyg om LiU som svenskt universitet

Fakulteter
LiUs verksamhet är organiserad i fyra fakulteter: Filosofiska 
fakulteten, Hälsouniversitetet, Tekniska högskolan (även kallad 
Tekniska fakulteten) och Utbildningsvetenskap. Dessa ansvarar för 
utbildning och forskning inom respektive område.

Filosofiska fakulteten
Hälsouniversitetet
Tekniska högskolan
Utbildningsvetenskap

Sidansvarig: maria.karlberg@liu.se    Senast uppdaterad: 2011-04-11
Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03

Institutioner
 • Institutioner & ämnen
 • Institutioner & ämnen
 • Ämnen
 • Centrumbildningar

   Linköpings universitet är organiserat i  storinstitutioner, där flera 
ämnen finns samlade för att underlätta kontakterna över 
disciplingränserna.
Vid Institutionen för kultur och kommunikation finns t.ex. såväl 
moderna språk, litteraturvetenskap och  konstvetenskap som religions-
vetenskap, socialantropologi och filosofi.
    En och samma institution kan bedriva utbildning och forskning på 
uppdrag av flera fakulteter. Vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling finns t.ex. såväl nationalekonomi, 
företagsekonomi och affärsrätt som industriell ekonomi, 
hållfasthetslära och logistik.
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Beteendevetenskap och lärande (IBL)
Datavetenskap (IDA)
Ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Fysik, kemi och biologi (IFM)
Klinisk och experimentell medicin (IKE) 
Kultur och kommunikation (IKK)
Matematiska institutionen (MAI)
Medicin och hälsa (IMH)
Medicinsk teknik (IMT)
Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) 
Systemteknik (ISY)
Teknik och naturvetenskap (ITN)
Tema

Sidansvarig: maria.karlberg@liu.se    Senast uppdaterad: 2011-11-10

Filosofiska fakulteten
   • www.filfak.liu.se
 • Presentation
 • Ledning och kansli
 • Utbildning
 • Forskarutbildning
 • Forskning
 • Internationellt
 • Skolsamverkan
 • Anställd vid Filfak
 • Filfak i webb-TV

Hälsouniversitetet
 • Hälsouniversitetet
 • Om HU
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ledning, kansli och service
 • Institutioner och avdelningar
 • Utlandsstudier
 • Bibliotek
 • Pedagogiskt Centrum
 • Studentenheten

Tekniska högskolan
 • Tekniska högskolan
 • Presentation av LiTH
 • Utbildning
 • Forskning
 • Forskarutbildning
 • Utlandsstudier
 • Samverkan
 • Studievägledning
 • För Alumner
 • LiTH Internt

Utbildningsvetenskap
 • Utbildningsvetenskap
 • Om oss
 • Nyheter
 • Forskarutbildning
 • Internationellt
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Linnéuniversitetet 
351 95 VÄXJÖ 
Tfn: 0772-28 80 00 Fax: 0470-832 17 
E-post: info@lnu.se 
Webb: http://lnu.se/ 

Om Lnu
 • Detta är Linnéuniversitetet
 • Organisation

▪ Universitetsstyrelse
            ▪ Universitetsledning
            ▪ Fakultetsnämnder
            ▪ Institutioner och enheter
            ▪ Universitetsförvaltning
            ▪ Facklig verksamhet
 • Policydokument och planer 
 • Ämnen
 • Press
 • Lnu i sociala medier
 • Internationellt
 • Evenemang
 • Konferenser
 • Lediga jobb
 • Karta
 • Kontakta oss

    • Linnéuniversitetets organisation (PDF, 53 kB)

Fakultetsnämnder och nämnden för utbildningsvetenskap

Vid Linnéuniversitetet finns fyra fakultetsnämnder:
 • Fakultetsnämnden för ekonomi och design
 • Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
 • Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och 

beteendevetenskap
 • Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik
Därutöver finns nämnden för utbildningsvetenskap som ansvarar för 
lärarutbildning och forskning och utbildning på forskarnivå som 
knyter an till lärarutbildningen.
Nämnderna har följande sammansättning:
 • Åtta lärarrepresentanter utsedda genom val, inklusive 

ordförande och vice ordförande
 • Två externa ledamöter
 • Tre studeranderepresentanter utsedda av studentkår
Mandatperioden omfattar tre år: 2010-01-01 - 2012-12-31.

Nämndernas huvudsakliga uppgifter är följande:
 • ansvara för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, 

forskarnivå och forskning
 • genomföra systematiska kvalitetskontroller av verksamheten
 • besluta om regler och principer för utbildning
 • besluta om fördelning av anslagsmedel för utbildning och 

forskning inom de ramar och riktlinjer som anges av 
universitetsstyrelsen

 • fakultetsnämnderna bereder anställningsärenden enligt 
anställningsordningen.

Nämndkansliet har en beredande och verkställande funktion till 
nämnderna.
Senast ändrad: 2012-01-31
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Institutioner och enheter

Institutioner
Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 
(DFM)
Prefekt: Staffan Carius
Datavetenskap, elektroteknik, fysik, informatik, matematik, 
matematikdidaktik och medieteknik.

Institutionen för design (DE)
Prefekt: Sara Hylten-Cavallius
Design, design och formgivning, inredningsarkitektur

Ekonomihögskolan
Prefekt: Lars-Olof Rask
Affärsinformatik, bolagsstyrning, ekonomistyrning, företagsekonomi, 
ledarskap/entreprenörskap och organisation, logistik, marknadsföring, 
nationalekonomi, redovisning, rättsvetenskap/juridik, statistik, 
turismvetenskap

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)
Prefekt: Ingrid Runeson
Folkhälsovetenskap, hälsoinformatik, vårdvetenskap, radiografi/
radiologi, vårdpedagogik

Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Prefekt: Niklas Ammert
Arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, bild/bildpedagogik, 
drama, estetik, filosofi, geografi, historia, idé- och lärdomshistoria, 

konst- och bildvetenskap, kulturgeografi, musik/musikvetenskap, 
religionsvetenskap

Institutionen för naturvetenskap (NV)
Prefekt: Ian Nicholls
Akvatisk och terresterbiologi och ekologi, biokemi, biologi, 
biomedicin/ biomedicinsk laboratorievetenskap/ biomedicinsk 
vetenskap, bioteknik, cell- och organismbiologi/ mikrobiologi, 
evolutionsbiologi, farmakologi, geologi, immunologi, kemi (inkl 
analytisk & fysikalisk), livsmedelsvetenskap, miljökemi, 
miljövetenskap/miljöteknik, naturresurshushållning, NO-didaktik, 
optometri, organisk kemi/ läkemedelskemi, paleoekologi, virologi, 
zoonotisk ekologi

Institutionen för pedagogik, psykologi och 
idrottsvetenskap (PPI)
Prefekt: Ingeborg Moqvist-Lindberg
Idrott/idrottspedagogik, idrottsvetenskap, pedagogik, psykologi, 
specialpedagogik

Institutionen för samhällsvetenskaper (SV)
Prefekt: Stefan Höjelid
Freds- och utvecklingsstudier, journalistik, kriminologi, ledarskap och 
organisation, medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion, 
samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap

Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Prefekt: Jan Snöberg
Däck: Nautik, Sjötransportteknik, skeppsteknik, säkerhets- och 
miljöteknik
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Maskin: Maskinteknik, El- och reglerteknik, säkerhets- och 
miljöteknik
Drift: Fjärrvärme, Kärnkraftsteknik, Drift- och underhållsteknik

Institutionen för socialt arbete (SA)
Prefekt: Jan Petersson
Handikappvetenskap, socialt arbete, socialpsykologi

Institutionen för språk och litteratur (SOL)
Prefekt: Maria Lindgren
Engelska, filmvetenskap, franska, japanska, latin, litteraturvetenskap, 
spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, tyska

Institutionen för teknik (TEK)
Prefekt: Lars-Olof Rask
Bioenergiteknik, byggteknik, glasteknologi, kemiteknik, maskinteknik, 
skogs- och träteknik, systemekonomi (teroteknologi), teknik samt 
yrkeskunnande och teknologi.

Övriga enheter
Polisutbildningen (LPU)
Institutet för fortbildning av journalister - Fojo
Universitetsbiblioteket (UB)
Lärarutbildningen

Senast ändrad: 2012-01-28

Våra ämnen
Linnéuniversitetet har drygt 100 olika ämnen, varav 67 är 
huvudområden som du kan ta en examen i (markerade med asterisk). 
Nedan ser du en lista över våra ämnen.
A 
Affärsinformatik
Arbetslivspedagogik 
Arkeologi*

B 
Behandlingspedagogik
Biblioteks- och informationsvetenskap* 
Bild* 
Bioenergiteknik*
Biologi* 
Biomedicinsk laboratorievetenskap*
Biomedicinsk vetenskap* 
Byggteknik*

C 
CAD 

D 
Datateknik* 
Datavetenskap* 
Design* 
Design och formgivning 
Didaktik
Drama 
Dramatik
E 
Elektroteknik* 
Energiteknik*
Engelska* 
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Evolutionsbiologi
F 
Farmaci*
Film
Filmvetenskap* 
Filosofi
Folkhälsa
Forensisk omvårdnad 
Franska* 
Freds- och utvecklingsstudier* 
Friluftsliv
Fysik*
Företagsekonomi*

G 
Genusvetenskap*
Geografi* 
Gerontologi

H 
Handikappvetenskap* 
Health management
Hem- och konsumentkunskap
Historia*
Hållbart familjeskogsbruk

I 
Idrottsvetenskap* 
Industriell organisation och ekonomi*
Informatik* 
Informationslogistik
International Business Studies

J 
Japanska

Journalistik*
K
Kemi* 
Kemiteknik*
Konst- och bildvetenskap* 
Kriminologi
Kulturgeografi*
Kulturmiljövetenskap

L
Latin 
Ledarskap och organisation* 
Lek och rörelse
Litteraturvetenskap* 
Livsmedelsvetenskap

M
Maskinteknik* 
Matematik*
Matematikdidaktik 
Matematisk statistik
Medicinsk vetenskap*
Medie- och kommunikationsvetenskap*
Medieproduktion 
Medieteknik* 
Miljöpedagogik
Miljöteknik*
Miljö- och processteknik*
Miljövetenskap och miljöteknik*
Music & Event management
Musik* 
Musikproduktion
Musikvetenskap*
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N 
Nationalekonomi*
Naturvetenskap i ett skolperspektiv

O 
Optometri*

P
Pedagogik* 
Praktisk hälsoinformatik
Psykologi*

Q

R
Religionsvetenskap* 
Rättsvetenskap*

S
Samhällskunskap (se Statsvetenskap)
Sexuell och reproduktiv hälsa
Sjöfart 
Skog och trä
Socialpsykologi*
Socialt arbete* 
Sociologi* 
Spanska*
Specialpedagogik 
Statistik*
Statsvetenskap* 
Strukturmekanik
Svenska som andraspråk*
Svenska språket*
Systemekonomi*

T
Teater
Teknik* 
Teknik för blivande lärare
Teknisk fysik* 
Träbyggnadsteknik
Turismvetenskap* 
Tyska*

U 
Underhållsstyrning

V
Vårdvetenskap* 
Vårdvetenskap inom röntgenområdet

W
X

Y 
Yrkeskunnande och teknologi

Z

Å
Ä
Ö

Senast ändrad: 2011-06-10
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Lunds universitet 
Box 117 221 00 LUND 
Tfn: 046-222 00 00 Fax: 046-222 47 20 
E-post: registrator@lu.se 
Webb: http://www.lu.se/ 

Om Lunds universitet
Utbildning
Forskning
Institutioner
Bibliotek
Kontakt
 • Presentation
 • Aktuellt
 • Organisation
 ◦ Universitetets områden
 ◦ Institutioner
 ◦ University Advisory Board
 ◦ Lunds universitet på olika orter
 ◦ Centrumbildningar
 ◦ Vem gör vad?
 • Policydokument och planer
 • Ekonomi
 • Rektor och universitetsledning
 • Kvalitetsarbete
 • Samverkan, samhälle och näringsliv
 • Internationellt
 • Arbeta inom Lunds universitet
 • Stöd Lunds universitet
 • Universitetet 350 år
 • Kultur och sevärdheter
 • Kartor   •    Om webbplatsen

Universitetets områden
Nedan finner du länkar till olika områden inom organisationen. Varje 
område har två länkar. Om du klickar på "kontaktinformation", finner 
du adress- och kontaktuppgifter till området. Om du klickar på 
"webbplats" under kommer du till områdets hemsida.

 • Lunds universitet - kontaktinformation
 • Lunds universitet - webbplats
 ◦ Styrelsen - kontaktinformation
 ◦ Rektor och universitetsledning - kontaktinformation

Universitetsgemensam service
Förvaltningen - kontaktinformation

Biblioteksdirektionen (BD) - kontaktinformation
Biblioteksdirektionen (BD) - webbplats

Centre for Educational Development (CED) - kontaktinformation
Centre for Educational Development (CED) - webbplats

LDC - kontaktinformation
LDC - webbplats

E-husets tryckeri - webbplats
Media-Tryck - kontaktinformation
Media-Tryck - webbplats
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Områden

Lunds tekniska högskola, LTH
Lunds tekniska högskola - kontaktinformation
Lunds tekniska högskola - webbplats
Avdelningar (motsv): 
LTHs kansli 
Institutioner vid LTH 
Ledningsgruppen för Lunds Tekniska Högskola, LTH 
Husstyrelser, LTH 
Forskningscentra, kompetenscentra och konsortia 
Utbildningsprogram 
Institutionen för kemiteknik 
Katalogansvarig för innehållet på denna sida: Anne Berg 
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17

Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskap - kontaktinformation
Naturvetenskap - webbplats
Avdelningar (motsv): 
Miljövetenskaplig utbildning 
Matematisk-fysiska verksamhetsområdet 
Kemiska verksamhetsområdet 
Biologisk-geovetenskapliga verksamhetsområdet 
Lunds universitets biologiska museer 
Kansli N 
Gemensamma institutioner för naturvetenskapliga och tekniska 
fakulteterna 
Gemensamma inrättningar för naturvetenskapliga och tekniska 
fakulteterna 
Biologiska institutionen 

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) 
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik 
Institutionen för geo‐ och ekosystemvetenskaper 
Fysiska institutionen 
Kemiska institutionen 
Matematikcentrum 
Katalogansvarig för innehållet på denna sida: Anders Kullberg 
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17

Gemensamma institutioner för naturvetenskapliga och tekniska 
fakulteterna - kontaktinformation

Juridiska fakulteten
Juridik - kontaktinformation
Juridik - webbplats
Avdelningar (motsv): 
Lärarförslagsnämnd 
Utbildningsnämnd 
Juridiska institutionen 
Kansli J 
Juridiska fakultetsstyrelsen 
Forskning 
Forskningsnämnd 
Katalogansvarig saknas. 
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskap - kontaktinformation
Samhällsvetenskap - webbplats
Avdelningar (motsv): 
Kansli S 
Samhällsvetenskapliga institutioner 
Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
Katalogansvarig för innehållet på denna sida: Helen Wiman 
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17

Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet - kontaktinformation
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet - webbplats
Centrum för ekonomisk demografi 
EFL, Executive Foundation Lund 
Ekonomihögskolans bibliotek 
Ekonomisk-historiska institutionen
Forskningspolitiska institutet 
Företagsekonomiska institutionen 
Institutet för Ekonomisk forskning 
Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys
Institutionen för handelsrätt 
Institutionen för informatik
Kansli EHL
Karriärcenter
KEFU, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning 
Nationalekonomiska institutionen 
Statistiska institutionen 
Stiftelsen Partnerskap 
VentureLab

Medicinska fakulteten
Medicin - kontaktinformation
Medicin - webbplats
Avdelningar (motsv): 
Kansli M 
Medicinska institutioner 
Lund University Bioimaging Center 
Katalogansvarig för innehållet på denna sida: Inga-Lena Karlsson 
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17

Konstnärliga fakulteten i Malmö
Den konstnärliga fakulteten i Malmö - kontaktinformation
Den konstnärliga fakulteten i Malmö - webbplats
Avdelningar (motsv): 
Musikhögskolan i Malmö 
Kansli för konstnärliga fakulteten i Malmö 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
Teaterhögskolan i Malmö 
Konsthögskolan i Malmö 
Katalogansvarig saknas. 
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17

Humanistiska och teologiska fakulteter
Humaniora och Teologi - kontaktinformation
Humaniora och Teologi - webbplats
Avdelningar (motsv): 
Kansli HT 
Humanistiska fakulteten Historisk-filosofiska sektionen 
Humanistiska fakulteten Språk- och litteraturvetenskapliga sektionen 
Teologiska fakulteten 
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Styrelsen för humaniora och teologi 
HT-biblioteken 
IT-enheten 
Humanistlaboratoriet 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar 
Katalogansvarig för innehållet på denna sida: Gisela Lindberg 
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2012-02-17

Campus Helsingborg - kontaktinformation
Campus Helsingborg - webbplats
 

Universitetets särskilda verksamheter

Arbetsmiljöhögskolan – kontaktinformation
Arbetsmiljöhögskolan – webbplats

Centrum för Danmarksstudier – kontaktinformation
Centrum för Danmarksstudier - webbplats

Centrum för Mellanösternstudier - kontaktinformation
Centrum för Mellanösternstudier - webbplats

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier - kontaktinformation
Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier - webbplats

CIRCLE – kontaktinformation
CIRCLE – webbplats

Functional Food Science Center - kontaktinformation
Functional Food Science Center - webbplats

Internationella miljöinstitutet - kontaktinformation
Internationella miljöinstitutet - webbplats

LUCSUS – kontaktinformation
LUCSUS – webbplats

Max-lab - kontaktinformation
Max-lab - webbplats

Plant Link (länk till pressmeddelande med kontaktinfo)
Pufendorfinstitutet - kontaktinformation
Pufendorfinstitutet - webbplats

SASNET (Sydasien) - kontaktinformation
SASNET (Sydasien) - webbplats

Trafikflyghögskolan - kontaktinformation
Trafikflyghögskolan - webbplats

Universitetsbiblioteket (UB) - kontaktinformation
Universitetsbiblioteket (UB) - webbplats

  
Universitetets kultur- och museiverksamheter

Botaniska trädgården – kontaktinformation
Botaniska trädgården - webbplats (Nytt fönster)

Historiska museet - kontaktinformation
Historiska museet - webbplats

ODEUM (f.d. Akademiska Kapellet)- kontaktinformation
ODEUM - webbplats
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Skissernas museum - kontaktinformation
Skissernas museum - webbplats

Innehållsansvarig: Eva Fredenholm Frågor om webbplatsen: 
Webbgruppen Ansvarig enhet: Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad: 2012-01-27

Institutioner/enheter A-Ö
 
 • Arbetsmiljöhögskolan
 • Arkeologi och antikens historia, Institutionen för
 • Arkitektur och byggd miljö, Institutionen för...
 • Astronomi och teoretisk fysik, Institutionen för...
 • Biologiska institutionen
 • BMC Biomedicinskt centrum
 • Botaniska trädgården
 • Bygg- och miljöteknologi, Institutionen för..
 • Byggvetenskaper, Institutionen för..
 • Datavetenskap, Institutionen för...
 • Designvetenskaper, Institutionen för...
 • Ekonomisk-historiska institutionen
 • Elektrisk mätteknik, Institutionen för..
 • Elektro- och informationsteknik
 • Energivetenskaper, Institutionen för...
 • Experimentell medicinsk vetenskap, Lund, Institutionen för...
 • Filosofiska institutionen
 • Fysiska institutionen
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Genusvetenskap, Centrum för...
 • Geo- och ekosystemvetenskaper, Institutionen för...

 • Handelsrätt, Institutionen för...
 • Historiska institutionen
 • Historiska museet
 • Hälsa, vård och samhälle, Lund, Institutionen för...
 • Immunteknologi, Institutionen för...
 • Industriell elektroteknik och automation, Institutionen för...
 • Informatik, Institutionen för...
 • Internationella miljöinstitutet
 • Juridiska institutionen
 • Kemiska institutionen
 • Kemiteknik, Institutionen för...
 • Kliniska vetenskaper, Lund, Institutionen för...
 • Kliniska vetenskaper, Malmö, Institutionen för...
 • Kommunikation och medier, Institutionen för...
 • Konsthögskolan i Malmö
 • Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Institutionen för..., 

med Humanekologiska avdelningen
 • Kulturvetenskaper, Institutionen för...
 • Laboratoriemedicin, Lund, Institutionen för...
 • Laboratoriemedicin, Malmö, Institutionen för...
 • Livsmedelsteknik, Institutionen för...
 • LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg
 • Maskinteknologi, Institutionen för...
 • Matematikcentrum
 • MAX-lab
 • Miljö- och klimatforskning, Centrum för...
 • Musikhögskolan i Malmö
 • Nationalekonomiska institutionen
 • Odeum
 • Psykologi, Institutionen för...
 • Pufendorfinstitutet
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 • Reglerteknik, Institutionen för...
 • Rättssociologiska enheten
 • Service Management, Institutionen för...
 • Skissernas museum
 • Socialhögskolan
 • Sociologiska institutionen (med Socialantropologi och 

Pedagogik)
 • Språk- och litteraturcentrum
 • Stamcellscentrum (SCC)
 • Statistiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Teaterhögskolan i Malmö
 • Teknik och samhälle, Institutionen för...
 • Teknisk ekonomi och logistik, Institutionen för...
 • Teologi och Religionsvetenskap, Centrum för..
 • Teoretisk fysik, Institutionen för...
 • Trafikflyghögskolan
 • Utbildningsvetenskap, Institutionen för... 
 • Vattenhallen Science Center, LTH
 • Vårdalinstitutet 
 • Öst- och sydöstasienstudier, Centrum för...
 

Innehållsansvarig: Eva Fredenholm Frågor om webbplatsen: 
Webbgruppen Ansvarig enhet: Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad: 2011-11-22
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Mittuniversitetet 

851 70 SUNDSVALL 
Tfn: 0771-97 50 00 Fax: 0771-97 50 01 
E-post: info@miun.se 
Webb: http://www.miun.se/

 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Om Mittuniversitetet

Om oss
 ◦ Fakta om ...
 ◦ Hitta hit
 ◦ Våra campus
 ◦ Lediga anställningar
Organisation
 ◦ Fakulteter
 ◦ Institutioner
 ◦ Bibliotek och LRC
 ◦ Universitetsledning
 ◦ Universitetsförvaltning
Mer om oss
 ◦ Utvecklingsarbeten
 ◦ Informationsmaterial
 ◦ Årsredovisning
 ◦ Sponsring
 ◦ Akademiska högtider

Fakulteter
Mittuniversitetet har två fakulteter.
Här finner du våra fakulteter och dess fakultetsnämnder.
 • Fakulteten för humanvetenskap
 • Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Senast uppdaterad: den 19 oktober 2011 16:18 
Uppdaterad av: bennil  Innehållsansvarig: webb@miun.se
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Fakulteten för humanvetenskap

Nämnd och råd
 ◦ Fakultetsnämnd
 ◦ Anställningsråd
 ◦ Råd för lärarutbildning
 ◦ Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå
 ◦ Råd för utbildning på forskarnivå
 ◦ Ledningsgrupp för RUN
 ◦ Protokoll
Verksamhet
 ◦ Institutioner
 ◦ Lärarutbildning vid MIUN
 ◦ Medarbetare
 ◦ Samverkansprojekt HUV
Forskning
 ◦ Forskningscentra HUV
 ◦ Publiceringsstimulerande åtgärder
 ◦ Modell för fördelning av forskningsmedel
 ◦ Utbildning på forskarnivå vid fakulteten för 

humanvetenskap

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Verksamhet
 ◦ Fakultetsnämnden
 ◦ Utbildning på forskarnivå
 ◦ Utbildning på grund- och avancerad nivå
 ◦ Anställningsrådet
Mer om NMT
 ◦ Våra hedersdoktorer
 ◦ Våra professorer
 ◦ Examinatorer
 ◦ Strategiska dokument
 ◦ Om vår forskning
Institutioner
 ◦ Institutionen för informationsteknologi och medier
 ◦ Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
 ◦ Institutionen för teknik och hållbar utveckling

Institutioner
Det är institutioner som genomför vår utbildning och forskning. 
Välkommen att besöka dem på sidorna nedanför.

Institutionen för ...
 • Humaniora
 • Hälsovetenskap
 • Informationsteknologi och medier
 • Naturvetenskap, teknik och matematik
 • Samhällsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Teknik och hållbar utveckling
 • Utbildningsvetenskap

Senast uppdaterad: den 24 oktober 2011 16:22  Uppdaterad av: bennil 
Innehållsansvarig: Bengt Nilsson
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Stockholms universitet 
106 91 STOCKHOLM 
Tfn: 08-16 20 00 Fax: 08-15 95 22 
E-post: registrator@su.se 
Webb: http://www.su.se/ 

Stockholms universitet
 • Akademiska högtider
 • Fakta 
 • Evenemang
 • Internationella samarbeten
 • Lediga anställningar
 • Organisation
 ◦ Beslutande organ
 ◦ Fakulteter & institutioner
 ◦ Gemensamma råd
 ◦ Gemensam verksamhet
 ◦ Universitetsförvaltning
 ◦ Universitetsledningen
 • Press, media & nyheter
 • Remissvar
 • Stöd universitetet
 • Universitetso

Fakulteter & institutioner

Institutioner inom respektive fakultet
Utbildning och forskning vid Stockholms universitet sker vid våra fyra 
fakulteter med drygt 70 institutioner, institut och centra inom 
humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Forskning 
eller utbildning sker dessutom vid ett antal centra och institut med 
egen styrelse, men som organisatoriskt hör till en institution.

Institutioner inom respektive fakultet

Humanistiska fakulteten
Humanistiska fakulteten består av 21 institutioner och centra. De ger 
utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika 
ämnen.
www.hum.su.se

Juridiska fakulteten
Juridiska fakulteten består av en institution, tre institut och ett centra.
www.juridicum.su.se

Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av 
fyra sektioner, med sammanlagt 22 institutioner och två centra/institut. 
Fakulteten har också verksamhet på tre fältstationer fördelade över 
landet.
www.science.su.se

Samhällsvetenskapliga fakultetenSamhällsvetenskapliga fakulteten 
har 16 institutioner som bedriver grundutbildning, forskarutbildning 
och forskning samt 9 forskningsinstitut.
www.samfak.su.se

Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt 
center för forskning kring socio-ekologiska system.

Kontaktuppgifter i personalkatalogen
 • Humanistiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Stockholm Resilience Centre
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Humanistiska fakulteten

   • Hitta till oss
 • Kalendarium
 • Nyheter
 • Organisation
 ◦ Fakultetsledningen
 ◦ Fakultetsnämnden
 ◦ Fakultetskansliet
 ◦ Institutioner
 • Pressinformation

Humanistiska fakulteten är en av de fyra fakulteterna vid Stockholms 
universitet, med 19 institutioner/centrum.
Fakultetens beslutande organ är fakultetsnämnden. Fakultetens 
dekanus är ordförande i fakultetsnämnden och prodekanus är vice 
ordförande.
Fakultetskansliet har som huvuduppgift att ge administrativt stöd åt 
fakulteten och dess institutioner.

Webbredaktör: Marie Halling 
Senast uppdaterad: 26 januari 2012
Sidansvarig: Humanistiska fakultetskansliet
Institutioner vid fakulteten
Här finner du länkar till alla institutioner och centrum vid 
Humanistiska fakulteten.

Institutioner
Engelska institutionen
Filosofiska institutionen
Historiska institutionen
Institutionen för arkeologi och antikens kultur 
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Institutionen för franska, italienska och klassiska språk
Institutionen för lingvistik 
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
Institutionen för mediestudier
Institutionen för musik- och teatervetenskap
Institutionen för nordiska språk 
Institutionen för orientaliska språk 
Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier
Institutionen för språkdidaktik
Konstvetenskapliga institutionen
Slaviska institutionen

Institut och centrum
CeHum - Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
Centrum för modevetenskap
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Tolk- och översättarinstitutet

Webbredaktör: Marie Halling 
Senast uppdaterad: 14 februari 2012
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Juridicum. Juridiska fakulteten.

Historia
Institut
Stiftelser
Institutionsstyrelsen
Fakultetsnämnden
Forskningsutskottet
Utbildningsutskottet
 
Om Juridicum - Organisation
   Juridiska fakulteten leds av en fakultetsnämnd. Dess främste företrä-
dare är dekanus. Under fakultetsnämnden finns två utskott för forsk-
ning och utbildning. Inom den juridiska fakulteten finns endast en 
institution - den juridiska. Inom fakulteten finns dessutom ett stort 
antal institut och stiftelser som fungerar självständigt likt en institu-
tion. Fakultetsnämnden bestämmer institutionens budgetram och ger 
institutionen i uppdrag att fullgöra ett bestämt antal helårsprestationer 
varje år. Med detta avses ett mått på vad studenterna presterar i form 
av avlagda poäng under ett kalenderår. Fakultetsnämnden har ett 
uppföljningsansvar vad gäller resultatansvaret inom institutionen.
    Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verk-
samheten - forskning och utbildning - bedrivs. Institutionen leds av en 
prefekt och en stf. prefekt. Prefektens uppgift är att leda och fördela 
arbetet inom institutionen. Prefekten har - enligt universitetsstyrelsens 
beslut - resultatansvar för budget. Prefektens chef är dekanus. 
Prefekten har även ansvar för institutionens personal och organisation. 
Inom institutionen finns en institutionsstyrelse. Institutionsstyrelsen 
utfärdar vissa riktlinjer vad gäller t.ex. undervisning, examination, 
fastställer budget etc.

    Den organisatoriska uppbyggnaden inom juridisk fakultet och 
institution vid Stockholms universitet bygger således på den enkla 
tanken att befogenheter fördelats på ett större antal personer och organ. 
En styrka med detta är att så många kollegor som möjligt skall delta i 
den interna beslutsprocessen.
   Handlingsplan för arbetsmiljön vid Juridiska institutionen.
Jämställdhetsplan för Juridiska institutionen.
Miljöplan för Juridiska institutionen.

Om Juridicum - Institut

Institutet för Europeisk rätt
Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM)
Institutet för mervärdeskatterättslig forskning
Institutet för rättsinformatik (IRI)
Institutet för sjö- och annan transporträtt
Institutet för social civilrätt
Rättsgenetiska institutet
Stockholm Centre for Commercial Law
Stockholms miljörättscentrum
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Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av 
fyra sektioner med sammanlagt 22 institutioner och två centra/institut. 
Fakulteten har också verksamhet på tre fältstationer fördelade över 
landet.

 • Hitta till oss
 • Kalendarium
 • Lediga anställningar 
 • Nyheter
 • Organisation
 ◦ Beredningar & arbetsgrupper
 ◦ Fakultetskansliet
 ◦ Fakultetens ledning
 ◦ Institutioner
 ◦ Studentinflytande
 • Pressinformation

Presentation Naturvetenskapliga fakulteten 2011
I Naturvetenskapliga fakultetens presentation kan du bla läsa om 
fakultetens övergripande mål, fakultetens ekonomi och vilka som 
utgör ledningen under 2011.
  Naturvetenskapliga fakulteten 2011 (590 Kb)

Institutioner
Fakulteten består av fyra sektioner med flera institutioner. Därtill 
kommer några institut och centra samt verksamhet på olika 
fältstationer.

Matematisk-fysiska sektionen
Fysikum 
Institutionen för astronomi
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 
didaktik (MND)
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner (UTEP)
Matematiska institutionen 
Meteorologiska institutionen (MISU) 
Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA)

Kemiska sektionen
Sektionens webbplats
Institutionen för analytisk kemi 
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) 
Institutionen för material- och miljökemi 
Institutionen för organisk kemi 
Institutionen för neurokemi

Biologiska sektionen
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) 
Botaniska institutionen 
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) 
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik 
Systemekologiska institutionen 
Wenner-Grens institut för experimentell biologi (WGI) 
Zoologiska institutionen
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Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats 
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK) 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)

Centra/ institut
Stockholms Universitets Marina Forskningscentrum (SMF) 
Bergianska botaniska trädgården (BBT)

Fältstationer
Askölaboratoriet (marin forskning)
Tarfala (högfjäll, glaciologi)
Tovetorp (etologi)
 
Bifogade filer
 •   Institutionsnummer (pdf) (101 Kb)

Webbredaktör: Per Nordström 
Senast uppdaterad: 9 januari 2012
Sidansvarig: Naturvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten är Sveriges största fakultet med 
närmare 30 000 studenter och 16 institutioner som bedriver 
grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 9 
forskningsinstitut.
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Korta fakta
Här får du en snabb överblick av Sveriges största fakultet - antal 
studenter, personal, ekonomi.
 • Historik
 • Hitta till oss
 • Kalendarium
 • Organisation
 ◦ Institutioner & centra
 ◦ Fakultetskansliet
 ◦ Fakultetsnämnden
 • Nyheter
 • Pressinformation

Institutioner, institut och centra
Samhällsvetenskapliga fakulteten har 16 institutioner som bedriver 
grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 9 
forskningsinstitut. Mycket av verksamheten är tvärvetenskaplig och 
bygger på samarbete mellan institutioner både inom och utom 
fakulteten och även med andra universitet och högskolor.

Institutioner
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
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med Centrum för barnkulturforskning
Ekonomisk-historiska institutionen
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för data- och systemvetenskap
Institutionen för pedagogik och didaktik inklusive Avdelningen för 
internationell och jämförande pedagogik
Institutionen för reklam och PR
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen
Psykologiska institutionen
Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen inklusive Demografi
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen

Centra/institut
ARC - Forskning om äldre och åldrande
CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
CHESS - Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa
IIES - Institutet för internationell ekonomi
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
SOFI - Institutet för social forskning med AKPA - 
Arbetsmarknadskunskap med management
SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
Stressforskningsinstitutet

Webbredaktör: Andreas Bergfeldt  Senast uppdaterad: 4 jan 2012
Sidansvarig: Samhällsvetenskapliga fakulteten
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Umeå universitet 
901 87 UMEÅ 
Tfn: 090-786 50 00 Fax: 090-786 99 95 
E-post: umea.universitet@umu.se 
Webb: http://www.umu.se/ 

Om universitetet
 • Om universitetet
 ◦ Aktuellt
 ◦ Jobba hos oss
 ◦ Pressinformation
 ◦ Organisation
 ◦ Våra campus
 ◦ Kartor
 ◦ Fakta och historik
 ◦ Umeå stad
 ◦ Akademiska högtider
 ◦ Visioner, strategier och regelverk
 ◦ Upphandling
 ◦ Kontakta oss

    Välkommen till Umeå universitet!
Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda 
studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och 
kurser.Våra program och kurser
    Kom till något av våra fyra campus och upptäck den inspirerande 
miljö som våra drygt 4 000 anställda och cirka 37 000 studenter 
arbetar i.Våra fyra campus

    Vi bedriver forskning inom de flesta vetenskapsområden. Många av 
våra forskare tillhör världseliten.  Vår forskning
    Universitetet utvecklas och förändras ständigt tack vare samarbete 
med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. 
Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter 
som också du kan vara en del av.Vår samverkan med andra

Gå direkt till...
Universitetets ledningsorganisation 
Fakulteter 
Högskolor 
Centrumbildningar 
Institutioner och enheter 
Universitetsbiblioteket 
Universitetsförvaltningen
Bolag 
Stiftelser Kommittéer, råd och nämnder
Studentrepresentation i centrala organ

Fakulteter
    En fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläk-
tade ämnen inom utbildning och forskning.
   Vid Umeå universitet finns fyra fakulteter: humanistisk, medicinsk, 
samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig. (Fakultet för 
lärarutbildning ersattes fr.o.m. 1 januari 2009 av Lärarhögskolan vid 
Umeå universitet). 
   De olika fakulteternas verksamhet leds av dekanus. Fakultetsnämn-
den är fakultetens beslutande organ. Fakultetsnämnderna ansvarar för 
grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom sina respektive 
vetenskapsområden. Minst tre ledamöter i fakultetsnämnden ska vara 
studenter.
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Humanistisk fakultet(t.ex. språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, 
konst och kultur)

Medicinsk fakultet(forskning och utbildning inom områdena medicin, 
biomedicin, vård och odontologi)

Samhällsvetenskaplig fakultet(t.ex. psykologi, pedagogik, sociologi, 
statsvetenskap, juridik, företagsekonomi, kostvetenskap)

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet(t.ex. ekologi, biologi, miljö, 
matematik, kemi, fysik, design)

Hunanistisk fakultet

Humanistisk fakultet
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Om fakulteten
 ◦ För våra studenter
 ◦ För våra anställda

Välkommen hit!
    Humanistisk forskning och utbildning ger en ökad förståelse för den 
värld vi lever i. Vid vår fakultet utbildar sig studenter i en mängd 
historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och konstnärliga ämnen, och 
vi ger forskarutbildning i tjugo av dessa. Den humanistiska forsk-
ningen utgör stora delar inom tre av universitetets starkaste forsknings-
miljöer Genusstudier, Nordliga studier samt Åldrande och livsvillkor. 
Läs mer.

Gå direkt till...
Bildmuseet 
Centrum för samisk forskning 
Estetiska ämnen 
Humlab 
Idé- och samhällstudier 
Kansliet för humaniora 
Konsthögskolan 
Kultur- och medievetenskaper 
Språkstudier 
Universitetspedagogiskt centrum
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Världen behöver humanister
 ◦ Utbildning
 ▪ Kurser eller program?
 ▪ Program
 ▪ Kurser
 ▪ Utbildning på forskarnivå
 ▪ Humanister i projekt
 ▪ Humanistisk kompetens
 ▪ Kulturhögskolan
 ▪ Pedagogiska priset 2009
 ▪ Stipendier
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Om fakulteten
 ◦ För våra studenter
 ◦ För våra anställda

    Trots det senaste århundradets stora tekniska och medicinska 
framsteg pågår våldsamma konflikter och krig som har sin bakgrund i 
motstridiga tolkningar av kultur, språk och historia.
    Humanistisk forskning och utbildning ger en ökad förståelse för den 
värld vi lever i, för vår samtid, vårt förflutna, för kultur, samhällen och 
kommunikationen mellan människor.
   Humanistiska kunskaper ger perspektiv på tillvaron och öppnar nya 
dörrar till arbetslivet. En blivande arkitekt, turistvärd eller journalist 
kan till exempel ha glädje av kunskaper i norrländsk kulturhistoria, 
medan en lärare, präst eller designer kan ha nytta av en kurs om 
sexuell identitet. Världen behöver humanister!

Humanistisk kompetens
Vi vill tydliggöra de humanistiska kompetenserna och visa nyttan 
också utanför humanisternas traditionella arbetsmarknad. Genom en 
Humanistisk offensiv för näringslivet bjuder vi in företag och 
organisationer att samarbeta med oss. Genom kursen Humanister i 
praktiska projekt får arbetsmarknaden ett enkelt sätt att prova på vad 
humanistisk kompetens kan bidra med, och studenter i fristående 
kurser får äntligen bra möjligheter till praktik.

Nyutexaminerade humanister får arbete snabbt
    Ungefär hälften av humanisterna får arbete i det privata näringslivet, 
och de får arbete snabbt. Det visar en rapport från sex danska 
universitet. Författarna till rapporten drar slutsatsen att 
arbetsmarknaden nu på allvar har fått upp ögonen för humanisterna 
och vice versa. Resultatet talar också för att det finns ett tydligt behov 
av de humanistiskt utbildades kompetens även utanför deras 
traditionella arbetsmarknad. Läs mer om den danska rapporten.

Humanistisk forskning
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ▪ Forskningsprojekt
 ▪ Publiceringar
 ▪ Disputationer/avhandlingar
 ▪ Forskare i karriären
 ▪ Forskningsnyheter
 ◦ Samverkan
 ◦ Om fakulteten
 ◦ För våra studenter
 ◦ För våra anställda
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    Humanistisk forskning är avancerad problemlösning och 
kunskapsproduktion som bidrar till ökad kunskap om och förståelse 
för den värld vi lever i. Humaniora ger grund till de samtal om språk, 
media, kultur, litteratur, konst, historia, filosofi och religion som 
konstituerar vårt samhälle.

Humanistisk forskning av klass
Umeå universitetets humanistiska forskning bedrivs framgångsrikt 
inom respektive ämne och utgör dessutom stora delar av tre av 
universitetets starka forskningsmiljöer – Genusstudier, Nordliga 
studier samt Befolkningsstudier/Åldrande och livsvillkor. 

Växande forskningsfält
Förutom dessa starka forskningsmiljöer har ytterligare ett antal 
växande tvärvetenskapliga forskningsområden utkristalliserats vid 
humanistisk fakultet: Humaniora och informationsteknik, Språkdidak-
tik, Förmoderna studier, Vetenskaps-, teknik och miljöstudier, 
Utbildningshistoria/historiedidaktik och Språk och kognition.

Sidansvarig: Per Melander  2011-02-23

Starka forskningsmiljöer och växande områden
Befolkningsstudier
Genusstudier
Nordliga studier
Förmoderna studier
Humaniora och IT
Språk och kognition
Språkdidaktik
Utbildningshistoria
Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier

Medicinska fakulteten

Medicinsk fakultet
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Om fakulteten
 ◦ För våra studenter
 ◦ För våra anställda
 ◦ Webbkarta
Medicinska fakultetens webb – välkommen!
Välkommen till Medicinska fakulteten, platsen för forskning och 
utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 13 grund-
utbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar 
inom forskarutbildningen. I runda tal har fakulteten 1 200 anställda, 
varav 45 % lärare/forskare, 3 400 studenter och 600 forskarstuderande. 
Gå direkt till...
Institutioner och enheter
Våra forskningsprojekt
Aktuella anslag och fonder
Namnnyheter
Interna nyheter
Nämnder och kommittéer
Grundutbildningar
Utbildning på forskarnivå
Internationalisering
Insamlingsstiftelsen
Medicinska biblioteket
Nytt material
Medicinhistoriska museet
Landstingssamarbete
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Medicinska fakultetens institutioner och tillhörande enheter
Institutionerna är administrativa enheter för forskning och 
undervisning inom respektive område. Lärarna är anställda vid en 
institution medan utbildningsprogrammen kan engagera lärare från 
både en och flera institutioner.

Farmakologi och klinisk neurovetenskap
Farmakologi , klinisk farmakologi, klinisk neurofysiologi, 
neurokirurgi, neurologi
Prefekt: Lars Forsgren Stf. prefekt: Stig Jacobsson
webbplats - forskningsprojekt

Folkhälsa och klinisk medicin
Allmänmedicin, dermatologi och venereologi, epidemiologi och global 
hälsa, lungmedicin, medicin, miljömedicin, näringsforskning, 
reumatologi, tillämpad medicin/PU, yrkesmedicin
Prefekt: Ellinor Ädelroth Stf. prefekt: Lars Weinehall
webbplats - forskningsprojekt

Integrativ medicinsk biologi
Anatomi, fysiologi, histologi med cellbiologi 
Prefekt: Janove Sehlin Stf. prefekt: Roland S. Johansson
webbplats - forskningsprojekt

Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Anestesiologi, handkirurgi, idrottsmedicin, kirurgi, klinisk fysiologi, 
ortopedi, plastikkirurgi, urologi och andrologi 
Prefekt: Börje Ljungberg  Stf. prefekt Christina Ljungberg
webbplats

Klinisk mikrobiologi
Biomedicinsk laboratorievetenskap, immunologi/immunkemi, 
infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi, virologi
Prefekt: Marie-Louise Hammarström Stf. prefekt: Anders Sjöstedt
webbplats - forskningsprojekt

Klinisk vetenskap
Barn- och ungdomspsykiatri, logopedi, medicinsk psykologi, obstetrik 
och gynekologi, oftalmiatrik, pediatrik, psykiatri, psykoterapi, öron-, 
näs- och halssjukdomar
Prefekt: Christina Lindén Bitr. prefekt: Göran Laurell
webbplats - forskningsprojekt

Medicinsk biovetenskap
Fysiologisk kemi, klinisk kemi, medicinsk och klinisk genetik, patologi
Prefekt: Karin Nylander  Stf. prefekt Göran Roos
webbplats - forskningsprojekt

Medicinsk kemi och biofysik
Medicinsk biofysik, medicinsk kemi
Prefekt: Stefan Björklund Stf. prefekt: Thomas Borén
webbplats - forskningsprojekt

Molekylärbiologi
Cell- och molekylärbiologi, medicinsk mikrobiologi, molekylär 
genetik, tumörbiologi
Prefekt: Sven Bergström Stf. prefekt: Anna Berghard 
Bitr. prefekt: Martin Burman
webbplats - forskningsprojekt
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Odontologi
Cariologi, endodonti, klinisk oral fysiologi, käkkirurgi, odontologisk 
materialvetenskap, oral cellbiologi, oral diagnostik, oral diagnostisk 
radiologi, oral mikrobiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti, 
protetik
Prefekt: Margareta Molin Thorén Stf. prefekt: Anders Wänman
webbplats - forskningsprojekt

Omvårdnad
Omvårdnadsforskning
Prefekt: Christine Brulin Bitr. prefekt: Elisabeth Lindahl
webbplats - forskningsprojekt

Samhällsmedicin och rehabilitering
Arbetsterapi, geriatrik, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin, 
sjukgymnastik
Prefekt: Gunnevi Sundelin Bitr. prefekt: Birgitta Bernspång
webbplats

Strålningsvetenskaper
Diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik/medicinsk teknik 
Prefekt: Mikael Karlsson Bitr. prefekt: Torgny Rasmusson
webbplats - forskningsprojekt

Sidansvarig: Hans Fällman 
2011-08-15

Relaterad information
Institutioner och prefekter Institutioner och prefekter

Samhällsvetenskaplig fakultet
Samhällsvetenskaplig fakultet
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Om fakulteten
 ◦ För våra studenter
 ◦ För våra anställda

Samhällsvetenskaplig fakultet – Välkommen!
     Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa 
vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, 
fattigdom, tillväxt och demokrati. Fakulteten bedriver forskning och 
utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är 
internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis 
välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och 
utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen 
vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra 
utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och 
hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde 
du valt.

Gå direkt till
Institutioner och enheter
Handelshögskolan
Restauranghögskolan
Umeå centrum för genusstudier
Umeå centrum för idrottsvetenskap
Polisutbildningen

Institutioner och enheter
Fakulteten består av elva institutioner, och flera högskolor, 
centrumbildningar och andra enheter.
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Institutioner
Geografi och ekonomisk historiaNy institution från och med den 1 
januari 2012 (tidigare kulturgeografiska institutionen och institutionen 
för ekonomisk historia).

HandelshögskolanNy institution från och med den 1 januari 2012 
(tidigare Handelshögskolan, institutionen för nationalekonomi och 
statistiska institutionen).

Informatik
Juridik
Kostvetenskap
Pedagogik
Psykologi
Socialt arbete
Sociologi
Statsvetenskap
Tillämpad utbildningsvetenskap

Högskolor och andra enheter
Centrum för handikappvetenskap
Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)
Centrum för regionalvetenskap (CERUM)
Centrum för skolledarutveckling
Demografiska databasen
Polisutbildningen
Restauranghögskolan
Transportforskningsenheten (TRUM)
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå centrum för idrottsvetenskap

Sidansvarig: Camilla Nilsson  2012-01-16

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Om fakulteten
 ▪ För journalister
 ▪ Ledning och kansli
 ▪ Karta
 ▪ Organisation
 ▪ Institutioner och enheter
 ▪ Organisationskarta
 ▪ Fakultetsnämnd
 ▪ Forskningskommittén
 ▪ Kommittén för utbildning på forskarnivå
 ▪ Jämställdhetsgruppen
 ▪ Utbildningskommittén
 ▪ Rekryteringsgruppen
 ▪ Anställningskommittén
 ▪ Prefekter
 ▪ Studierektorer
 ▪ Programansvariga
 ▪ Studievägledare
 ▪ Studentrepresentation
 ▪ Visioner och strategier
 ◦ För våra studenter
 ◦ För våra anställda
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Organisation
Fakultetens verksamhet leds av dekanus, som är ordförande för 
fakultetsnämnden. Nämnden ansvarar för teknisk och naturvetenskap-
lig forskning, utbildning på forskarnivå, samt utbildning på grund- och 
avancerad nivå. Fakultetsnämndens ledamöter, utom representanter för 
studenterna, utses genom val.
    Till sin hjälp har fakultetsnämnden olika utskott och kommittér som 
förbereder ärenden. Varje utbildningsprogram har dessutom en 
programansvarig som bland annat arbetar med kvalitets- och 
utvecklingsfrågor.
    Vid fakultetens institutioner bedrivs utbildning och forskning inom 
ett eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den primära 
arbetsplatsen, inte bara för studenter, lärare och forskare, utan också 
för andra yrkeskategorier såsom administratörer, lokalvårdare, 
ingenjörer och instrumentmakare. Institutionens chef kallas prefekt.
Vid fakulteten finns även tre högskolor: Arkitekthögskolan, 
Designhögskolan och Tekniska högskolan.

Sidansvarig: Ingrid Söderbergh 
2009-02-27

Relaterad information
Institutioner och enheter 
Umeå naturvetar- och teknologkår
Umeå studentkår

Institutioner och enheter

Institutioner
Arkitekthögskolan
Datavetenskap
Designhögskolan
Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)
Fysik
Fysiologisk botanik
Kemi
Matematik och matematisk statistik
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Molekylärbiologi
Tillämpad fysik och elektronik, (TFE)

Högskolor
Arkitekthögskolan
Designhögskolan
Tekniska högskolan

Centrumbildningar
Centrum för medicinsk teknik och fysik – CMTF
Europeiska CBRNE-centret 
High Performance Computing Centre North – HPC2
Marksaneringscentrum Norr
Umeå marina forskningscentrum – UMF
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik 
Umeå Plant 
Science Centre – UPSC

Enheter
Enheten för professionskurser

Sidansvarig: Ingrid Söderbergh 
2011-12-19
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Uppsala universitet 

Box 256 751 05 UPPSALA 
Tfn: 018-471 00 00 Fax: 018-471 20 00 
E-post: registrator@uu.se 
Webb: http://www.uu.se/ 

Om UU
 • Organisation
 • Mål, strategier och planer
 • Uppsala universitet i korthet
 • Upptäck Uppsala universitet!

Genvägar
 • Bibliotek
 • Jobba hos oss
 • Kalendarium
 • Karta över Uppsala universitet
 • Nyheter
 • Rektor och universitetsledning
 • Stöd Uppsala universitet!

Ingångar för:
 • Alumner
 • Anställda 
 • Besökare
 • Näringsliv och samhälle
 • Press
 • Skolan
 • Studenter - Studentportalen

Om Uppsala universitet
    Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning och 
utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala 
universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.

Uppsala universitet i korthet
Mångfald och bredd - nio fakulteter. Brett utbud av utbildning på 
grund- magister- och masternivå. Internationell spjutspetsforskning. 
Samarbete med universitet i hela världen.
 • Universitetet i siffror
 • Akademiska traditioner
 • Historia
 • Priser och utmärkelser
 • Ranking
 • Informationsmaterial

Organisation
Översiktlig bild av Uppsala universitets organisation
Beskrivning av Uppsala universitets organisiation
Universitetsledningen (från 1 januari 2012)
Vetenskapsområden, fakulteter, institutioner, enheter och personal

Upptäck Uppsala universitet!
Var i Uppsala ligger Uppsala universitet? Svaret är – överallt!
Läs bland annat om:
 • Campusområden
 • Historiska kulturmiljöer
 • Studentliv
 • Evenemang 
 • Föreläsningar
 • Museer och Utställningar
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 • Musik
 • Karta över Uppsala

Nya horisonter
E-tidning: Bläddra i senaste numret av Nya Horisonter
Nya horisonter är Uppsala universitets magasin. Här kan du läsa om 
framtidens forskningsområden, nya utbildningar och spännande 
samarbetsprojekt.

Mål, strategier och planer
Uppsala universitet ska bedriva forskning och utbildning av högsta 
kvalitet, främja utveckling och innovation och bidra till en bättre värld.
 • Mål och strategier
 • Kvalitetsarbete och samverkan
 • Internationalisering och pedagogisk utveckling
 • Årsredovisningar och planer
 • Anställningsordning och Arbetsordning

Uppsala universitets organisation
I december 2011 fastställde konsistoriet en ny arbetsordning för 
Uppsala universitet. I den ingår organisationsfrågor.

Konsistoriet
Uppsala universitets styrelse benämns konsistorium. Konsistoriet har 
inseende över Uppsala universitets alla angelägenheter och svarar för 
att dess uppgifter fullgörs. Vid universitetet finns en internrevision 
direkt underställd konsistoriet.
Ledamöter
Protokoll

Rektor
Rektor är universitetets myndighetschef. Rektor har en ställföreträdare 
- benämnd prorektor - som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och som i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som 
rektor bestämmer.

Rektors ledningsråd
Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. 
Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, 
universitetsdirektören och tre representanter för universitetets 
studenter, varav en doktorand. Ledningsrådet fattar inte beslut. Det 
förutsätts dock att rektor samråder med ledningsrådet i viktigare 
principiella och strategiska frågor.

Rektors beslutssammanträde
Rektors beslut fattas normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av 
prorektor och universitetsdirektören samt representant för studenterna.

Vetenskapsområde
Uppsala universitets verksamhet organiseras i följande 
vetenskapsområden:
 • Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
 • Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
 • Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Områdesnämnden är vetenskapsområdets beslutande organ. 
Majoriteten av ledamöterna i områdesnämnden utgörs av personer 
med vetenskaplig kompetens. Områdesnämndens ordförande benämns 
vicerektor.
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Fakulteter
Vetenskapsområdena är organiserade i fakulteter. Majoriteten av 
ledamöterna i fakultetsnämnden utgörs av personer med vetenskaplig 
kompetens. 

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 
finns sex fakulteter. Fakultetsnämnderna är fakulteternas beslutande 
organ. Fakultetsnämndens ordförande benämns dekan.  

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns två fakulteter.  
Områdesnämnden är tillika fakultetsnämnd och fakulteternas 
beslutande organ. Vardera fakulteten har en akademisk företrädare 
med benämningen dekan.

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap finns en 
fakultet. Områdesnämnden är tillika fakultetsnämnd och fakultetens 
beslutande organ. Områdesnämndens ordförande är tillika dekan.

Institutioner
Verksamheten bedrivs inom institutioner. Varje institution tillhör en 
fakultet. En institution leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. 
Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer 
med vetenskaplig kompetens.

Universitetsförvaltning
Universitetsförvaltningen stödjer konsistoriet, rektor, områdes- och 
fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten i övrigt i syfte att 
universitetet fullgör sitt övergripande myndighets- och 
arbetsgivaransvar. Universitetsförvaltningen ansvarar för att förvalta 
och utveckla universitetets administration. Universitetsdirektören är 
universitetsförvaltningens chef.

Universitetskatalogen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  
Y  Z  Å  Ä  Ö 

Organisation och personal

 • 1 Universitetets ledning
 • 2 Universitetets gemensamma organ
 • 3 Universitetsförvaltningen
 • 4 Universitetsbiblioteket
 • 5 Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)
 • 6 Kollegiet för samhällsforskning (SCAS)
 • 7 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
 • 8 The Svedberg-laboratoriet
 • 10 - 16 Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
 ◦ 11 Teologiska fakulteten
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10 Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet
 • 10.1 SALT
 • 11 Teologiska fakulteten
 • 12 Juridiska fakulteten
 • 13 Historisk-filosofiska fakulteten
 • 14 Språkvetenskapliga fakulteten
 • 15 Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • 16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper
 • Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
Webbplats
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 • Fakultetsnämnd
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20 Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
 • 21 Medicinska fakulteten
 • 22 Farmaceutiska fakulteten
 • 23 Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, 

centrumbildningar mm
 • Bibliotek
 • Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden tillika 

områdesnämnd
Webbplats

21 Medicinska fakulteten
 • 21.1 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • 21.2 Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • 21.3 Institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • 21.4 Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • 21.5 Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
 • 21.6 Institutionen för medicinsk cellbiologi
 • 21.7 Institutionen för medicinska vetenskaper
 • 21.8 Institutionen för neurovetenskap
 • 21.9 Institutionen för radiologi, onkologi och 

strålningsvetenskap
 • 21.10 Rudbecklaboratoriet
 • 21.11 Beijerlaboratoriet för genomforskning
Webbplats

22 Farmaceutiska fakulteten
 • 22.1 Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • 22.2 Institutionen för farmaci
 • 22.3 Institutionen för läkemedelskemi
Webbplats

23 Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, 
centrumbildningar mm
 • 23.1 Biomedicinsk forskarskola (UGSBR)
 • 23.2 Centrum för forskning om funktionshinder
 • 23.3 Centrum för klinisk forskning Dalarna
 • 23.4 Centrum för klinisk forskning i D län (CKFD)
 • 23.5 Centrum för klinisk forskning, Gävleborg
 • 23.6 Centrum för klinisk forskning, Västerås
 • 23.7 Centrum för klinisk medicinsk forskning (CKMF)
 • 23.8 Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS)
 • 23.9 Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)
 • 23.10 Forum för astma- och allergiforskning
 • 23.11 Forum för diabetesforskning
 • 23.12 Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
 • 23.13 Ludwiginstitutet för cancerforskning
 • 23.14 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, kansli
 • 23.17 Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)
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30 Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
 • 30.1 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • 31 Matematisk-datavetenskapliga sektionen
 • 32 Fysiska sektionen
 • 33 Tekniska sektionen
 • 34 Kemiska sektionen
 • 35 Biologiska sektionen
 • 36 Geovetenskapliga sektionen
 • 37 För teknisk-naturvetenskapliga fakulteten gemensamma 

enheter
 • Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, tillika 

områdesnämnd

31 Matematisk-datavetenskapliga sektionen
 • 31.1 Institutionen för informationsteknologi
 • 31.2 Matematiska institutionen

32 Fysiska sektionen
 • 32.2 Institutionen för fysik och astronomi
 • 32.3 Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelning
Webbplats

33 Tekniska sektionen
33.1 Institutionen för teknikvetenskaper
 •
34 Kemiska sektionen
 • 34.1 Grundutbildning i Kemi, Kursexp.
 • 34.2 Institutionen för kemi - BMC
 • 34.3 Institutionen för kemi - Ångström
Webbplats

35 Biologiska sektionen
 • 35.1 Institutionen för biologisk grundutbildning
 • 35.2 Institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • 35.3 Institutionen för ekologi och genetik
 • 35.4 Institutionen för organismbiologi
 • 35.5 Botaniska Trädgården
 • 35.7 Centrum för biologisk mångfald
Webbplats

36 Geovetenskapliga sektionen
 • 36.1 Institutionen för geovetenskaper

37 För teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
gemensamma enheter
 • 37.1 International Science Programme (ISP)
 • 37.2 Tandemlaboratoriet
 • 37.3 Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TM0
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TM0
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TM
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TM
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TF
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TF
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TK
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TK
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TB
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TB
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=GE
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=GE
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SI18
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SI18
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SI18
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SI18
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TVO:1
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TVO:1
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TVO:1
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TVO:1
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X61
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X61
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TM3
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TM3
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X208
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X208
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X215
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X215
http://www.physics.uu.se/
http://www.physics.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X197
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X197
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X233
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X233
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X234
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X234
http://www.chemistry.uu.se/
http://www.chemistry.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TB1
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TB1
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X62
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X62
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X137
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X137
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X138
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X138
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TB6
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TB6
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X170
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X170
http://www.biology.uu.se/
http://www.biology.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X35
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X35
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SI12
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=SI12
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TF10
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TF10
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X203
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X203


Örebro universitet 

701 82 ÖREBRO 
Tfn: 019-30 30 00 Fax: 019-303 465 
E-post: registrator@oru.se 
Webb: http://www.oru.se/ 

Om universitetet
Om universitetet
 • Universitetets organisation
 ◦ Universitetsstyrelse
 ◦ Universitetsledning
 ◦ Fakultetsnämnder och Centrum för lärarutbildning 

(CFL)
 ◦ Institutioner
 ◦ Administration
 • Campus
 • Vision och strategier
 • Kvalitet och utveckling
 • Jämlikhet och jämställdhet
 • Miljö
 • Internationalisering
 • Doktorspromotion och professorsinstallation
 • Aktuella upphandlingar
 • Staden Örebro
 • För besökare
 • Lediga jobb

Presentation
   Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här 
studerar och arbetar ca 17 000 studenter och 1200 anställda.
    Universitetet har utbildning och forskning inom humaniora, juridik, 
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, 
undervisning, musik och idrott. Universitetet erbjuder ca 900 
fristående kurser samt 67 utbildningsprogram på grundnivå och 25 
program på avancerad nivå. 
    Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och 
samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i 
regionen.

 • Universitetet i siffror
 • Årsredovisning
 • Historik
 • Informationsmaterial

Institutioner
Grundutbildning, avancerad utbildning, forskarutbildning och det 
mesta av forskningen vid Örebro universitet är organiserad i åtta 
institutioner. Institutionernas ledningar styr tillsammans med 
fakultetsnämnderna och rektor verksamheten vid universitetet.
 • Handelshögskolan
 • Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
 • Hälsovetenskap och medicin
 • Juridik, psykologi och socialt arbete
 • Institutionen för läkarutbildning
 • Musikhögskolan
 • Naturvetenskap och teknik
 • Restaurang- och hotellhögskolan
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Handelshögskolan vid Örebro universitet

Handelshögskolan
 • Kontakt och presentation
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ämnen
 • Studentinfo
 • Alumnverksamhet
 • Innovationsrådet

Ämnen
 • Statistik
 • Informatik
 • Företagsekonomi
 • Nationalekonomi

Institutionen för humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap

Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
 • Kontakt och presentation
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ämnen
 • Studentinfo
 • Alumnverksamhet
 • Samverkan
 • Innovationsrådet

Ämnen
 • Engelska
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Kulturgeografi
 • Litteraturvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Pedagogik
 • Retorik
 • Samhällskunskap
 • Sociologi
 • Statskunskap
 • Svenska som andraspråk
 • Svenska språket
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Institutionen för hälsovetenskap och medicin
Hälsovetenskap och medicin
 • Kontakt och presentation
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ämnen
 • Studentinfo
 • Alumnverksamhet
 • Samverkan
 • Innovationsrådet
Välkommen till Institutionen för hälsovetenskap och medicin
    Inom Institutionen har Örebro universitet samlat ett stort antal 
utbildningar och forskning som berör människors möjligheter och 
behov i samband med hälsa och sjukdom. 
   Vår verksamhet sker i nära samverkan med samhällets frisk-, hälso- 
och sjukvård. 
    Vi bedriver forskning och erbjuder utbildningsprogram på grund- 
och avancerad nivå, allt från molekylärbiologi till 
professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och idrott.
Ämnen
Här kan du läsa om Institutionens samtliga ämnen, såväl på 
grund-, avancerad- och forskarnivå.
 • Arbetsterapi
 • Biomedicin
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap
 • Folkhälsovetenskap
 • Handikappvetenskap
 • Hörselvetenskap
 • Idrott
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap
 • Vårdvetenskap

Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Juridik, psykologi och socialt arbete
 • Kontakt och presentation
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ämnen/enheter
 • Studentinfo
 • Alumnverksamhet
 • Innovationsrådet / Samverkan

Välkommen till institutionen för juridik, psykologi och socialt 
arbete.
    Vi forskar om människors utveckling och livsvillkor, från våra olika 
perspektiv. Vi studerar individen, familjen, gruppen, skolan, samhället.
    Vi utbildar också morgondagens psykologer, socionomer, 
behandlingsassistenter, jurister och rättsvetare.
    Knuten till institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete är 
även Barnrättsakademin - ett centrum för frågor som rör barnets 
rättigheter.
   Varje år läser fler än 2 000 studenter på någon av våra kurser eller 
utbildningar. Vi hoppas att du redan är eller vill bli en av dem! 

Ämnen/enheter
 • Kriminologi
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Juridicum/Rättsvetenskap
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Institutionen för läkarutbildning

Institutionen för läkarutbildning
 • Läkarprogrammet
 • Kontakt
 • Utbildning
 • Forskning
 • Studentinfo
 • Samverkan

Välkommen till Institutionen för läkarutbildning
Vid Institutionen för läkarutbildning finns allt som rör 
Läkarprogrammet vid Örebro universitet samlat.

Läkarprogrammet
 Allmän presentation av Läkarprogrammet, 330 hp finns här
 • Läkarprogrammets struktur
 • Pedagogik
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Internationellt samarbete
 • Dokument
 • Anmälan och antagning vid Örebro universitet
 • Kontakt & personal

Musikhögskolan

Musikhögskolan
 • Kontakt och presentation
 • Färdighetsprov 2012
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ämnen
 • Studentinfo
 • Alumnverksamhet Musikhögskolan
 • Evenemang
 • Internationellt
 • Sommarakademi 2012

Ämnen
Inom Musikhögskolan ryms ämnena:
 • Musik
 • Musikalisk gestaltning
 • Musikpedagogik
 • Musikvetenskap
 • Bild
 • Teaterpedagog
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Institutionen för Naturvetenskap och Teknik
Naturvetenskap och teknik
 • Kontakt och presentation
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ämnen
 • Studentinfo
 • Alumnverksamhet
 • Samarbeten, näringsliv & samhälle
    Institutionen bedriver undervisning i tekniska och 
naturvetenskapliga ämnen och utbildar främst högskoleingenjörer och 
lärare på ett femtontal olika program.
    Forskningen är organiserad inom fyra starka forskningsmiljöer: 
AASS (Tillämpade autonoma sensorsystem), MoS (Modellering och 
Simulering), MTM (Människa Teknik Miljö) och ÖLSC (Centrum för 
Livsvetenskap i Örebro).
  Ämnen vid Institutionen för naturvetenskap och teknik
Institutionen för naturvetenskap och teknik erbjuder grundutbildning 
och forskning inom nedanstående ämnen. På respektive ämnessida 
finns ytterligare information om forskning, undervisning, 
examensarbeten och personal.
 • Biologi
 • Byggteknik
 • Datateknik
 • Elektroteknik
 • Energisystemteknik
 • Industridesign
 • Kemi
 • Kvalitetsteknik
 • Maskinteknik
 • Matematik
 • Miljövetenskap
 • Naturvetenskaplig omvärldsorientering

Restaurang- och hotellhögskolan
Restaurang- och hotellhögskolan
 • Kontakt och presentation
 • Utbildning
 • Forskning
 • Ämnen
 • Studentinformation
 • Alumnverksamhet
 • Innovationsrådet

Ämnet måltidskunskap och värdskap
    Vid Restaurang- och hotellhögskolan bedrivs undervisning inom 
ämnet måltidskunskap och värdskap och forskning inom ämnet 
måltidskunskap.
    Ämnet inrättades som forskarutbildningsämne på institutionen 2002. 
Institutionen har medvetet arbetat för att ämnet skulle få använda 
begreppet kunskap istället för vetenskap, eftersom det tydligare 
utrycker att måltidskunskap förenar vetenskap, hantverk/yrkeskunskap 
och konst i utbildning och forskning. Måltidkunskapens pedagogik 
innebär bland annat ett konstnärligt övande som tillför kreativitet som 
i sin tur bidrar till att tolka och skapa måltiden utifrån ett 
helhetsperspektiv.
    I våra utbildningar studeras måltiden utifrån fem aspekter som 
innehåller följande delar; rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 
stämningen. Dessa fem aspekter är utgångspunkten när vi formulerar 
våra frågor inom utbildning och forskning. Ämnet måltidskunskap är 
mångvetenskapligt och samarbete med olika vetenskaper är viktigt. 
Forskningsområden inom ämnen som etnologi, sociologi, antropologi, 
näringslära, livsmedelshygien, hushållsvetenskap, folkhälsovetenskap 
och företagsekonomi behandlar kunskap om måltiden från respektive 
ämnes perspektiv.

http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Kontakt-och-presentation/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Kontakt-och-presentation/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Utbildning/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Utbildning/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Forskning/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Forskning/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Studentinfo/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Studentinfo/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Alumnverksamhet/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Alumnverksamhet/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Naringsliv-och-samhalle/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Naringsliv-och-samhalle/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Biologi/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Biologi/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Byggteknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Byggteknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Datateknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Datateknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Elektroteknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Elektroteknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Energisystem/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Energisystem/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Industridesign/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Industridesign/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Kemi/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Kemi/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Kvalitet/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Kvalitet/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Maskinteknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Maskinteknik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Matematik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Matematik/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Miljovetenskap/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Miljovetenskap/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Naturvetenskaplig-omvarldsorientering/
http://www.oru.se/Institutioner/Naturvetenskap-och-teknik/Amnen/Amnen/Naturvetenskaplig-omvarldsorientering/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Kontakt-och-presentation/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Kontakt-och-presentation/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Utbildning/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Utbildning/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Forskning/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Forskning/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Amnen/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Amnen/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Studentinfo/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Studentinfo/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Alumn/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Alumn/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Innovationsradet/
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Innovationsradet/


Högskolan i Borås 

501 90 BORÅS 
Tfn: 033-435 40 00 Fax: 033-435 40 01 
E-post: registrator@hb.se 
Webb: http://www.hb.se/ 

Om högskolan
 • Rektor Björn Brorström   
 • Om myndigheten   
 • Mål & visioner   
 • Organisation   
 • Evenemang   
 • Årsredovisning & budgetunderlag
 • Högskolan i siffror
 • Lediga anställningar   
 • Kris & säkerhet   
 • Press & media   
 • Service & drift   
 • Informationsmaterial
 • Sociala medier & webbplatser   
 • Vi stödjer högskolan   

    Högskolan i Borås är en modern högskola, med ett campus mitt i 
city. Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför 
studenter från hela Sverige. Högskolan i Borås har 15 000 studenter, 
675 anställda, varav 40 professorer
    Vår verksamhetsidé är att vara ett nyskapande professionslärosäte 
som i samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn bedriver 
utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor 
samhällsrelevans.

Högskolans forskningsområden
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Resursåtervinning
 • Handel-IT-tjänster
 • Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
 • Textil och mode
 • Integrerad vårdutveckling

Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva 
forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och 
informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.
Under 2010 genomfördes 17 disputationer vid Högskolan i Borås.

Hållbar utveckling
Högskolan i Borås miljöledningssystem ska certifieras enligt ISO 
standarden 14001. Mer information om högskolans hållbarhetsarbete 
hittar du under Hållbar utveckling.

Sidansvarig: Annie Andreasson Uppdaterad: 2012-01-27

Organisation
 • Styrelser   
 • Ledning
 • Nämnder, råd & utskott   
 • Institutioner & enheter   
 • Centrumbildningar
 
  Högskolan består av sex institutioner, en enhet för bibliotek och 
läranderesurser och en gemensam förvaltning. Chef över hela 
myndigheten är rektorn, Björn Brorström. På högskolan finns även ett 
antal högskoleövergripande organ med beslutsfattande och rådgivande 
funktioner. Information om organisationen i detalj finns på denna och 
underliggande sidor.
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BHS = Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan
BLR = Bibliotek & läranderesurser
FOU = Forsknings- och utbildningsnämnden
GF = Gemensamma förvaltningen
HIT = Institutionen Handels- och IT-högskolan
IH = Institutionen Ingenjörshögskolan
LUN = Lärarutbildningsnämnden
NKU = Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete
PED = Institutionen för pedagogik
THS = Institutionen Textilhögskolan
VHB = Institutionen för vårdvetensk

Sidansvarig: Åsa Dryselius Uppdaterad: 2011-11-29

Institutioner & enheter
 • Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/ 

Bibliotekshögskolan
 • Institutionen Handels- och IT-högskolan
 • Institutionen för pedagogik
 • Institutionen för vårdvetenskap
 • Institutionen Ingenjörshögskolan
 • Institutionen Textilhögskolan
 • Bibliotek & läranderesurser
 • Gemensamma förvaltningen   
 • Centrum för lärande & undervisning   

Vid Högskolan i Borås finns sex institutioner och fyra enheter. Läs mer 
om respektive institution/enhet genom att klicka i menyn till vänster. 
Sidansvarig: Annie Andreasson Uppdaterad: 2012-01-27

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ 
Bibliotekshögskolan

    • Utbildning   
 • Forskning   
 • Samverkan   
 • Om institutionen   
 • Institutionsstyrelsen
 • Forskarutbildningsutskott
 • Utbildningsråd
 • Hållbar utveckling
    • Kontakta oss   

    Välkommen till Institutionen Biblioteks- och informationsveten-
skap/Bibliotekshögskolan!
    Högskolan i Borås har Sveriges största utbildning och forskning i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Vi är nationellt ledande med 
välutvecklat samarbete i Norden, Europa och internationellt. I juni 
2010 fick Högskolan i Borås rättigheter att bedriva forskarutbildning 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan vårterminen 2011 
genomförs forskarutbildning i egen regi, tidigare samarbetade 
institutionen med Göteborgs universitet. Majoriteten av landets 
professorer och disputerade lärare i ämnet är koncentrerade till Borås.

Vid institutionen finns det en institutionsstyrelse som består av externa 
ledamöter samt företrädare för institutionens personal och studenter.
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan erbjuder utbildning på grund-, avancerad- och 
forskarnivå.
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Vid institutionen finns:
    • ett utbildningsutskott som ansvarar för fastställande och 
revideringar av kursplaner, klassificering av kurser, beslut om mindre 
revideringar av utbildningsplaner samt utseende av examinatorer.
 • tre utbildningsråd som har en rådgivande funktion och som 

även fungerar som stöd för institutionen i dess strategiska 
utveckling inom grundutbildningsområdet. 

 • ett forskarutbildningsutskott som ska säkra och stå bakom den 
forskarutbildning som bedrivs på institutionen.

Utbildnings- och forskningsstrategi 2012-2020
    I utbildnings- och forskningsstrategin (UFS 2012-2020) anges 
långsiktiga och övergripande mål och strategier för institutionens 
verksamhet under perioden 2012-2020. Dokumentet är vägledande för 
såväl utbildnings- som forskningsverksamhet och är uppbyggt kring 
tre olika dimensioner av institutionens verksamhet: institutionen och 
dess omvärld, utbildningsverksamhet, samt forskningsverksamhet.
UFS 2012-2020 (pdf)

Hållbar utveckling
    Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan (BHS) arbetar med hållbar utveckling utifrån hur 
begreppet definieras internationellt d v s utifrån social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet som en helhet inom utbildning och forskning.
    Effektiv informationshantering, digitalisering och ökad elektronisk 
publicering har hög relevans för en hållbar samhällsutveckling.     
Konsekvenserna av olika biblioteks- och informationstjänster och nya 
tekniska lösningar för individ och samhälle är områden som utbildning 
och forskning ska prioritera under de kommande åren. Att samarbeta i 
grupp via modern teknik över långa avstånd innebär ett minskat behov 
av resande och ökar möjligheten till samarbete oavsett avstånd. Detta 

uppmärksammas alltmer i omvärlden och inom den egna forskningen 
så att ny teknik kan nyttjas för erfarenhetsutbyte och för att utveckla 
idéer. Ett exempel är samarbetet som institutionen har med universi-
tetet i Wagga Wagga, Australien. BHS forskning inom området Sociala 
medier kan synliggöra vad kommunikation via nätet innebär 
ideologiskt ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.
 • Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2011
 • Uppföljning av handlingsplan för miljömålsarbetet 2011
 • Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2012-2013
 
För att driva arbetet på institutionsnivå finns speciella miljöombud 
utsedda. Vid institutionen har Anna-Karin Josefsson valts till 
miljöombud och är därmed även medlem i den miljösamordnargrupp 
som finns på högskolan i Borås.
Miljöombudets uppdrag:
 • Medverka och tillsammans med prefekt styra institutionens 

miljöledningsarbete.
 • Samordna arbetet med att ta fram institutionsspecifika rutiner, 

riktlinjer och handlingsplaner inom området.
 • Rapportera miljöledningsarbetet som bedrivs på institutionen/

enheten i samband med årliga redovisningar och uppföljningar.
 • Samarbeta med övriga miljöombud och ingå i 

miljösamordnargruppen.
 • Informera och kommunicera kring högskolans respektive 

institutionens/enhetens miljöledningsarbete.
 
Hållbar utveckling vid Högskolan i Borås

Sidansvarig: Anna-Karin Josefsson
Uppdaterad: 2012-02-15
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   Som student, professionsutövare, lärare, forskare, etablerad och 
blivande företagare och ledare inom såväl privat som offentlig 
verksamhet är du välkommen till oss. Våra områden finns främst inom 
Handel och IT, vari ingår företagsekonomi och informatik men också 
t.ex. juridik, nationalekonomi, upplevelseproduktion, offentlig 
administration och fastighetsförmedling.

   Välkommen till Handels- och IT-högskolan, HIT
Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås bildades under 
1980-talet under namnet Institutionen för data- och affärsvetenskap. 
Våra huvuddiscipliner är företagsekonomi och informatik. Idag 
rymmer institutionen flera utbildningar på grundläggande och 
avancerad nivå inom områden som redovisning, marknadsföring, 

organisation och management, systemutveckling, systemarkitektur, 
affärsinformatik, fastighetsförmedling, Event Management och 
informationsarkitektur.
    Vid institutionen läser mellan 1 500 och 2 000 studenter och 
personalstyrkan består av omkring 70 lärare/forskare/administratörer. 
Institutionen befinner sig i en expansiv och innovativ utvecklingsfas 
och försöker möta nya utmaningar i ett samhälle under ständig 
förändring och behoven av högre professionsutbildning.
    Den bärande idén är att arbetslivet i ett avancerat samhälle behöver 
professionsutövare med avancerat kunnande, baserat på både 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår ambition är att förena den 
praktiska expertisen hos den avancerat professionelle med 
vetenskaplig kunskap. Vi utmanar motsättningen mellan teori och 
praktik. En sådan ambition kräver samverkan mellan praktiker och 
akademiker. Därför engagerar vi praktiker från de olika professionsfält 
som vi utbildar för i våra utbildningar såväl som i forskning.
    Den forskning som vi bedriver samlas under beteckningen Handel 
och IT och har en tvärvetenskaplig karaktär. Det är ett strategiskt 
forskningsområde för Högskolan i Borås och bygger bland annat 
vidare på regionens nationellt ledande position inom distanshandel. 
Där utvecklingen idag visar på hur den snabba utvecklingen av IT 
leder till nya affärsmöjligheter. Högskolan i Borås har intagit en 
nationell position i denna utveckling med en medveten satsning från 
högskolans ledning på att utveckla forskning och undervisning inom 
området.
    Inom institutionen finns två separat enheter, Centrum för 
entreprenörskap och affärsutveckling (CEA) och InnovationLab. 
CEAs uppgift är att inspirera studenter över hela högskolan att 
utveckla nya företag, baserat på forskning vi högskolan eller utifrån 
idéer från företagsvärlden. Detta genomförs via aktiviteter inom 
etablerade utbildningar eller genom egna kurser.
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    Syftet med InnovationLab är att realisera forskning som utförs vid 
högskolan men också utveckla system för akademin generellt. Målet är 
att främja god och avancerad IT-användning utifrån nya 
organisationsformer och ny teknik.

Sidansvarig: Mikael Löfström
Uppdaterad: 2012-01-10

Utbildning
 • Administratörs- programmet   
 • Affärsinformatik - Kina   
 • Civilekonomprogrammet   
 • Dataekonomutbildningen   
 • Ekonomie kandidatutbildning i företagsekonomi   
 • Ekonomie magisterutbildning i företagsekonomi   
 • Event management   
 • Fastighetsmäklar- utbildningen   
 • IT-tekniker   
 • Kandidatutbildning i informatik   
 • Magister/Masterutbildning i informatik   
 • Systemarkitektur- utbildningen   
 • Systemvetar- utbildningen   
 • Fristående kurser
 • Uppdragsutbildning
 • Kursplaner
 • Studievägledning

Attraktiva utbildningar som ger dig jobb!
    Vill du ha ett intressant, viktigt och välbetalt jobb? På Handels- och 
IT-högskolan har vi tagit fasta på ditt framtida behov. Här finns något 
för dig som vill vara med och påverka din framtid. Anställningsbarhet 

är ett nyckelord för oss. Helhet och sammanhang är andra viktiga 
begrepp. På institutionen råder närhet, såväl mellan studenter och 
lärare som mellan företag, verksamheter och utbildning.
    Våra ekonomiutbildningar ger Dig möjlighet att lära mer om olika 
företag och förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa 
verksamheter sker. Du får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. Du får utveckla din 
förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om du 
vill ägna dig åt redovisning, revision, marknadsföring, ledning, 
administration eller fastighetsförmedling.
    Bland våra IT-utbildningar finns möjligheterna för dig som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar. Du kan lära 
att analysera behov av och krav på organisationers information, för att 
designa informationstrukturer. Du kan lära att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling och utveckla din förmåga att analysera och 
designa verksamheter. Du kan lära programmering och 
systemutveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskning
 • Forskningsgrupper   
 • Forskningsnätverk
 • Forskningsprojekt   
 • Forskare och forskarstuderande
 • Sveriges institut för innovativ handel - S.I.I.R   
 • Publikationer

Forskning vid Handels- och IT-högskolan omfattar både 
flervetenskapliga studier med ett handels- och IT-perspektiv och 
traditionella ämnesfördjupande studier. Handels- och IT-forskning 
utgörs av det forsknings- och praktikfält där handel och IT samverkar, 
påverkar eller stödjer varandra. Detta innebär ett samspel där handel 
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och IT driver varandras utveckling. En utgångspunkt är att den ökande 
handeln driver på och ställer krav på IT-utveckling som stödjer nya 
och förändra handelsmönster. En annan utgångspunkt är att den snabba 
IT-utvecklingen möjliggör nya sätt att handla som i sin tur leder 
till förändrade beteenden, behov och krav hos medborgare, kunder 
eller användare. Genom att ta olika utgångspunkter i hur handel och 
IT påverkar och utvecklar varandra, samverkar och bildar en helhet, 
skapas ett forskningsperspektiv som är nydanande och som utmärks av 
flervetenskap och unicitet. Utöver handels- och IT-forskning bedrivs 
även traditionell ämnesforskning inom marknadsföring, organisation/
management, redovisning, informatik och datalogi.
    Den forskning som bedrivs kan karaktäriseras som bred och riktar 
sig mot handel av varor och tjänster för företag såväl som offentlig 
verksamhet. Ett särskilt fokus riktas mot områden inom detaljhandel 
och distanshandel. Forskningen vid institutionen omfattar också att 
utveckla och utvärdera teknik samt att förstå teknikens roll och 
konsekvenser i sociala och affärsrelaterade sammanhang. Ytterligare 
två forskningsintressen är parallella och distribuerade beräkningar och 
informationsutvinning (data mining) and maskininlärning. Parallella 
och distribuerade beräkningar syftar till att utveckla algoritmer för 
effektiv programutveckling för högpresterande datorsystem. 
Forskningen in om informationsutvinning och maskininlärning syftar 
till att förbättra och utveckla metoder, tekniker och algoritmer för 
analys av stora datamängder.
    Följande forskningsprojekt syftar till att belysa och exemplifiera den 
forskning som bedrivs på institutionen: Design av e-tjänster för alla, E-
Clic, Effektiv IT Service Management, Hemtjänst 3.0, High-
Performance Data Mining for Drug Effect Detection, Information 
Fusion for In Silico Modelling in Pharmaceutical Research, Innovation 
för hållbart vardagsresande, Re-Design Textile Study, Sales 
Forecasting using Data Mining, Återanvändning och återvinning av 

kläder och Managing Overflow. Ett gemensamt kännetecken för 
samtliga projekt är att de har en stark koppling till praktikfältet. 
Forskningen syftar dels till att utveckla generell teori, dels till att 
utveckla praktisk tillämpbar kunskap. Institutionen har därför en lång 
tradition av nära samarbete med privata och offentliga organisationer 
samt institut. Framtagandet av innovativa applikationer och tjänster 
som hanterar betydelsefulla praktiska problem förutsätter att såväl 
organisatoriska som tekniska aspekter beaktas. Ett samhällsperspektiv 
ses som nödvändigt i en forskning som eftersträvar att adressera 
ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbarhet.
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Institutionen för pedagogik

 • Utbildning   
 • Forskning   
 • Samverkan   
 • Om institutionen   
 • Kontakta oss   

Välkommen att studera hos oss!
   Har du blivit antagen till studier vid Institutionen för pedagogik? 
Välkommen till oss! 
    Enligt två nationella studentundersökningar erbjuder vi Sveriges 
bästa lärarutbildning!

Om institutionen
 • Ledningen
 • Institutionsstyrelsen   
 • Utbildningsråd
 • Rapporter och skrifter
 • Hållbar utveckling
 
    Institutionen för pedagogik bedriver Lärarutbildning och utbildning 
för Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) på såväl 
grundläggande som avancerad nivå. Forskning som bedrivs inom 
institutionen omfattar villkor för demokrati och delaktighet i 
lärprocesser inom förskola, skola och samhälle samt styrning och 
lärande för arbetslivet. 

Historia
Redan 1965 inrättades förskollärarutbildningen i Borås. Tillsammans 
med Bibliotekshögskolan utgjorde förskollärarutbildningen grunden 

till Högskolan i Borås, som grundades år 1977. År 1990 bildades 
Institutionen för Pedagogik efter ha varit nedlagd sedan 1986. Från 
1995 har institutionen även rätt att utbilda och examinera lärare inom 
grundskolan.

Sidansvarig: webmaster.ped@hb.se 
Uppdaterad: 2012-01-10

Utbildning
 • Förskollärarutbildning   
 • Grundlärarutbildning   
 • Ämneslärarutbildning   
 • Lärarprogrammet 2007   
 • Organisations- och personalutvecklare i samhället   
 • Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap   
 • Masterprogram i pedagogiskt arbete   
 • Fristående kurser
 • Campus Varberg
 • Utlandsstudier

Forskning
 • Forskningens inriktning
 • Forskningsprojekt   
 • Nätverk
 
    Vid Institutionen för pedagogik bedrivs forskning inom 
lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och arbetsvetenskap. 
Forskningen innefattar sociala, politiska och ekonomiska villkor för 
demokrati och delaktighet i läroprocesser i förskola, skola och 
samhälleanalyser på såväl samhälls-, organisations- som individnivå. 
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Det som kännetecknar de olika forskningsprojekten är deras nära 
anknytning till de professioner som grundutbildningarna utbildar för; 
lärare i förskola och skola samt organisations och personalutvecklare. 

Forskningen...
 • visar på en bredd i valet av miljöer där forskningen bedrivs 

men också i valet av perspektiv och ansats. 
 • som bedrivs inom institutionens forskningsprogram omfattar 

flera olika discipliner, t.ex. pedagogik, sociologi, psykologi och 
arbetsvetenskap. 

 • sker dels i samarbete mellan olika forskargrupper på 
institutionen, dels i samarbete med forskare vid andra lärosäten 
både nationellt och internationellt. 

 • har en tydlig praxisanknytning där samverkan mellan 
vetenskap, arbetsliv och utbildning är central.

Kontaktuppgifter och publikationer för våra forskare finner du på 
högskolans forskningssidor

Sidansvarig: Bengt Persson
Uppdaterad: 2011-11-16

Institutionen för vårdvetenskap

 • Utbildning   
 • Forskning   
 • Samverkan   
 • Om institutionen   
 • Kontakta oss   

    Hos oss står människan och hennes hälsa i centrum. Vi har ett brett 
utbildningsutbud inom vårdområdet, både på grundläggande och 
avancerad nivå. 
    Vi är kända för att ha ett nära samarbete med företrädare inom 
vården. Särskilt stolta är vi över att kunna erbjuda praktik på någon av 
våra utbildningsvårdsavdelningar i verksamheten.
    Vår forskningsprofil är Integrerad vårdutveckling med syfte att 
resultera i Träffsäker vård ur patientens perspektiv 

Om institutionen
 • Ämnesprofil
 • Historia
 • Styrdokument
 • Institutionsstyrelsen
 • Institutionens ledning
 • Internationella enheten
 • Utbildningsråd   
 • Hållbar utveckling
 
    Vid Institutionen för vårdvetenskap (VHB) ges både program och 
fristående kurser. Bland programutbudet finns t ex sjuksköterske- och 
barnmorskeutbildning samt specialistsjuksköterskeutbildning inom 
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ambulans, anestesi, intensivvård, operationssjukvård, distrikt och 
psykiatri.
    VHB är känt för att lägga stor vikt vid klinisk utbildning. Vi har i 
samarbete med Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås kommun 
utvecklat sex utbildningsvårdsavdelningar inom områdena ortopedi, 
psykiatri, medicin och äldrevård. Vi har också fyra metodövningsrum 
som ger utmärkta möjligheter till klinisk färdighetsträning. Träningen 
sker både genom handledning och självstudier.
    Som student hos oss finns stora möjligheter att genomföra delar av 
studierna vid ett utländskt universitet. Vi samarbetar med universitet i 
ett flertal länder i Europa och Norden. Vidare finns det ett etablerat 
samarbete med universitet i Indonesien och Costa Rica.

Vår vision
Det övergripande målet för institutionen är:
"Att vara Nordens mest framstående vårdvetenskapliga utbildnings- 
och forskningsinstitution utgående från det ständigt föränderliga 
samhället”
 
Institutionen har utarbetat tre bärande strategier för att nå vårt uppsatta 
mål:
 • Framstående forskning och empirisk tillämpning av 

vårdvetenskap (Profilering)
 • Tydliga vägar från grundutbildning till forskning 

(Koncentrering)
 • Hälso- och sjukvården har forskande lärare som sina viktigaste 

samarbetspartners (Samverkan)

Utbildning
 • Sjuksköterska   
 • Ambulanssjuksköterska   

 • Anestesisjuksköterska   
 • Barnmorska   
 • Distriktssköterska   
 • Intensivvårds sjuksköterska   
 • Magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot 

akutsjukvård   
 • Psykiatrisjuksköterska   
 • Magisterutbildning i utvärdering   
 • Fristående kurser
 • Öppna föreläsningar
 • FAQ - Vanliga frågor

    Vi erbjuder en kreativ studiemiljö med omfattande praktik där du får 
möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna.
    Hos oss kan du kan välja bland ett stort antal program och fristående 
kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Du kan få din 
grundutbildning till sjuksköterska, specialistutbilda dig eller 
komplettera tidigare studier. 
    Några exempel på fristående kurser vi ger: Akutmedicin, Vård- och 
omsorgsadministration, Fysisk aktivitet och hälsa och 
Vårdentreprenörskap.  
    Institutionen har utbytesavtal med utländska partners i Norden, 
Europa och övriga världen. Både studenter och lärare har möjlighet att 
delta i något av våra utbytesprogram.

Forskning
 • Forskningsprofil
 • Forsknings- och utvecklingsmiljö för vårdandets didaktik   
 • PreHospen   
 • Existens   
 • Kontext   

http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PF8NgE_1wkA7cKpyNIfIGOICjgb6fR35uqn6kfpQ5bnvM9UP0I130C7Kz01wCHRUBnfTZSA%21%21/dl2/d1/L0lJSkppWW1KL0lGakFBQXhBQUVTRWhJUSEvWUJweFZ4dDF4ajF4cjF3IS82X0Y0S0RWUzYzME9VUkUwSUk4T0NVTTgxSU03L3N2LzZfRjRLRFZTNjMwMEdQNzAySlJISkI3QjBPQjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlMMi82X0Y0S0RWUzYzMDg3S0UwSTRPNzFCRTgxVUIw/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PF8NgE_1wkA7cKpyNIfIGOICjgb6fR35uqn6kfpQ5bnvM9UP0I130C7Kz01wCHRUBnfTZSA%21%21/dl2/d1/L0lJSkppWW1KL0lGakFBQXhBQUVTRWhJUSEvWUJweFZ4dDF4ajF4cjF3IS82X0Y0S0RWUzYzME9VUkUwSUk4T0NVTTgxSU03L3N2LzZfRjRLRFZTNjMwMEdQNzAySlJISkI3QjBPQjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlMMi82X0Y0S0RWUzYzMDg3S0UwSTRPNzFCRTgxVUIw/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQ%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQ%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dNQSEvUUd3Qy9ZQnB4bHchIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjA%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dNQSEvUUd3Qy9ZQnB4bHchIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjA%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dPQSEvUU93Q2dBISEvWUJweGx4dHcvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxSU4wLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBSzQ%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dPQSEvUU93Q2dBISEvWUJweGx4dHcvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxSU4wLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBSzQ%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQQSEvd0RNQUJKQSEvWUJweGx4dHhqdyEhLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTM%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQQSEvd0RNQUJKQSEvWUJweGx4dHhqdyEhLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTM%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQZyEvd0xNQUJKSUEvWUJweGx4dHhqeHJ3LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTMvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFNMA%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQZyEvd0xNQUJKSUEvWUJweGx4dHhqeHJ3LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTMvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFNMA%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQdyEvd0hNQUJKSkEvWUJweGx4dHhqeHJ4bnchIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMQ%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQdyEvd0hNQUJKSkEvWUJweGx4dHhqeHJ4bnchIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMQ%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQNCEvd1BNQUJKSkkvWUJweGx4dHhqeHJ4bnh2dy82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQx/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQNCEvd1BNQUJKSkkvWUJweGx4dHhqeHJ4bnh2dy82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQx/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQNCEvd1BNQUJKSkkvWUJweGx4dHhqeHJ4bnh2dy82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQx/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQNCEvd1BNQUJKSkkvWUJweGx4dHhqeHJ4bnh2dy82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQx/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQOCEvSUJqQUFBaUlpSWchLzRCazRZdUdiaGg0WmVHUGhuNFlCLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTMvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFNMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQTMxLzZfRjRLRFZTNjMwMFQyRDBJQ0w5QlBFUTMwRDEvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNQ%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQOCEvSUJqQUFBaUlpSWchLzRCazRZdUdiaGg0WmVHUGhuNFlCLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTMvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFNMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQTMxLzZfRjRLRFZTNjMwMFQyRDBJQ0w5QlBFUTMwRDEvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNQ%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQLUEvSUpqQUFBaUlpSWlBLzRCazRZdUdiaGg0WmVHUGhuNFlCR1FRIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQxLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzUvNl9GNEtEVlM2MzAwMTg4MEkyNDFETVI2MDI4Mw%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQLUEvSUpqQUFBaUlpSWlBLzRCazRZdUdiaGg0WmVHUGhuNFlCR1FRIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQxLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzUvNl9GNEtEVlM2MzAwMTg4MEkyNDFETVI2MDI4Mw%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQX0EvSUZqQUFBaUlpSWlJLzRCazRZdUdiaGg0WmVHUGhuNFlCR1FSaUVBISEvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxSU4wLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBSzQvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISTRFMy82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQU0wLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBMzEvNl9GNEtEVlM2MzAwVDJEMElDTDlCUEVRMzBEMS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM1LzZfRjRLRFZTNjMwMDE4ODBJMjQxRE1SNjAyODMvNl9GNEtEVlM2MzBPMEg4MDJCUDZCQkJOMTRVMQ%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQX0EvSUZqQUFBaUlpSWlJLzRCazRZdUdiaGg0WmVHUGhuNFlCR1FSaUVBISEvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxSU4wLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBSzQvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISTRFMy82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQU0wLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBMzEvNl9GNEtEVlM2MzAwVDJEMElDTDlCUEVRMzBEMS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM1LzZfRjRLRFZTNjMwMDE4ODBJMjQxRE1SNjAyODMvNl9GNEtEVlM2MzBPMEg4MDJCUDZCQkJOMTRVMQ%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQX2cvSU5qQUFBaUlpSWlJZ0EhIS80Qms0WXVHYmhoNFplR1BobjRZQkdRUmlFWmhBLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTMvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFNMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQTMxLzZfRjRLRFZTNjMwMFQyRDBJQ0w5QlBFUTMwRDEvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNS82X0Y0S0RWUzYzMDAxODgwSTI0MURNUjYwMjgzLzZfRjRLRFZTNjMwTzBIODAyQlA2QkJCTjE0VTEvNl9GNEtEVlM2MzA4OFI1MEk5U0dVQ0Y1OTJWNw%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQX2cvSU5qQUFBaUlpSWlJZ0EhIS80Qms0WXVHYmhoNFplR1BobjRZQkdRUmlFWmhBLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzQvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUlOMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQUs0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEk0RTMvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFNMC82X0VNSFU5QjFBMDBWODgwMjM1SUJBVFMxQTMxLzZfRjRLRFZTNjMwMFQyRDBJQ0w5QlBFUTMwRDEvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUczNS82X0Y0S0RWUzYzMDAxODgwSTI0MURNUjYwMjgzLzZfRjRLRFZTNjMwTzBIODAyQlA2QkJCTjE0VTEvNl9GNEtEVlM2MzA4OFI1MEk5U0dVQ0Y1OTJWNw%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQX3cvSURqQUFBaUlpSWlJaUEhIS80Qms0WXVHYmhoNFplR1BobjRZQkdRUmlFWmhHRVEhIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQxLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzUvNl9GNEtEVlM2MzAwMTg4MEkyNDFETVI2MDI4My82X0Y0S0RWUzYzME8wSDgwMkJQNkJCQk4xNFUxLzZfRjRLRFZTNjMwODhSNTBJOVNHVUNGNTkyVjcvNl9GNEtEVlM2MzBHUEU5MElTUzlWR1ZRSk8wNg%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc1BDoIwEAXQs3CCmVIsuCxSShOgEkNFNqQLQ5oImGg4vxB3JuDM8uX_Dy0sP9rZ9fbtptE-oIGWdaLI6mNMOKKoQvSplKbMVcLCYPEb60rt12mgCImYIOizLIhzo1Am9E_6uu7t51fHjeP49a0Fue-FZD-uuUkXj_iJVpwiPez36xDKbBrucHnN8BwadMqde-55H7vxsBk%21/dl2/d1/L2dQX3cvSURqQUFBaUlpSWlJaUEhIS80Qms0WXVHYmhoNFplR1BobjRZQkdRUmlFWmhHRVEhIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJRzM0LzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFJTjAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUFLNC82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJNEUzLzZfRU1IVTlCMUEwMFY4ODAyMzVJQkFUUzFBTTAvNl9FTUhVOUIxQTAwVjg4MDIzNUlCQVRTMUEzMS82X0Y0S0RWUzYzMDBUMkQwSUNMOUJQRVEzMEQxLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElHMzUvNl9GNEtEVlM2MzAwMTg4MEkyNDFETVI2MDI4My82X0Y0S0RWUzYzME8wSDgwMkJQNkJCQk4xNFUxLzZfRjRLRFZTNjMwODhSNTBJOVNHVUNGNTkyVjcvNl9GNEtEVlM2MzBHUEU5MElTUzlWR1ZRSk8wNg%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwN_N0MLAyNjI2cPX2MPTxNnI6B8pFm8n79RqJuJp6GhhZmroYGRmYeJk0-Yp4G7izEB3eEg-_DrB8kb4ACOBhB5uA0GroHmQBvc3cP8fDxdzPzN9f088nNT9QtyIwwyA9IVAWbwV5g%21/dl2/d1/L2dQZyEvd0xNQUJKSUEvWUJweGx4dHhqeHJ3LzZfRjRLRFZTNjMwMFRTNTBJR0oyM0tPQkcxQjAvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUJCNS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJSjIzLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElOUDUvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNIQTA5Nw%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSydDRwN_N0MLAyNjI2cPX2MPTxNnI6B8pFm8n79RqJuJp6GhhZmroYGRmYeJk0-Yp4G7izEB3eEg-_DrB8kb4ACOBhB5uA0GroHmQBvc3cP8fDxdzPzN9f088nNT9QtyIwwyA9IVAWbwV5g%21/dl2/d1/L2dQZyEvd0xNQUJKSUEvWUJweGx4dHhqeHJ3LzZfRjRLRFZTNjMwMFRTNTBJR0oyM0tPQkcxQjAvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUJCNS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJSjIzLzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElOUDUvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNIQTA5Nw%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwOEVCQzAyRjlOUEg1TTBLRzE%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwOEVCQzAyRjlOUEg1TTBLRzE%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dNQSEvUUd3Qy9ZQnB4bHchIS82X0Y0S0RWUzYzMDhFQkMwMkY5TlBINU0wS0cxLzZfRjRLRFZTNjMwMDdQRjBJU1JQQ1BEMzFRUzA%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dNQSEvUUd3Qy9ZQnB4bHchIS82X0Y0S0RWUzYzMDhFQkMwMkY5TlBINU0wS0cxLzZfRjRLRFZTNjMwMDdQRjBJU1JQQ1BEMzFRUzA%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dPQSEvUU93Q2dBISEvWUJweGx4dHcvNl9GNEtEVlM2MzA4RUJDMDJGOU5QSDVNMEtHMS82X0Y0S0RWUzYzMDA3UEYwSVNSUENQRDMxUVMwLzZfRjRLRFZTNjMwT05SNTAyVjE2MzIxTUcwSDI%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dPQSEvUU93Q2dBISEvWUJweGx4dHcvNl9GNEtEVlM2MzA4RUJDMDJGOU5QSDVNMEtHMS82X0Y0S0RWUzYzMDA3UEYwSVNSUENQRDMxUVMwLzZfRjRLRFZTNjMwT05SNTAyVjE2MzIxTUcwSDI%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dQQSEvd0RNQUJKQSEvWUJweGx4dHhqdyEhLzZfRjRLRFZTNjMwOEVCQzAyRjlOUEg1TTBLRzEvNl9GNEtEVlM2MzAwN1BGMElTUlBDUEQzMVFTMC82X0Y0S0RWUzYzME9OUjUwMlYxNjMyMU1HMEgyLzZfRU1IVTlCMUEwOE8wMDAyMzZUQTFKRzFPVTU%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dQQSEvd0RNQUJKQSEvWUJweGx4dHhqdyEhLzZfRjRLRFZTNjMwOEVCQzAyRjlOUEg1TTBLRzEvNl9GNEtEVlM2MzAwN1BGMElTUlBDUEQzMVFTMC82X0Y0S0RWUzYzME9OUjUwMlYxNjMyMU1HMEgyLzZfRU1IVTlCMUEwOE8wMDAyMzZUQTFKRzFPVTU%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dQZyEvd0xNQUJKSUEvWUJweGx4dHhqeHJ3LzZfRjRLRFZTNjMwOEVCQzAyRjlOUEg1TTBLRzEvNl9GNEtEVlM2MzAwN1BGMElTUlBDUEQzMVFTMC82X0Y0S0RWUzYzME9OUjUwMlYxNjMyMU1HMEgyLzZfRU1IVTlCMUEwOE8wMDAyMzZUQTFKRzFPVTUvNl9FTUhVOUIxQTBHTzgwMDIzU1EzSzJDMUpDMQ%21%21/
http://www.hb.se/wps/portal/%21ut/p/c1/hc3BCoJAEAbgZ_EJZta11Y5j6rqgbhJu5kU8hCykBoXPn9It0GaOH___QwPLj91s--5tp7F7QA2NaOM8rY4hI8S49NHlUpoiU5Hw-eI30RbarRJPMRaImKErUi_MjEIZ8T_p67q3n18dN47w61sLct9zKX5ck0kWD-jES-LID_v92ocinYY7XF4zPIcarbLnnhznA7CcPsA%21/dl2/d1/L2dQZyEvd0xNQUJKSUEvWUJweGx4dHhqeHJ3LzZfRjRLRFZTNjMwOEVCQzAyRjlOUEg1TTBLRzEvNl9GNEtEVlM2MzAwN1BGMElTUlBDUEQzMVFTMC82X0Y0S0RWUzYzME9OUjUwMlYxNjMyMU1HMEgyLzZfRU1IVTlCMUEwOE8wMDAyMzZUQTFKRzFPVTUvNl9FTUhVOUIxQTBHTzgwMDIzU1EzSzJDMUpDMQ%21%21/


 • Kompetens   
 • Interaktion   
 • Forskare & Forskarstuderande
 • Publikationer   
 • Media

Integrerad vårdutveckling –
Träffsäker vård ur patientens perspektiv

Institutionen för vårdvetenskaps forskningsprofil är Integrerad 
vårdutveckling med syfte att resultera i Träffsäker vård ur patientens 
perspektiv. Att forskningen är integrerad innebär att kunskap om vård 
ur ett patientperspektiv (som även involverar ett närståendeperspektiv) 
införlivas i professionellt vårdarbete inom ett vårdsystem. Att 
forskningen ska leda till vårdutveckling innebär att den ska resultera i 
en systematisk förbättring av det direkta eller indirekta vårdarbetet så 
att förutsättningarna för ett evidensbaserat professionellt vårdarbete 
ökar. Läs mer

Sidansvarig: Lars Sandman
Uppdaterad: 2011-10-06

Institutionen Ingenjörshögskolan

 • Utbildning   
 • Forskning   
 • Samverkan   
 • Om institutionen   
 • Kontakta oss   

    Här erbjuds du en kreativ studiemiljö med nära kontakt mellan 
lärare och studenter. Ingenjörshögskolan lägger stor vikt vid behov och 
krav i framtiden när nya utbildningar tas fram. Här pågår också 
intressant forskning inom resursåtervinning, fashion logistics & 
demand chain management samt textila applikationer av medicinsk 
teknik. Sedan 2010 har Högskolan i Borås rättigheter att bedriva 
forskarutbildning inom Resursåtervinning. Detta 
forskarutbildningsämne är nationellt unikt.

Om institutionen
 • Vår vision
 • Ledning & administration
 • Institutionsstyrelse
 • Forskningssamordning
 • Personalförteckning
 • Representation i råd, nämnder & utskott
 • Forum
 • Hållbar utveckling vid Institutionen Ingenjörshögskolan   
 • Broschyrer
 
    Institutionen Ingenjörshögskolan bildades 1990. Institutionen har 
under åren vuxit stadigt och erbjuder idag 19 olika 
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utbildningsprogram; basår, högskoleingenjörsutbildningar, 
högskoleteknikerutbildningar och magister- och mastersutbildningar. 
Här bedrivs också forskning med fokus på resursåtervinning, 
kvalitetsdriven logistik och medicinteknik. Utbildningsprogrammen 
har en stark koppling till forskningen på institutionen.
     Ingenjörshögskolan bedriver ett nära samarbete med SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, som också ligger i Borås. Bland annat 
startades år 2005 ett logistiklaboratorium och uppbyggnaden av ett 
kompetenscentrum, Waste Refinery, ett samarbete mellan högskolan, 
kommuner och branschorganisationer. Waste Refinery arbetar framför 
allt med effektiv resurshantering, hållbarhetsaspekter och andra 
tvärvetenskapliga frågor inom energi- och miljöområdet.
     Institutionen samarbetar med branschorganisationer när det gäller 
framtagande av utbildningar för att säkerställa att dessa leder till 
efterfrågad kunskap på arbetsmarknaden. Samtidigt öppnar 
utbildningarna för vidare fördjupningsstudier på magister- och 
mastersnivå samt därifrån till forskning.
    Ingenjörshögskolan erbjuder också olika former av 
uppdragsutbildning.

Kort fakta 2010:
 • Antal studenter: 2311 , varav 1125 helårsstudenter
 • Antal program: 19
 • Antal professorer: 11
 • Antal doktorander: 27
 • Totalt anställda: ca 70
 • Publicerade vetenskapliga artiklar: 132
 
Sidansvarig: Solveig Klug

Uppdaterad: 2012-02-06

Utbildning
 • Högskoleingenjör   
 • Högskoletekniker   
 • Magister- & masterprogram   
 • Tekniskt & tekniskt/ naturvetenskapligt basår   
 • Studentintervjuer
 • Utbildnings- och kursplaner
 • Internationellt utbyte
 • Branschröster   
 • Terminstider
 • Repetition i matematik

Utbildningar 2012/2013
    Här finns moderna, yrkesförberedande utbildningar inom i stort sett 
samtliga ingenjörsområden. Utbildningarna passar både dig med 
naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig bakgrund. Miljö är i 
fokus både i utbildningarna och inom forskningen. Som student får du 
tillgång till den senaste tekniken och till kunniga och engagerade 
lärare. Klasserna är ofta små och studiemiljön är internationell. 
Undervisningsspråket på grundutbildningarna är svenska medan det på 
våra magister- och mastersutbildningar är på engelska. Studenter från 
hela världen väljer att studera på dessa program.

Ingenjörsutbildningar, 3 år (180 högskolepoäng)

Förkunskaper: Matematik D, Fysik B och Kemi A
 • Byggingenjör
 • Maskiningenjör - produktutveckling
Förkunskaper: Matematik C och Kemi A
 • Energiingenjör 
 • Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 
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Förkunskaper: Matematik C
 • Industriell ekonomi - affärsingenjör
 • Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap
 • Industriell ekonomi - logistikingenjör
 • Industriell ekonomi - internationell affärsingenjör 

(Undervisning på engelska. Leder till teknologie 
kandidatexamen)


Högskoletekniker, 2 år (120 högskolepoäng)
 • Energi- och processteknik, studieort: Varberg
 • IT-tekniker, studieort: Borås
Basår, 40 veckor
 • Tekniskt Basår
 • Tekniskt-naturvetenskapligt basår
 • Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Magisterutbildningar, 1 år (60 högskolepoäng)
Undervisningsspråk: Engelska
 • Industriell ekonomi - logistik, 60 högskolepoäng

Masterutbildningar, 2 år (120 högskolepoäng)
Undervisningsspråk: Engelska
 • Energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system, 120 

högskolepoäng
 • Energi- och materialåtervinning - industriell bioteknik, 120 

högskolepoäng

Sidansvarig: Solveig Klug 
Uppdaterad: 2011-12-13

Forskning
 • Resursåtervinning   
 • Fashion Logistics & Demand Chain Management vid IH
 • Textila applikationer av medicinsk teknik "Textronics"   
 • Övrigt   
 • Forskningsinformation
 • Publikationer

    Forskningen vid Institutionen Ingenjörshögskolan bedrivs 
huvudsakligen inom följande grupperingar:
 • Resursåtervinning:

- Bioteknik
- Förbränning och termiska processer
- Polymerteknik
- Datormodellering

 • Fashion Logistics and Demand Chain Management
 • Textila applikationer av medicinsk teknik
   Samtliga dessa tre forskningsgrupperingar har en nära anknytning till 
forskning som bedrivs vid Textilhögskolan. Textila applikationer från 
våra tekniska forskningsfält är ett tillämpningsområde där vi 
samarbetar med Textilhögskolan. Viktiga applikationer är smart 
textiles och textile management. Ett naturligt gränssnitt är att 
textilmatrisen (väven) och den textila designen utvecklas vid     
Textilhögskolan medan fibrer och elektroniska applikationer utvecklas 
vid Ingenjörshögskolan. Liknande gränssnitt finns inom management 
och logistikområdet. Ingenjörshögskolan utvecklar en generell 
kompetens inom Demand Chain Management, medan Textilhögskolan 
utvecklar applikationer för textil- och modebranschen.
Ingenjörshögskolan fick i juni 2010 rättigheter att bedriva 
forskarutbildning inom Resursåtervinning.
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Förutom ovan nämnda grupperingar finns vid Ingenjörshögskolan 
också viss verksamhet inom områdena matematik, fysik, teoretisk 
fysik samt innemiljö.

Nätverk och projekt
    Ingenjörshögskolan har ett väl utvecklat nätverk för utbyte och 
samarbete inom prioriterade forskningsområden – både inom landet 
och internationellt. Kontakterna sker både i form av samordnade 
aktiviteter på institutionsnivå och genom direkt samarbete mellan 
enskilda forskare.
    Forskningen har en tydlig koppling och förankring inom 
näringslivet och offentlig sektor. Forsknings- och 
utvecklingskonsortiet "Waste Refinery" inom plattformen 
Resursåtervinning har en särskild tyngd. Detta konsortium har 
kompetenser från universitet, högskolor, institut, offentlig förvaltning 
och industri. I detta konsortium är Ingenjörshögskolan en nyckelaktör 
tillsammans med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP och 
Borås Energi och Miljö AB. Forskningsgrupperingen vid 
Ingenjörshögskolan har som mål att biologiskt och termiskt behandla 
avfall för att erhålla produkter med högt förädlingsvärde.
    Vi deltar även i den nationella forskarskolan om materialvetenskap 
med huvudsäte vid Chalmers. Institutionens doktorander är i allmänhet 
knutna till Chalmers.
    Internationella kontakter finns bl. a. med University of Natal i 
Durban, Sydafrika, i ett SIDA-finansierat projekt om fasjämvikter och 
med Rijksuniversiteit Leiden i Nederländerna angående 
simuleringsmetoder.

Sidansvarig: Susanne Borg
Uppdaterad: 2011-09-22

Textilhögskolan

 • Utbildningar   
 • Forskning   
 • Samverkan   
 • Portfolios   
 • Om Textilhögskolan   
 • Kontakta oss   

    Hos oss på Textilhögskolan råder stor kreativitet och en "ingenting 
är omöjligt" mentalitet. Vi har utbildningar och forskning inom design, 
teknik och Business Management. Du hittar mer information om 
Textilhögskolans utbildningar här.
    Högskolan i Borås och Textilhögskolan är landets enda lärosäte med 
inriktning mot textil och mode som har examensrättigheter på samtliga 
utbildningsnivåer inklusive forskarexamen i konstnärligt arbete.

Om Textilhögskolan
 • Galleri   
 • Textilhögskolan i media
 • Miljöer och resurser   
 • Partneruniversitet
 • Styrelser, utskott och råd   
 • Hållbar utveckling på Textilhögskolan

    Den textila utbildningen i Borås har anor sedan 1866 då den 
Tekniska Väfskolan grundades. Textilinstitutet tillkom 1946 och 
överfördes till Högskolan i Borås 1982 som en egen institution. Idag 
heter vi Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och har utvecklats till 
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en, även i ett internationellt perspektiv, resursstark 
utbildningsinstitution, inom det textila området.
Institutionen förfogar över en avancerad maskinpark, sysalar, 
textiltryckeri, maskinhallar för vävning och trikåframställning. Idag 
erbjuder Textilhögskolan sju utbildningsprogram, fyra stycken 
masterutbildningar och tre magisterutbildningar. Totalt arbetar ca 110 
personer (2011) dagligen med undervisning, forskning och 
administration. 2010 studerade 2800 studenter på Textilhögskolan.      
    Textilhögskolan har genom sitt breda utbud av utbildningar kunnat 
bygga upp en unik kombination av olika kompetenser inom hela 
textilområdet, alltifrån hantverk och design till teknik, produktion, 
ekonomi och marknadsföring.

Textilhögskolan i Borås – nationellt centrum för textil och design.
På Textilhögskolans finns Centrum för Textilforskning (CTF). CTF 
verkar för att på nationell och internationell nivå samla intresserade 
aktörer som vill medverka till att stärka textil forskning. 
Textilhögskolan har kompetens inom områdena design, ekonomi, 
teknologi och handvävning. Läs mer på www.hb.se/ths/ctf 
Inom ramen för professionsuniversitetet har Textilhögskolan i 
partnerskap med olika aktörer även utvecklat ett kompetenscentrum, 
TIC, Textile Innovation & Competence Center, för textilområdet. 
Syftet med kompetenscentret är att stödja textilområdets utveckling 
genom forskning, kompetensutveckling samt produkt- och 
affärsutveckling.

Sidansvarig: Therese Rosenblad 
Uppdaterad: 2011-09-26

Utbildningar
 • Grundutbildningar   
 • Påbyggnadsutbildningar   
 • Forskarutbildning
 • Fristående kurser   
 • Anmälan till mode- och textildesignutbildningarna   
 • Kursplaner   

    Textilhögskolan har intagit en självklar position som Sveriges 
Textilhögskola. Här finns framtidens textila utbildningar och 
forskning.
    Textilhögskolan har genom sitt breda utbud av utbildningar kunnat 
bygga upp en unik kombination av olika kompetenser inom hela 
textilområdet, alltifrån design och teknik till produktion, ekonomi och 
marknadsföring. 
    Utbildningsprogrammen på Textilhögskolan startar varje hösttermin 
med ansökan senast den 16 april 2012. Vi erbjuder sju utbildningar på 
grundnivå, fyra masterutbildningar och tre magisterutbildningar:
 • Modedesign
 • Textildesign
 • Textilekonom
 • Textilingenjör
 • Designtekniker
 • Butikschef, textil och mode
 • Textil produktutveckling och entreprenörsskap
 • Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign
 • Magisterutbildning i textilteknologi
 • Magisterutbildning i Applied Textile Management
 • Magisterutbildning i Fashion Management
 • Masterutbildning i textilt management inriktning Fashion 

Management
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 • Masterutbildning i textilt management inriktning styrning av 
den textila värdekedjan

 • Masterutbildning i textilteknik

I samarbete med Institutionen Ingenjörshögskolan har vi också
 • Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildningen. 

Forskning
 • Forskningsprojekt   
 • Forskare och doktorander
 • Doktorandportfolios   
 • Publikationer

     I textil forskning möts och samverkar forskning inom teknik, 
design, management och hantverk.
På Textilhögskolan bygger vi idag upp en samlad professionsinriktad 
och flerdisciplinär forskningsmiljö där praktikbaserad forskning 
kombineras med konstnärligt utvecklingsarbete. Det kan handla om 
experimentell produktdesign, "smarta" textilier, efterfrågestyrd och 
designdriven logistik eller själva designprocessen - genomgående 
växelverkar konstnärskap och kreativitet med innovativa 
tekniktillämpningar och marknadsinriktat affärsmannaskap i projekt, 
vilka i regel genomförs i samarbete med andra högskolor och med 
näringslivet.

För mer information:
Forskningskoordinator Professor Håkan Torstensson
E-post: hakan.torstensson@hb.se Telefon: 033-435 5971
ForskningssekreterareTina Ahlström  E-post: kristina.ahlstrom@hb.se
Telefon: 033-435 4568
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Högskolan i Gävle 

801 76 GÄVLE 
Tfn: 026-64 85 00 Fax: 026-64 86 86 
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Webb: http://www.hig.se/ 

Om Högskolan i Gävle
Om Högskolan
 • Verksamhetsidé och vision
 • Organisation
 • Rektor
 • Högskolestyrelse
 • Nämnder
 • Ledningsgrupp
 • Akademier
 • Utbildnings- och forskningskansli
 • Högskolans förvaltning
 • Verksamhet och resultat
 • Hållbar utveckling
 • Profiler inom utbildning och forskning
 • Högskolans historia
 • Lokaler och campus
 • Arbeta hos oss
 • Kontakta oss

Utbildning och forskning i naturskönt campus
Högskolan i Gävle har cirka 14 500 studenter, mer än 50 
utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar, cirka 1 000 kurser 
inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Forskningsprofiler
    Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans 
övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är 
Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt 
Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. 
Högskolan erhöll 2010 rätt att bedriva egen forskarutbildning inom 
profilområdet Byggd Miljö.
    Högskolan har ansökt om rätt att bedriva egen forskarutbildning 
inom tekniskt och humanistisk-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde.

Distansutbildning
   Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har 
vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya 
undervisningsformer, bland annat olika former av distansutbildning.   
    Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det 
gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster 
på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och 
är därför oberoende av vilken ort du finns. Det stora utbudet av 
distanskurser gör  att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva 
akademiska studier.

Organisation

Högskolestyrelsen
   Enligt högskolelag och högskoleförordning finns vid Högskolan en 
styrelse med övergripande ansvar för verksamheten.
    Närmast under styrelsen finns för ledningen av verksamheten en 
rektor. Högskolestyrelsen och rektor är Högskolans högsta ledning - 
högskoleledningen.
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Undervisning och forskning
    Högskolans organisation består av tre akademier, bibliotek samt 
gemensam förvaltning.
 • Akademier
 • Bibliotek
 • Utbildnings- och forskningskansli

Gemensam förvaltning
    Förvaltningen består av personalavdelning, ekonomi- och 
planeringsavdelning, avdelning för studentservice, avdelning för lokal 
och service, IT-avdelning samt avdelning för kommunikation och 
samverkan.
 • Högskolans förvaltning

Akademier
 • Akademin för hälsa och arbetsliv
 • Akademin för teknik och miljö
 • Akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Zara Lindahl
Sidansvarig: Johan Ahlgren
Sidan uppdaterades 2011-04-26

Akademin för hälsa och arbetsliv

 • Aktuellt
 • Utbildningar vid akademin
 • Forskning vid akademin
 • Samverkansområden
 • Uppdragsverksamhet
 • Avdelningar
 • Akademiledning
 • Kansli/Studentadministration

Hälsofrämjande arbetsliv
    Högskolans utbildnings- och forskningsprofil hälsofrämjande 
arbetsliv har sin grund i akademin för hälsa och arbetsliv.
Akademin erbjuder många spännande utbildningar där intresset för 
människan står i fokus, såväl i form av program, fristående kurser som 
uppdragsutbildningar.
    Här bedrivs intressant forskning inom flera områden: 
belastningsskador, folkhälsa, vård och hälsa, psykologi och socialt 
arbete. En stark forskningsmiljö - CBF, Centrum för 
belastningsskadeforskning - har en central roll i forskningsprofilen.
Samverkan sker på flera sätt, t.ex uppdragsutbildning för 
yrkesverksamma, forskningsprojekt och utvecklingsprojekt.
   Akademichef: Nader Ahmadi

Publicerad av: Lena Åminne
Sidansvarig: Nader Ahmadi
Sidan uppdaterades 2012-02-09
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Avdelningar

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap
 • Centrum för belastningskadeforskning, CBF
 • Folkhälsovetenskap

Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap
 • Idrott och hälsa
 • Medicinsk vetenskap
 • Vårdvetenskap

Avdelningen för socialt arbete och psykologi
 • Psykologi
 • Socialt arbete

Publicerad av: Lena Åminne
Sidansvarig: Nader Ahmadi
Sidan uppdaterades 2012-02-15

Utbildningar

Med människan i fokus
    Vid Akademin för hälsa och arbetsliv erbjuder vi många spännande 
utbildningar där intresset för människan står i fokus. Utbildningarna är 
nära sammankopplade med hur samhället ser ut just nu och de 
beteenden, behov och intressen som finns hos oss människor idag.

Ett utbildningsområde i rörelse
    För dig som student innebär utbildningsområdet ständigt nya 
utmaningar och du som studerar och som senare blir yrkesverksam 
inom hälsa, vård, socialt arbete och arbetsliv breddar och förnyar din 

kunskap med tiden.

Utbildning för en bred arbetsmarknad
    Arbetsmarknaden för den som studerat vid vår akademi är bred och 
yrkesvalen många. Kunskaper om hur vi kan hålla oss friska, bota 
sjuka och trivas med vår arbets- och livssituation kommer alltid att 
efterfrågas och när du har dessa kunskaper kan du söka arbete inom 
både offentlig och privat sektor, utomlands eller på hemmaplan.

För dig som är öppen och flexibel
    För att trivas inom detta utbildningsområde är det fördelaktigt att 
du, förutom att vara intresserad av människor, också är flexibel och 
öppen — två viktiga egenskaper för att kunna möta nya människor, 
situationer och problem på bästa sätt. Många stimuleras även av att 
arbeta med grupper på arbetsplatsen, som utifrån givna mål ska uppnå 
ett resultat.

Program eller fristående kurs - valet är ditt
    Våra utbildningsprogram leder till arbeten som hälsopedagog, 
personalvetare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska och socionom. 
Vi erbjuder dessutom ett rikt utbud av fristående kurser för ett livslångt 
lärande.

Publicerad av: Lena Åminne
Sidansvarig: Nader Ahmadi
Sidan uppdaterades 2011-11-28
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Forskning vid akademin

Belastningsskador
    Vi försöker förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar 
att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och 
vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, 
produktion och välbefinnande. Vår forskning rör också metoder för att 
kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och 
utvärdera resultat av rehabilitering.
Läs mer om belastningsskador

Folkhälsa
   Forskningen handlar bl.a. om hur den psykiska och fysiska hälsan i 
påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på 
arbetsplatsen.

Vård och hälsa
    Forskningen handlar om såväl vårdpersonalens arbetsmiljö som 
äldreomsorgen och att leva med långvarig ohälsa.

Psykologi
    Forskningen inom psykologigruppen spänner över många 
delområden av psykologin, som exempelvis kognition, emotion, 
utveckling, och hälsa.
Läs mer om psykologi

Socialt arbete
    Den forskning inom socialt arbete vi bedriver tillhör ämnets centrala 
forskningsområden, bl.a. missbruk/beroende, behandlingsprocesser 
och dess resultat, psykisk ohälsa, äldreforskning, samt coping och 
andlighet i socialt arbete.
Läs mer om socialt arbete

Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Nader Ahmadi
Sidan uppdaterades 2012-01-05

Akademin för teknik och miljö

Akademin för teknik och miljö
 • Utbildningar
 • Utbildningsprogram
 • Utbildningsledare
 • Teknikdidaktik
 • Forskning
 • Samverkan
 • Avdelningar
 • Akademiledning
 • Studentinformation
 • Kontakt / Kansli/studentadministration
 • Miljöarbetet inom akademin
 • Webbkarta
 • in English

Forskningsprofil byggd miljö
    Högskolans forsknings- och utbildningprofil Byggd miljö har sin 
grund i akademin för teknik och miljö. Det finns stora behov i 
samhället och näringslivet av ny kunskap, kompetens och teknik inom 
många av ämnesområdena i denna akademi — t.ex. bebyggelse, 
energi, miljö, klimat och industriell utveckling.

Akademins centrumbildningar
   Här finns även tre centrumbildningar, Radiocentrum Gävle med 
verksamhet inom radiomätteknik, Centrum för Logistik och Innovativ 
Produktion, CLIP, samt GIS-institutet med inriktning på geografisk 
information.
    Inom akademin finns två masterutbildningar - i elektronik och i 
energisystem.
Akademichef : Bengt Eriksson.
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Liselotte Laurila
Sidan uppdaterades 2011-11-17
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Avdelningar

Vid Akademin för teknik och miljö finns följande avdelningar:
    • Bygg-, energi- och miljöteknik
 • Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
 • Elektronik, matematik och naturvetenskap
  
Publicerad av: Bengt-Olof Lundinger
Sidansvarig: Liselotte Laurila
Sidan uppdaterades 2011-05-19

Utbildningsprogram
    Inom Akademin för teknik och miljö finns ca 30 olika 
utbildningsprogram. 
  
Förutbildning
 • Bastermin 25 veckor
 • Basår 40 veckor

Design och formgivning
 • Creative Computer Graphics 180 hp
 • Design och träteknik 180 hp
 • Serie- och bildberättarprogrammet 120 hp
 • Trädgårdsmästarprogrammet 120/180 hp

Teknik, data, samhällsbyggnad
 • Automationsingenjör, Co-op 180 hp
 • Automatiserad tillverkning - Högskoleutbildning inom teknik 

120 hp
 • Besluts-, risk- och policyanalys, 180 hp
 • Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö 180 hp
 • Dataingenjör 180 hp
 • Ekonomiingenjör 180 hp
 • Elektronikingenjör 180 hp

 • Energi/VVS - Högskoleutbildning inom teknik 120 hp
 • Energisystemingenjör, Co-op 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogram i Materialteknik - industriell 

process- och produktutveckling, 180 hp
 • IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning 180 hp
 • Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 

hp
 • Internetteknologi 120 hp
 • Lantmätarprogrammet 180 hp
 • Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 

hp
 • Maskiningenjör, Co-op 180 hp
 • Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60 

hp
 • Master Programme in Energy Systems 120 ECTS 120 hp
 • Master Programme in Energy Systems, 60 ECTS 60 hp
 • Master Programme in Geomatics 60 hp
 • Master Programme in Logistics and Innovation Management 

(Sweden-China master) 75 hp
 • Master Programme in Management of Logistics and Innovation 

60 hp
 • Master's Program in Electronics/Telecommunications 120 hp
 • Miljöteknik - inriktning vatten, återvinning och energi, Co-op 

180 hp
 • Samhällsplanerarprogrammet 180 hp
 • Study Programme for a Degree of Bachelor of Science in 

Computer Science 180 hp

Publicerad av: Liselotte Laurila
Sidansvarig: Liselotte Laurila
Sidan uppdaterades 2011-09-08
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Forskning vid akademin
    Forskning inom Akademin för teknik och miljö sker inom många 
olika ämnesområden med ett starkt tvärvetenskapligt samarbete. Det 
sker framförallt inom profilområdet "byggd miljö". Samverkan med 
den omgivande regionen är i praktiken ett utmärkande drag för 
högskolans profilområden.

Bygg-, energi- och miljöteknik
    Inom Byggnadskvalitet sker forskning inom området EcoEffect (en 
metod för att mäta och värdera miljöpåverkan från en fastighet under 
en tänkt livscykel), och i Urban Climate Spaces (syftet är att 
"investigate urban public spaces with regard to their microclimate and 
its importance for how the spaces are used and experienced").  
Ämnesgruppen Inomhusmiljö bedriver tillämpad laborativ forskning 
inom områdena materialteknik, tillämpad psykologi och ventilation - 
luftkvalitet.
   Ämnesgruppen Energiteknik har tillsammans med Inomhusmiljö en 
omfattande forskning inom energiteknik och inomhusklimat.

Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad
    Inom ämnet Industriell ekonomi berör forskningen bland annat 
logistiksystem och försörjningskedjor (SCM), outsourcing, företagens 
innovationsförmåga, lean production, arbetsorganisation och TQM.
    Samhällsbyggnad bedriver forskning inom GIS/GIT (geografiska 
informationssystem/ geografisk informationsteknik), bland annat i 
samarbete med GIS-institutet.    
    Avdelningen för datavetenskap bedriver forskning inom datorgrafik 
och visualisering, bildanalys, multiagentsystem, beslutsfattande, 
simulering och komplexa system samt didaktik inom datavetenskap.
  

Elektronik, matematik och naturvetenskap
    Inom Elektronik bedrivs forskning inom radiomätteknik. 
Avdelningen har dessutom verksamhet inom området karaktärisering 
av transistorer för högeffekts radioförstärkare ihop med Uppsala 
Universitet och signalbehandling för infraljudsteknik ihop med KTH.  
    För att trygga återväxten av ingenjörer och annan tekniskt 
kompetent personal i samhället, sker forskning i Teknikdidaktik.
Ämnesgruppen för matematik och statistik bedriver forskning inom 
bland annat ämnesdidaktik, besluts- risk och policyanalys.
    Ämnesgrupperna för Biologin och Fysik bedriver forskning inom 
många skilda områden.

Forskarskola
   Till Akademin för teknik och miljö hör också KTHs Forskarskola på 
BMG.

GIS och Radiocentrum Gävle
   Anknytningar finns även till: 
GIS-institutet i Gävle och till Radiocentrum Gävle, båda med lokaler i 
Teknikparken i Gävle, samt CLIP: Centrum för logistik och innovativ 
produktion

Publicerad av: Liselotte Laurila
Sidansvarig: Liselotte Laurila
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Akademin för utbildning och ekonomi

Akademin för utbildning och ekonomi
 • Aktuellt
 • Utbildningar vid akademin
 • Forskning vid akademin
 • Samverkansområden
 • Avdelningar
 • Avdelningen för ekonomi
 • Avdelningen för humaniora
 • Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap
 • Akademiledning
 • Studentinformation
 • Kontakt
 • Internationalisering
 
Forskningsprofil utbildningsvetenskap, didaktik och 
ämnesdidaktik
    Högskolans forsknings- och utbildningprofil Utbildningsvetenskap/
didaktik/ämnesdidaktik, har sin grund inom akademin för utbildning 
och ekonomi. Här finns ämnen från såväl humaniora som 
samhällsvetenskap.
    Det starka samarbetet mellan akademins olika ämnen skapar goda 
utvecklingsmiljöer för både utbildningen och forskningen. Ett exempel 
är masterprogrammet i utbildningsvetenskap.
   I syfte att stärka ekonomiutbildningarna vid Högskolan, utreds 
möjligheten att skapa en Handelshögskola i Gävle.

Akademichef : Åsa Morberg
Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Asa Morberg
Sidan uppdaterades 2012-02-03

Avdelningar

Avdelning för ekonomi. Ämnesgrupper
 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Nationalekonomi

Avdelning för humaniora. Ämnesgrupper
 • Engelska
 • Filmvetenskap
 • Filosofi
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Litteraturvetenskap
 • Medie- och komunikationsvetenskap
 • Retorik
 • Samhällskunskap
 • Statsvetenskap
 • Svenska

Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap
Ämnesgrupper
 • Bildpedagogik
 • Design
 • Didaktik
 • Dramapedagogik
 • Konstvetenskap
 • Kulturvetenskap
 • Pedagogik
 • Religionsvetenskap
 • Serie- och bildberättande

Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Asa Morberg
Sidan uppdaterades 2011-09-28
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Program inom utbildning och ekonomi
    Inom Akademin för utbildning och ekonomi finns ett tiotal olika 
utbildningsprogram.

Design och estetik
 • Serie- och bildberättarprogrammet 120 hp

Ekonomi
 • Ekonomisk fastighetsförvaltning - Real Estate Management 

180 hp
 • Ekonomprogrammet 180 hp
 • Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp
 • Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning 

redovisning 60 hp
 • Master Programme in Business Administration (MBA): 

Business Management 60 hp

Kultur och media
 • Informatörsprogrammet 180 hp
 • Människa-natur-religionsprogrammet 180 hp
 • Programmet för professionellt skrivande 180 hp

Lärare
 • Förskollärarprogrammet 210 hp
 • Grundlärarprogrammet 240 hp
 • Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp (KPU)
 • Yrkeslärarprogrammet 90 hp
 • Ämneslärarprogrammet 300 hp

Publicerad av: Douglas ÖhrbomSidansvarig: Asa Morberg
Sidan uppdaterades 2012-01-08

Forskning vid akademin
    Utgångspunkten för akademins forskning är högskolan i Gävle 
vision, mål och verksamhetsidé.
    Att främja och utveckla forskningskommunikationen är därför en 
viktig del vår verksamhet.  På akademin för utbildning och ekonomi 
finns inte något beslutat profilområde ännu, men ett nytt profilområde, 
utbildningsvetenskap är under utvecklande. 
Mer information

Forskningsprojekt
 • Tvärvetenskapligt forum för hälsostudier
 • Forskningsprojekt inom ämnesområdet didaktik/

utbildningsvetenskap

Forskargrupper
 • Forskargruppen för utbildnings- och vetenskapsstudier (FUVS)
 • Forskargruppen Induction (IRG)
 • Forskargruppen ECE - Early Childhood Education
 • Forskargruppen för visuell kultur och gestaltning (VKG)

Publicerad av: Eva Persson
Sidansvarig: Asa Morberg
Sidan uppdaterades 2012-02-13
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Högskolan i Halmstad 

Box 823 301 18 HALMSTAD 
Tfn: 035-16 71 00 Fax: 035-14 85 33 
E-post: registrator@hh.se 
Webb: http://www.hh.se/ 

Högskolan i Halmstad
 • Om Högskolan
 ◦ Aktuellt
 ◦ Presentation
 ◦ Organisation
 ▪ Sektioner
 ▪ Förvaltningsavdelningar
 ▪ Biblioteket
 ▪ Enheten för kontakter och samverkan
 ▪ HHUAB
 ◦ Ledning
 ◦ Rektors krönika
 ◦ Besök oss
 ◦ Kvalitet
 ◦ Miljö
 ◦ Jämställdhet och mångfald
 ◦ Jobba hos oss
 ◦ Upphandlingar
 ◦ Kris och säkerhet
 ◦ Centrum för lärande och utbildning (CLU)

För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet

    Högskolan i Halmstad är en populär högskola. Högskolan är känd 
för sitt rika utbildningsutbud och små studentgrupper. Också 
forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. 
Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande 
samverkan med näringsliv och offentlig sektor.
     Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som 
kan sammanfattas som utveckling och studiet av verksamhet, 
produkter och livskvalitet. För att främja samspel mellan 
styrkeområdena genomsyras de av tre teman: innovation, samverkan 
och välbefinnande.
    Högskolan i Halmstads rika utbud av kurser och utbildningar 
attraherar studenter från hela Sverige, och från andra länder, vilket 
märks tydligt på campus. Inom styrkeområdena finns både traditionella 
program och utbildningar med unika inriktningar. Högskolan utvecklas 
ständigt med nya kurser, utbildningar, forskning och växande 
campusområde. De många utbytesstudenterna ger Högskolan en 
internationell karaktär.
    Men Högskolan är mer än en plats för utbildning. Högskolan är en 
mötesplats för olika kulturer och människor i olika åldrar. Högskolan 
är en kunskapsbank för näringsliv och samhälle.
För dig som vill veta mer om Högskolan i Halmstads olika sidor, och 
vad Högskolan kan innebära för din egen del, finns flera ingångar till 
mer information: Utbildning, Forskning, Samverkan.
    Högskolan i Halmstad firade 2008 25-årsjubileum som självständig 
högskola med egen rektor. De första eftergymnasiala utbildningarna 
påbörjades redan 1973. Nu har Högskolan i Halmstad ett 50-tal 
program på grundnivå,  10 500 studenter och drygt 600 anställda, 
varav cirka 40 professorer.
Sidansvarig: Lena Lundén Sidan uppdaterad 2012-02-13
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Högskolan i Halmstad har fem sektioner

Sektionen för ekonomi och teknik – SET
    På SET finns ämnesområden som ekonomi, teknik och 
naturvetenskap. Samtidigt som dessa utvecklas inom respektive ämne, 
pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl utbildning och 
forskning som genom samverkan med omgivande samhälle.

Sektionen för humaniora – HUM
    HUM ansvarar för utbildning och forskning inom språkvetenskap 
och kulturvetenskap. Sektionen har ett rikt utbud av fristående kurser 
inom bland annat religion, historia, filmvetenskap, konstvetenskap, 
idé- och lärdomshistoria och musikvetenskap. Flera ämnen ges på 
avancerad nivå.

Sektionen för hälsa och samhälle – HOS
    HOS bedriver utbildning, forskning och samverkan inom stora 
vetenskapliga fält såsom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och 
vård.

Sektionen för informationsvetenskap, data‑ och elektroteknik – 
IDE
    IDE bedriver utbildning, forskning och samverkan inom 
datorteknik, datalogi, datakommunikation, elektroteknik, bildanalys, 
mekatronik, fotonik, realtidssystem, signalanalys, fysik, intelligenta 
system, matematik och informatik.

Sektionen för lärarutbildning – LUT
   Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad präglas av valfrihet och 
av integrerad verksamhetsförlagd utbildning. Forskningen är inriktad 
på att skapa förutsättningar för förbättrad kvalitet inom utbildningen. 
Regional samverkan inom området skola och utbildning är omfattande.

Sidansvarig: Lena Lundén Sidan uppdaterad 2010-06-17

Sektionen för ekonomi och teknik

 • SET
 ◦ Utbildning
 ▪ Vill bli student
 ▪ Är student
 ▪ Ekonomi
 ▪ Ingenjör och Teknik
 ▪ Naturvetenskap
 ▪ Kurs och utbildningsplaner
 ◦ Forskning
 ▪ BLESS
 ▪ CIEL
 ▪ MTEK
 ▪ PRODEA
 ◦ Forskarutbildning i innovationsvetenskap
 ◦ MBA - Halmstad School of Innovation
 ◦ Rydberglaboratoriet
 ◦ Samverkan
 ◦ Om sektionen
 ◦ Kontakta oss

Sektionen för ekonomi och teknik  (SET) innehåller en kombination 
av tre ämnesområden, ekonomi, teknik och naturvetenskap.
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Utbildning
 • Ekonomi
 • Teknik/Ingenjör
 • Naturvetenskap och miljö
 • Är student
 • Vill bli student

Forskning
 • Bio- och miljösystem (BLESS)
 • Centrum för Innovations, entreprenörskap och lärande (CIEL)
 • Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

Samverkan
    Delar av sektionens arbete görs tillsammans med andra - i 
samverkan. Exempel på olika aktiviteter där vi samarbetar tillsammans 
med företag och organisationer är:
 • Examensarbeten
 • Mentorskap
 • Fadderverksamhet
 • Kompetensutveckling

Expedition 
Webbkarta SET 

Sidansvarig: Christel Sjunnesson
Sidan uppdaterad 2012-02-06

Utbildning

Ekonomi
Vårt breda utbud ger dig stora möjligheter att hitta en lockande 
inriktning som passar dig och den arbetsmarknad som du är intresserad 
av.
Som ekonomstudent på Högskolan i Halmstad är du i gott sällskap 
bland drygt tusen likasinnade. Du kommer snabbt att märka att 
ekonomiämnet är brett och att du har många valmöjligheter.  

Ingenjör och teknik
Är du en kreativ problemlösare som gillar att jobba med teknik 
tillsammans med andra? Då hittar du en utbildning hos oss. Vi har ett 
brett utbud av ingenjörs- och teknikutbildningar.
Du kan läsa vidare till magister eller master inom våra 
ingenjörsområden. Vi har en bastermin för dig som snabbt vill skaffa 
behörighet till ingenjörsutbildningarna.

Naturvetenskap och miljö
Våra utbildningar har en lång historik där miljö- och energifrågor står i 
fokus. Vi har även mer hälsoinriktade program.
Inom naturvetenskap och miljö har vi dessutom påbyggnadsterminer, 
magisterprogram samt ett stort utbud av kurser.
 
Vill du börja studera?
Information till dig som vill börja studera. 
Hur går det till? Vad läser man? Hur mycket tid måste jag lägga ner 
och kostar det något?

Är du redan student hos oss?
Information kring dina påbörjade studier.
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Kurs- och utbildningplaner
    Innehållet i alla våra utbildningar finns i så kallade utbildnings- och 
kursplaner. Du söker själv fram den utbildning du är intresserad av.

Relaterade länkar
 • Studierektorer
 • Läsårsindelning 11/12 (pdf, 10 kB)
 • Alla utbildningar vid HH
 • Att läsa på distans
 • Studier utomlands
 • Sommaruniversitetet
 • Jämför kvalitet på utbildningar

Sidansvarig: Anna Thornberg
Sidan uppdaterad 2012-02-16

Kurs- och utbildningsplaner
   För varje utbildning som ges på högskolan finns det ett beslutat 
underlag. Dessa kallas för utbildningsplaner och kursplaner.

Utbildningsplan
  Utbildningsplaner anger bl.a. ett programs innehåll samt vilken 
examen och vilka mål som finns för respektive program. Du hittar de 
kurser som ingår i programmet.

Kursplan
Kursplaner beskriver bl a mål, syfte, litteratur, innehåll i kursen och 
examinationsformer.

Sidansvarig: Anna Thornberg
Sidan uppdaterad 2011-01-19

Forskning
    Sektionen för Ekonomi och Teknik innefattar forskning inom tre 
ämnesområden; teknik, ekonomi samt naturvetenskap.
Kopplingen till vår grundutbildning är stark genom det arbete som 
görs av våra forskare och lärare inom de olika forskningsmiljöerna.

Forskningsmiljöer
 • Bio- och miljösystem (BLESS)
 • Centrum för Innovations, entreprenörskap och lärande (CIEL)
 • Centrum för produktframtagning (PRODEA)
 • Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

Forskarutbildning inom innovationsvetenskap
    Högskolan i Halmstad har forskarutbildning inom 
innovationsvetenskap. 

Mer information om forskarutbildningen.
Ansvaret för forskarutbildningen inom innovationsvetenskap vid 
Högskolan i Halmstad ligger på forskningsmiljön Centrum för 
Innovation, Entreprenörskap och Lärande (CIEL).

Forskarskola
Forskarskolan Entreprenörskap - hälsa är ett projekt där samarbete och 
kompetens är grunderna för flera intressanta och relevanta projekt. 
Forskningsmiljön CIEL är en av parterna.

Rydberglaboratoriet

Rydberglaboratoriet innefattar ett antal olika laboratorier och ett 
tvärvetenskapligt samarbete som omfattar naturvetenskap, 
teknikvetenskap och matematik.

Sidansvarig: Christel Sjunnesson
Sidan uppdaterad 2011-12-02
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Sektionen för humaniora

 • HUM
 ◦ Student våren 2012
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Student
 ◦ Om sektionen
 ◦ Kontakta oss

Student våren 2012
    Sektionen för humaniora hälsar alla nya och gamla studenter 
välkomna!
    På dessa sidor hittar du den information du söker. Om du 
fortfarande har frågor så är du välkommen att ringa expeditionen så 
hjälper vi dig.
Allmän information om dina studier eller om utbildningen hittar du 
under länken student. Där hittar du även länkar till schema och 
kursplaner med litteraturlistor.
    I vänstermarginalen finner du länkar till information om sektionens 
utbildningar, forskning och samverkan. Vill du ha en mer allmän 
information om högskolans utbildningsutbud och organisation så hittar 
du det under rubrikraden högst upp.

Webbkarta HUM 

Sidansvarig: Olov Andreasson
Sidan uppdaterad 2012-01-19

Utbildning

Utbildningsutbud - sektionen för humaniora, HUM
På denna sida finner du nedan länkar för att hitta just den kurs eller det 
program som du är intresserad av. Om du är intresserad av mer 
information om utbildningen och allmän information om studierna på 
sektionen för humaniora kan du hitta det under rubriken Student.
 • Sök program som går på sektionen
 • Sök kurser som går på sektionen
Sidansvarig: Olov Andreasson Sidan uppdaterad 2010-01-11

Sökresultat program: 3 träffar
Start Vårterminen 2012
Språkprogram - engelska 180 hp
Språkprogram - franska (Inställt) 180 hp
Språkprogram - svenska 180 hp
Sidansvarig: Stefan Hallstedt Sidan uppdaterad 2012-01-19

Forskning
    Stora delar av den forskning som bedrivs vid sektionen för 
humaniora har samlats i en gemensam forskningsmiljö med rubriken 
Kontext & Kulturgränser.
   Inom miljön samlas 21 forskare/lärare/doktorander som tillsammans 
representerar 12 traditionella universitetsämnen.
▪ Kontext och kulturgränser
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Sektionen för Hälsa och Samhälle

 • HOS
 ◦ Utbildning
 ◦ Student
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Om sektionen
 ▪ Sektionsstyrelse HOS
 ▪ Personal
 ▪ Ledning och administration
 ▪ Webbkarta
 ▪ Här finns vi
 ▪ Expedition Halmstad
 ▪ Expedition Varberg
 ◦ Kontakta oss
   På sektionen för hälsa och samhälle (HOS) bedrivs forskning och 
undervisning  inom tre vetenskapliga fält, beteendevetenskap, 
samhällsvetenskap och vård.

Utbildning
 • Student
 • Studentportal

Forskning
 • Forskare på HOS
 • Centrum för studier av politik, kommunikation och medier 

(CPKM)
 • Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR)
 • Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI)

Samverkan
Projekt

 • Samarbetspartners
 • Samverkansgruppen HOS
 • Uppdragsutbildning

Webbkarta HOS 

Sidansvarig: Theres Erixon Sidan uppdaterad 2012-02-16

Om sektionen HOS
  På Sektionen för hälsa och samhälle är vi idag ca 150 anställda och 
här studerar ca 3000  studenter.
    Vi har kandidat- eller magisterprogram inom Arbetsvetenskap, 
Folkhälsovetenskap, Hälsopedagogik, Idrottsvetenskap, Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Psykologi, Sociologi och Socialt 
utvecklingsarbete, Socialpsykologi, Socialt arbete samt 
Statsvetenskap. Dessutom erbjuder vi den unika utbildningen 
Professionellt idrottsutövande - inriktning golf samt Masterutbildning i 
Hälsovetenskap.   
    Vi utbildar också sjuksköterskor samt erbjuder specialist- 
sjuksköterskeexamina inom områden som akutsjukvård, psykiatrisk 
vård, distrikt, ögonsjukvård samt vård av barn och ungdom.
Sektionen har ett omfattande urval av fristående kurser inom områden 
som Arbetsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Handikappvetenskap, 
Internationella relationer, Kulturgeografi, Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Omvårdnad, Sociologi, Statsvetenskap, 
Socialt arbete, Pedagogik och Psykologi (allmän och inriktning idrott).    
    De flesta ämnen erbjuder kurser upp till magisternivå.
Forskningen är en stor och viktig del i sektionens verksamhet. Vi 
eftersträvar ett dynamisk forskningsklimat med starka kopplingar till 
studenterna och grundutbildningen. Forskningen bedrivs ofta i 
tvärvetenskapliga projekt tillsammans med högskolans övriga 
sektioner samt i nätverk med nationella och internationella aktörer.

Sidansvarig: Theres Erixon Sidan uppdaterad 2012-02-16

http://www.hh.se/hos.288.html
http://www.hh.se/hos.288.html
http://www.hh.se/hos/utbildning.290.html
http://www.hh.se/hos/utbildning.290.html
http://www.hh.se/hos/student.292.html
http://www.hh.se/hos/student.292.html
http://www.hh.se/hos/forskning.291.html
http://www.hh.se/hos/forskning.291.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen.412.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen.412.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/sektionsstyrelsehos.1917.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/sektionsstyrelsehos.1917.html
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FlistGroup.asp%3FID%3D5&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FlistGroup.asp%3FID%3D5&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/hos/omsektionen/ledningochadministration.3596.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/ledningochadministration.3596.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/webbkarta.289.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/webbkarta.289.html
http://www.hh.se/hos/kontaktaoss/harfinnsvi.414.html
http://www.hh.se/hos/kontaktaoss/harfinnsvi.414.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/expeditionhalmstad.3430.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/expeditionhalmstad.3430.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/expeditionvarberg.3779.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/expeditionvarberg.3779.html
http://www.hh.se/hos/kontaktaoss.413.html
http://www.hh.se/hos/kontaktaoss.413.html
http://www.hh.se/hos/utbildning.290.html
http://www.hh.se/hos/utbildning.290.html
http://www.hh.se/hos/student.292.html
http://www.hh.se/hos/student.292.html
http://www.hh.se/utbildning/arstudent/webbtjanster/studentportal.10264.html
http://www.hh.se/utbildning/arstudent/webbtjanster/studentportal.10264.html
http://www.hh.se/hos/forskning.291.html
http://www.hh.se/hos/forskning.291.html
http://www.hh.se/hos/forskning/forskarevidsektionenforhalsaochsamhalle.1980.html
http://www.hh.se/hos/forskning/forskarevidsektionenforhalsaochsamhalle.1980.html
http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforstudieravpolitikkommunikationochmediercpkm.389.html
http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforstudieravpolitikkommunikationochmediercpkm.389.html
http://www.hh.se/hos/forskning/samhallsforandringlarandeochsocialarelationerslsr.1233.html
http://www.hh.se/hos/forskning/samhallsforandringlarandeochsocialarelationerslsr.1233.html
http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforforskningomvalfardhalsaochidrottcvhi.6117.html
http://www.hh.se/hos/forskning/centrumforforskningomvalfardhalsaochidrottcvhi.6117.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan/samverkansgruppenhos.7881.html
http://www.hh.se/hos/samverkan/samverkansgruppenhos.7881.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/samverkan.395.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/webbkarta.289.html
http://www.hh.se/hos/omsektionen/webbkarta.289.html
http://www.hh.se/hos.288.html?state=showCreateMessage&contactPage=4.70cf2e49129168da0158000152744&sv.url=12.70cf2e49129168da0158000154629#Kontakt
http://www.hh.se/hos.288.html?state=showCreateMessage&contactPage=4.70cf2e49129168da0158000152744&sv.url=12.70cf2e49129168da0158000154629#Kontakt
http://www.hh.se/hos/omsektionen.412.html?state=showCreateMessage&contactPage=4.70cf2e49129168da015800091461&sv.url=12.70cf2e49129168da0158000154629#Kontakt
http://www.hh.se/hos/omsektionen.412.html?state=showCreateMessage&contactPage=4.70cf2e49129168da015800091461&sv.url=12.70cf2e49129168da0158000154629#Kontakt


Utbildningsutbud - Sektionen för Hälsa och Samhälle, HOS
Välkommen till våra sidor som presenterar sektionens utbildningar. 
Nedan finner du länkar till ansökan för de program och kurser som ges 
här på sektionen för hälsa och samhälle.
Under student till vänster hittar du matnyttig information vare sig du är 
student hos oss just nu eller funderar på att bli det.
 • Program som sektionen ger hösterminen 2012
 • Kurser som sektionen ger hösterminen 2012

Sidansvarig: Theres Erixon Sidan uppdaterad 2012-02-16

Sökresultat program: 18 träffar
Start Höstterminen 2012
Arbetsvetenskapligt program 180 hp
Hälsopedagogiskt program 180 hp
Idrottsvetenskapligt program 180 hp
Magisterprogram i arbetsvetenskap 60 hp
Magisterprogram i handikappvetenskap Distans (Campus) 60 hp
Magisterprogram i sociologi 60 hp
Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans (Campus) 120 hp
Medier och kommunikation i teori och praktik 180 hp
Professionellt idrottsutövande - inriktning golf 120 hp
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
Sjuksköterskeprogrammet (Varberg) 180 hp
Socialpsykologiskt program 180 hp
Socialt arbete - ledning och organisering 180 hp
Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp
Specialisering inom ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Distans 
(Campus) 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 
Distans (Campus) 60 hp
Statsvetenskapligt program med inriktning mot politisk 
kommunikation 180 hp
Sidansvarig: Stefan Hallstedt Sidan uppdaterad 2012-01-19

Forskning vid Sektionen för hälsa och samhälle
 • HOS
 ◦ Utbildning
 ◦ Student
 ◦ Forskning
 ▪ Forskare vid Sektionen för hälsa och samhälle
 ▪ Centrum för forskning om välfärd, hälsa och 

idrott (CVHI)
 ▪ Centrum för studier av politik, kommunikation 

och medier (CPKM)
 ▪ Samhällsförändring, lärande och sociala 

relationer (SLSR)
 ▪ Forskarskola entreprenörskap - hälsa
 ◦ Samverkan
 ◦ Om sektionen
 ◦ Kontakta oss

    Vid Sektionen för Hälsa och Samhälle forskar vi om samhällsveten-
skap, beteendevetenskap och vård.
   Forskningen på sektionen bedrivs främst i tre större forsknings-
miljöer. Här förenas olika ämnen i projekt för att möta forsknings-
intressen från samhällets olika sektorer.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott
Centrum för studier av politisk kommunikation och media
Samhällsförändring, lärande och sociala relationer
Forskare vid Sektionen för hälsa och samhälle

Sidansvarig: Helena Andin Wickström Sidan uppdaterad 2012-02-06
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Sektionen för informationsvetenskap, data– och 
elektroteknik (IDE)

 • IDE
 ◦ Händer på IDE
 ◦ Lediga anställningar
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Forskarutbildning
 ◦ Publikationer (eng)
 ◦ Expeditionen
 ◦ Om sektionen
 ▪ Sektionsstyrelse IDE
 ▪ Personal
 ▪ Webbkarta
 ▪ Ledning och administration
 ▪ CC-lab
 ▪ IS-lab
 ▪ MI-lab
 ▪ MPE-lab
 ◦ Personal
 ◦ Kontakta oss

    Vi erbjuder utbildning och bedriver forskning inom ovan nämnda 
huvudområden.
    Vi är en forskningsintensiv enhet och forskning bedrivs inom 
områdena på CC-lab,  IS-lab,  MI-lab och MPE-lab. Tillsammans 
bildar forskningen på dessa lab. högskolans forskning om inbyggda 
och intelligenta system - EIS Halmstad Embedded and Intelligent 

Systems research.

Goda nyheter!
   Vetenskapsrådet har beviljat oss 2 460 000 kr för projekt "Skala, 
orientering och belysning invariant kodning och avkodning - En studie 
om invarianta visuella koder" över fyra år. Projektledare är professor 
Josef Bigun.
    Vetenskapsrådet har också beviljat oss 2 850 000 kr för projekt 
"Nanotrådsbaserade detektormatriser för IR-avbildning" över fyra år. 
Projektledare är professor Håkan Pettersson.
    National Science Foundation i USA har beviljat Professor Walid 
Taha finansiering till ett projekt "Accelerating robotic innovation" 
tillsammans med Rice University och Texas A&M University i Texas. 
Finansieringen uppgår till USD 1.8 miljoner över fyra år.
    Länk till mer information om projektet (på engelska).
KK-profilen CAISR startar med en beviljad finansiering på drygt 36 
mkr  över 8 år från KK-stiftelsen.
    KK-profilen CERES har fått en uppföljare: CERES+ som har blivit 
beviljad 10 mkr över 2 år från KK-stiftelsen.

    I vårt utbildningsutbud hittar du program och fristående kurser inom 
huvudområdena. Vi ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
numer också på forskarnivå med rätt att examinera doktorer.
Sektionens verksamhetsområden når du härifrån. I vänstermarginalen 
finns länkar till information kring våra utbildningar, vår forskning och 
samverkan. 
    Under första året på några av våra program så har du möjlighet att 
söka Arbetsplatsförlagd utbildning (AFU).
    En stor andel av personalen på IDE har sitt ursprung i andra länder. 
För närvarande finns 17 nationer representerade.
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   IDE-sektionen finns i hus B, C, D, E och F
Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad
    Vill du ha en mer allmän information om högskolans organisation, 
utbildningsutbud eller arbete så hittar du det under rubrikraden högst 
upp på sidan.
Länk till campuskarta

Webbkarta IDE 
Sidansvarig: Eva Nestius Sidan uppdaterad 2012-02-07

Om IDE-sektionen

(This page in English)
IDE-sektionen är den mest forskningsintensiva sektionen vid 
Högskolan i Halmstad. Inom IDE-sektionen bedrivs forskning och 
undervisning inom datorteknik, datalogi, datakommunikation, 
elektroteknik, bildanalys, mekatronik, fotonik, realtidssystem, 
signalanalys, fysik, intelligenta system, matematik och informatik.
Sektionen har ca 85 anställda. En stor andel av sektionens personal har 
sitt ursprung i andra länder. För närvarande finns 19 nationaliteter 
representerade.
IDE-sektionen är organiserad i 4 lab. Varje lab ansvarar för forskning 
och utbildning inom sitt område. De fyra labben är:
 • CC-lab  (Computing and Communication)
 • IS-lab (Intelligent Systems)
 • MI-lab (Man and Information technology)
 • MPE-lab (Mathematics, Physics and Electrical engineering)
Du ser var vi finns på campus om du klickar på: karta över campus.

Sidansvarig: Eva Nestius Sidan uppdaterad 2010-07-05

Utbildning
 ◦ Utbildning
 ▪ Vill bli student
 ▪ Är student
 ▪ CISCO Networking Academy

    Välkommen till sidorna som presenterar IDE-sektionens 
utbildningar.
    Under Är student i menyn till vänster finns information till dig som 
redan är student på IDE, till exempel våra kurs- och programhemsidor, 
kursplaner med mera.
   Under Vill bli student i menyn till vänster hittar du matnyttig 
information om det mesta du behöver veta som blivande student hos 
oss på IDE. Nedan finner du länkar till ansökan för de program och 
kurser som ges på Högskolan i Halmstad.
 • Sök program som Högskolan ger
 • Sök fristående kurser som Högskolan ger

Sidansvarig: Jessika Andersson Sidan uppdaterad 2011-10-20

Forskning
 • IDE
 ◦ Händer på IDE
 ◦ Lediga anställningar
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ▪ EIS seminarier
 ▪ Publikationer (eng)
 ▪ CERES - Centrum för forskning om inbyggda 

system
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 ▪ ELLIIT
 ▪ G-EIS
 ▪ HCH - Hälsoteknikcentrum Halland
 ▪ Strategiska tjänster
 ▪ Laboratoriet för intelligenta system
 ▪ MI-lab
 ▪ MPE-lab (eng)
 ▪ e-lab
 ▪ Rydberglaboratoriet
 ▪ Stellarium
 ◦ Forskarutbildning
 ◦ Publikationer (eng)
 ◦ Expeditionen
 ◦ Om sektionen
 ◦ Personal
 ◦ Kontakta oss

EIS - Halmstad Embedded and Intelligent Systems research
Högskolans forskning om inbyggda och intelligent system

    IDE-sektionen är en forskningsintensiv enhet och forskning bedrivs 
inom områdena
 • Inbyggda system på CC-lab med kompetens inom 

datorarkitektur, datakommunikation, datornätverk, datalogi och 
inbyggda system

 • Intelligenta system på IS-lab med kompetens inom bildanalys, 
bioinformatik, läraktiga system, mekatronik och signalanalys.

 • Innovativ IT-användning på MI-lab med kompetens inom 
informatik

 • Tillämpad matematik och fysik på MPE-lab med kompetens 
inom elektronik, fysik och matematik

    Tillsammans bildar dessa områden högskolans forskning om 
inbyggda och intelligenta system - EIS Halmstad Embedded and 
Intelligent Systems research.
    Målet för EIS är att tillhandahålla och ta fram kunskap (lösningar, 
teorier, metoder, verktyg) som är relevant för skapandet av innovativa 
IT-baserade produkter och tjänster - från möjliggörande tekniker, via 
systemlösningar och tillämpningar, till värdeskapande IT-användande.         
Med detta avser vi att bidra till att stärka svensk industris 
konkurrenskraft.
    Med de sammanslagna kompetenserna inom EIS vill vi attrahera 
nya partners och nya, större projekt som kräver såväl detaljkunskap 
som helhetsbild. 
    Expempel på detta är lågförbrukande (energi) tekniker för radio och 
kommunikation, som förenar såväl inbyggda system som elektronik 
och nanoteknik. 
    Ett annat exempel är intelligenta fordon som förenar kunskap om 
sensorer, om inbyggda system och om självorganiserande system. 
Ett tredje exempel är nästa generations radarsystem för vilka 
systemlösningar baserade på ny möjliggörande beräknings- och 
kommunikationsteknik tas fram. 
   Ett fjärde exempel är IT-användning för t.ex. turistupplevelser, som 
kombinerar kunskap om inbygga system (t.ex. mobiltelefoner), 
intelligenta system (för kundprofilering) och informatik 
(användaraspekten).
 • EIS ska vara en internationellt erkänd forskningsmiljö med 

utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå.
 • EIS ska kännetecknas av välutvecklade forskningssamarbeten 

med näringsliv och offentlig sektor.
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 • EIS ska vara en ledande miljö, en excellensmiljö, inom 
inbyggda och intelligenta system i Europa.

EIS styrgrupp:
Ordförande: Magnus Jonsson, professor
Veronica Gaspes, universitetslektor
Magnus Hållander, projektledare
Magnus Larsson, sektionschef
Eva Nestius, forskningsadm.
Håkan Pettersson, professor 
Thorsteinn Rögnvaldsson, professor
Bertil Svensson, professor 
Antanas Verikas, professor
Maria Åkesson, universitetslektor

Forskarutbildning i informationsteknologi

Informationsmaterial om:
Informationsteknologi - EIS
Innovationsvetenskap - CIEL
Hälsovetenskap - CVHI
Högskolans forskningsstrategi 2008-2012 (pdf, 3 MB)

Sidansvarig: Eva Nestius Sidan uppdaterad 2012-02-16

Sektionen för lärarutbildning

 • LUT
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ◦ Samverkan
 ◦ Student
 ◦ Om sektionen
 ▪ Sektionsstyrelse LUT
 ▪ Lärarutbildningsnämnd
 ▪ Webbkarta
 ▪ Personal
 ◦ Kontakta oss

    Sektionen för lärarutbildning (LUT) erbjuder grundutbildning för 
dig som vill bli lärare. Utbildningen präglas av teori och praktik där 
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) liksom de praktiska 
inslagen i den högskoleförlagda delen av utbildningen har stor 
betydelse.

   Vi erbjuder följande ingångar på lärarutbildningen:
 • Förskollärarutbildning
 • Grundlärarutbildning
 • Ämneslärarutbildning

   Lärarutbildningen satsar också på utbildningsvetenskaplig forskning 
för att skapa förutsättningar för förbättrad kvalitet inom 
lärarutbildningen.
    Lärarutbildningens forskningsmiljö (FULL)  bedriver i huvudsak 
forskning inom följande områden:
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 • Ämnesdidaktisk forskning
 • Praxisnära forskning
 • Forskning om förskola, skola och omvärld

    Dessutom arbetar vi för att utveckla regional samverkan inom 
området förskola, skola och utbildning.
Vi har omfattande verksamhet för fortbildning av yrkesverksamma 
lärare och förskollärare som organiseras av Regionalt 
utvecklingscentrum (RUC).

Webbkarta LUT 
Sidansvarig: Karolina Nilsson Sidan uppdaterad 2012-02-06

Om sektionen
    Sektionen för lärarutbildning har 35 anställda och ca 600 
heltidsstudenter.

Ledning och administration
Sektionschef 
Lisbeth Ranagården
Lärarutbildningsnämndens ordförande 
Pernilla Nilsson
Utbildningsledare
Ingrid Nilsson
Intendent och ekonomiansvarig
Marie Larsson
VFU-samordnare och IPS-ansvarig 
Gun Wedding
VFU-ledare
Förskola -  Yvonne Hildingsson
Förskoleklass och grundskola åk 1-6 -  Eva Hansson

Grundskola åk 7-9 och gymnasieskolan - Ewa Wictor
Internationell samordnare
Monica Eklund
Regionalt utvecklingscentrum (RUC)
Utvecklingsledare - Håkan Cajander
RUC-samordnare - Ulla Palmqvist
Informationsansvarig 
Karolina Nilsson
Jessica Hietasaari Andersson (tjl)
Institutionssekreterare 
Pia Brandt
Marita Gustafsson
Monika Kulhanek

Utbildningsledare
Förskollärarexamen
Marie-Heléne Zimmerman Nilsson
Grundlärarexamen
Ann-Christine Wennergren
Ämneslärarexamen
Pernilla Nilsson

Inriktningsansvariga på lärarprogrammet
Barn och matematik/naturorienterade ämnen
Pernilla Nilsson
Barn och natur
Pernilla Nilsson
Barns lek och rörelse 
Lars Kristén
Barns språk och skapande processer
Ingrid Nilsson

http://www.hh.se/lut/samverkan.814.html
http://www.hh.se/lut/samverkan.814.html
http://www.hh.se/lut/samverkan.814.html
http://www.hh.se/lut/samverkan.814.html
http://www.hh.se/lut/omsektionen/webbkarta.812.html
http://www.hh.se/lut/omsektionen/webbkarta.812.html
http://www.hh.se/lut.266.html?state=showCreateMessage&contactPage=4.70cf2e49129168da0158000152406&sv.url=12.70cf2e49129168da0158000154629#Kontakt
http://www.hh.se/lut.266.html?state=showCreateMessage&contactPage=4.70cf2e49129168da0158000152406&sv.url=12.70cf2e49129168da0158000154629#Kontakt
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DDAEF9B71-1125-4476-95D7-C9E10C9FA33B&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DDAEF9B71-1125-4476-95D7-C9E10C9FA33B&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D5FDC2524-5607-40BB-93AE-F14462A9A4F5&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D5FDC2524-5607-40BB-93AE-F14462A9A4F5&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DB21CEB09-277A-415C-ADF9-0DD1A4D98FFC&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DB21CEB09-277A-415C-ADF9-0DD1A4D98FFC&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DA02E293B-63E8-4F76-9A42-D205222B89D7&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DA02E293B-63E8-4F76-9A42-D205222B89D7&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DC47DA2A1-3D91-4A91-BC1D-E59B792739D7&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DC47DA2A1-3D91-4A91-BC1D-E59B792739D7&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D36C14FAA-F219-4AC2-875B-0D11DA4B2DDB&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D36C14FAA-F219-4AC2-875B-0D11DA4B2DDB&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D8BF84E0C-6800-401F-AB12-11B5CFDBFAE0&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D8BF84E0C-6800-401F-AB12-11B5CFDBFAE0&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DE9EC215F-1158-43E2-8D16-F248425F9437&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DE9EC215F-1158-43E2-8D16-F248425F9437&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D0866217F-148D-41C2-9DA5-929F9A891150&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D0866217F-148D-41C2-9DA5-929F9A891150&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DD391CAD2-1EC7-4069-862C-13FDC292D141&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DD391CAD2-1EC7-4069-862C-13FDC292D141&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D6DAAB9AD-8E3B-4394-890B-1AFDC0C83022&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D6DAAB9AD-8E3B-4394-890B-1AFDC0C83022&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
mailto:Karolina.Nilsson@hh.se
mailto:Karolina.Nilsson@hh.se
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DD5811946-5D7B-4BE0-94D1-3C5CC31FAC60&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DD5811946-5D7B-4BE0-94D1-3C5CC31FAC60&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D999A4EBB-6F06-4C45-B433-F531C6A44725&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D999A4EBB-6F06-4C45-B433-F531C6A44725&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D20204339-6C51-45BB-AEDC-EBF9897386D3&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D20204339-6C51-45BB-AEDC-EBF9897386D3&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D834E7324-FCBE-480B-A3DA-588648410FBB&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D834E7324-FCBE-480B-A3DA-588648410FBB&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D638ED9B7-4CA5-4E7C-B1A7-72848AD55183&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D638ED9B7-4CA5-4E7C-B1A7-72848AD55183&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D751FE5C9-E1B8-414E-8BCB-C09AD24B75D9&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog/sokipersonalkatalog.2638.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D751FE5C9-E1B8-414E-8BCB-C09AD24B75D9&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066806
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D751FE5C9-E1B8-414E-8BCB-C09AD24B75D9&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D751FE5C9-E1B8-414E-8BCB-C09AD24B75D9&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D751FE5C9-E1B8-414E-8BCB-C09AD24B75D9&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D751FE5C9-E1B8-414E-8BCB-C09AD24B75D9&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D0CBD5BA9-769F-4E74-A565-AC9D1EDAE791&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3D0CBD5BA9-769F-4E74-A565-AC9D1EDAE791&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DB21CEB09-277A-415C-ADF9-0DD1A4D98FFC&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810
http://www.hh.se/omwebbplatsen/sokpawebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603173856%2Fse_proxy%2FshowPerson.asp%3Fid%3DB21CEB09-277A-415C-ADF9-0DD1A4D98FFC&sv.url=12.70cf2e49129168da015800066810


Biologi: naturens samband
Pernilla Nilsson
Engelska
Anna Fåhraeus
Historia
Karl-Gunnar Hammarlund
Idrott och hälsa
Lars Kristén
Lek, rörelse, idrott och hälsa
Lars Kristén
Kemi
Pernilla Nilsson
Matematik
Per-Sverre Svendsen
Naturvetenskap, människa och miljö
Pernilla Nilsson
Psykologi
Hansi Hinic
Religionsvetenskap
Heike Peter
Samhällskunskap med medievetenskap
Jörgen Johansson
Språk, kommunikation och skapande processer
Ingrid Nilsson
Svenska: språk, kultur och litteratur
Linnea Gustafsson
Utbildningsvetenskap (Auo)
Ingrid Nilsson
Lärarpersonal

Sidansvarig: Karolina Nilsson Sidan uppdaterad 2012-01-17

Utbildning

- Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Lärarprogrammet 2012/13
    På Sektionen för lärarutbildning (LUT) vid Högskolan i Halmstad 
erbjuder vi Förskollärarutbildning, Grundlärarutbildning och 
Ämneslärarutbildning. För att se vilka ingångar som erbjuds klicka här
Vi erbjuder också  fristående kurser, lärarfortbildning samt 
uppdragsutbildning.

Fristående kurser
    LUT erbjuder fristående kurser samt kurser för internationella 
studenter: International Teacher Education Studies.

Uppdragsutbildning och lärarfortbildning
    Uppdragsutbildningar ges också på LUT, och Regionalt 
utvecklingscentrum (RUC) erbjuder fortbildningskurser för lärare 
inom Lärarlyftet och Förskolelyftet.

   Om du vill bli student på vår sektion kan du läsa mer om våra 
program och kurser under "Vill bli student" i vänstermenyn.
   Är du redan student på LUT finns det mycket nyttig information att 
hitta under "Är student" i vänstermenyn.

Sidansvarig: Karolina Nilsson Sidan uppdaterad 2011-11-10
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Forskning vid sektionen för lärarutbildning
 • LUT
 ◦ Utbildning
 ◦ Forskning
 ▪ Forskning om utbildning och lärande inom 

lärarutbildningen (FULL)
 ▪ Forskningsrapporter och publikationer
 ▪ Forskare inom forskningsmiljön
 ▪ Seminarier inom forskningsmiljön
 ▪ Nationella Lic-forskarskolan, LicFontD
 ◦ Samverkan
 ◦ Student
 ◦ Om sektionen
 ◦ Kontakta oss

    Professor Claes Ericsson är forskningsledare inom forskningsmiljön 
på sektionen för lärarutbildning.
    Det övergripande ansvaret för forskning inom lärarutbildningen har 
Lärarutbildningsnämnden.
    Läs mer om forskningsmiljöns verksamma forskare, 
forskningsrapporter och andra publikationer, och planerade 
forskningsseminarier via länkarna i vänstermenyn.
    Forskarna inom forskningsmiljön Forskning om utbildning och 
lärande inom lärarutbildningen (FULL)

Sidansvarig: Karolina Nilsson Sidan uppdaterad 2011-06-29
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Högskolan i Skövde 
Box 408 541 28 SKÖVDE 
Tfn: 0500-44 80 00 Fax: 0500-41 63 25 
E-post: info@his.se 
Webb: http://www.his.se/ 

Tänk stort, tänk litet - tänk nytt
 • Högskolan
 ◦ Campuskarta
 ◦ Högskolerestaurang
 ◦ Jämställdhet och mångfald
 ◦ Konst på Högskolan
 ◦ Kontakt
 ◦ Korta fakta och årsredovisningar
 ◦ Krishantering på Högskolan
 ◦ Kvalitetsarbete
 ◦ Lediga anställningar
 ◦ Nyhetsbrev
 ◦ Organisation
 ▪ Högskolans förvaltning
 ▪ Högskoleledningen
 ▪ Institutioner
 ▪ Lärarutbildningsportalen
 ▪ Nämnder, råd och andra organ
 ▪ Styrelsen
 ◦ Rektor
 ◦ Styrdokument
 ◦ Öppettider

    Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med 
högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från 
verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra 
studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål 
genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten 
med omvärlden och tar väl hand om våra studenter. 
 
Unik kunskap
    Du kan få en utbildning till produktionstekniker med rätt kompetens 
för näringslivets behov. Här finns också Sveriges spelcentrum, 
studenter från våra dataspelsutbildningar kammar hem pris efter pris i 
nationella och internationella tävlingar. Inom naturområdet får du 
kunskaper som kan leda till framtidens medicinska lösningar. Och vi är 
unika i Europa med vårt program Psykologisk coach där våra lärare 
förutom undervisning ägnar sig åt internationellt erkänd forskning. 
 
Arbetslivet nära
    Genom mentorskapsprogram, exjobbsexpo och flera andra 
intressanta aktiviteter för våra studenter får du möjligheten att under 
studietiden knyta värdefulla kontakter med arbetslivet som ger dig 
försprång på arbetsmarknaden.
    Är du redan ute på arbetsmarknaden finns stora möjligheter till 
kompetensutveckling. Du har också möjlighet att få skräddarsydda 
utbildningar till dig och dina medarbetare.
 
Trivs och gör skillnad
   Studier och karriär i alla ära. Det finns annat som är viktigt också – 
att trivas till exempel. Att det finns mer än 10 000 studenter sätter så 
klart färg på Skövde. Högskolan i Skövde har ett nära samarbete med 
Skövde kommun för att skapa en trivsam miljö för dig både i och 
utanför skolan. 

Uppdaterad: 2012-02-02
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Organisation
    Högskolan leds av en styrelse och rektor. Styrelsen svarar för att 
Högskolan fullgör sina uppgifter som myndighet. Rektor är den 
verkställande ledningen under styrelsen. Till sitt stöd har rektor en stab 
där även rektors ersättare, prorektor ingår. 
    Vid Högskolan finns två fakultetsnämnder som har det övergripande 
ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning inom sina 
områden. Fakultetsnämnden för lärande, hälsa och samhälle (LHS-
nämnden) ansvarar för områdena lärarutbildning, omvårdnad och 
folkhälsovetenskap samt samhällsvetenskap. Fakultetsnämnden för 
teknik och natur (TN-nämnden) ansvarar för områdena 
informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och naturvetenskap.
    Högskolans operativa verksamhet är organiserad i tre tematiska 
institutioner: Institutionen för kommunikation och information, 
Institutionen för teknik och samhälle, samt Institutionen för vård och 
natur.
    Högskolans förvaltning består av sex avdelningar.
Mer information om våra institutioner och vår förvaltning finns i 
menyn till vänster.  

Uppdaterad: 2012-02-13
Sidansvarig: Externa relationer och kommunikation

Institutioner
Högskolan i Skövde har tre tematiska institutioner.

Kommunikation och information
Här ingår följande områden:
 • datavetenskap
 • språk
 • humaniora
 • pedagogik

Teknik och samhälle
Här ingår följande områden:
 • Teknik
 • Ekonomi
 • Socialpsykologi

Vård och natur
Här ingår följande områden:
 • hälso- och vårdvetenskap
 • naturvetenskap

Uppdaterad: 2012-02-08
Sidansvarig: Externa relationer och kommunikation
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Institutionen för kommunikation och information

Kommunikation och information
 ◦ Mer om IKI
 ◦ Forskning på IKI
 ◦ Vi Lär

    Kommunikation och information är det tematiska namnet för studier 
av människan, informationsteknik och relationen mellan människa och 
datorbaserad teknik.
    Inom vår institution hittar du ämnesområdena datavetenskap, 
pedagogisk vetenskap och humaniora. Variationerna rör människan 
som språklig och kommunicerande varelse i förhållande till den senast 
utvecklade tekniken, olika aspekter av lärande samt olika kulturytt-
ringar från äldsta tiders bevarade filosofiska och litterära skrifter till 
våra dagars digitala medier. 
 Mer information om IKI

Utbildning på IKI
    Institutionen erbjuder en rad olika utbildningprogram och många 
fristående kurser. Vad du än väljer att läsa erbjuds du en gedigen 
utbildning som gör dig väl förberedd för arbetslivet.
Utbildningsprogram på IKI
Kurser på IKI
Ämnen

Forskning på IKI
    Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad mot utveckling 
och användning av avancerade informationstekniska system och 
modeller inom många olika användningsområden. Institutionen för 

information och kommunikation har forskare inom flera områden, 
bland annat Informationsteknologi. 
 Läs mer om vår forskning

Personal på IKI
    Institutionen för information och kommunikation har ca 160 
medarbetare. Allt från lärare och professorer, lektorer och adjunkter till 
forskningsassistenter. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för 
kunskap och kommunikation i alla former. Vill du komma i kontakt 
med någon av oss eller är du intresserad av att jobba i vår organisation 
ska du gå vidare via länkarna nedan.
 Personal på IKI
 Lediga anställningar  

Uppdaterad: 2011-11-15 Sidansvarig: Elisabeth Insulander

Utbildning
 • Utbildning
 ◦ Anmälan
 ◦ Antagning
 ◦ Att studera på HS
 ◦ Beställ utbildningskatalog
 ◦ Distansutbildning
 ◦ Hitta utbildning
 ▪ Detaljerad sökning
 ◦ Högskoleprovet
 ◦ Intresseområden
 ◦ Kompetensutveckling
 ◦ Nystart
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 ◦ Studentliv
 ◦ Studievägledning
 ◦ Ämnesbeskrivningar
 • Startsida
 • Utbildning
 • Hitta utbildning
 • Sökresultat

Utbildningsprogram
B
Beslutsfattandets verktyg, teorier och tillämpningar - magisterprogram 
60 hp
Beslutsfattandets verktyg, teorier och tillämpningar - masterprogram 
120 hp

D
Dataspelsutveckling - ljud/musik 180 hp
Dataspelsutveckling - ljud/musik 180 hp
Dataspelsutveckling - design 180 hp
Dataspelsutveckling - Game Writing 180 hp
Dataspelsutveckling - grafik 180 hp
Dataspelsutveckling - grafik 180 hp
Dataspelsutveckling - grafik 180 hp
Dataspelsutveckling - programmering 180 hp
Datavetenskap - inriktning systemutveckling 180 hp
I
Informationsteknologi med inriktning mot Web Computing - 
magisterprogram 60 hp
Informationsteknologi med inriktning mot Web Computing - 
masterprogram 120 hp

K
Kognitionsvetenskapligt program 180 hp
Kognitionsvetenskapligt program 180 hp

M
Medier, estetik och berättande - magisterprogram 60 hp
Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi 180 hp
Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram 60 hp

N
Nätverks- och systemadministration 120 hp
Nätverks- och systemadministration 180 hp

P
Pedagogik - magisterprogram 60 hp
Psykologisk coach 180 hp

S
Serious Games - magisterprogram 60 hp
Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence 180 hp
Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management 180 
hp

V, W
 Webbutvecklare - programmering 180 hp
Y
Yrkeslärarprogrammet 90 hp
Yrkeslärarprogrammet 90 hp
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Forskning på IKI
    Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad mot utveckling 
och användning av avancerade informationstekniska system och 
modeller inom många olika användningsområden. Institutionen för 
information och kommunikation har forskare inom flera områden, 
bland annat Informationsteknologi.
   Här hittar du länkar till alla våra intressanta forskningsgrupper och 
projekt.

Forskningscentrum för Informationsteknologi
Information Systems (in English)
Distributed Real-time Systems
Cognition & Interaction Lab (in English)
InGaMe Lab
Software Systems (in english)
Skövde Artificial Intelligence Lab (in English)

Informationsfusion
Informationsfusion

Övrig forskning
Lärarutbildningen
Kognitiv neurovetenskap

Uppdaterad: 2012-02-08  Sidansvarig: Elisabeth Insulander

Institutionen för teknik och samhälle

Teknik och samhälle
 ◦ Mer om ITS
 ◦ Forskning på ITS
 ◦ Nordic workshop
 ◦ Workshop on Sociological Social Psychology
 ◦ Rapport - Medarbetarskap på 60 minuter

    Det övergripande temat för vår institution är samverkan mellan 
tekniken och samhället. Här finns de tre avdelningarna teknik, 
ekonomi och socialpsykologi. Idén är starka ämnen som tillsammans 
bidrar till att utveckla spännande och gränsöverskridande utbildningar 
och forskning.

Institutionens avdelningar
Teknik
Automatiseringsteknik
Elektroteknik
Integrerad produktutveckling
Maskinteknik

Ekonomi
Företagsekonomi
Industriell ekonomi
Juridik
Logistik
Nationalekonomi
Statistik
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Socialpsykologi
Socialpsykologi
Statsvetenskap/kunskap

Uppdaterad: 2012-02-08 Sidansvarig: Jessika Torheden

Forskning på ITS
   Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad mot utveckling 
och användning av avancerade informationstekniska system och 
modeller inom många olika användningsområden. Institutionen 
för teknik och samhälle har forskare inom flera områden.
    Nedan hittar du länkar till våra intressanta forskningsgrupper och 
projekt.

Forskningscentrum för Virtuella system
Företagsekonomi
Socialpsykologi
All forskning på högskolan i Skövde

Uppdaterad: 2012-02-14 Sidansvarig: Jessika Torheden

Institutionen för vård och natur

Vård och natur
 ◦ Mer om IVN
 ◦ Forskning inom IVN
 • Startsida
 • Högskolan
 • Organisation
 • Institutioner
 • Institutionen för vård och natur

    På Institutionen för vård och natur finner du bland annat ämnena 
biomedicin, biologi och omvårdnad.
    Vi har nära kontakter med verksamhet inom vår profession genom 
forskning och uppdragsutbildning. Detta avspeglar sig på våra 
utbildningar vare sig det gäller utbildningsprogram eller fristående 
kurser inom det livslånga lärandet.  
 Mer information om IVN

Utbildning på IVN
    Institutionen erbjuder en rad olika utbildningprogram och många 
fristående kurser. Vad du än väljer att läsa erbjuds du en gedigen 
utbildning som gör dig väl förberedd för arbetslivet.
  Utbildningsprogram på IVN
 Kurser på IVN 
 Ämnen 

Forskning på IVN
Institutionen för vård och natur har forskare inom flera områden, bland 
annat Systembiologi och folkhälsa.
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 Läs mer om vår forskning

Personal på IVN
    Institutionen för vård och natur har ca 130 medrbetare. Allt från 
lärare och professorer till administrativ personal.Gemensamt för oss 
alla är att vi brinner för kunskap inom våra områden. Vill du komma i 
kontakt med någon av oss eller är du intresserad av att jobba i vår 
organisation ska du gå vidare via länkarna nedan.
 Personal på IVN

Uppdaterad: 2011-08-23
Sidansvarig: Externa relationer och kommunikation

Utbildning
 • Utbildning
 ◦ Anmälan
 ◦ Antagning
 ◦ Att studera på HS
 ◦ Beställ utbildningskatalog
 ◦ Distansutbildning
 ◦ Hitta utbildning
 ▪ Detaljerad sökning
 ◦ Högskoleprovet
 ◦ Intresseområden
 ◦ Kompetensutveckling
 ◦ Nystart
 ◦ Studentliv
 ◦ Studievägledning
 ◦ Ämnesbeskrivningar

Utbildningsprogram
B
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Bioinformatik - magisterprogram 60 hp
Biomedicin - magisterprogram 60 hp
Biomedicinprogrammet 180 hp

E
Ekologiprogrammet 180 hp

H
Hälsocoach 120 hp
Hälsocoach 120 hp

M
Molekylärbiologi - magisterprogram 60 hp

N
Naturvetenskapligt och tekniskt basår 60 hp
Naturvetenskapligt och tekniskt basår 60 hp

S
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
Skolsköterskeprogrammet 60 hp
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska 75 hp
Systembiologi - masterprogram 120 hp
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Malmö högskola 
205 06 MALMÖ 
Tfn: 040-665 70 00 Fax: 040-665 70 10 
E-post: info@mah.se 
Webb: http://www.mah.se/

Om Malmö högskola
 • Profiler för utbildning och forskning
 • Malmö högskolas vision
 • Fakta och statistik
 • Så styrs Malmö högskola
 • Lokalfrågor
 • Internationalisering
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Kvalitetsarbete

    Malmö högskola är det lärosäte i landet som har största andelen 
kvinnliga professorer.
    Antalet studenter vid Malmö högskola har fördubblats sedan starten 
1998, nu studerar 24 000 studenter hos oss.
    Entreprenörskap som ämne förekommer på mer än 60 av 
högskolans utbildningar.

Funktioner & Tjänster
 • Hitta på högskolan
 • Malmö högskola på iTunes U
 • Hyr våra lokaler
 • Öppna evenemang
 • Publikationer och tidskrifter
 • Musik vid Malmö högskola

 • Platsannonser
 • Konferenser och seminarier
 • För media
 • Aktuella upphandlingar
Om...
 • Bibliotek och IT
 • Gemensam förvaltning
 • Hälsa och samhälle
 • Kultur och samhälle
 • Lärande och samhälle
 • Odontologiska fakulteten
 • Teknik och samhälle

Om Malmö högskola
    Utåtriktad, engagerad och nytänkande. 
Som vill vara aktiv och göra skillnad – och som genom sin utbildning 
lägger grunden för din framtida karriär.
    En samarbetspartner i landets, ja, kanske till och med Europas, mest 
spännande region. 
   Så vill jag, i korta ordalag, beskriva Malmö högskola. 

    Malmö högskola skapades sommaren 1998. På 
drygt ett decennium har vårt lärosäte växt till att bli landets största 
högskola med 1400 anställda och 25 000 studenter per år – varav 
många är framgångsrikt rekryterade från studieovana miljöer. Vår 
högskola kännetecknas i dag bland annat av öppen och inkluderande 
atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och 
tvärvetenskapliga utbildningar.       
    Vi som verkar på Malmö högskola lägger oss också vinn om att det 
ska vara korta avstånd mellan såväl student och lärare, utbildning och 
forskning som vår verksamhet och det omgivande samhället.
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Våra forskare kombinerar sin akademiska forskning med samarbete på 
bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av våra 
utbildningar innehåller verksamhetsförlagd utbildning, ”praktik”, och 
projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och 
framtida arbetsgivare i samhället.
    Vi ägnar mycket kraft åt att utveckla kvalitet och genomslag hos 
våra utbildningar – och vår forskning. Effekterna syns genom att 
högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela 
samhällssektorer och genom att en överväldigande majoritet av våra 
studenter etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen. 
Låter det intressant? 
    Du är alltid välkommen till oss på Malmö högskola – detta 
oberoende av om du vill börja studera, forska, arbeta som lärare eller 
administratör eller vill samarbeta med eller stödja oss.
Stefan Bengtsson
Rektor vid Malmö högskola

Profiler
Vid Malmö högskola kraftsamlar vi vår verksamhet till åtta profiler. 
Profilerna omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå samt forskning och samverkan. (All verksamhet vid 
högskolan ingår dock inte i en profil.)
 Högskolans aktuella profiler:
 • Biologiska gränsytor
 • Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
 • Idrott i förändring
 • Migrationsprofilen 
 • Nya medier
 • Oral hälsa
 • Urbana studier
 • Utbildningsvetenskap

 • Anmälan
 ◦ Program grundnivå
 ◦ Program avancerad nivå
 ◦ Kurser grundnivå
 ◦ Kurser avancerad nivå
 ◦ International Students
 ◦ Forskarutbildning
 • Studenter
 ◦ Studentportalen
 ◦ Hitta schema
 ◦ Bibliotek
 ◦ IT-support
 • Näringsliv & samhälle
 ◦ Samarbeta med forskare
 ◦ Samarbeta med studenter
 ◦ Skolutveckling
 ◦ Kompetensutveckling
 ◦ Entreprenörskap
 ◦ Utvärdering
 • International
 ◦ Prospective students
 ◦ Exchange students
 ◦ Scholarship
 • Fakulteter och områden
 ◦ Fakulteten för hälsa och samhälle
 ◦ Fakulteten för kultur och samhälle
 ◦ Fakulteten för lärande och samhälle
 ◦ Odontologiska fakulteten
 ◦ Teknik och samhälle
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Fakulteter och områden

Malmö högskolas verksamhet
Malmö högskolas verksamhet är indelad i fyra fakulteter och ett 
område.

Fakulteten för lärande och samhälle, som är en av de största 
lärarutbildningarna i Sverige, har sex olika institutioner: Barn-unga-
samhälle, Idrottsvetenskap, Individ och samhälle, Kultur-språk-medier, 
Natur-miljö-samhälle samt Skolutveckling och ledarskap.

På Kultur och samhälle hittar du institutionerna Globala politiska 
studier, SMS, K3 och Urbana studier samt Centrum för 
kompetensbreddning.

Fakulteten för Hälsa och samhälle har tolv enheter och på 

Odontologiska fakulteten finns 14 avdelningar.

På Teknik och samhälle finns ämnen som medverkar i 
flervetenskapliga utbildningar med målsättningen att integrera 
tekniska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

 • Är student på HS
 • Vill studera på HS
 • Forskning på HS
 • Samverkan och omvärld HS
 • Kvalitetsarbete på HS
 • Nyheter HS
 • Pressklipp HS
 
Hälsa och samhälle
...har ungefär 3000 studenter och 240 medarbetare. Fakulteten har 
rättighet att bedriva och examinera forskarutbildning.
Om Hälsa och samhälle

Utbildning
Vi har program och kurser inom omvårdnad, biomedicin, kriminologi, 
folkhälsa och socialt arbete. Många av dem leder till en yrkesexamen.
Läs mer om våra utbildningar
Utbildning i samverkan

Nya utbildningsprogram
Hög tid att planera för att plugga i höst!

Vi startar två nya utbildningsprogram. 
För dig som vill vässa din kompetens inom omvårdnad och för dig 
som vill jobba med och för människor med funktionshinder.
Omvårdnad, masterprogram
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
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Vill studera på HS
 • Fristående kurser
 • Programutbildningar på grundnivå
 • Programutbildningar på avancerad nivå
 • Fråga en student-Folkhälsovetenskap, Monika
 • Fråga en student - Kriminologiprogrammet, Rebecca
 • Fråga en student - Socionomutbildningen, Rikard
 • Fler killar

Programutbildningar grundnivå
På Hälsa och samhälle antas studenter till vissa program och kurser 
både höst och vår, vissa enbart till hösten eller våren.

Hösten 2012 erbjuds följande program på grundnivå
Ansökan öppnar 15 mars, senaste ansökan 15 april.

Läs mer på respektive program - öppnas i nytt fönster
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Folkhälsovetenskapliga programmet
 • Kriminologiprogrammet
 • Psykiatriskt omvårdnadsprogram
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet 

NYTT!
 • Socionomprogrammet
 • Äldrepedagogprogrammet

Samtliga program på Hälsa och samhälle

UTBILDNINGAR
 • Program - Grundnivå
 • Program - Avancerad nivå
 • Program - Gymnasienivå
 • Fristående kurser - Grundnivå
 • Fristående kurser - Avancerad nivå
 • Fristående kurser - Gymnasienivå
 • Utbildningar på distans
 • Utbildningar på kvällstid
 • Sommarkurser
 • International
 • Education in English
 • Sök utifrån examina...
 ◦ Biomedicinsk analytiker
 ◦ Förskollärare
 ◦ Grundlärare
 ◦ Högskoleexamen
 ◦ Ingenjör - Högskoleingenjör
 ◦ Kandidat
 ◦ Lärare
 ◦ Magister
 ◦ Master
 ◦ Sjuksköterska
 ◦ Socionom
 ◦ Specialistsjuksköterska
 ◦ Speciallärare
 ◦ Specialpedagog
 ◦ Studie- och yrkesvägledare
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 ◦ Tandhygienist
 ◦ Tandläkare
 ◦ Tandtekniker
 ◦ Yrkeslärare
 ◦ Ämneslärare
 • Sök via ämnen/kategorier...
 ◦ Humaniora
 ◦ Konstnärliga ämnen
 ◦ Medicin och vård
 ◦ Naturvetenskap
 ◦ Samhällsvetenskap
 ◦ Teknik
 ◦ Tvärvetenskap
 ◦ Övriga ämnen

Program - Hälsa och samhälle

Biomedical Methods and Technology, Master´s Programme (program 
120 credits, avancerad nivå)
Biomedicinska analytikerprogrammet (program 180 hp, grundnivå)
Folkhälsovetenskapliga programmet (program 180 hp, grundnivå)
Kriminologi, masterprogram (program 120 hp, avancerad nivå)
Kriminologiprogrammet (program 180 hp, grundnivå)
Omvårdnad, masterprogram (program 120 hp, avancerad nivå)
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot 
särskild problematik (program 120 hp, grundnivå)
Public Health, Master's Programme (program 120 credits, avancerad 
nivå)
Sexologi, masterprogram (program 120 hp, avancerad nivå)
Sjuksköterskeprogrammet (program 180 hp, grundnivå)

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet (program 180 
hp, grundnivå)
Socionomprogrammet (program 210 hp, grundnivå)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar (program 60 hp, avancerad nivå)
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk 
vård (program 60 hp, avancerad nivå)
Inriktning - hp
Inriktning - hp
Äldrepedagogprogrammet (program 120 hp, grundnivå)
Andra sökmöjligheter
This Page in English
Fritextsökning i Malmö högskolas utbildningsutbud

Genväg till din utbildning
om du kan ladokkoden. Adressen är något i stil med
 http://www.edu.mah.se/MA113A/

Forskning
Forskning på HS
 • Aktuell forskning
 • Publicerat
 • Forskningsnyheter
 • Utbildning på forskarnivå
 • Seminarier och konferenser

Läs mer om forskningen vid Malmö högskola
Start > Fakulteter och områden > Fakulteten för hälsa och samhälle 
(HS) > Forskning på HS
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Kontakt
 • Tapio Salonen, dekan
Profiler
 • Biologiska gränsytor
 • Hälsa och sociala villkor
Centrumbildningar
 • Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Forskargrupper
 • Kriminologi
 • Psykisk ohälsa
 • Sexologi

Forskning Hälsa och samhälle
     Det bedrivs en mycket mångfacetterad forskning vid fakulteten som 
är starkt förankrad i det omgivande samhället. Vid fakulteten ryms 
såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning. En kreativ 
utveckling av forskning om frågeställningar i gränslandet mellan dessa 
fält pågår.

Hälsa och sociala villkor
    Inom ramen för profilen ”Hälsa och sociala villkor i ett 
livsförloppsperspektiv” bedrivs flervetenskaplig forskning där olika 
dimensioner av hälsa studeras i livsförloppets olika faser som ett 
resultat av interaktionen mellan individ, social miljö och processer på 
samhällsnivå. Läs mer

Biologiska gränsytor
Profilen "Biologiska gränsytor" handlar om samspelet mellan ytor och 
biologiskt material.
Inom ramen för profilen bedrivs omfattande forskning. En rad 
utbildningsprogram är även kopplade till profilen. Läs mer

Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

   • Vill studera på KS
 • Är student på KS
 • Forskning på KS
 • Samverkan på KS
 • Nyheter på KS
 • Institutioner och centrum
 • För medarbetare på KS

Visste du att....Fakulteten för kultur och samhälle erbjuder utbildning 
och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik. Vi har 
cirka 4800 helårs-studieplatser och omkring 320 medarbetare. Läs mer 
om Fakulteten för kultur och samhälle

Funktioner och tjänster
    • Hitta schema
 • Upprop
 • Sök personal på KS
 • Hitta till KS
 • Kontakta KS
 • Bibliotek
 • Platsannonser
 • Studentportalen
 • Webmail
 • It's learning

Institutioner och centrum
 • Globala politiska studier (GPS)
 • Centrum för kompetensbreddning (CKB)
 • Konst, kultur och kommunikation (K3)
 • Urbana studier (US)
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Fakulteten för kultur och samhälle

Smarta studenter, lysande lärare, framgångsrika forskare, mänskliga 
möten, kreativt kaos…
    Allt detta finner man på fakulteten för kultur och samhälle, Malmö 
högskolas yngsta och numera största fakultet. Våra studenter och 
lärare utvecklar framtidens samhälle när det gäller hållbar 
stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, 
migrationens effekter, nya medier och väldigt mycket annat. Vi består 
av tre institutioner och ett centrum:
 • Globala politiska studier (GPS)
 • Konst, kultur och kommunikation (K3)
 • Urbana studier (US)
 • Centrum för kompetensbreddning (CKB)

Nytt för 2012
   Från och med januari 2012 har Institutionen för språk, migration och 
samhälle (SMS) upphört. Verksamheten fortsätter dock och har flyttats 
till institutioner/motsvarande inom Fakulteten för kultur och samhälle. 
OBS! Samtliga utbildningar och forskningsprojekt fortsätter. 

Ämnena har delats upp och har flyttats enligt följande:
• arbetsvetenskap har flyttat till Institutionen för urbana studier (US)
• engelsk språkvetenskap, Language Editing Group och Academic 
Writing har flyttat till Centrum för kompetensbreddning (CKB)
• engelsk litteraturvetenskap, Cultural Studies och litteraturvetenskap 
har flyttat till Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)
• internationell migration och etniska relationer (IMER) och 
Kaukasusstudier har flyttat till Institutionen för globala politiska 
studier (GPS)

Utbildningar och forskningsprojekt följer med sina ämnen. 
Mångfaldsprogrammet har flyttat till GPS och ett samarbete kommer 
att ske med US kring utbildningen. English Studies har sedan årsskiftet 
sin hemvist på K3 men sker i samarbete med CKB.
Relevant information har flyttats från den nuvarande platsen i 
webbstrukturen och finnas på respektive institutions hemsida inom 
kort.

Vill studera på KS
   Kultur och samhälle erbjuder utbildningar i internationell migration 
och etniska relationer, medier och design, freds - och 
konfliktvetenskap, ledarskap och organisation, internationella 
relationer, stats- och genusvetenskap, språk, ekonomi, IT; 
kultur, arbetsvetenskap, byggteknik, miljö, stadsplanering och 
fastighetsvetenskap och mycket mer. 
    Många av våra utbildningarna ges på engelska. Du har även 
möjlighet att studera utomlands termin.
Du kan fortfarande anmäla dig till några av våra utbildningar 
som startar i januari 2012, till exempel
    • Interkulturell kommunikation, 15 hp
 • Aspirantutbildningen, 60 hp
 • Freds-och konfliktvetenskap, 30 hp
 • Social Entrepreneurship in Theory and Practice, 30 hp
 • Ledarskap- och organisation II
 • Caucasus Studies I
 • Marxistisk litteratur- och kulturanalys 
fortsätt med:
 ◦ Fakulteten för kultur och samhälle
 ◦ Fakulteten för lärande och samhälle
 ◦ Odontologiska fakulteten
 ◦ Teknik och samhälle
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UTBILDNINGAR
    • Program - Grundnivå
 • Program - Avancerad nivå
 • Program - Gymnasienivå
 • Fristående kurser - Grundnivå
 • Fristående kurser - Avancerad nivå
 • Fristående kurser - Gymnasienivå
 • Utbildningar på distans
 • Utbildningar på kvällstid
 • Sommarkurser
 • International
 • Education in English
 • Sök utifrån examina...
      ◦ Biomedicinsk analytiker
 ◦ Förskollärare
 ◦ Grundlärare
 ◦ Högskoleexamen
 ◦ Ingenjör - Högskoleingenjör
 ◦ Kandidat
 ◦ Lärare
 ◦ Magister
 ◦ Master
 ◦ Sjuksköterska
 ◦ Socionom
 ◦ Specialistsjuksköterska
 ◦ Speciallärare
 ◦ Specialpedagog
 ◦ Studie- och yrkesvägledare
 ◦ Tandhygienist

 ◦ Tandläkare
 ◦ Tandtekniker
 ◦ Yrkeslärare
 ◦ Ämneslärare

 • Sök via ämnen/kategorier...
      ◦ Humaniora
 ◦ Konstnärliga ämnen
 ◦ Medicin och vård
 ◦ Naturvetenskap
 ◦ Samhällsvetenskap
 ◦ Teknik
 ◦ Tvärvetenskap
 ◦ Övriga ämnen
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Forskning på KS

 • Utbildning på forskarnivå
 • Aktuella projekt

Forskningen inom Kultur och samhälle är problemorienterad och 
bedrivs ur ett flervetenskapligt perspektiv, vilket innebär att en 
mängd olika disciplinära perspektiv, infallsvinklar och aspekter 
aktualiseras. Forskningsfrågorna har ett brukarperspektiv och 
formuleras i nära samklang med de segment i samhället kring vilka vi 
forskar.

Mycket av vår forskning inriktar sig på globala samhällsprocesser och 
de konsekvenser de har för samhälle och individer. Det handlar om 
grundläggande medborgerliga frågor såsom demokrati, migration, 
integration, hållbar utveckling och olika aspekter av informations- och 
kommunikationsteknik.

Forskningsprofiler, kunskaps- och forskningsfält   
    Tre av Malmö högskolas åtta prioriterade kunskaps- och 
forskningsfält ryms inom Kultur och samhälle.
Urbana studier  forskar kring hållbara städer och globala 
förändringsprocesser

Nya medier är inriktat mot samspelet mellan nya medier, nya 
offentligheter
    och nya gestaltningsformer

Migration forskar kring migrationsprocesser, deras orsaker och 
effekter.

Forskningsprojekt

Men mycket av Kultur och samhälles forskning ingår inte i Malmö 
högskolas forskningsprofiler. Forskningsämnena global politik, 
litteraturvetenskap och språk är några exempel. För att få en 
heltäckande bild av den forskning som bedrivs inom Kultur och 
samhälle presenterar vi pågående forskningsprojekt på Kultur och 
samhälle.

Forskning och forskningsprojekt uppdelat på våra institutioner

Forskning på Globala politiska studier (GPS) 
Globala politiska studier forskar inom global politik, det innebär en 
rad teman såsom mänsklig säkerhet, representation och makt, 
organisation och makt, politiska värden samt plats, rörelse och 
diaspora.

Forskning på Språk, migration och samhälle (SMS, f.d. IMER)
Språk, migration och samhälle bedriver forskning inom migration, 
integration och mångkulturalitet samt språk, kultur och mångfald.

Forskning på Konst, kultur och kommunikation (K3)
Konst, kultur och kommunikation forskar inom 
interaktionsdesign, kultur, medier och design.

Forskning på Urbana studier (US) 
Urbana studier har tre forskningsområden; hållbar stadsutveckling, 
kultur och urban integration samt fastigheter, boende och byggd miljö. 
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

 • Vill studera
 • Är student
 • Forskning och forskarutbildning
 • Nyheter
 • Samverkan
 • Partnerområden
När du har frågor om lärarlegitimation
Lärarlyftet 
Förskolelyftet
Fakulteten för lärande och  samhälle - Klicka för en kopia

Funktioner och tjänster
   • Biblioteket
 • Dokument och riktlinjer
 • It's learning
 • IT-support
 • Orkanen
 • Studerandeexpeditionen
 • Sök personal på LS
 • Webmail

Institutioner
   • Barn-unga-samhälle (BUS)
 • Idrottsvetenskap (IDV)
 • Individ och samhälle (IS)
 • Kultur-språk-medier (KSM)
 • Natur-miljö-samhälle (NMS)
 • Skolutveckling och ledarskap (SOL)
Informationsmaterial  om olika utbildningar vid  Lärande och 
samhälle

Skolverkets kampanj för läraryrket

Vill studera

Program
Lärarutbildningsprogram
Idrottsvetenskapligt program
Studie- och yrkesvägledarutbildning
Specialpedagogprogram
Speciallärarprogram

Magister- och masterutbildningar
Historiska studier
Idrottsvetenskapliga magister-/masterprogram
Pedagogik
Utbildningsvetenskap magister-/masterprogram

Fristående kurser
Kurser inom ett flertal ämnesområden
Kvällstid, distans

Särskilda projekt
Förskolelyftet
Lärarlyftet
Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL)
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Lärarutbildningsprogram

LS erbjuder fyra lärarexamina:  

Förskollärare 

 • Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng vilket motsvarar en 
studietid på 3,5 år.

Grundlärare

 • Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3. Utbildningen omfattar 240 
högskolepoäng vilket motsvarar en studietid på 4 år. 

 • Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 
4-6. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng vilket 
motsvarar en studietid på 4 år. 

 • Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 
Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar en 
studietid på 3 år.

Yrkeslärare i gymnasieskolan

 • Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng vilket motsvarar en 
studietid på 1,5 år.

Ämneslärare

 • Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 
7-9. Utbildningen omfattar 270 högskolepoäng vilket 
motsvarar en studietid på 4,5 år. 

 • Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 
Utbildningen omfattar 300/330 högskolepoäng vilket 
motsvarar en studietid på 5 år/5,5 år.

Oavsett vilken lärarexamen du väljer ingår 30 högskolepoäng (20 
veckor) verksamhetsförlagd utbildning på en förskola eller skola inom 
något av Malmö högskolas partnerområden. Centrala 
kunskapsområden såsom bedömningsfrågor, konflikthantering och 
läroplansteori studeras inom den utbildningsvetenskapliga kärnan om 
60 högskolepoäng.
    En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan integreras med 
ämnesstudierna medan andra delar läses i separata kurser. Dessa kurser 
är tydligt inriktade mot olika lärarexamina och därmed anpassade för 
respektive inriktning och verksamhet.

Lärarutbildning enligt 2007 års förordning
    Våren 2012 anordnas Lärarutbildning 90hp för dig som redan har 
akademiska studier i minst två ämnen. Utbildningen leder till 
Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år och/eller 
gymnasieskolan och omfattar 270-330 högskolepoäng.
 
Utbildningschefen förklarar vad en ny lärarutbildning innebär
    Vad är den stora skillnaden mellan den nuvarande lärarutbildningen 
och den som startar höstterminen 2011? Vad behöver man tänka på när 
det gäller lärarlegitimation? 
Anders svarar på några vanliga frågor.
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Forskning och forskarutbildning

 • Aktuella projekt
 • Forskarskolor
 • Intern forskningsinformation

Profiler
    • Idrott i förändring
 • Utbildningsvetenskap

Forskning och forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå
Malmö högskola och Fakulteten för lärande och samhälle har rätt att 
utfärda examen på forskarnivå i följande forskarutbildningsämnen:
 • Historia och historiedidaktik
 • Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och 

humaniora
 • Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
 • Pedagogik
 • Svenska med didaktisk inriktning
Här hittar du som är forskarstuderande och antagen i något av de 
ovanstående ämnena mera information om allmänna och individuella 
studieplaner, studiehandbok och kurser.

Forskningområden vid Lärande och samhälle
    Den idrottsvetenskapliga forskningen inom området Idrott i 
förändring har en tydlig samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. 
Utgångspunkten är att samhällsaspekter - såsom genus, social klass 
och kulturell mångfald - alltid påverkar idrotten, samtidigt som 
idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället 

såväl lokalt, nationellt som globalt.
    Området Utbildningsvetenskap är en flervetenskaplig och 
praxisnära forskningsmiljö. Det delas in i tre delområden: 
utbildningssystemets organisation och professioner, ämnesinnehåll och 
ämnesdidaktik i olika utbildningar samt kring barns och ungdomars 
livsvillkor och identitetsskapande processer. Förändringar av 
ekonomisk, social, teknologisk, språklig och kulturell art påverkar 
delområdena. På så sätt ingår områdets forskning och utbildning på 
forskarnivå i ett mera övergripande samhällsförändrings-perspektiv.
    Inom området bedrivs idag forskning i miljöerna Barndom, lärande 
och ämnesdidaktik, Historiska studier, Naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik, Pedagogik inkl. specialpedagogik och Svenska 
med didaktisk inriktning. 
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Odontologiska fakulteten (OD)

 • Vill studera på OD
 • Är student på OD
 • Forskning på OD
 • Specialistutbildning
 • Samverkan på OD
 • Tandvård
 • Nyheter på OD
Visste du att...
Odontologiska fakulteten är Malmös äldsta akademiska inrättning och 
invigdes 1948. Mer än 4000 tandläkare i Sverige har Malmöfakulteten 
som sitt alma mater och sedan 1953 har 215 forskare doktorerat här.

Funktioner och tjänster
 • Bibliotek
 • För medarbetare på OD
 • It's learning
 • Kalender
 • Kvalitetsarbete på OD
 • MUEP
 • Platsannonser
 • Restaurant Corfitz Taverna
 • Sök personal
 • Webmail

Avdelningar
   • Cariologi
 • Endodonti
 • Klinisk bettfysiologi
 • Käkkirurgi och oral medicin

 • Materialvetenskap och Teknologi
 • Odontologisk röntgendiagnostik
 • Oral biologi
 • Oral diagnostik
 • Oral patologi
 • Oral protetik
 • Ortodonti
 • Parodontologi med Samhällsodontologi
 • Pedodonti

  

Odontologiska fakulteten (OD) Tandvårdshögskolan

På Odontologiska fakulteten (OD) - eller Tandvårdshögskolan - vid 
Malmö högskola utbildas tandhygienister, tandläkare och tandtekniker. 
Forskarutbildningen erbjuder doktorander möjlighet att delta i 
kvalificerad forskning under handledning av erfarna forskare. Här 
utbildas också framtidens specialisttandläkare. Tandvårdshögskolan är 
dessutom en av regionens största tandvårdskliniker med cirka 10 000 
patienter varje år.
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Vill studera på OD

 • Problembaserat lärande
 • Lokal antagning
 • Nya antagningsregler

    På Odontologiska fakulteten (OD) kan du utbilda dig 
till tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker. Var för sig besitter 
man en unik kompetens i tandvårdsteamet och 
samspelet mellan yrkesgrupperna betonas under utbildningen.
   Det finns också möjlighet att bygga på sina kunskaper genom ett 
påbyggnadsår för tandhygiensiter i oral hälsa eller genom någon av de 
fristående kurser som ges regelbundet vid fakulteten.

Programutbildning
Tandhygienistutbildning, 120 högskolepoäng
Tandläkarutbildning, 300 högskolepoäng
Tandteknikerutbildning, 180 högskolepoäng
Påbyggnadsprogram för tandhygienister i Oral hälsa, 60 
högskolepoäng
  
Programutbildning på avancerad nivå
Odontologie magisterprogram med inriktning oral hälsa, 60 
högskolepoäng
Odontologie magisterprogram med inriktning tandteknik, 60 
högskolepoäng
  
Fristående kurser på grundnivå
Munhälsa - bedömning och patientinformation, 15 högskolepoäng
Patienter från utsatta grupper - odontologiska aspekter, 15 
högskolepoäng

Folkhälsovetenskap med inriktning mot Odontologi, 7.5 
högskolepoäng
Problembaserat lärande - Malmömodellen, 5 högskolepoäng
Att utvecklas som handledare inom odontologisk utbildning, 5 
högskolepoäng

Problembaserat lärande och Malmömodellen

På Odontologiska fakultetens utbildningar används en pedagogisk 
modell som kallas Problembaserat lärande (PBL). Denna innebär att 
studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att finna kunskap för 
att lösa problemställningar som senare kan uppstå i yrkeslivet. 

Läs mer om Problembaserat lärande

Detta betyder också att studenterna på tandhygienist- och 
tandläkarutbildningen tidigt på utbildningen behandlar patienter i 
Tandvårdshögskolans kliniker. Tandteknikerna deltar på motsvarande 
sätt i verksamhetsförlagda praktikstudier vid externa laboratorier.

Drömjobbet
På Malmö högskola utbildar vi så att drömmar går i uppfyllelse. 
Det är här och nu det börjar!
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Forskning på OD

 • Publicerat på OD
 • Svenska Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap
 • Disputerade vid OD 1953-

    Forskningen på Odontologiska fakulteten spänner över ett brett 
register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i 
munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika 
generationer och samhällsklasser.
    För att ta del av aktuell forskning eller läsa mer om våra forskare 
besök Malmö högskolas forskarnav.
    Forskningen är organiserad i två forskningsprofiler vid Malmö 
högskola

Biologiska gränsytor & Oral hälsa.

Forskningen inom fakulteten är organiserad i forskningsmiljöer med 
syftet att tydliggöra forskning samt att skapa mötesplatser för forskare 
och doktorander från forskargrupper med likartade frågeställningar 
eller metodbehov.

Forskningsmiljöer vid Odontologiska fakulteten

Det orala ekosystemet med inriktning mot gränsytor

Oro-faciala funktionsstörningar och smärta

Biomaterial och rekonstruktiv tandvård

Diagnostik och prediktion

Oral folkhälsa, profession och förhållningssätt

Professionsforskning

Forskare på OD

För dig som är forskarstuderande vid Odontologiska fakulteten (OD) 
finns aktuella dokument på denna länk:Utbildning på forskarnivå vid 
Malmö högskola

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) bereder ärenden rörande forskning 
och forskarutbildning.
Läs mer
Senast uppdaterad 2011-06-13 av admrgu
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Teknik och samhälle (TS)

 • Är student på TS
 • Vill studera på TS
 • Samverkan & innovation
 • Forskning på TS
 • Nyheter på TS
 • Om TS
 • Kvalitetsarbete

TS är Malmö högskolas område för ämnen som på olika sätt har sin 
förankring i teknisk och naturvetenskaplig utbildning och 
forskning. Här ryms program med fokus på alltifrån datavetenskap till 
produktdesign. På TS finns idag cirka 3000 studenter och ungefär 100 
medarbetare. Mer om TS

    • Kontakta oss
    • Sök personal på TS
 • För medarbetare
 • TS-bloggen (för medarbetare)
 • Webmail

INSTITUTIONER 
 Vår verksamhet är fördelad på två institutioner:
Institutionen för datavetenskap
Institutionen för medieteknik och produktutveckling

   

 

Institutionen för datavetenskap

 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan & innovation
 • För personal
 • Kontakt

     Institutionen för Datavetenskap erbjuder sju utbildningsprogram, 
varav ett ingenjörsprogram. Vi erbjuder också ett flertal fristående 
kurser, en master i Datavetenskap och ett ettårigt magisterprogram i 
Datavetenskap. Programmen börjar alltid på hösten men fristående 
kurser ges även på vårterminen.

Kandidatutbildningar
Affärssystem: Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah
Datavetenskap och applikationsutveckling
Informationsarkitekt
Spelutveckling
Systemutvecklare

Ingenjörsprogram
Datateknik och Mobil IT: högskoleingenjörsutbildning

Magister/Masterutbildningar
Computer science: Master programme (One year) 
Media Software Design, Master’s programme in Computer Science, 
120 credits

Fristående kurser
Fristående kurser
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Forskning

Det mesta av vår forskning ryms inom Samhällets 
informationsteknologi, SamIT, en tvärvetenskaplig forskningsprofil 
som har sin bas i datavetenskap.

SamIT fokuserar på hur olika IT-funktioner kan förbättra vårt 
samhälle, till exempel genom att effektivisera transporter och 
energisystem, göra hälsovården effektivare, förenkla kommunikation 
mellan medborgare och myndigheter och stödja stadsplanering, 
lärandeprocesser och ekologi och miljö.

Till SamITs engelskspråkiga hemsida

Institutionen för medieteknik och produktutveckling

    • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan & innovation
 • Kontakt
    Hos oss samsas attraktiva utbildningar inom flera olika ämnen 
såsom medieteknik, produktutveckling, design, matematik och 
naturvetenskap. Vi erbjuder också en förutbildning, 
"Naturvetenskapligt tekniskt basår", samt har aktiva forskningsgrupper 
inom materialvetenskap, tillämpad matematik och medieteknik. 

Utbildning
Läs om våra olika utbildningar 

Forskning
Läs om vår forskning

Samverkan
Läs om vår samverkan med näringslivet

Utbildning 
    Institutionen för Medieteknik och produktutveckling erbjuder fyra 
grundutbildningar, varav en ingenjörsutbildning, samt 
förutbildningarna Naturvetenskapligt tekniskt basår och 
Naturvetenskaplig teknisk bastermin.

Förutbildningar
Naturvetenskaplig/teknisk bastermin
Naturvetenskapligt/tekniskt basår
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Kandidatutbildningar
Medieproduktion och processdesign
Produktionsledare: Media
Produktdesign
 
Ingenjörsprogram
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning

Fristående kurser
Fristående kurser IMP

Funktioner och tjänster
 • Antagning och anmälan
 • Bibliotek
 • Studentliv i Malmö
 • Studera.nu
 • Studie- och karriärvägledning
 • Studiemedel/CSN

Materials Science and Applied Mathematics

 • Staff
 • Ongoing Spring 2012
 • Publications
 • Projects
 • Funding
 • Academic collaborators
 • Industrial partners
 • Contact

The Materials Science and Applied Mathematics research group works 
on scientific computing with applications of fracture mechanics, stress 
corrosion, high performance engineering and biocompatible materials, 
respectively, and quantum systems.

Research is also carried out in the fields of differential equations, 
medical image analysis, eco-system analysis, biomechanics and 
biofilms. We perform material characterization, as well, by using e.g. 
mechanical testing, microscopy and diffraction techniques.

We have broad collaborations with the industry, and interacts with 
leading academic institutions around the world. The group is part of 
the Lund-Malmö Center for Atomic Systems – research on processes 
in plasmas and astrophysics, LUMCAS, which is an initiative to gather 
research on atomic structure and processes and its applications to 
terrestial and astrophysical plasmas, and industrial applications.
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Mälardalens högskola 
Box 883 721 23 VÄSTERÅS 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 13 20 
E-post: info@mdh.se 
Webb: http://www.mdh.se/ 

 • Anpassa
 • Lyssna
 • Kontakta oss
 • Sök
 • Webbkarta
 • Suomeksi
 • In English

 • Vill studera
 • Är student
 • Näringsliv och samhälle
 • Forskning
 • Om högskolan
 ◦ Aktuella upphandlingar
 ◦ Arbetsmiljö och hållbar utveckling
 ◦ Campus och studentstäderna
 ◦ Fakta om högskolan
 ◦ Högskolepedagogisk utveckling
 ◦ Internationalisering
 ◦ Jämlikhet & jämställdhet
 ◦ Kartor och kontakt
 ◦ Kvalitetsarbete
 ◦ Lediga anställningar
 ◦ Organisation
 ◦ Pressinformation
 ◦ Verksamhetsinformation

 • Högskolebiblioteket
 • Program
 • Kurser
 • Ingenjörsprogram
 • Påbyggnadsprogram

 • Organisation
 ◦ Akademier
 ◦ Ledning
 ◦ Nämnder, råd och kommittéer
 ◦ Förvaltning
 ◦ Högskolebiblioteket
 ◦ Enheten för externa relationer
 ◦ Centrumbildningar
 • Studentportalen
Mälardalens högskola är en egen myndighet, direkt underställd rege-
ringen. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrel-
sen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.
   I vänstermenyn kan du läsa mer om högskolans organisatoriska 
delar.

Akademier
På högskolan finns fyra akademier där forskning och utbildning 
bedrivs. Nedan hittar du länkar till akademiernas respektive 
webbsidor.

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Akademin för innovation, design och teknik

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
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Akademin för hälsa, vård och välfärd

 • Våra utbildningar
 • Vår forskning
 • Samverkan
 • Studentinformation
 • Om akademin
 • Personalpresentationer
 • Program
 • Kurser
 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
 • Internt
 • Studentportalen
 • Min E-post
 • Blackboard

En hälsosam akademi
    Här läser 3 000 studenter hälsa, vård och välfärd. Studierna bedrivs 
på någon av campusorterna Eskilstuna, Nyköping och Västerås, 
alternativt på distans i Fagersta, Falun, Gävle, Katrineholm eller 
Södertälje. Antalet medarbetare är 170.
 • Om akademin

Välkommen!
Du som är intresserad av utbildning, forskning och samverkan inom 
hälsa, vård och välfärd, är varmt välkommen att kontakta oss.
Maria Mülllersdorf
Akademichef

    • Kontakta oss

Våra utbildningar

 • Program
 • Kurser
 • Magisterkurser
 • Utlandsstudier
 • Ämnen
 • Utbildningskontakt

Utbildning som leder till jobb
För flertalet av utbildningsprogrammen inom hälsa, vård och välfärd är 
arbetsmarknaden god – till och med mycket god – och spås dessutom 
vara bristyrken år 2015 (enligt en rapport från SACO nov. 2010). 
Genom att satsa på att utbilda dig inom hälsa, vård och välfärd har du 
goda förutsättningar för en bra start på din nya yrkeskarriär. 
    För mer information om våra program, se deras respektive 
programsidor (klicka på Program till vänster), där du även finner 
kontaktuppgifter till programansvarig och studievägledare. Om du har 
allmänna frågor om våra utbildningar eller funderingar kring våra 
kurser är du välkommen att kontakta utbildningsledaren eller 
studievägledningen.
    • Kontaktuppgifter inom utbildning

Utbildningsprogram inom hälsa, vård och välfärd
    Välkommen att läsa till folkhälsovetare, sjuksköterska, socionom 
eller sjukgymnast! Eller bygg på din kompetens med ett program på 
avancerad nivå; läs till specialistsjuksköterska eller barnmorska 
alternativt inom hälsa och vård på engelska.
    Våra program är populära bland studenter, samtidigt som vi arbetar 
aktivt med att utveckla och förbättra dem.
Du anmäler dig via antagning.se
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Utbildningsprogram på grundnivå
Folkhälsoprogrammet, 180 hp
Sjukgymnastprogrammet, 180 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Socionomprogrammet, 210 hp

Utbildningsprogram på avancerad nivå
Barnmorskeprogrammet, 90 hp
Master Programme in Health and Care Public Health (One Year),60 hp
Master Programme in Health and Care, Caring Science with 
specialization in Nursing (One Year), 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård,60 
hp
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 
60 hp

Bli sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska
Vi är den största utbildaren av sjuksköterskor i landet. Dessutom 
erbjuder vi specialistsjuksköterskeutbildningar inom anestesivård, 
intensivvård, och psykiatrisk vård samt till distriktssjuksköterska. Du 
kan dessutom läsa till barnmorska här hos oss.

Utbilda dig till sjukgymnast eller folkhälsovetare
Vår sjukgymnastutbildning är unik med sin beteendemedicinska profil. 
Folkhälsoprogrammet har en tydlig inriktning mot hälsofrämjande 
arbete och entreprenörskap.

Läs socionomprogrammet eller påbyggnad inom utvärdering
Hösten 2011 startade vi ett eget socionomprogram, vilket fick mycket 
beröm vid Högskoleverkets bedömning. Vi har god erfarenhet av att 
utbilda socionomer då vi i samarbete med Örebro universitet har 
bedrivit ett socionomprogram med inriktning mot missbruk, ohälsa 
och rehabilitering.
    På avancerad nivå ger vi ett magisterprogram inom utvärdering och 
styrning. Det är dock ingen antagning till detta 2012.

Vidareutbilda dig på engelska inom hälsa och vård
Detta program förbereder dig för en utmanande och framgångsrik 
karriär inom hälso-, vård- och välfärdsområdet, nationellt såväl som 
internationellt. Programmet ges på engelska och du studerar ihop med 
personer från övriga världen. Du väljer inriktning på programmet, 
antingen folkhälsovetenskap (Public Health) eller vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad (Caring Science with specialization in Nursing).
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Vår forskning

 • Forskare
 • Forskarutbildning
 • Forskningsmiljöer
 • Ämnen
 • Forskningskontakt

 • Vår forskning
 ◦ Forskare
 ◦ Forskarutbildning
 ◦ Forskningsmiljöer
 ◦ Ämnen
 ◦ Forskningskontakt

Forskning inom hälsa och välfärd
    Hälsa och välfärd är en av Mälardalens högskolas sex prioriterade 
inriktningar för forskning och utbildning. Forskning inom inriktningen 
Hälsa och välfärd är mångfacetterad och genomförs med olika 
vetenskapliga metoder. Samarbete med omgivande samhälle, dvs. 
landsting, kommuner, patientorganisationer såväl som andra lärosäten, 
ses som viktigt i forskningen då den ofta har en patient-, brukar- eller 
professionsanknytning. 
    Inom inriktningen Hälsa och välfärd finns fyra olika 
forskningsmiljöer där forskarna har sin utgångspunkt i olika ämnen 
såsom vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap, folkhälsovetenskap, 
sjukgymnastik, medicinsk vetenskap, vårdpedagogik, socialt arbete, 
psykologi, pedagogik, specialpedagogik, sociologi och 
arbetslivsvetenskap. Vår erfarenhet är att samarbeten i form av 
gemensamma studier, doktorander och forskningsansökningar mellan 
forskare över ämnesgränserna berikar forskningen och skapar 
synergieffekter. Forskningen bedrivs genom studier avseende 
psykiska, fysiska och sociala infallsvinklar inom de miljöer och 
kulturer som människan befinner sig i och med individ-, grupp- och 

befolkningsperspektiv. I den empiriskt förankrade forskningen antas 
såväl patient-, brukar-, klientperspektiv som det professionella 
perspektivet. I teoriutvecklingen har olika begrepp studerats som till 
exempel vårdrelation, vila och aktivitet. Lokala såväl som nationella 
och internationella sammanhang studeras. 
    Vid årsskiftet 2010/2011 fanns åtta professorer, sju docenter och 26 
disputerade lektorer samt ett tjugotal forskarstuderande vid akademin 
för hälsa, vård och välfärd. Utöver dessa finns ett flertal forskare 
knutna till inriktningen Hälsa och välfärd. 
 • Kontaktuppgifter

Examensrätt för forskarutbildning inom hälsa och välfärd
     Mälardalens högskola har fått tillstånd att utfärda licentiat- och 
doktorsexamen samt masterexamen inom området hälsa och välfärd. 
Detta beslutade Högskoleverket den 21 juni 2011, vilket innebär att 
Mälardalens högskola numera har examensrätt för forskarutbildning 
inom detta område. 
    Högskoleverkets bedömargrupp anser att detta "nya område kan 
bidra med viktig kunskap som kan leda till ökad förståelse, 
koordinering och samarbete mellan olika professioner inom hälso- och 
välfärdsområdet". 
    - Det här är en viktig milstolpe i högskolans utveckling. En 
betydande insats har gjorts för kompetensuppbyggnad, säger Karin 
Röding, rektor vid Mälardalens högskola.
    I augusti/september 2012 startar forskarutbildningen.
 • Mer information om forskarutbildningen inom hälsa och 

välfärd
 • Högskoleverkets beslut
 • Mälardalens högskola får examensrätt för forskarutbildning 

inom hälsa och välfärd

 Se även
    • Forskningskontakter MDH
 • Högskolans forskningsstrategi
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Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

 • Våra utbildningar
 ◦ Program
 ◦ Kurser
 ◦ Ämnen
 • Studentinformation
 • Vår forskning
 • Samverkan
 • Om akademin
 • Personalpresentationer
 • Våra utbildningar
 • Studentinformation
 • Vår forskning
 • Samverkan
 • Om akademin
 • Personalpresentationer

Program
    På akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling finns 11 
utbildningsprogram på grundnivå och 5 påbyggnadsprogram.
Alla program på HST

Kurser
    Akademin har också ett brett utbud av fristående kurser. Kurserna 
finns inom ämnena byggnadsteknik, energiteknik, företagsekonomi, 
nationalekonomi, handelsrätt, historia, miljövetenskap, psykologi, 
sociologi, statistik och statsvetenskap.
Sök kurser i katalogen

Program på HST

Beteendevetenskapliga programmet, 180 hp
Byggnadsingenjörsprogrammet, 180 hp
Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp
Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 hp
Ekonomprogrammet, 180 hp
Energiingenjörsprogrammet, 180 hp
International Business Management,180 hp
International Marketing, 60 hp
Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp
Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete, 180 hp
Magisterprogrammet i företagsekonomi, 60 hp
Magisterprogram i energioptimering för byggnader, 60 hp
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv, 60 hp
Masterprogram i hållbara energisystem, 120 hp
Samhällsvetenskapliga programmet, 180 hp
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Vår forskning

 • HAS – Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning
 • MERO – Miljö, energi och resursoptimering
 • Våra projekt
 • Våra publikationer
 • Våra forskargrupper
 • Våra forskare

   Inom HST bedrivs forskning inom två av högskolans prioriterade 
forskningsområden: Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning (HAS) 
samt Miljö, energi och resursoptimering (MERO). Inom dessa 
områden är ett antal forskargrupper verksamma.
    Du hittar information om forskningsområdena och forskargrupperna 
i menyn till vänster; tillika vilka projekt som bedrivs och vilka 
forskare som är engagerade i dem. Resultat från genomförd forskning 
framgår av framtagna publikationer, av vilka en stor del också finns 
tillgängliga i menyn till vänster.
 • Forskning vid HST

HAS – Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning
HAS utgör ett av högskolan prioriterat forskningsområde med 
inriktning på olika aspekter av hållbar utveckling inom arbetsliv och 
organisationer. Ämnesbredden är därmed stor – från industriell 
ekonomi och styrning av organisationer till arbetslivsvetenskap och 
psykologi.

MERO – Miljö, energi och resursoptimering
 ◦ Effektiv distribution och användning av energi
    ◦ Processeffektivisering
    ◦ Processutveckling & bioenergi

    ◦ Säkerhet i infrastruktur (MSSL)
    ◦ Tillämpad matematik
    ◦ Våra projekt
    ◦ Våra publikationer
    ◦ Våra forskare

    Inom MERO:s ständigt aktuella och angelägna forskningsområde är 
vår målsättning att ha internationellt ledande kompetens inom process- 
och resursoptimering. Vi utvecklar innovativa lösningar och verktyg 
inom områdena energi-, bygg- och miljöteknik. Genom ett starkt 
strategiskt partnerskap bidrar vi till en hållbar utveckling på 
internationell, nationell och regional nivå.
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Akademin för innovation, design och teknik

 • Våra utbildningar
 • Studentinformation
 • Vår forskning
 • Samverkan
 • Om akademin
‹ • Akademiledning
 • Organisation
 • Intern information
 • Sök personal
 • Internationalisering
 • Verksamhetsberättelse
 • Hitta hit
 • Kontaktuppgifter
 • Personalpresentationer
 • Program
 • Kurser
 • Ingenjörsprogram
 • Påbyggnadsprogram

Om akademin IDT
    IDT, akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet 
både i Eskilstuna och Västerås, är en av MDHs fyra akademier. Här 
finns drygt 1000 helårsstudenter, och ca 180 medarbetare.
    Vi utbildar studenter till bland annat innovatörer, entreprenörer, 
illustratörer, textdesigners, informatörer, nätverkstekniker och 
ingenjörer inom produktdesign, produktion och logistik, robotik, 
datavetenskap eller flygteknik.

Inom vår akademi forskar eller forskarstuderar mer än 100 

medarbetare inom bland annat inbyggda system, intelligenta 
sensorsystem eller innovation och produktrealisering.
    Våra lärare och forskare har utbildning och yrkesbakgrund som t.ex. 
civilingenjörer, civilekonomer, psykologer, konstnärer, 
industridesigners, informationsdesigners, scenografer, skådespelare, 
musiklärare, lingvister, ergonomer, innovatörer och entreprenörer. 
Många har erfarenhet från arbete och eget företagande i det privata 
näringslivet.
    IDT arbetar för att samarbetet mellan våra olika ämnen och 
forskningsområden skall öka. Det är en styrka med flervetenskap 
under samma tak. Vi hittar alltfler projekt där vi på olika sätt kan jobba 
samman över ämnes- och områdesgränser såväl inom utbildning som 
forskning.
    Akademin arbetar i nära samverkan med näringslivet inom både 
grundutbildning och forskning. Vi har partnerföretag och genomför 
studentprojekt, examensarbeten och forskningsprojekt med 
näringslivet som avnämare av resultatet. Vår forskning samverkar med 
omgivande samhälle på flera sätt, dels med företag som Volvo CE, 
ABB Robotics, Ericsson, Scania, CC Systems, Volvo Cars, 
Bombardier, Alvenius, Deva Mecaneyes, Level 21, Propeller, 
Vilstagruppen, Stora Enso, Holmen Paper, Robotdalen, Marinen, 
Riksutställningar för att nämna några få, dels med flera universitet 
nationellt och internationellt, dagstidningar, landsting och förbund 
med flera.

Utbildningar på IDT
    Vår verksamhet består av teater, innovationsteknik, entreprenörskap, 
informationsdesign såväl som produkt- och processutveckling, 
nätverksteknik, flygteknik, datavetenskap och elektronik.
 • Se mer information och ansök till våra program här.
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Jobba extra Inhouse
Är du student på IDT? Då har du möjlighet att jobba på uppdrag av 
högskolan. De kan handla om allt från att vara representant i 
rekryteringssammanhang eller bygga en mässmonter till att leda en 
förstudie eller producera informationsmaterial.
 • Läs mer om INHOUSE här!

Masterprogram i Innovation och Design, 120 hp
   Vår nyinrättade master i innovation och design är en 
tvärvetenskaplig utbildning som bygger på de tre 
grundutbildningsämnena informationsdesign, innovationsteknik och 
produkt- och processutveckling.
 • Läs mer om påbyggnadsutbildningen här!

Våra utbildningar
 ◦ Program
 ◦ Kurser
 ◦ Kurspaket
 ◦ Påbyggnadsutbildningar
 ◦ Forskarutbildning
 ◦ NetCenter
 ◦ Teater och kreativa applikationer
 ◦ Examensarbeten
 ◦ Ämnen

Vi erbjuder kurser och program på grund- och avancerad nivå.
    Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Västerås och i Eskilstuna, har i högsta grad en bred utbildningsprofil. 
Vi utbildar studenter till bland annat innovatörer, entreprenörer, 
illustratörer, informationsdesigners, informatörer, nätverkstekniker och 
ingenjörer inom produktdesign, produktion och logistik, robotik, 
datavetenskap och flygteknik.
    Vår akademi är en kunskapsarena där vi strävar efter ett 
flervetenskapligt samarbete mellan ämnen och discipliner – där ny 
kunskap utvecklas. Utmärkande för vårt arbetssätt är ett aktivt 
samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor – nationellt 
och internationellt. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten där 
omgivande samhälle har nytta av sin regionala högskola.

Grundutbildningsämnen
Informationsdesign
Innovationsteknik
Produkt- och processutveckling
Maskinteknik
Datavetenskap
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Elektronik
Flygteknik

Forskarutbildningsämnen
Innovation och design
Industriell ekonomi och organisation
Datavetenskap
Elektronik

Språkkurser
På Mälardalens högskola på akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation (UKK) erbjuds flera språk som alla efterfrågas av 
arbetsgivare inom många områden.
Se mer information om språkkurser här

Program
Civilingenjörsprogrammet i robotik , 300 hp
Datavetenskapliga programmet , Mjukvaruutveckling , 180 hp
Datavetenskapliga programmet , Spelutveckling , 180 hp
Datornätverk och datakommunikation , 120 hp
Flygingenjörsprogrammet , 180 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik , 180 hp
Informativ illustration - informationsdesign , 180 hp
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram , 300 hp
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram , 180 hp
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram , 300 hp
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram 180hp
Innovationsprogrammet - MTO , Företagsekonomi , 180 hp
Innovationsprogrammet - MTO , IT-entreprenör , 180 hp
Innovationsprogrammet - MTO , Industridesign , 180 hp
Innovationsprogrammet - MTO , Psykologi , 180 hp
Rumslig gestaltning - informationsdesign , 180 hp
Textdesign - informationsdesign , 180 hp
Publicerad av: studieinformation.informationsansvarig@mdh.se             

Vår forskning

 • Mälardalen Real-Time Research Centre (MRTC)
 • Intelligent Sensor System (ISS)
 • Innovation och produktrealisering (IPR)
 • Industrial Research and Innovation Lab
 • Doktorandutbildning
 • Forskningsprojekt
 • Centrumbildningar
 • NetCenter

Vi har en stor och aktiv forskning i de tre forskningsprofilerna:

Mälardalen Real-Time Research Centre (MRTC)
    Den äldsta och största forskningsprofilen är MRTC ”Mälardalen 
Real-Time research Centre” som bedriver forskning inom inbyggda 
system. MRTC är ett nationellt ledande forskningscentrum för 
inbyggda system, med huvudfokus på inbyggd programvara. 
Målsättningen är att tillhandahålla forskningsexcellens som gör det 
möjligt för industrin att ta tillvara de möjligheter som erbjuds av 
programmerbara produkter och produktionssystem.
Till webbplatsen för MRTC

Intelligenta Sensorsystem (ISS)
   ISS är en enhet som bedriver forskning inom områdena artificiell 
intelligens, medicinsk teknik, robotik och trådlös kommunikation. 
Inriktningen är klart behovsmotiverad och fokuseras mot mobila, 
intelligenta sensorsystem som ska leda till ökad säkerhet och 
effektivitet inom näringsliv, samt hälso- och sjukvård. Forskningen är 
tillämpad och fokuserar på mobila intelligenta sensorsystem som 
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stödjer ökad säkerhet och effektivitet i industri, omvårdnad, hälsovård 
och idrottsmedicin.
ISS och MRTC utgör tillsammans högskolans prioriterade 
forskningsområde inbyggda system som samlar 16 professorer, ett 50-
tal seniora forskare (docenter/lektorer), närmare 60 doktorander och ett 
tiotal adjunkter.
Till webbplatsen för ISS

Innovation och produktrealisering (IPR)
IPR fokuserar utifrån en multidisciplinär ansats på området effektiv 
och innovativ produktrealisering. Målet är att genom kunskap och 
samverkan ge stöd till näringslivet att realisera fler idéer och 
effektivisera utvecklingsarbetet av nya produkter och system.
   En del i IPRs uppdrag är att bygga upp en kunskaps- och 
kompetensmiljö på högskolan i samproduktion med näringsliv och 
andra avnämare i regionen. Ett av delprojekten i denna satsning gäller 
att bygga vidare på den initiala miljö. Arbetet med att utveckla miljön 
kommer att fortsätta även de nästkommande åren.
Till webbplatsen för IPR
Pressklipp om IPR

.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Student
 • Om akademin
 ◦ Organisation
 ◦ Ekonomi och budget
 ◦ Jämlikhet och jämställdhet
 ◦ Studievägledning
 ◦ Styrdokument
 ◦ Expedition
 ◦ Sök personal
 ◦ Kontakta oss
 • Personalpresentationer
 • Lärarlegitimation
 • Våra ämnen

    Vi samlar språk, litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, 
specialpedagogik, matematik och fysik som sammantaget leder till en 
verksamhet med både bredd och djup. Vi har verksamhet i både 
Eskilstuna och Västerås och närmare 200 medarbetare.

Forskning på UKK
    Didaktik utgör en övergripande forskningsstrategi inom akademin 
och verkar sammanhållande för olika pedagogiska och didaktiska 
forskningsmiljöer här. Inom akademin finns även forskningsmiljön 
Tillämpad matematik och forskning inom humaniora.
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Utbildning
 ◦ Program
 ◦ Kurser
 ◦ Fortbildning
 ◦ Våra ämnen
 ◦ Lärarutbildning
 ◦ Rektorsprogrammet
 ◦ Studera språk
 ◦ Skandinavistik

Program
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation bedriver 
undervisning både på grundläggande- och avancerad nivå. 
Utmärkande för akademin är att en majoritet av de studerande är 
kursstuderande, men vi har också flera program där lärarprogrammet 
är det största. Dessutom ger vi kurser i svenska språket och kulturen 
för utländska studerande.

Program - grundnivå
Lärarprogrammet -inriktningar mot förskola, förskoleklass, fritidshem 
& grundskolans tidigare år
Lärarprogrammet - inriktningar för blivande lärare i grundskolans 
senare år och gymnasieskola
Våra nya lärarprogram från HT-11
Kammarmusikprogrammet
Kandidatprogrammet i språk och humaniora - inriktning 
kommunikation
Analytical Finance

Program - avancerad nivå
Financial Engineering
Masterprogram i teknisk matematik
Magister i specialpedagogik
Masterprogram i didaktik
Speciallärarprogrammet, Matematik 90 hp
Speciallärarprogrammet, Svenska 90 hp
Speciallärarprogrammet,Utvecklingsstörning 90 hp
Specialpedagogprogrammet, 90 hp
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Forskning
 • Didaktik och interkulturell kommunikation
 • Miljö, energi- och resursoptimering
 • Seminarier
 • Publikationer
 • Symposium
 • Konferens om tal och interaktion - OFTI 29
 • Forskarskolor

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation bedriver 
forskning inom flera områden.
    Didaktik utgör en övergripande forskningsstrategi inom akademin 
och verkar sammanhållande för olika pedagogiska och didaktiska 
forskningsmiljöer här. 
    Inom akademin finns även forskningsmiljön Tillämpad matematik 
(finansmatematik, diskret matematik, och tillämpad optimering) som 
naturligt samarbetar med forskare inom andra discipliner inom 
samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Inom akademins 
humanistiska ämnen är ekokritiskt litteraturforum en samlande miljö.

Didaktik och interkulturell kommunikation

Barnpedagogiskt kollegium
SOLD - Språk- och litteraturdidaktik
Mälardalens utvärderingsakademi
Matematisk, Naturvetenskaplig och Teknisk didaktikforskning
SIDES
SPEIC - Specialpedagogisk forskning
VIP – Värderingar, Identitet, Praktik

Miljö, energi- och resursoptimering
Tillämpad matematik
Analytical Finance
Diskret matematik med Spelcentrum
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Södertörns högskola 
Alfred Nobels allé 7 141 89 HUDDINGE 
Tfn: 08-608 40 00 Fax: 08-608 40 10 
E-post: info@sh.se 
Webb: http://www.sh.se 

Kvalitetsarbete på många nivåer
    Grunden för Södertörns högskola är god kvalitet i forskning och 
utbildning, aktiv studentmedverkan och en målmedveten utveckling av 
det interna kvalitetsarbetet.

Mångvetenskaplig högskola
    Högskolan har mycket hög andel disputerade lärare och en stark 
koppling mellan grundutbildning och forskning. Ett mångvetenskapligt 
arbetssätt är utmärkande för högskolan.

Om Södertörns högskola
    Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla 
nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda 
förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 18 minuter med 
pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra 
campusområde.
     På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva 
och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och 
erbjuder cirka 60 program och 250 kurser. Utbildning och forskning 
bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och 
naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell 
profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en 
kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

 • Organisation
 • Strategier och kvalitet
 • Fakta om högskolan
 • Här finns vi
 • Lediga jobb
 • Personal

Organisationen vid Södertörns högskola
    Styrelsen vid Södertörns högskola ska ha insyn i högskolans alla 
angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullföljs. Styrelsen 
beslutar om verksamhetens övergripande inriktning, högskolans 
organisation och den interna resursfördelningen. Dessutom beslutar 
den om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.
    Ledningen består av rektor Moira von Wright, som är myndighetens 
chef med ansvar för den direkta verksamheten och driften av 
högskolan. Dessutom ingår prorektor Rebecka Lettevall och prorektor 
Nils Ekedahl, som inträder vid rektors frånvaro och förvaltningschef 
Mattias Viklund som ansvarar för förvaltningen.
   Råd och kommittéer tillsätts av rektor och är rådgivande och 
beredande i frågor som är högskoleövergripande. Exempel är 
kvalitetsråd, mångfaldsråd, biblioteksråd och IT-råd.
   Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola har bland annat i uppgift 
att granska och upprätthålla kvaliteten i utbildningen, planera och 
samordna grundutbildningen och fördela tilldelat forskningsanslag.
    Högskolans institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och 
forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive 
personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till 
institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och 
centrumbildningar.
    Varje institution leds av en prefekt, som är chef samt vetenskaplig 
och pedagogisk ledare för en institution.

mailto:info@sh.se
mailto:info@sh.se
http://www.sh.se/
http://www.sh.se/
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=kvalitetsarbete_1306762454375
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=kvalitetsarbete_1306762454375
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forsknings_och_utbildningsstrategi_1306161288746
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forsknings_och_utbildningsstrategi_1306161288746
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forsknings_och_utbildningsstrategi_1306161288746
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forsknings_och_utbildningsstrategi_1306161288746
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_organisationen_1306161244831
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_organisationen_1306161244831
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forsknings_och_utbildningsstrategi_1306161288746
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forsknings_och_utbildningsstrategi_1306161288746
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=oppettider_och_kontakt_1306770510279
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=oppettider_och_kontakt_1306770510279
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=beskriv_1306161347341
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=beskriv_1306161347341
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolans_personal_1314887033041
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolans_personal_1314887033041


Institutioner vid Södertörns högskola
 • Institutionen för livsvetenskaper
 • Institutionen för genus, kultur och historia
 • Institutionen för kultur och kommunikation
 • Institutionen för ekonomi och företagande
 • Institutionen för kommunikation, medier och IT
 • Institutionen för samhällsvetenskaper
Lärarutbildningen lyder organisatoriskt under livsvetenskaper men har 
en egen föreståndare och administration, medan lärarna är 
kontrakterade från övriga institutioner vid högskolan.

Centrala förvaltningen
Centrala förvaltningen består av nedan följande avdelningar och 
enheter med ansvar för högskoleövergripande frågor. Chef för den 
centrala förvaltningen är förvaltningschefen. Varje avdelning och 
enhet leds av en avdelnings- eller enhetschef.
 • Avdelningen för husservice
 • Avdelningen för information och kommunikation
 • Avdelningen för IT
 • Avdelningen för personal- och kompetensförsörjning
 • Ekonomiavdelningen
 • Enheten för registratur och arkiv
 • Funktionen för ledningsstöd
 • Studentavdelningen
 • Utbildnings- och forskningskansliet

Organisationsschema
Organisationsschema uppdaterat januari 2012:
 Organisationsschema_120113_sv.pdf
Uppdaterad av Malena Granbom 2012-02-28. Sidansvarig är Astrid 
Ott.

Innehåll
 • Om organisationen
 • Rektor har ordet
 • Styrelse
 • Ledning
 • Ledningsrådet
 • Fakultetsnämnden
 • Institutioner
 • Ämnen
 • Centrumbildningar
 • Central förvaltning
 • Studentkåren

Södertörns högskolas sex institutioner:

Ekonomi och företagande
Institutionen för ekonomi och företagande bedriver utbildning och 
forskning inom ämnena företagsekonomi och turismvetenskap. 
Honnörsorden för oss är mångfald, valfrihet, kvalité, entreprenörskap 
och mångvetenskaplighet vilken genomsyrar all vår utbildnings- och 
forskningsverksamhet.

Genus, kultur och historia
Här söker vi kunskap, förklaringar och förståelse för människors 
berättelser och relationer. Genom det förflutna in i samtiden.

Kommunikation, medier och IT
Institutionen för kommunikation, medier och IT ger utbildningar och 
bedriver forskning i ämnena informatik, journalistik, medieteknik, 
retorik och svenska – ett 60-tal kurser på grundnivå och avancerad 
nivå samt nio kandidatprogram.
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Kultur och kommunikation
Institutionen för kultur och kommunikation består av ämnena 
arkeologi, engelska, estetik, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, 
medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, psykologi och 
Centrum för praktisk kunskap. Inom institutionen arbetar lärare och 
forskare över ämnesgränserna. Flera av ämnena har även omfattande 
uppdrag vid lärarutbildningen, särskilt gäller det pedagogiken.

Livsvetenskaper
På Institutionen för livsvetenskaper vid Södertörns högskola bedrivs 
utbildning och forskning inom biologi, molekylärbiologi, geografi, 
miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och internationellt 
samarbete. Områdena matematik med didaktisk inriktning och 
estetiska lärprocesser ingår också i institutionen. Lärarna där är, 
liksom många lärare i naturvetenskapliga ämnen, engagerade i 
lärarutbildningen som också är placerad vid institutionen.

Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper erbjuder utbildning inom ramen 
för ämnena juridik, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap 
samt de tre utbildningsprogrammen Förvaltningsprogrammet, IMER-
programmet samt Socialt arbete med storstadsprofil.

Ekonomi och företagande

Hos oss på Institutionen för ekonomi och företagande studerar cirka 
1500 studenter på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena 
företagsekonomi och turismvetenskap.
    Institutionen har totalt nio mångvetenskapliga utbildningsprogram 
och ger dessutom kurser i handelsrätt, ledarskap, kultur och 
entreprenörskap. Våra cirka 50 lärare har erfarenheter från såväl 
näringsliv som aktiv forskning och sedan år 2010 har institutionen 
examensrättigheter för forskarutbildning i företagsekonomi inom 
området Ekonomi, politik och samhällets organisering.
 
    • Om institutionen
 • På gång
 • Ämnen
 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Personal

Välkommen till Institutionen för ekonomi och företagande
     Hos oss studerar cirka 1500 studenter på grundnivå och avancerad 
nivå inom ämnena företagsekonomi och turismvetenskap. Vi har nio 
mångvetenskapliga utbildningsprogram med företagsekonomi som 
huvudområde samt ett program med turismvetenskap som 
huvudområde. Utöver det ger vi kurser i handelsrätt, ledarskap, kultur 
och entreprenörskap samt fristående kurser i företagsekonomi och 
turismvetenskap.
     2010 fick vi examensrättigheter för forskarutbildning i 
företagsekonomi inom området Ekonomi, politik och samhällets 
organisering. Vi har nationellt och internationellt erkända forskare som 
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leder forskningsprojekt inom våra strategiska forskningsområden: 
Entreprenörskapets dynamik, Finansmarknaden och dess 
organisationer, Institutionell förändring i det moderna samhället samt 
Konst, kultur och ekonomi.
    Kännetecknande för vår institution är närheten mellan lärare, 
studenter och administration. Många av våra studenter har en 
mångkulturell bakgrund, vilket medför en intressant och dynamisk 
undervisningsmiljö. Våra cirka 50 lärare har erfarenheter från såväl 
näringsliv som aktiv forskning. Vi ställer höga krav på undervisningen 
vid Institutionen för ekonomi och företagande och arbetar aktivt med 
pedagogisk utveckling och att införliva aktuell forskning i 
utbildningen. Vi vill ta studenten i anspråk.
    Uppdaterad av Rasmus Fransson 2012-03-12. Sidansvarig är Ann-
Sofie Köping Olsson.

Utbildning

Hos oss på Institutionen för ekonomi och företagande studerar cirka 
1500 studenter på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena 
företagsekonomi och turismvetenskap.
Institutionen har totalt nio mångvetenskapliga utbildningsprogram och 
ger dessutom kurser i handelsrätt, ledarskap, kultur och 
entreprenörskap. Våra cirka 50 lärare har erfarenheter från såväl 
näringsliv som aktiv forskning och sedan år 2010 har institutionen 
examensrättigheter för forskarutbildning i företagsekonomi inom 
området Ekonomi, politik och samhällets organisering.
 
Program (18 sökträffar)
Ekonomi, teknik och design
Ekonomie kandidatprogrammet
Entreprenörskap, innovation och marknad
Internationella ekonomprogrammet
Konst, kultur och ekonomi
Logistik och ekonomi
Magisterprogram i företagsekonomi
Magisterprogram i internationellt företagande
Magisterprogram i internationellt företagande
Management med IT
Masterprogram i företagsekonomi
Masterprogram i offentlig organisation och ledning
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap
Sport Management
Tourism Studies, Master's Programme
Turismprogrammet
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Fristående kurs (26 sökträffar)
Affärsjuridik
Arbetslivserfarenhet; karriärvägledning och turismpraktik
Beskattningsrätt
Event and Project Management
Event och projekt management - en introduktion
Företagsekonomi A
Företagsekonomi A
Företagsekonomi B
Företagsekonomi C
Handelsrättslig översiktskurs
Hospitality Management
Information and Communication Technology (ICT) in Tourism
Kultur och entreprenörskap
Ledarskapstermin
Modern Tourism
Quality Assurance in Tourism Destinations
Tourism Management
Tourism Operations
Tourism Revenue Management and Pricing
Tourism Studies, Master's Dissertation
Tourism Studies: City Tourism
Tourism Studies: City Tourism
Turism management - introduktionskurs
Turismvetenskap A
Turismvetenskap B
Turismvetenskap C

Forskning

Forskningen i företagsekonomi är koncentrerad till vissa 
forskningsområden, och sker i hög grad i samarbete med forskare från 
andra discipliner. Forskningen fungerar som en vitaliserande faktor i 
utbildningen. Ambitionen är att alla lärare ska vara aktiva i forskning, 
och att alla forskare ska undervisa.
    Forskningen sker för närvarande framförallt inom fyra områden:
 • Entreprenörskapets dynamik
 • Finansmarknaden och dess organisationer
 • Institutionell förändring i det moderna samhället
 • Konst, kultur och ekonomi  
    Forskning inom turismvetenskap bedrivs inom områdena 
mötesindustri, destinationsutveckling, kulturella besöksattraktioner, 
IKT-stöd i turism, cityturism, hållbar turismutveckling och 
högskolevärldens omvärldssamverkan.
   Uppdaterad av Rasmus Fransson 2012-03-12. Sidansvarig är Ann-
Sofie Köping.

Projekt 
Handlingar som skapar finansmarknaden – hur investmentbankernas 
olika experter medverkar i marknadenMer info
Kampen om kulturen. En studie av kulturpolitisk förändring i Litauen 
och SverigeMer info
Kampen om kulturen. Entreprenörskap, översättning och makt.Mer 
info
Östersjöstater i ett nytt EuropaMer info

 • Forskning
 ◦ Projekt
 ◦ Publikationer
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Genus, kultur och historia

    Vid institutionen för genus kultur och historia söker vi kunskap, 
förklaringar och förståelse för människors berättelser och relationer – 
genom det förflutna in i samtiden.
    Här finns ämnena etnologi, genusvetenskap, historia, 
litteraturvetenskap, religionsvetenskap samt forskningsinstitutet 
Samtidshistoriska institutet.
   Vi ger också kurser i arkivvetenskap och litterär översättning.
Cirka 950 studenter är knutna till institutionens ämnen och 
sammanlagt arbetar omkring 120 forskare, lärare, doktorander och 
administratörer vid institutionen. Kursutbudet omfattar ett 90-tal 
fristående kurser, både terminslånga kurser på såväl grundnivå som 
avancerad nivå, och kortare, tematiskt upplagda kurser. Flera av 
institutionens ämnen och lärare ingår också i de olika lärarutbildningar 
som Södertörns högskola erbjuder.
 • Om institutionen
 • På gång
 • Ämnen
 • Utbildning
 • Forskning
 • Personal

   Institutionen för genus, kultur och historia bildades i januari 
2004. Vid institutionen finns ämnena etnologi, genusvetenskap, 
historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap samt 
forskningsinstitutet Samtidshistoriska institutet. Vi ger också kurser i 
arkivvetenskap och litterär översättning. Cirka 950 studenter är knutna 
till institutionens ämnen och sammanlagt arbetar omkring 120 
forskare, lärare, doktorander och administratörer vid institutionen.

Kursutbud och program
Hos oss kan du välja mellan ett 90-tal fristående kurser, både 
terminslånga kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå, och 
kortare, tematiskt upplagda kurser.
    Vår institution ansvarar för två av högskolans utbildningsprogram, 
Europaprogrammet inklusive basårsutbildningen Demos (Det moderna 
samhället – ett mångvetenskapligt perspektiv), samt ett nystartat 
kandidatprogram, Politik och aktivt medborgarskap, som startade för 
första gången höstterminen 2011. Vi erbjuder också masterprogram i 
etnologi, genusvetenskap och historia och för närvarande pågår ett 
arbete med att utveckla ett masterprogram i religionsvetenskap. Hos 
oss finns även magisterprogram i etnologi, genusvetenskap, historia, 
litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Inom ramen för de olika 
ämnena och programmen äger en rad internationella lärar- och 
studentutbyten rum.
    Den 1 juli 2010 fick högskolan rätt till egen forskarutbildning 
inom fyra områden och ett av dessa är förlagt till vår institution. 
Området är organiserat i forskarskolan för historiska studier. I övrigt är 
forskarutbildning hos oss knuten till forskarskolan Baltic and East 
European Graduate School (BEEGS), till Nationella forskarskolan i 
historia (Lund) och till ett antal andra svenska universitet.
Vid institutionen bedrivs forskning i form av ett 50-tal olika 
forskningsprojekt och information om dessa ges under fliken 
forskning.
    Uppdaterad av Marie Sterner 2012-03-12. Sidansvarig är Martin 
Wottle.
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Utbildning

    Vid institutionen för genus kultur och historia söker vi kunskap, 
förklaringar och förståelse för människors berättelser och relationer – 
genom det förflutna in i samtiden.
    Här finns ämnena etnologi, genusvetenskap, historia, 
litteraturvetenskap, religionsvetenskap samt forskningsinstitutet 
Samtidshistoriska institutet.
    Vi ger också kurser i arkivvetenskap och litterär översättning.
Cirka 950 studenter är knutna till institutionens ämnen och 
sammanlagt arbetar omkring 120 forskare, lärare, doktorander och 
administratörer vid institutionen. Kursutbudet omfattar ett 90-tal 
fristående kurser, både terminslånga kurser på såväl grundnivå som 
avancerad nivå, och kortare, tematiskt upplagda kurser. Flera av 
institutionens ämnen och lärare ingår också i de olika lärarutbildningar 
som Södertörns högskola erbjuder.
 • Om institutionen
 • På gång
 • Ämnen
 • Utbildning
 • Forskning
 • Personal

Program (14 sökträffar)
Europaprogrammet
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och 
samhällsanalys
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot praktiskt 
jämställdhetsarbete
Magisterprogram i historia
Magisterprogram i litteraturvetenskap
Magisterprogram i religionsvetenskap

Magisterprogram i religionsvetenskap med didaktisk inriktning
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och 
transnationella processer i Europa
Masterprogram i genusvetenskap
Masterprogram i historia
Politik och aktivt medborgarskap, historia med samtidshistorisk 
inriktning
Politik och aktivt medborgarskap, idéhistoria
Politik och aktivt medborgarskap, sociologi
Politik och aktivt medborgarskap, statsvetenskap

Fristående kurs (81 sökträffar)
Arkivvetenskap A
Arkivvetenskap B
Att planera och genomföra ett kulturvetenskapligt forskningsprojekt
Att skriva historia
Att undersöka förortens historia
Constructing the Baltic Sea Region
Cultural Theory: Transnational Processes in Europe
DeMoS: Det moderna samhället - ett mångvetenskapligt perspektiv
Dramatisk gestaltning
Dramatisk gestaltning B
Dramatisk gestaltning B
Enkäter och hantering av deskriptiva data
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa
Etnologiska kunskapsfält - tematiska fördjupningar
Feminismens klassiker - Samtida tänkande: Donna Haraway
Folkmordens historia I: Fallstudier
Forskningsmetoder för studier av transnationella processer
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Fördjupade författarskapsstudier
Gender and Sexuality in Modern Sweden in a Historical Perspective
Genus på scen kring 1900
Genushistoria
Genuspedagogik med intersektionellt perspektiv
Genusvetenskap A
Genusvetenskap B
Genusvetenskap C
Hembygds- och släktforskning i arkivet
Hinduism och buddhism
Historia A
Historia B
Historia C
Historia i samhället
Historia, avancerad nivå
Historie- och vetenskapsteori
Historievetenskap - från teori till forskning
Islam
Islamisk arabisk terminologi
Islamologi A
Kristendom
Kultur- och samhällsanalyser
Kulturmöten och kulturmönster
Kulturvetenskaplig skrivarkurs
Lagstiftning om jämställdhet och diskriminering i Sverige och EU
Litteraturvetenskap A med skapande svenska
Litteraturvetenskap A med skapande svenska, dramainriktning
Litteraturvetenskap B med skapande svenska
Litteraturvetenskap B med skapande svenska, dramainriktning
Litteraturvetenskap C
Litteraturvetenskaplig tolkningsteori

Litterärt översättarseminarium - svenska till polska A
Litterärt översättarseminarium - svenska till polska B
Litterärt översättarseminarium A
Litterärt översättarseminarium B
Lokalhistoria
Metod, etnologi
Miljöhistoria från istid till global uppvärmning
Människan och djuren
Organisation, ledarskap och kön
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa
Praktik inom Religionsvetenskap
Queera bibelläsningar
Racism and Xenophobia in Modern Europe
Reflexivt akademiskt skrivande på avancerad nivå
Religion in Sweden
Religion, genus och sexualitet
Religionsvetenskap A
Religionsvetenskap B
Religionsvetenskap B
Religionsvetenskap C
Samkönat begär i historia och kultur
Sexualitet och etnicitet
Sexualitet, kropp, estetik
Sexualiteter
Sexualpolitikens konflikter
Skönlitterär gestaltning
Stat, policy och jämställdhet
Sweden: History and Politics
Sweden: Society and Culture
The History of Scandinavia and the Baltic Sea Region: 1850-2000
The Struggle for Our Minds: Media, Nation and Gender
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Forskning

    Vid Institutionen för genus, kultur och historia bedrivs en 
omfattande forskningsverksamhet uppdelad på ett 30-tal olika projekt. 
En mycket stor andel av lärarna är disputerade och flertalet av dessa 
har forskningsmedel från Östersjöstiftelsen i form av enskilda projekt 
eller större program. Vidare finns här ett antal projekt med finansiering 
från till exempel Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, 
Vitterhetsakademien och EU.
    Varje ämne bedriver verksamhet i form av högre seminarier och en 
gång per år träffas institutionens forskare till en gemensam forskardag. 
För närvarande är 25 doktorander knutna till institutionens olika 
ämnen i samarbete med andra universitet och från och med hösten 
2011 antar Forskarskolan i historiska studier doktorander som kan 
examineras vid Södertörns högskola. Merparten av dessa doktorander 
tillhör även Baltic and East European Graduate School (BEEGS).
   Uppdaterad av Eleonora Bru 2012-03-06. Sidansvarig är Martin 
Wottle.

Innehåll
 • Forskning
 • Forskning vid samtidshistoriska institutet
 • Projekt
 • Publikationer

Kommunikation, medier och IT

    Institutionen för kommunikation, medier och IT ger utbildningar 
och bedriver forskning i ämnena informatik, journalistik, medieteknik, 
retorik och svenska – ett 60-tal kurser på grundnivå och avancerad 
nivå samt flera kandidatprogram.
   Kurser och program ger en teoretisk forskningsförberedande grund 
och kurserna är samtidigt praktiskt orienterade för arbetsmarknaden.
 • Om institutionen
 • Ämnen
 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Personal
    Institutionen för kommunikation, medier och IT (KMI) utbildar och 
forskar i ämnena informatik, journalistik, medieteknik, retorik och 
svenska. Våra ämnen har gemensamma beröringspunkter och befinner 
sig i nutidens snabba medieflöde utan att förlora kontakten med 
rötterna bakåt i tiden.
    På institutionen blandas gammal kunskap med ny, där ämnen med 
långa traditioner kan finna nya spännande fält för forskning och 
utbildning i samarbete med unga ämnen. Retoriken kan hänvisa till 
kunskap formulerad från antiken och framåt, journalistiken har några 
hundra års historia i Sverige som grund för sina erfarenheter. Vi ställer 
frågor om vad mediers tekniska utveckling betyder för journalistik och 
språkutveckling. Eller studerar hur svenska språket används, språket i 
bruk. Medietekniken studerar hur gestaltning, teknik och praktik 
utvecklas inom området. Informatiken har IT för individ, organisation 
och samhälle i centrum för sitt intresse.
    Institutionen för kommunikation, medier och IT är Södertörns 
högskolas yngsta, men våra ämnen har gemensamma intressen. Varje 
ämne arrangerar högre seminarier som är öppna för allmänhet. Se 
respektive ämne för mer information om vilka högre seminarier som 
anordnas. 
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Forskning och samverkan
    På institutionen finns cirka 100 lärare och forskare varav flera har 
tvärvetenskaplig kompetens. Många har även den akademiska 
kompetensen i kombination med yrkeserfarenhet, exempelvis som 
journalist, språkkonsult eller grafisk designer. Lärargruppen 
kompletteras av gästlärare från olika områden. Hos oss kan du som 
student få möta experter på källkritik på nätet eller på kreativt 
skrivande, en bloggare eller en journalist från den tidning du läste i 
mobilen på vägen till Södertörns högskola.
    Vi befinner oss onekligen i en snabb och intressant utveckling, 
vilken vi studerar utifrån olika perspektiv och ofta med täta kontakter 
med verksamheter utanför högskolan. Institutionens ämnen samverkar 
med det omgivande samhället genom uppdragsutbildningar samt 
forskning i samarbete med myndigheter och företag. I flera av våra 
utbildningar ingår praktikmoment av olika omfattning. Våra studenters 
arbeten håller hög kvalitet, exempelvis publiceras och visas ibland 
studenters journalistiska produktioner av externa medieföretag, såsom 
SVT.    Vi ger ett 60-tal kurser på grund- och avancerad nivå samt flera 
kandidatprogram.

Fristående kurser
Institutionen ger kurser i olika studietakt (heltid och deltid) under 
dagtid och kvällstid. Vi erbjuder även kurser på distans. För 
information om vilka kurser som ges, se respektive ämne (informatik, 
journalistik, medieteknik, retorik och svenska).

Program
     Hos oss kan du välja mellan kandidatprogram inom ämnena 
informatik, journalistik, medieteknik, retorik och svenska. Förutom 
program på grundnivå ger vi ett påbyggnadsprogram inom journalistik 
och magisterprogram inom journalistik, retorik och svenska. Inom 
ämnet svenska kan du läsa upp till masternivå. 
    Uppdaterad av Matilda Pearson 2012-03-09. Sidansvarig är Matilda 
Pearson.

Utbildning

Program (35 sökträffar)
Informations- och systemvetenskap
Informatörsprogrammet
Interactive Media Design
Interactive Media Design
IT, medier och design
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap
Journalistik och multimedia
Journalistik, människa och miljö
Kultur och IT - inriktning etnologi
Kultur och IT - inriktning historia
Kultur och IT - inriktning konstvetenskap
Kultur och IT - inriktning litteraturvetenskap
Magisterprogram i journalistik
Magisterprogram i journalistik
Magisterprogram i retorik

http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1298297783205#
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1298297783205#
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1298297783205#
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1298297783205#
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2409
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2409
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2411
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2411
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1807
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1807
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2439
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2439
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1805
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1805
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2404
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2404
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2431
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2431
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2403
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2403
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2432
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2432
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2401
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2401
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2433
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2433
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2407
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2407
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2434
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2434
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2402
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2402
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2435
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2435
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2406
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2406
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2436
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2436
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2405
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2405
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2437
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2437
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1602
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1602
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1927
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1927
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2412
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2412
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2413
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2413
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2414
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2414
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2415
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2415
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1609
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1609
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2438
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P2438
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1604
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1604


Masterprogram i retorik
Masterprogram i svenska
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning
Spelprogrammet - inriktning speldesign och projektledning
Spelprogrammet - inriktning spelgrafik
Spelprogrammet - inriktning spelprogrammering

Fristående kurs (81 sökträffar)
3D-grafik och visualisering
Academic Writing in English
An Introduction to Business English
Animerad grafik och postproduktion
Animerad grafik och postproduktion
Argumentation och debatt
Att skriva för webben och interaktiva medier
Avancerade webbapplikationer med Java
Avancerade webbramverk
Barns språkutveckling
Databaser och datamodellering
Databaser: hantera data för webben
Design och utveckling för mobila webbplattformar
Digital fotografi och bildbehandling
Digital fotografi och bildbehandling
Digital fotografi och bildspråk
Digital grafik och illustration
E-bokdesign och produktion
English for Higher Education Studies
Fildelning: tekniken, lagarna och samhället
Företagsstrategisk IT
Förhandlingens retorik

Game Studies in Practice 2011-12
Grafisk design från tryck till skärm
Informatik A
Informatik B
Informatik C
Information management: analysera data för webben
Informationsarkitektur: strukturera innehåll för webben
Interaktiva medier
IT i praktiken: ordbehandling, kalkylering och presentation
IT- och databasadministration
IT-innovation: från idé till IT-produkt
IT-verktyg för entreprenören: hantera kunder, e-handel och 
kommunikation
Journalistik för akademiker
Journalistik för akademiker
Kravspecifikation för IT-system
Kreativt skrivande A
Kreativt skrivande A
Kreativt skrivande B
Ljud och rörlig bild
Media and Storytelling
Media, Narrative and Global Trends
Medieteknik A
Medieteknik B
Medieteknik C
Medieteknik och webbpublicering I
Medieteknik och webbpublicering II
Medieteknik: Praktik och projekt
Mobila tjänster och gränssnitt
Objektorienterad webbutveckling
Operativsystemets grunder: Windows, Mac och Linux
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Politisk retorik
Retorik A
Retorik A, del I - Retorikens grunder i teori och praktik
Retorik A, del I - retorikens grunder i teori och praktik, inriktning 
genusfrågor och maktkritik
Retorik A, del I - Retorikens grunder i teori och praktik, våga tala-
inriktning
Retorik A, del II - analys och argumentation
Retorik Avancerad nivå
Retorik B
Retorik C
Retorik i praktiken
Retorisk analys
Rhetoric A, part I
Scriptprogrammering för webben
Scriptprogrammering och avancerad Flash
Skrivande för högskolestudier
Spelvärldar och nätkulturer
Strategisk informationssökning via internet
Svenska A, med inriktning mot textproduktion
Svenska A, med inriktning mot textproduktion
Svenska B
Svenska C
Typsnittsdesign och fontutveckling
Typsnittsdesign och fontutveckling
Typsnittsdesign och typografi
Webbapplikationer med PHP
Webbutveckling med PHPi
Vetenskapsjournalistik
Visuell kommunikation för webben
Våga tala - praktiska övningar

Forskning

Institutionens forskning kan inledningsvis beskrivas som 
tvärdisciplinär.

Journalistikämnets forskningsfält inriktar sig på praxisnära forsk-
ning, nationellt och internationellt, och studerar såväl journalisters 
yrkesroll, som journalistikens uttryck i alla förekommande publice-
ringsformer.

Informatiken studerar utveckling och användning av IT för individ, 
organisation och samhälle i samverkan med andra forskningsområden, 
företag och organisationer i samhället. Informationssystem och infor-
mationsteknologi betraktas ur ett tekniskt och användningsorienterat 
perspektiv. Fokus för forskningen ligger på inriktningarna digitala 
informationskällor (till exempel struktur av data, behovsmodellering, 
åtkomst, analys och presentation) och applikationsdriven informa-
tionsutveckling (till exempel processer av aktiv och kreativ systemut-
veckling, att skapa kunskaper inom och genom applikationsnära 
teknologiförändringar).

Forskningen inom ämnet medieteknik kan beskrivas i tre områden: 
Interaktions- och upplevelsedesign (designorienterad forskning och 
teknikutveckling), Social interaktion och teknikanvändning (studier av 
teknikanvändning) samt Medieteknik i samhället och digitala kulturer 
(studier av människor och teknik i ett makroperspektiv).

Under tidigare år har retorikämnets forskning bedrivits såväl inom de 
humanvetenskapliga som inom de samhällsvetenskapliga och 
pedagogiska fälten. Under senare år har forskningen dessutom fått en 
politisk-filosofisk prägel, inriktad mot socialt meningsskapande, så 
som exempelvis visuell retorik, semiotik och berättande. Retoriken vid 
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Södertörns högskola har en uttalad tvärvetenskaplig inriktning. 
Forskningen utmärks av retorikämnets mångdisciplinära karaktär där 
de moderna retoriska frågeställningarna står i fokus.

Svenskämnets forskning samlas inom tre delvis överlappande 
områden: Kommunikativa praktiker i arbetslivet, Språk, kunskap och 
lärande samt Språk och genus.

Uppdaterad av Matilda Pearson 2012-03-09. Sidansvarig är Matilda 
Pearson.

Innehåll
    • Forskning
 • Projekt
 • Publikationer

Kultur och kommunikation

Institutionen för kultur och kommunikation består av ämnena 
arkeologi, engelska, estetik, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, 
medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, psykologi samt 
Centrum för praktisk kunskap.
    Inom institutionen arbetar lärare och forskare över ämnesgränserna. 
Flera av ämnena, särskilt ämnet pedagogik, har även omfattande 
uppdrag vid lärarutbildningen.
    Fem kandidatprogram har sin bas på institutionen: 
Estetikprogrammet, Medier, engelska och globalisering, 
Medievetarprogrammet, Samtid och kulturarv (i samarbete med 
Institutionen för genus, kultur och historia) och 
Personalvetarprogrammet (i samarbete med Institutionen för 
samhällsvetenskaper).
 • Om institutionen
 • Ämnen
 • Utbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Personal

     Institutionen för kultur och kommunikation består av ämnena 
arkeologi, engelska, estetik, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, 
medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, psykologi samt 
Centrum för praktisk kunskap. Inom institutionen arbetar lärare och 
forskare över ämnesgränserna. Flera av ämnena, särskilt ämnet 
pedagogik, har även omfattande uppdrag vid lärarutbildningen.
     Fem kandidatprogram har sin bas på institutionen: 
Estetikprogrammet, Medier, engelska och globalisering, 
Medievetarprogrammet, Samtid och kulturarv (i samarbete med 
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Institutionen för genus, kultur och historia) och 
Personalvetarprogrammet (i samarbete med Institutionen för 
samhällsvetenskaper).
    De flesta ämnen på institutionen ger utbildning upp till masternivå 
och några har även forskarutbildningsrättigheter. Från 1 juli 2010 är 
forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori med rätt att examinera 
doktorer etablerat på institutionen. Till institutionen hör även det 
Marinarkeologiska forskningsinstitutet (Maris). Där bedrivs maritim 
forskning med särskild betoning på Östersjön.
   Uppdaterad av Olcay Yalcin 2012-02-06. Sidansvarig är Agneta 
Lilja.

Innehåll
 • Om institutionen
 • Högre seminarier
 • Utbildningsexpeditionen
Aktuellt
 • Skördefest för att visa upp bokskörd

Utbildning

Program (18 sökträffar)
Digitala medier i lärandemiljöer
Estetikprogrammet
Magisterprogram i arkeologi
Magisterprogram i estetik
Magisterprogram i filosofi
Magisterprogram i idéhistoria
Magisterprogram i konstvetenskap
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning
Magisterprogram i praktisk kunskap
Masterprogram i arkeologi
Master's Programme in English
Media, Communication and Cultural Analysis
Media, Communication and Cultural Analysis
Medier, engelska och globalisering
Medievetarprogrammet
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi
Samtid och kulturarv

Fristående kurs (76 sökträffar)
Academic English, Advanced Level
Adoption och identitet i ett interkulturellt perspektiv
Arkeologi A
Arkeologi B
Arkeologi C
Att skriva projektansökan
Det existentiella samtalet
Education and Identity for Borderless Learning
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Educational Psychology for an Intercultural Society
Ekonomisk psykologi
Engelska A
Engelska B
Engelska C
English: Oral and Written Communication
Estetik A
Estetik A
Estetik B
Estetik C
Estetik och genus
Estetikens idéhistoria
Filosofi A
Filosofi B
Filosofi C
Filosofins historia
Funktionshinder, kulturmöte och identitet
Grafisk bildkultur
Grekiska för filosofer
Idéhistoria A
Idéhistoria B
Idéhistoria C
Identitetskonstruktion i en globaliserad värld
Indisk filosofihistoria
Interkulturalitet och ledarskap i olika pedagogiska verksamheter
Interkulturalitet, medier och demokrati
Klassikerläsning: Foucault
Klassikerläsning: Gadamers Sanning och metod
Klassikerläsning: John Dewey
Klassikerläsning: Marshall McLuhans Understanding Media: The 
Extentions of Man
Kommunikationsteori och analys
Konstvetenskap A
Konstvetenskap B
Konstvetenskap C

Kosmopolitisk konsthistoria
Kreativitet och kreativ problemlösning
Marinarkeologi, introduktionskurs
Maskerad, modernitet och genus
Media Production: Texts and Images
Media, Culture and Society 1
Media, Culture and Society 2
Medie- och kommunikationsvetenskap A
Medie- och kommunikationsvetenskap B
Medie- och kommunikationsvetenskap C
Medieaktivism
Mediealfabetisering med interkulturell inriktning
Mediekritik
Medieproduktion: rörlig bild och webb
Medieproduktion: text och bild
Medieproduktion: text, bild och webb
Medier, lag och rätt
Modern and Contemporary Political Philosophy
Modern psykodynamisk teori och metod
Om-läsningar: kinesiska tanketraditioner och filosofi
Pedagogik A med interkulturell inriktning
Pedagogik B med interkulturell inriktning
Pedagogik C med interkulturell inriktning
Postkolonial teori och estetik
Praktik inom Idéhistoria
Psykoanalytiska teorier om det omedvetna
Psykologi A
Psykologi B
Psykologi B: Relationer och emotioner
Psykologi C
Publik- och omvärldsanalys
Samtida filosofi
Samtida kulturteori och politisk filosofi
Verkligt virtuella rum
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Forskning

    Kultur och kommunikation är en forskningsintensiv institution med 
pågående forskningsprojekt finansierade av såväl Östersjöstiftelsen 
som Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och andra 
finansiärer. Många projekt, varav flera med Östersjö- och/eller 
Östeuropainriktning, är både ämnes- och institutionsövergripande. 
Bland sådana mångvetenskapliga projekt sticker det RJ-finansierade 
forskningsprogrammet Tid minne, representation alldeles särskilt ut. 
Det har sin bas på institutionen men involverar inalles sju lärosäten, 
fjorton discipliner och tjugofem forskare.

Uppdaterad av Olcay Yalcin 2012-02-06. Sidansvarig är Agneta Lilja.

Innehåll
    • Forskning
 • Projekt
 • Publikationer

Livsvetenskaper

På Institutionen för livsvetenskaper bedrivs utbildning inom biologi, 
geografi, miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och 
internationellt samarbete. Även högskolans lärarutbildning är förlagd 
till institutionen. Här bedrivs också forskning inom miljövetenskapliga 
studier samt utbildningsvetenskap.
    • Om institutionen
 • På gång
 • Ämnen
 • Utbildning
 • Forskning
 • Personal

      På institutionen bedrivs utbildning och forskning med ett starkt 
fokus på tvär- och mångvetenskap som överbrygger naturvetenskap, 
humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsprogram och forskning 
är tätt sammanknutna. Inom grundutbildningen är verksamheten 
indelad i huvudområdena biologi, estetiskt lärande, geografi, 
matematik, miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och 
internationellt samarbete. Utöver ett flertal program och kurser på 
grundnivå ges även kurser och program på avancerad nivå.
    Även högskolans lärarutbildning, Lärarutbildning med interkulturell 
profil, är förlagd till institutionen. Svenska skolan är idag en 
mångkulturell arena och därför har vi på Södertörns högskola valt att 
profilera vår lärarutbildning med det mångkulturella samhället som 
utgångspunkt.
    Institutionens forskning bedrivs till största delen inom 
miljövetenskap, ett område som spänner över ett brett spektrum och 
använder kunskap och ansatser från molekylärbiologi till 
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statsvetenskap. Högskolans forskarutbildning i miljövetenskapliga 
studier är förlagd till institutionen.
 Uppdaterad av Malena Granbom 2011-10-06. Sidansvarig är Karin 
Hellström.
Innehåll
 • Om institutionen
 • Utbildningsexpeditionen för lärarutbildning
 • Utbildningsexpeditionen för livsvetenskaper
 • Institutionens organisation
 • KLARA kemikaliedatabas

Utbildning

På Institutionen för livsvetenskaper bedrivs utbildning inom biologi, 
geografi, miljövetenskap, måltidskunskap samt utveckling och 
internationellt samarbete. Även högskolans lärarutbildning är förlagd 
till institutionen. Här bedrivs också forskning inom miljövetenskapliga 

Program (17 sökträffar)
Environment, Communication and Politics
Environment, Communication and Politics
Förskollärarutbildning med interkulturell profil
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot 
fritidshem
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot 
fritidshem, erfarenhetsbaserad
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot 
förskoleklass och årskurs 1-3
Infectious Disease Control
Infectious Disease Control
Medicinteknisk ekonom
Miljö och utveckling
Miljö och utveckling
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå)
Utveckling och internationellt samarbete
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot 
gymnasieskolan
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot 
årskurs 7-9
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Fristående kurs (82 sökträffar)

Alla tiders mat - en kulturell matresa i makten, nutritionen, biologin 
och kemin
Befolkning, kultur och miljö
Befolkning, kultur och miljö
Behörighetsgivande kurs i engelska för lärare som undervisar i 
grundskolans år 4-6
Behörighetsgivande kurs i matematik för lärare i grundskolan år 4-6.
Behörighetsgivande kurs i matematik för lärare som undervisar i 
grundskolan år 1-3.
Biodiversity and Conservation
Biologins filosofi
Cellens värld
Children's Existential Questions
Children's Language Socialisation and Literacy
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental 
Issues
Det moderna Afrika
Dryckeskunskap
Dryckeskunskap
Dryckeskunskap - Öl
Dryckeskunskap 2
Ecosystem Management
Ekologi och naturresurser
Environment and Development
Environmental Communication
Environmental Governance and the Role of Experts
Environmental Risks: Assessment and Management
Floristik och faunistik
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi

Generation of Knowledge in Environmental Science
Geografi A
Geografi B
Geografi C
Geografiska informationssystem (GIS) grundkurs 1
Geografiska informationssystem (GIS) grundkurs 2
Hållbar utveckling: Tvärvetenskaplig översiktskurs
Infectious Disease Control in Changing Environments
Infectious Disease Epidemiology
Interkulturell handledning av studenter
International Environmental Management
Introduktion till geografiska informationssystem
Introduktion till miljö och utveckling
Introduktion till måltidskunskap
Islam och muslimer i svenskt samhälle och skola
Konflikthantering i praktiken
Kulinarisk botanik
Ledarskap i klassrummet
Likabehandling och normkritiska perspektiv i skolan
Livsmedelskunskap och säkerhet
Matematikämnets didaktik
Media and the Environment
Medical Geography
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi
Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete
Multi-dimensional Environmental Analysis: Project
Måltidskultur och estetik
Måltidskunskap A
Måltidskunskap B - inriktning drycker
Måltidskunskap B - inriktning måltid och livsmedel
Måltidskunskap C
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Människan och medicinen
Nationella minoriteter i ett skolperspektiv
Naturens processer
Naturresurshushållning
Organismbiologi
Political Decision Making and Environmental Management I
Political Decision Making and Environmental Management II
Professionsutveckling och bedömning av verksamhetsförlagd 
utbildning inom lärarutbildningen
Romernas historia och nutida situation
Romernas historia, språk och nutid
Sensorik
Sensorik - kunskap om våra sinnen
Statistical Data Analysis in Infectious Disease Control
Statistik för arbetslivet
Statistik för miljövetare
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance
Tillämpad ekologi
Tillämpad naturgeografi
Tillämpade geografiska informationssystem
Utveckling och internationellt samarbete A
Utveckling och internationellt samarbete B
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi
Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi 2
Ölets kultur och vetenskap
Östersjöns ekosystem och naturresurser

Forskning

    Södertörns högskola har antagit utmaningen att integrera 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett 
modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga 
studier. Här kombineras angreppssätt och metoder från olika 
discipliner för att nå en fördjupad kunskap och förståelse om miljö- 
och naturresursproblemens orsaker, omfång och hantering, samt 
förutsättningar för hållbar utveckling.
   Forskningen är strukturerad i tre angränsande och samverkande 
teman: Miljöförändringar och ekologiska processer, Miljö och 
utveckling samt Environmental governance. Geografiskt omfattar 
intresseområdet främst Sverige och Östersjöområdet men även andra 
delar av världen. Området har examensrätt på forskarutbildningsnivå 
inom ämnet miljövetenskap.
Till hemsidan för Miljövetenskapliga studier

Uppdaterad av Karin Hellström 2012-01-11. Sidansvarig är Karin 
Hellström.

Innehåll
   • Forskning
 • Projekt
 • Publikationer
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Samhällsvetenskaper

    Institutionen för samhällsvetenskaper erbjuder utbildning inom 
ramen för ämnena juridik, nationalekonomi, sociologi och 
statsvetenskap samt de tre utbildningsprogrammen 
Förvaltningsprogrammet, IMER-programmet samt Socialt arbete med 
storstadsprofil.
    • Om institutionen
 • På gång
 • Ämnen
 • Utbildning
 • Forskning
 • Personal
 
    Institutionen erbjuder utbildning inom ramen för ämnena juridik, 
nationalekonomi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap samt de 
tre utbildningsprogrammen Förvaltningsprogrammet, IMER-
programmet samt Socialt arbete med storstadsprofil. Du finner dessa 
under länkarna "Ämnen" och "Utbildning" ovan.
    Södertörns högskola har erhållit examensrätt på forskarnivå inom 
fyra områden. Ett av områdena är förlagt till Institutionen för 
samhällsvetenskaper och organiserat i forskarutbildningsområdet 
Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO). Forskningsfältet 
innefattar ämnena statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi. Ett 
20-tal aktiva doktorander hör till institutionen. De flesta doktoranderna 
har en forskningsinriktning mot Östersjöområdet och Östeuropa och är 
även knutna till Baltic and East European Graduate School (BEEGS).   
    Vid institutionen bedrivs omfattande forskning med ett 30-tal 
forskningsprojekt, såväl ämnesspecifika som mångvetenskapliga. Till 
de mångvetenskapliga forskningsnätverken hör Stockholm Centre on 
Health of Societies in Transition (SCOHOST). Information om 

forskning finns under respektive ämnes hemsida. 
    Institutionen för samhällsvetenskaper finns i Moas Båge, hus E på 
plan 0-3. Institutionen har idag ca 100 anställda.
 Christina Axelsson
Prefekt
Uppdaterad av Clare Barnes 2011-10-14. Sidansvarig är Linda 
Enoksson.

Innehåll
 • Om institutionen
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Utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper erbjuder utbildning inom ramen 
för ämnena juridik, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap 
samt de tre utbildningsprogrammen Förvaltningsprogrammet, IMER-

Program (25 sökträffar)

Economics, Master's Programme
Förvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi
Förvaltningsprogrammet, ämnesinriktning nationalekonomi
Förvaltningsprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt
Förvaltningsprogrammet, ämnesinriktning sociologi
Förvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
etnologi
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
etnologi
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
historia
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
historia
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
offentlig rätt
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
offentlig rätt
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
religionsvetenskap
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
religionsvetenskapInternationell migration och etniska relationer 
(IMER) - inriktning sociologi

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
sociologi
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
statsvetenskap
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning 
statsvetenskap
Magisterprogram i Europarättsliga studier
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga 
förvaltningen
Magisterprogram i sociologi
Masterprogram i sociologi
Political Science, Master's Programme
Political Science, Master's Programme
Socialt arbete med storstadsprofil

Fristående kurs (68 sökträffar)

Approaches to Political Science
Arbete och genus
Arbetsrätt
Civilrätt- en introduktion
Comparative Politics, Advanced Level
Comparative Research Methods
Democracy: the Swedish Way
Economics B
Economics C
Empirical Political Theory
Etnografisk metod: från fältarbete till färdig analys
EU, den svenska staten och företagandets villkor
EU, den svenska staten och företagandets villkor
Europa, staten och den offentliga rätten
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Europa, staten och den offentliga rätten
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter (distans)
EU-rättens grunder
Financial Economics 1
Gender, Power and Politics: Comparative European Perspectives
Health Economics 1
Hälsa och social förändring
Idrottsjuridik I
Idrottsjuridik II
Intermediate Macroeconomics
International Institutions
Internationella relationer A
Internationella relationer B
Internationella relationer C
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet
Karriärutveckling för blivande ekonomer och samhällsvetare
Komparativ offentlig rätt
Komparativ offentlig rätt
Matematik för ekonomer
Matematik för samhällsvetare 1
Matematik för samhällsvetare 2
Miljöjuridik
Nationalekonomi - Makroekonomi
Nationalekonomi - Mikroekonomi
Nationalekonomi A
Non-State Actors in International Relations
Nordic Politics in Comparative Perspective
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå
Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå
Organisation och ledning i offentlig verksamhet

Organisation och personalarbete
Politics in the Middle East
Qualitative Research Methods
Quantitative Research Methods
Rättsstat och offentlig rätt
Socialrätt 1
Socialrätt 1
Socialrätt 2
Socialrätt 2
Sociologi A
Sociologi B
Sociologi C
Sociologi C
Sociologisk teori och aktuell forskning
Sociologiska analysinriktningar
States and Migrants
Statsvetenskap A
Statsvetenskap B
Statsvetenskap C
The Baltic Sea as an Environmental Challenge: Historical and Political 
Perspectives
Theories of Comparative Politics
Theories of International Relations
Theory of Knowledge
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Högskolan i Jönköping 
Box 1026 551 11 JÖNKÖPING 
Tfn: 036-10 10 00 Fax: 036-15 08 12 
E-post: info@hj.se 
Webb: http://www.hj.se/ 

Om högskolan
    • Verksamhet och strategisk utveckling
 • Organisation
 • Stiftelsestyrelse
 • Rektor
 • Högskolans ledningsgrupp
 • Rektors kansli
 • Disciplin- och avskiljandenämnd
 • Nämnden för utbildning och forskarutbildning
 • Överklagandenämnd
 • Högskoleservice
 • Högtider och utmärkelser
 • Press
 • Lediga anställningar
 • Besöksinformation/Hitta hit
 • Kontakt
 • Informationsmaterial

    Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda 
examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
    Villkoren för statligt finansierad högre utbildning och forskning 
regleras genom ett långsiktigt ramavtal med svenska staten och genom 
årliga avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag.

    Därutöver bedriver högskolan uppdragsutbildning och uppdrags-
forskning.
    Högskolans bärande idéer är fokusering, internationalisering, 
entreprenörskap och samverkan med näringsliv och offentliga 
verksamheter.
    Högskolan är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping som moderorganisation och fem 
helägda dotterbolag.
Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: 
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, 
Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan.   
Högskoleservice är koncernens servicebolag som också ansvarar för 
högskolans forskningsbibliotek.
    Därtill har Högskolan i Jönköping ägarinflytande och intar en på-
drivande roll för utvecklingen i Jönköping Science Park, med vilket 
man även samäger holdingbolaget Jönköping Business Development 
AB.
   Högskolan i Jönköping äger tillsammans med Jönköpings kommun 
fastighetsbolaget Högskolefastigheter AB, HÖFAB, som har till upp-
gift att bygga, äga och förvalta byggnader åt högskolan. Det nära sam-
arbetet mellan högskolan, HÖFAB och kommunen gör att högskolan 
har ett stort inflytande över utvecklingen av sina lokaler och har ett av 
de bästa och mest utvecklingsbara campusområdena i Sverige.
    Med sina många verksamheter utgör Högskolan i Jönköping en av 
de mest spännande högskolemiljöerna i vårt land. Friheten att utveckla 
nya initiativ är stor och beslutsvägarna är snabba. Här finns 
experimentanda och förmåga till fokusering och specialisering.

Några fakta om Högskolan i Jönköping
     Högskolan i Jönköping har ca 12 000 studenter, ca 800 anställda 
och omsätter ca 800 mnkr. Högskolan erbjuder 70 program/
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inriktningar och ca 300 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt 
arbete, undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, 
naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och 
informatik.
    Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom 
vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får 
högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom 
examensområdet Industriell produktframtagning med de tre tekniska 
forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och 
tillverkningsprocesser samt produktionssystem. Vid högskolan finns 
sammanlagt ca 200 doktorander.
    Högskolans verksamhet och strategiska utveckling kan beskrivas 
med följande ledord:
 • Fokusering och specialisering
 • Intensiv samverkan i partnerskap globalt, nationellt, regionalt 

och lokalt inom forskning, utbildning och omvärldsrelationer
 • Entreprenörskap, innovationer och kreativitet
   Högskolan i Jönköping är medlem av European University 
Association, EUA.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-13  
Sidansvarig: Webbredaktör Hj

Organisation
Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med fyra fackhögskolor 
och ett gemensamt servicebolag.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad 
verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och 
samverkan med näringsliv och samhälle.

Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: 
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, 
Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. 
Högskoleservice är högskolans gemensamma servicebolag.
    Organisationen skiljer sig från den i Sverige gängse 
"fakultetslogiken". Fackhögskolorna och Högskoleservice är 
aktiebolag ägda av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Högskolan blev 
stiftelsehögskola 1994. Rektor har det övergripande ansvaret för 
högskolan och tillsätts av stiftelsens styrelse.
    Ansvar och befogenheter för fackhögskolorna och Högskoleservice 
följer aktiebolagslagens regler, bestämmelser som i sak innebär en för 
högskolor långtgående decentralisering.
    Fackhögskolor utgör mångvetenskapliga miljöer med det 
gemensamma uppdraget att bedriva akademiska 
professionsutbildningar samt forskning och forskarutbildning till stöd 
för och i nära anknytning till grundutbildningen.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-27
Sidansvarig: Webbredaktör HJ

Organisation vid:
    • Högskolan i Jönköping
 ◦ Hälsohögskolan
 ◦ Högskolan för lärande och kommunikation
 ◦ Internationella Handelshögskolan
 ◦ Tekniska Högskolan

Högskoleservice är högskolans gemensamma serviceorgan.
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Hälsohögskolan

 • Organisation
 ◦ Avdelningar
 ▪ ABS
 ▪ AFO
 ▪ AFR
 ▪ ANB
 ▪ IFG
 ▪ VD-kansli
 ▪ Administrativa enheten
 ▪ Forskarskolan Hälsa och Välfärd
 ◦ Centrumbildningar
 ◦ Kontakt

 ◦ Centrumbildningar
 ◦ Kontakt
 • Mål och visioner
 • Styrelse
 • Presentation av vd
 • Nämnder och råd
 • Kvalitet
 • Miljöarbete
 • Kontakt
 • Press
 • Lediga anställningar

Hälsohögskolans verksamhet är organiserad enligt följande:

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, ABS
Avdelningen utbildar och forskar i samhälls- och 
beteendevetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på det sociala fältet. 
Avdelningen är ansvarig för Socionomprogrammet.

Avdelningen för omvårdnad, AFO
Avdelningen bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete 
inom omvårdnad. Avdelningen ansvarar för Sjuksköterskeprogrammet.

Avdelningen för rehabilitering, AFR
Avdelningen bedriver utbildning och forskning främst inom ämnena 
arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik. På avdelningen utbildas 
arbetsterapeuter och ortopedingenjörer.

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB
Avdelningen utbildar biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor 
och tandhygienister. Det bedrivs också kurser inom biomedicinska och 
naturvetenskapliga ämnen. Forskning sker inom biologiskt åldrande, 
molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi samt neurobiologi.

Institutet för gerontologi, IFG
Institutet för gerontologi bedriver undervising och forskning inom 
området äldre och åldrande.

Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Hälsohögskolans forskarskola har sitt fokus på hälso- och 
välfärdsfrågor. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder 
och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet 
humaniora och samhällsvetenskap.

VD-kansli
Där hittar du bland annat vd och utbildningschef.

Administrativa enheten
Avdelningens uppdrag är att ge stöd och service till 
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Hälsohögskolans utbildning och forskning.
 
Centrumbildningar
The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Texten granskad / uppdaterad 2010-12-01 Sidansvarig: Maria Arpe

    • Program
 ◦ Grundutbildning
 ▪ Arbetsterapeut
 ▪ Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk 

fysiologi
 ▪ Biomedicinsk analytiker, inriktning 

laboratoriemedicin
 ▪ Ortopedingenjör
 ▪ Röntgensjuksköterska
 ▪ Sjuksköterska
 ▪ Socionom
 ▪ Tandhygienist
 ◦ Magister & master
 ◦ Specialistsjuksköterska
 ◦ Forskarutbildning
 ◦ Program på engelska
 • Kurser
 • Uppdragsutbildning
 • Yh-utbildning
 • KY-utbildning
 • Internationalisering
 • Studera på HHJ
 • Studera på distans
 • Studievägledning
 • Anmälan och antagning
 • Broschyrer

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, ABS

ABS utbildar i och forskar om samhällsvetenskapliga och 
beteendevetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på det sociala fältet.

Utbildning
    Studier vid ABS ska ge kunskaper och inspiration att vara 
pådrivande i utvecklingen av det sociala arbetet. Vårt mål är att 
studenterna ska utveckla ett välfärdspolitiskt synsätt där den enskilda 
individen alltid sätts i främsta rummet.
    Utbildningen vid ABS har ett brett utbud av kurser inom socialt 
arbete, omsorg, behandling, socialt samhällsarbete, social- och 
förvaltningsrätt samt verksamhetsledning. Utbudet spänner från 
traditionellt behandlingsarbete på individnivå till förebyggande arbete 
på övergripande samhällsnivå.
   Utbildningsverksamheten omfattar:
 • Socionomprogrammet
 • Magisterprogram i socialt arbete  
 • Magisterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap hälsa, 

vård och omsorg
 • Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, 

vård och omsorg
 • Fristående kurser

Socionom
    En socionom har kunskap om hur sociala problem uppkommer och 
om hur de kan förebyggas eller förändras. En viktig del är att förstå det 
sociala samspelets betydelse för människors utveckling för att kunna 
bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro och utöka sitt 
handlingsutrymme och sin egenförsörjning.
    Socialt arbete är ett kunskapsområde som har sin utgångspunkt i 
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teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. Utöver kurser i 
socialt arbete innehåller utbildningen kurser i psykologi, 
rättsvetenskap, utredning och handläggning samt vetenskapsteori. Det 
gemensamma blocket omfattar 180 högskolepoäng och det 
ämnesfördjupade blocket omfattar 30 högskolepoäng.
    Teoretiska och verksamhetsförlagda studier är integrerade under det 
gemensamma blocket. Detta sker dels genom kontinuerliga fältstudier 
i en kommun samt genom en längre placering i en social verksamhet.
    Under det ämnesfördjupande blocket ges en viss möjlighet att skapa 
sin egen profil genom valbara kurser.

Internationellt
    Möjlighet finns till utlandsstudier och främst sker utbyte med 
partneruniversitet i England, Sydafrika, Australien, USA, Kanada, 
Belgien, Spanien, Österrike, Tyskland och de nordiska länderna. I 
samband med internationellt utbyte kan vissa kurser helt eller delvis 
ges på engelska vid Hälsohögskolan.

Examen
   Programmet leder fram till Socionomexamen inklusive en filosofie 
kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete.

Vidareutbildning
    Hälsohögskolan erbjuder Magisterprogram i socialt arbete.

Yrket
    Som socionom kan du arbeta med socialt arbete av olika karaktär 
som kan vara både förebyggande, rådgivande, stödjande, utredande 
och behandlande. Framtida arbetsplatser kan vara inom kommun, 
landsting,stat eller privat verksamhet. Exempel på yrken är 
socialsekreterare, arbetsledare eller handläggare inom äldre- och 
handikappomsorg, skolkurator och kurator.

Forskning

Forskningen inom ABS samlas under rubriken Socialt arbete, 
livssammanhang, välfärd - SALVE. Rubriken uttrycker en strävan att 
utveckla socialt arbete som kunskapsområde och verksamhetsfält med 
betoning på det sociala arbetet i förhållande till människors 
livssammanhang. Förändrade livssammanhang kan innebära att 
förutsättningar och behov av resurser ändras såväl på individ- som 
samhällsnivå. Inom socialt arbete är således lyhördhet för människors 
skiftande livssammanhang och varierande behov av stor betydelse.
Forskningen inom SALVE kan grupperas inom tre olika 
forskningsteman. Ett tema är inriktat mot att beskriva och analysera 
betydelsen av social planering och samhällsarbete som verktyg för att 
utveckla strategier med syfte att förbättra människors livsvillkor. Ett 
annat tema fokuserar på vardagsliv och vardagsvillkor samt möten i 
det sociala arbetet. Ett tredje tema handlar om förändringsarbete och 
verksamhetsutveckling för att omsätta kunskap i praktiskt socialt 
arbete.
   ABS bedriver forskning inom följande av Hälsohögskolans 
forskningsmiljöer:
 • Åldrande — livsvillkor och hälsa
 • Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap
 • CHILD
   Forskarutbildning i ämnet socialt arbete genomförs inom 
Forskarskolan Hälsa och Välfärd.

  För mer information kontakta professor Elisabet Cedersund
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Avdelningen för omvårdnad, AFO

På Avdelningen för omvårdnad bedrivs utbildning, forskning och 
utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad.

Utbildning
AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som 
kandidatexamen. Dessutom erbjuds goda möjligheter till 
vidareutbildning genom specialistsjuksköterske-, master- och 
magisterutbildningar samt genom uppdragsutbildningar.

Utbildningsverksamheten omfattar:
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Magisterprogram i omvårdnad
 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot 

anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot 

intensivvård
 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot 

distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar
 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk 

vård
 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av 

äldre
 • Fristående kurser

Forskning
Omvårdnadsforskningen är inordnad i tre av Hälsohögskolans 
forskningsmiljöer.
    Inom Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap är 
begreppen kultur, mångfald och etik centrala liksom omvårdnadens 
praktiska genomförande. Exempel på forskningsområden är etiska 
frågor i vården och möte mellan patienter och vårdare med olika 
kulturell bakgrund samt kommunikation, lärande och beslutsprocesser 
i omvårdnad. Gapet mellan vetenskap och praktik studeras med fokus 
på förbättringsarbete inriktat på patient- närstående- och 
vårdarperspektiv.
    CHILD fokuserar på barn och ungdomar och här studeras 
omvårdnad vid cancer och smärta och även hälsoarbete och prevention 
inriktat på fetma och diabetes. Vidare undersöks om WHOs 
klassifikationssystem ICF-CY kan användas som ett gemensamt språk 
i dokumentation inom barn- och skolhälsovård.
    Inom Åldrande - livsvillkor och hälsa ingår forskning om hälsa och 
omvårdnad av personer med hjärt- kärlsjukdom med inriktning mot 
hjärtsvikt och arytmier, deras anhöriga och hur de själva uppfattar att 
hjärtsvikt och arytmier påverkar deras livssituation. Även effekter av 
fördjupad utbildning och fysisk träning för äldre med hjärtsvikt och 
pacemaker ingår. Ett annat centralt område är ålders-, miljö- eller 
sjukdomsrelaterade faktorers negativa påverkan på ätande och 
näringstillstånd. Här ingår studier på institution och i hemmiljö och 
interventioner för att förbättra ätande och näringstillstånd bland äldre 
personer. 
   Forskarutbildning i ämnet omvårdnad genomförs inom 
Forskarskolan Hälsa och Välfärd.
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Avdelningen för rehabilitering, AFR

AFR bedriver utbildning och forskning framför allt inom ämnena 
arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik.

Utbildning
På avdelningen utbildas arbetsterapeuter och ortopedingenjörer. Inom 
ramen för utbildningarna finns ett antal kurser som vänder sig till både 
studenter och yrkesverksamma.
Utbildningsverksamheten omfattar:
 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Ortopedingenjörsprogrammet
 • Magisterprogram i arbetsterapi 
 • Fristående kurser

Forskning

CHILD — Children, Health, Intervention, Learning, Development
Arbetsterapiforskning inom forskningsmiljön CHILD handlar om att 
utarbeta preventiva åtgärder när det gäller trauma som orsakar 
hjärnskakning hos barn och att tillsammans med forskare inom 
ortopedteknik utvärdera resultatet av nya behandlingsmetoder för barn 
med har balans- och gångsvårigheter efter cerebral pares, ex. träning 
med TV-spelet Nintendo Wii Fit.

KILVO - Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap
Den tillämpade arbetsterapiforskningen inom forskningsmiljön 
KILVO handlar om konsekvenserna av olika sjukdomstillstånd såsom 
reumatiska sjukdomar, långvarig smärta och stress; hinder och 
möjligheter för aktivitet och delaktighet och den sociala och fysiska 
miljöns betydelse för hälsa.

Inom KILVO sker utveckling av olika instrument t.ex. 
bedömningsinstrumentet DOA- Dialog Om Arbetsförmåga, Aus-
TOMs-S för utvärdering av arbetsterapeutiska insatser och instrument 
för att mäta aktivitetsbalans och balans i livet. Interventioner som 
utvärderas är bildskapande, meningsfull daglig sysselsättning samt 
problembaserad metod inom arbetsrehabilitering.
    Dessutom pågår grundforskning inom arbetsterapi som handlar om 
begreppen ´aktivitetsbalans´ och ´balans i livet´ samt om relationen 
mellan olika aktivitetsupplevelser och hälsa. Annan pågående 
grundforskning handlar om paradigmutveckling genom utbildning och 
praxis hos arbetsterapeutstudenter och arbetsterapeuter och om hur 
centrala begrepp, som exempelvis ´hälsa´, kommer till uttryck i 
arbetsterapeuternas yrkesutövning.

Åldrande, livsvillkor och hälsa
    Äldres delaktighet i aktivitet, och dess betydelse för hälsa är ett 
gemensamt tema för den arbetsterapiforskning som pågår inom 
forskningsmiljön Åldrande - livsvillkor och hälsa. Närmare bestämt 
sker forskning kring delaktighet och mobilitet, med fokus på hur 
mobilitet kan främja äldres delaktighet. Vidare bedrivs ett 
hälsofrämjande interventionsprojekt "Aktivt liv på äldre dagar", som 
bygger på konceptet Life-style redesign ®.
    Tillsammans med forskare inom gerontologi pågår också forskning 
om teknikstöd när det gäller kvarboende äldre och deras anhöriga.

Forskarutbildning
i ämnet arbetsterapi genomförs inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd.

Ortopedteknik
Dessutom bedrivs forskning inom ortopedteknikområdet där man 
studerar hur proteser och ortoser kan förbättra vardagslivet för 
personer med funktionshinder, bl.a. med avseende på balans och sport/
fritidsaktiviteter.

Texten granskad / uppdaterad 2011-03-01Sidansvarig: Maria Arpe
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Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB

ANB bedriver utbildning och forskning med anknytning till de 
naturvetenskapliga delarna inom hälso- och sjukvård.

Utbildning
    Utbildningsverksamheten omfattar: 
 • Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk 

fysiologi
 • Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning 

laboratoriemedicin
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet 
 • Tandhygienistprogrammet (120/180 hp)
 • Fristående kurser

Forskning
    Forskningen vid ANB bedrivs i nära kontakt med den kliniska 
verksamheten samt i samverkan med nationella och internationella 
universitet. Forskningen bedrivs inom följande områden/projekt; 
immunologi, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi och radiologi.
ANB bedriver forskning inom följande av Hälsohögskolans 
forskningsmiljöer:
Åldrande — livsvillkor och hälsa  

Texten granskad / uppdaterad 2010-12-20 Sidansvarig: Maria Arpe

Institutet för gerontologi, IFG

Institutet för gerontologi (IFG) bedriver både forskning och utbildning 
inom ämnet gerontologi. Målsättningen är att öka kunskaperna om den 
åldrande människan samt att verka för praktisk tillämpning av dessa 
kunskaper.
    Sverige står inför en demografisk utveckling som kommer att öka 
behovet av vård och omsorg av äldre i framtiden. Därför är det viktigt 
att öka kunskapen om vilka faktorer som bidrar till oberoende upp i 
höga åldrar och att de som har behov av hjälp får adekvat vård och 
omsorg. IFG:s ambition är att öka denna möjlighet. Vår forskning och 
utbildning är djupt integrerad och ambitionen är att vidareutveckla 
innovativ utbildning om äldre och se till att Hälsohögskolan behåller 
sitt anseende som en plats med högkvalitativ forskning om äldre och 
åldrande. Vår strävan är också att det ska löna sig karriärmässigt att 
utbilda sig.

Utbildning 
Den kunskap som vinns inom forskning inom området åldrande och 
hälsa förmedlas vidare till studenter i flertalet av de kurser och 
program som bedrivs på IFG.
 • Magisterprogram i gerontologi
 • Fristående kurser

Forskning
De grundforskningsprojekt som IFG är ansvariga för och/eller är 
delaktiga i är ofta longitudinella populationsstudier med syfte att 
undersöka faktorer med påverkan på hälsa bland äldre ur ett 
livsloppsperspektiv, till exempel:
    SATSA som inkluderar enäggstvillingar som blivit säruppfostrade, 
vilket ger en unik möjlighet att undersöka betydelsen av arv och miljö 
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på hälsa och sjukdom.Läs mer.
    OCTO II som syftar till att studera äldre personers (70, 80, 85 samt 
90 år) fysiska aktivitet, mobilitet, ADL-förmåga och sociala relationer 
samt att sätta detta i relation till hälsa.
    IFG bedriver forskning inom följande av Hälsohögskolans 
forskningsmiljö: Åldrande — livsvillkor och hälsa
    Forskarutbildning i ämnet gerontologi genomförs inom 
Forskarskolan Hälsa och Välfärd.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-29Sidansvarig: Maria Arpe

Forskarskolan Hälsa och Välfärd

Bengt Fridlund Professor, föreståndare för forskarskolan
Paula Lernstål da Silva , forskarutbildningskoordinator

Dokumentation av processen vid antagning av doktorand.pdf
Handläggning av doktorandansökan.pdf
Riktlinjer för tillgodoräknande.pdf
Riktlinjer och kriterier för publikationer och forskarsidor på 
webben.pdf
 • Bestämmelser och riktlinjer för utbildning vid HJ

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) 

är en av fyra fackhögskolor vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

    • Verksamhet
    • Organisation
 ◦ Styrelse
 ◦ Presentation av VD
 ◦ Avdelningar
 ◦ Administration
 • HLKs historia
 • Hitta hit
 • Press
 • Kontakt
 • Lediga anställningar

Organisation
    Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra 
fackhögskolor inom stiftelsehögskolan Högskolan i Jönköping. De 
andra tre skolorna är Hälsohögskolan, Internationella 
handelshögskolan och Tekniska högskolan. Högskoleservice är 
högskolans gemensamma servicebolag, som ansvarar för drift och 
underhåll till stiftelsen och fackhögskolorna.

Ledning och styrelse
    Ansvaret för verksamheten vid HLK ligger, liksom vid övriga 
fackhögskolor, på bolagsstyrelse och VD, som också är akademisk 
ledare. Verksamheten styrs genom styrelsens verksamhetsplan och 
tillhörande handlingsplaner samt beslut om utbildningsplaner.
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Med stiftelsestyrelsens uppdrag som grund beslutar bolagsstyrelsen 
om budget för verksamheten uppdelad på grundutbildning, forskning 
och uppdragsverksamhet.

Nämnder
Programnämnderna beslutar om exempelvis kursplaner. I nämnderna 
finns externa ledamöter, lärar- och studentrepresentanter. Följande 
nämnder finns vid HLK:
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets 

programnämnd
 • Programnämnden för Internationellt arbete
 • Programnämnden för Lärarprogrammen (f.d. FUN)
 • Programnämnden för Personalprogrammet
 • Forskningsnämnden

Avdelningar
Forskare och undervisande personal ingår i en av tre avdelningar. Varje 
avdelning leds av en avdelningschef.

Administration
Administrativ och teknisk personal tillhör antingen gemensam 
administration, som leds av administrativ chef, eller 
utbildningsadministrationen som leds av utbildningschefen.

Texten granskad / uppdaterad 2011-11-11 
Sidansvarig: Gunnar Gunnarsson

Avdelningar

     Forskare och undervisande personal tillhör någon av HLK:s tre 
avdelningar. Varje avdelning har en avdelningschef som har 
personalansvar och verksamhetsansvar för sin avdelning. 
Avdelningschefen ansvarar bland annat för arbetsfördelning, 
avdelningsmöten och driftsbudget.

Avdelning 1
Områden: Estetiska ämnen, förskola, fritidshem, idrott, läs- och skriv 
samt specialpedagogik. Avdelningschef: Katharina Anemyr
Avdelning 2
Områden: Didaktik, samhällsvetenskap, naturvetenskap och 
matematik. Avdelningschef: Margareta Casservik
Avdelning 3
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
psykologi samt språk. Avdelningschef: Lillian Bränsvik-Karlsson
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Utbildning

 • Program
 • Internationellt arbete
 • Lärarprogram
 • Förskollärare
 • Grundlärare fritidshem
 • Grundlärare förskoleklass och årskurs 1-3
 • Grundlärare årskurs 4-6
 • Ämneslärare årskurs 7-9
 • Ämneslärare gymnasiet
 • Intervjuer med studenter
 • MKV-programmet
 • Personalprogrammet
 • Naturvetenskapligt basår
 • Kurser
 • Distans
 • Master
 • Fortbildning
 • Studera utomlands
 • Studera på HLK
 • Studievägledning
 • Anmälan och antagning
 • Kataloger

   På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) finns 
utbildningsprogram för dig som vill arbeta som lärare, med 
information, marknadsföring och journalistik, inom internationellt 
arbete eller med personalfrågor. Vi erbjuder även naturvetenskapligt 
basår och fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

    På HLK är lärande, kommunikation, relationer, dialog och 
kreativitet gemensamma nämnare för både utbildningar och arbetssätt. 
Studenterna beskriver studiemiljön som inspirerande och välkomnande 
och allt det du som student behöver finns samlat i ett och samma hus.

Program och kurser
    Utbildningsprogrammen vid HLK passar dig som vill arbeta inom 
skolans värld, inom områdena information, journalistik, 
marknadsföring och internationellt arbete eller med personalfrågor.
    Om du vill kombinera arbete med studier, eller själv komponera din 
examen utan att läsa ett program, har vi ett stort utbud av fristående 
kurser. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt 
precis den kunskap som du vill ha. Du kanske behöver komplettera 
tidigare utbildning med en kurs med koppling till ditt arbete, eller 
också vill du helt enkelt läsa en kurs för din egen bildnings skull? 
Kanske har du aldrig tidigare studerat på högskola och är nyfiken på 
vad det innebär?

Utbildning på avancerad nivå och forskarskola
För dig som vill spetsa din kompetens finns möjligheten att läsa 
fristående kurser på avancerad nivå. HLK bedriver även 
forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamheten vid HLK är omfattande och innefattar 
fortbildning och kompetensutveckling för personal inom förskola, 
skola, offentlig förvaltning och näringsliv.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-08 Sidansvarig: Stefan Engberg
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Lärarprogram

    Lärarprogrammen vid Högskolan för lärande och kommunikation 
passar dig som vill arbeta med undervisning inom fritidshem, 
förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping har en 
lång tradition av lärarutbildning — här har lärare utbildats i mer än 60 
år. Lärarutbildningen är vårt största program, med ungefär 250 nya 
studenter varje år. Hela verksamheten är samlad i ett och samma hus 
med moderna lokaler, som är särskilt anpassade för just 
lärarutbildning.
    På Högskolan för lärande och kommunikation kan du välja mellan 
följande lärarprogram:
 • Grundlärare fritidshem
 • Grundlärare förskoleklass och årskurs 1-3
 • Grundlärare årskurs 4-6
 • Ämneslärare årskurs 7-9
 • Ämneslärare gymnasieskola
    I den nya lärarutbildningen som startade hösten 2011 lyfts gedigna 
ämneskunskaper och pedagogisk skicklighet fram. Tre viktiga 
områden som betonas är ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning 
och utbildningsvetenskaplig kärna.

Verksamhetsförlagd utbildning
    Kontakten med arbetslivet är en självklar del av din utbildning och 
vi erbjuder en väl fungerande VFU. Vårt nätverk omfattar mer än 
1.000 partnerskolor och utbildade handledare i 25 kommuner.
VFU ingår i alla lärarprogram och omfattar 30 högskolepoäng. Det 
innebär att du får chans att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken på 
skolor i regionen under totalt en termin.

Globalt perspektiv
Som student på HLK har du goda möjligheter till internationella 
utbyten, bland annat genom utlandsstudier vid något av våra 
partneruniversitet. Du kan också välja att förlägga delar av din 
verksamhetsförlagda utbildning i ett annat land.
    Oavsett om du åker utomlands eller stannar kvar i Sverige kommer 
du under din tid i Jönköping att träffa på människor och få intryck från 
andra kulturer. Hit kommer nämligen lärare och studenter från när och 
fjärran och de internationella inslagen märks på hela campusområdet.

Texten granskad / uppdaterad 2012-03-09 Sidansvarig: Kierstin Furber
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Forskning

 • Forskningsmiljöer
 • Centrumbildningar
 • Plattformar
 • Allmänna forskningsseminarier
 • Personal inom forskning
 • TV-reportage och filmer
 • Publikationer

    Forskningstemat vid Högskolan för lärande och kommunikation 
(HLK) är Lärande och kommunikation och dess villkor. Den forskning 
och utbildning som bedrivs vid HLK har stor bredd, men också ett 
nära samband med HLK:s kärnområden; lärande och kommunikation.
    Forskningen, utbildningen och samverkan vid Högskolan för 
lärande och kommunikation har som mål att bidra med nya aspekter 
till det som vi redan vet samt öppna upp till innovativa plattformar för 
kunskap, interaktion och kommunikation.
    Forskningen kring lärandets och kommunikationens villkor bedrivs i 
fyra forskningsmiljöer, en centrumbildning och fem 
forskningsplattformar.
   Vi har forskarutbildad personal inom flera ämnen inom områdena 
medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, 
samhällsvetenskap, humaniora, teologi och naturvetenskap. HLK har 
också forskarutbildning i lärande och kommunikation.
   Högskolan i Jönköping har generell rätt att utfärda doktorsexamen 
och licentiatexamen inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet.

Texten granskad / uppdaterad 2012-01-09 
Sidansvarig: Elsie Anderberg

Internationella Handelshögskolan

 • JIBS - en översikt
 • Mission och vision
 • Organisation
 ◦ Ledning och styrelse
 ◦ Administration
 ◦ Sektioner
 ◦ Center och institut
 ◦ Nämnder & råd
 • Internationalisering
 • JIBS historia
 • Rankningar
 • Ackrediteringsarbete
 • Pressrum
 • Filmer och foton
 • Kontakt
 • Besökare
 • Lediga anställningar

   Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB är ett aktiebolag 
som ägs av stiftelsen Högskolan i Jönköping.
   Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i 
Jönköping som är en stiftelse, där utbildning och forskning bedrivs. De 
andra tre skolorna är; Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 
kommunikation samt Tekniska Högskolan.

Ledning och styrelse
Ansvaret för verksamheten ligger på bolagsstyrelse och VD, som 
också är akademisk ledare. Verksamheten leds av ett Management 
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Team bestående av VD, Administrativ chef, tre chefer för 
verksamhetens kärnprocesser samt sektionsansvariga.
För att ytterligare stärka Internationella Handelshögskolans utveckling 
så har ett näringslivsråd knutits till verksamheten.

Sektioner
    Den undervisande och forskande personalen är organiserad i 
sektioner, som utgör basen i organisationen. Sektionerna är ESOL 
(Entreprenörskap, Strategi, Organisation och Ledarskap), Marketing & 
Logistics, (dessa två är bildade ur den tidigare sektionen EMM) 
Informatik, Economics, Finance and Statistics och Accounting & 
Commercial Law. Dessa leds av sektionschefer.

Administration
   Den administrativa personalen är samlad under en gemensam enhet 
med ledning av en administrativ chef. Här ryms de enheterna för 
Personal- och Lokaladministration, Utbildningsenheten, Rekrytering, 
Ekonomi, IT-samordning, internationella kontoret och 
Marknadssupport.

Forskningscentra och institut
   Vi bedriver vår forskning inom olika forskningscentra och institut. 
Sedan starten 1994 har det etablerats flera olika forskningsmiljöer med 
internationell anknytning. Många av dem befinner sig vid 
forskningsfronten inom sina respektive områden t ex räknas vår 
forskning inom entreprenörskap och familjföretagande bland de 
främsta i världen.

Högskoleservice
   Ett femte bolag inom Högskolan i Jönköping är Högskoleservice. 
Högskoleservice (HS) är Högskolan i Jönköpings gemensamma 
serviceorgan. Inom Högskoleservice ryms även det 
högskolegemensamma Biblioteket.

Texten granskad /uppdaterad2012-02-17 Sidansv.: Wictoria Millberg

Sektioner

Accounting and Law
Sektionen har en stark forskningsprofil inom områdena redovisning 
och rättsvetenskap. Forskningsmiljön uppmuntrar till arbete över 
ämnesgränserna.
Läs mer »

Economics, Finance and Statistics
Sektionen består av tre delar; nationalekonomi, finansiell ekonomi och 
statistik. Forskningen inom nationalekonomi är främst inriktad på 
olika aspekter av industriell ekonomi. Finansiell ekonomi berör 
samspelet mellan institutioner, ekonomi och ekonomisk utveckling. 
Forskningen inom statistik omfattar frågor som rör ekonomisk 
modellering av tvärsnitt, tidsserier och multi-dimensionell data.
Läs mer »

Entrepreneurship-Strategy-Organization-Leadership (ESOL)
Sektionens forskningsfokus ligger på entreprenöriella, strategiska och 
organisatoriska aktiviteter samt ledarskapsaktiviteter i olika typer av 
organisationer. Det finns en stark koppling mellan forskning och 
undervisning.
Läs mer »

Informatics
Forskningen på sektionen för informatik är inriktad mot 
informationssystem och informationsteknik (IT) när det gäller tjänster, 
verksamhet, produkter och förvaltningen av organisationer.
Läs mer »

Marketing and Logistics
Sektionen för marknadsföring och logistik bedriver forskning inom 
områdena affärslogistik, ekonomisk geografi, innovation, 
marknadsföring och supply chain management.
Läs mer »      Texten granskad / uppdaterad 2010-11-19
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Utbildning

Högskolan i Jönköping
 • Program
 • Masterprogram
 • Kurser
 • Studera på distans
 • KY & YH
 • Studera utomlands
 • Karriärmöjligheter
 • Studentservice
 • Anmälan och Antagning
 • Studera på JIBS

     En modern handelshögskola – Internationellt på riktigt.
Som student på Internationella Handelshögskolan möter du studenter 
och lärare från hela världen, vilket gör din utbildning unik och ger dig 
personliga erfarenheter som du kommer att ha nytta av hela livet.
    Genom vårt samarbete med näringslivet är kursinnehållet aktuellt 
och ligger nära ditt kommande yrkesliv. Gästföreläsare, 
fadderföretagsprojekt och kurser i hur man startar eget är bara några 
exempel på hur vi kombinerar teori och praktik.
    Det är alltid mycket på gång utanför dina studier också. 
Studentföreningen JSA anordnar sociala evenemang och organiserar 
stora projekt. Campus ligger mitt i centrum med nära till 
träningslokaler, caféer och nöjen.
   Hos oss lär du dig att tänka som en entreprenör, ta vara på de 
tillfällen som ges och forma din egen framtid. Att studera på 
Internationella Handelshögskolan gör dig redo för ett yrkesliv i ett 
globalt sammanhang.
  Texten granskad / uppdaterad 2012-03-07 Sidansv: Wictoria Millberg

 • Program
 ◦ Civilekonomprogrammet
  • Företagsekonomi
   • Nationalekonomi
 ◦ Affärsjuristprogrammet
 ◦ International Economics and Policy
 ◦ International Management
 ◦ Marketing Management

    Internationella Handelshögskolans program på grundnivå är 
framtagna i samarbete med näringslivet och har ett internationellt och 
entreprenöriellt fokus. Vi vill utbilda morgondagens entreprenörer som 
ser möjligheter, leder och driver utveckling i egna eller redan 
etablerade företag och organisationer.
   Vår utbildningsinriktning ligger inom företagsekonomi, 
nationalekonomi, informatik, handelsrätt och statistik.

Texten granskad / uppdaterad 2011-11-30 Sidansvarig: Mona Ericson

Civilekonomprogrammet 
   är en fyraårig yrkesutbildning med två inriktningar: 
Företagsekonomi och Nationalekonomi. JIBS internationella profil och 
näringslivets medverkan i programmets utformning gör vårt 
Civilekonomprogram unikt, relevant på arbetsmarknaden och ger en 
bra grund för en internationell karriär.
    Inom programmets ram lär du dig att förstå och analysera 
ekonomiska och politiska frågor på ett metodiskt och vetenskapligt 
sätt. Den företagsekonomiska inriktningen fokuserar på 
verklighetsnära företagsekonomiska problem som rör exempelvis 
bokslut, investeringsbeslut eller organisationsfrågor. Här ingår 
fadderföretagsverksamhet som en obligatorisk del.
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    Den nationalekonomiska inriktningen fokuserar på hur olika 
marknader fungerar och samspelar, den globala ekonomin och hur man 
kan förbättra tillväxt och ekonomiskt välstånd i såväl industrialiserade 
länder som i utvecklingsekonomier.
    De första två åren ger en gedigen grund i företagsekonomi, 
nationalekonomi, statistik och juridik. Tredje året börjar du dina 
fördjupningsstudier, och de flesta av våra studenter väljer då att läsa 
utomlands vid något av våra många partneruniversitet. Förutom att det 
är en upplevelse för livet så ger utlandsstudier tillgång till unika 
kurser, möjlighet till specialisering, språkkunskaper samt ett 
internationellt personligt nätverk. Det finns möjlighet att läsa två 
terminer utomlands.
    För dig som väljer att läsa utomlands endast en termin erbjuder vi 
bl.a. projektarbeten/internship i samarbete med näringslivet eller 
juridikkurser med inriktning mot revisor under den andra terminen. I 
den nationalekonomiska inriktningen finns möjlighet till poänggivande 
praktik utomlands, till exempel vid en svensk ambassad eller 
internationell organisation.
   Fjärde året innebär avancerade fördjupningsstudier. I den 
företagsekonomiska inriktningen läser du något av områdena 
Corporate Finance, Extern Redovisning (revisorsspåret), Management 
eller Marketing. Oavsett vilket område du fördjupar dig inom präglas 
fjärde året av företagsnära problem. I den nationalekonomiska 
inriktningen läser du fördjupningskurser inom nationalekonomi och 
finansiell ekonomi som förbereder för mer avancerade analyser av 
olika marknader i den globala ekonomin.

Arbetsmarknad
   Civilekonomutbildningen har kommit till på näringslivets initiativ, 
och även om utbildningen är riktad främst mot den svenska 
arbetsmarknaden får våra civilekonomer jobb över hela världen.

    Några exempel på yrkestitlar är: analytiker, controller, ekonomichef, 
redovisningsekonom, revisor, skattekonsult, handläggare/utredare, 
Aktiemäklare, biståndsadministratör, portföljförvaltare, projektledare, 
marknadschef och affärsutvecklare. Med en examen från 
Civilekonomprogrammet är du också behörig till forskarstudier.
    Civilekonomexamen infördes 1 juli 2007, och det är idag bara tolv 
av Sveriges högskolor och universitet som har uppfyllt de höga 
kvalitetskrav som ställs för att få rätt att utfärda denna examen.

Företagsekonomi
    Vår utbildning är framtagen i nära samarbete med näringslivet för 
att våra studenter ska få de allra bästa förutsättningarna på 
arbetsmarknaden efter avslutade studier. Undersökningar visar att 
studenter från JIBS ligger i topp när det gäller att få jobb efter avslutad 
utbildning.
    När du läser Civilekonomprogrammet med företagsekonomisk 
inriktning vid JIBS får du en bred kunskapsgrund. Tack vare den 
internationella profilen och entreprenörstänkandet får du också bra 
övning i att hantera många av de problem och möjligheter som finns i 
olika kategorier av företag. Framförallt gäller det mindre och 
medelstora företag som i större utsträckning behöver medarbetare som 
är vana vid att jobba entreprenöriellt och hitta nya vägar att göra bättre 
affärer.
    På JIBS brukar vi uppmuntra och rekommendera våra studenter att 
läsa minst en termin utomlands. Detta program är inget undantag. Det 
tredje året kan du själv välja kurser i Sverige eller utomlands.
Det fjärde året är ett fördjupningsår som räknas som masternivå, där 
du kan välja någon av de tre inriktningarna Externredovisning (brukar 
kallas revisorsspåret), Corporate Finance och Marknadsföring.



   Våra fadderföretag uppmanar våra studenter att välja att läsa kurser 
inriktade mot ledarskap eftersom utbildningen i många fall leder till 
ledande befattningar på företag.

Arbetsmarknad
    Exempel på yrken är accounting controller, aktieanalytiker, 
auktoriserad revisor, banktjänsteman, ekonomichef, finanschef, 
företagsekonomisk rådgivare, kredithandläggare, managementkonsult 
och portföljförvaltare. Traditionellt har arbetsmarknaden för studenter 
med redovisningsinriktning varit mycket god.

Kurser VT 2012

A
  Advanced International Macroeconomics and Finance 7,5 hp
  Advanced International Marketing, Trade, and Export Management 
7,5 hp
 Affärsredovisning 7,5 hp
 Affärsutveckling 7,5 hp
  Analytical Methods for Economic and Financial Analysis 7,5 hp
 Associationsrätt 15,0 hp
B
  Bachelor Thesis in Business Administration 15,0 hp
  Bachelor Thesis in Economics 15,0 hp
  Bachelor Thesis in Informatics 15,0 hp
C
  Corporate Entrepreneurship and Strategic Renewal 7,5 hp
  Corporate Finance I 7,5 hp
  Corporate Finance II 7,5 hp
  Corporate Social Responsibility 7,5 hp
  Critical Reading and Writing 7,5 hp

D
  Derivatives Securities 7,5 hp
E
  Econometrics 1 7,5 hp
  Econometrics 2 7,5 hp
 Ekonomistyrning 7,5 hp
  English for Higher Education 7,5 hp
  English in Society and Business 1 7,5 hp
  English in Society and Business 2 7,5 hp
  Enterprise Modelling 7,5 hp
  Entrepreneurial Performance Management and Information   
  Technology 7,5 hp
  European Union Law 15,0 hp
 Examensarbete - företagsekonomi 30,0 hp
 Examensarbete - nationalekonomi 30,0 hp
 Examensprojekt 7,5 hp
  Exchange Rates and International Macroeconomics 7,5 hp
F
  Family Business Development 7,5 hp
  Finance and Business Analysis 7,5 hp
  Financial Statistics 7,5 hp
 Flödesekonomi 7,5 hp
 Fördjupad tillämpningstermin inom civilrätt 30,0 hp
 Fördjupad tillämpningstermin inom skatterätt 30,0 hp
G
  Globalisation of Economic Activity 7,5 hp
H
 Handelsrätt, 16-30 hp 15,0 hp
 Handelsrättslig översiktskurs 15,0 hp
I
  Industrial Organisation 7,5 hp
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  Innovation, Trade and Location 7,5 hp
  International Macroeconomics and Finance 7,5 hp
  International Management 7,5 hp
  International Trade Theory 7,5 hp
 Internationell privaträtt och gränsöverskridande handel 7,5 hp
 Internationell skatterätt 7,5 hp
  Internship in Commercial and Tax Law 15,0 hp
  Internship in Commercial and Tax Law 7,5 hp
  Issues in Development Economics 7,5 hp
  IT Economics 7,5 hp
  IT-Enabled Changes in Supply Chain Management 7,5 hp
K
 Kandidatuppsats i affärsjuridik 15,0 hp
 Konstitutionell rätt 7,5 hp
M
  Macroeconomic Principles 7,5 hp
  Management Accounting 7,5 hp
  Marketing Management 7,5 hp
 Marknadsföring 7,5 hp
  Master Thesis in Business Administration 15,0 hp
  Master Thesis in Business Administration (Two Years) 30,0 hp
  Master Thesis in Commercial and Tax Law 30,0 hp
  Master Thesis in Economics 15,0 hp
  Master Thesis in Finance 15,0 hp
  Master Thesis in Informatics 15,0 hp
  Master Thesis in Informatics (Two Years) 30,0 hp
N
  New Venture Development 7,5 hp
O
  Organization and Leadership 7,5 hp
P

  Project Management 7,5 hp
R
  Research Methods in Informatics and Computer Science 7,5 hp
  Research Methods: Design, Implementation and Analysis 7,5 hp
S
 Skatterätt 15,0 hp
 Skatterätt 15,0 hp
  Statistical Data Processing 7,5 hp
  Strategic Planning of IT Support for Business Development 7,5 hp
  Supply Chain Management 7,5 hp
  Sweden in the Global Economy 7,5 hp
  Swedish 1 7,5 hp
  Swedish 2 7,5 hp
  Swedish 3 7,5 hp
 Sälj/inköp 7,5 hp
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Forskning

 • Sektioner
 • Forskningscenter och institut
 • Forskningsorganisation
 • Publikationer
 • Forskningsanslag
 • Stipendier och utmärkelser
 • Videor & TV-reportage
 • Månadens forskare
 • Forskningsbroschyr
    Eftersom Internationella Handelshögskolan ligger i ett av Sveriges 
mest företagstäta områden, är läget perfekt för forskning i världsklass 
inom en rad olika områden, och för ett nära samarbete med näringsliv 
och samhälle.
    Internationella Handelshögskolan bedriver forskning inom fem 
ämnen: företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, handelsrätt och 
statistik. Exempel på forskningsområden är är entreprenörskap, 
regionalutveckling, familjeföretag, ekonomisk geografi, logistik, 
internationell skatterätt, affärsutveckling, innovation, företagsledning 
och mediaekonomi.
   Vår forskningsmiljö uppmuntrar arbete över ämnesgränserna. Det 
gör forskningen mer relevant och stärker vårt fotfäste i näringslivet. 
Våra forskare är också aktiva deltagare i flera internationella nätverk, 
vilket innebär att vi deltar i och påbörjar internationella 
forskningsprojekt.
    I entreprenörskapsforskning rankas Internationella Handelshög-
skolan på nionde plats globalt och på tredje plats i Europa. I familje-
företagsforskning rankas Internationella Handelshögskolan på fjärde 
plats globalt och första plats i Europa. Våra forskare fokuserar på 
aktuella frågor och har alltid i åtanke hur företag kan ha användning av 
forskningsresultaten, eftersom forskning inte bara handlar om att få sitt 
arbete publicerat utan också om att ge något tillbaka till samhället.
Här kan du ladda ner JIBS forskningsbroschyr för 2008-2010 (endast 
på engelska)            Texten granskad / uppdaterad 2012-03-05 

Tekniska Högskolan  i Jönköping

 • Organisation
 ◦ Styrelse
 ◦ Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap
 ◦ Data- och elektroteknik
 ◦ Industriell organisation och produktion
 ◦ Maskinteknik
 ◦ Matematik, fysik och kemi
 ◦ Utbildningsadministration
 ◦ VD-kansli
 • JTHs historia
 • Kvalitetsarbete
 • Press
 • Kontakt
 • Hitta hit
 • Lediga anställningar

Tekniska Högskolan (JTH) är en av fyra fackhögskolor vid Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping.
    Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola där verksamheten 
präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med 
näringsliv och samhälle.
Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:
 • Hälsohögskolan (HHJ)
 • Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
 • Internationella Handelshögskolan (JIBS)
 • Tekniska Högskolan (JTH)
Högskoleservice är högskolans gemensamma serviceorgan och 
ansvarar för drift och underhåll till Stiftelsen och fackhögskolorna.
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Ledning och styrelse
    Verksamheten vid Tekniska Högskolan leds av en verkställande 
direktör som även är akademisk ledare. Ledningsgruppen är ett 
stödjande och rådgivande organ till Vd. Styrelsen består av elva 
ledamöter från näringslivet, andra högskolor, fackliga representanter, 
personal- och studentrepresentation med flera.

Avdelningar
    Verksamheten bedrivs inom sju avdelningar, vars arbete leds av en 
avdelningschef. Utbildning och forskning bedrivs inom avdelningarna:
 • Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap
 • Data- och elektroteknik
 • Industriell organisation och produktion
 • Maskinteknik
 • Matematik, fysik och kemi
Därtill kommer avdelningarna Utbildningsadministrationen och VD-
kansli.

Råd och kommittéer
    Inom Tekniska Högskolan finns ett antal råd och kommittéer: 
utbildningsråd, forsknings- och forskarutbildningsråd, kvalitetsråd för 
utbildning- och forskarutbildning, forskarkollegium med presidium, 
ledningsgrupper för utbildningar, internationaliseringsråd, 
fadderföretagsråd, alumnråd, stipendieråd, IT-råd, 
arbetsmiljökommitté och rekryteringskommitté.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-14 
Sidansvarig: Christina Almgren

Organisationsskiss Klicka för förstoring    http://hj.se/images/
18.2706d7c12f91f9b34080001000/organisationsschema.png

Utbildning

 • Ingenjörsprogram
 • Masterprogram
 • Högskoleprogram
 • Tekniskt basår
 • Yrkeshögskoleprogram
 • Kurser
 • Studera utomlands
 • Studera på JTH
 • Studievägledning
 • Anmälan och antagning
 • Kataloger

    Vill du läsa en bred utbildning som kan ta dig lite längre? Då 
rekommenderar vi spåret mot ingenjörs- och masterprogram. Vill du 
hellre ha en kortare och lite mer praktiskt inriktad utbildning kan 
spåret mot högskole- och kandidatprogram vara ett alternativ.
    Vårt råd är att studera något som du är intresserad av och som du 
kan tänka dig att jobba med i framtiden. Efterfrågan på kompetent 
personal inom ingenjörs- och teknikeryrkena är stor. Oavsett vad du 
väljer, är vårt mål att du ska få en intressant och spännande framtid.

Ingenjörs- och masterprogram
    Väljer du ett ingenjörsprogram läser du tre år (180 hp) på 
grundläggande nivå och får en högskoleingenjörsexamen och/eller en 
teknologie kandidatexamen beroende på vilka kursval du gör inom 
programmet. Högskoleingenjörsexamen är en yrkesexamen och 
teknologie kandidatexamen är en generell examen.
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    Efter avslutat ingenjörsprogram kan du läsa ytterligare två år (120 
hp) med ett internationellt masterprogram på avancerad nivå. Väljer du 
ett masterprogram får du efter totalt fem år (300 hp) en masterexamen.

Högskoleprogram och kandidatprogram
    Väljer du ett högskoleprogram läser du två år (120 hp) på 
grundläggande nivå och får en högskoleexamen. Efter avslutat 
högskoleprogram kan du läsa ytterligare ett år (60 hp) med ett 
kandidatprogram på grundläggande nivå och få en kandidatexamen.

Tekniskt basår
    Basåret finns för dig som vill läsa ett ingenjörsprogram men inte har 
behörighet. Du läser matematik, fysik och kemi i ett år (40 veckor) och 
har sedan platsgaranti till ett av ingenjörsprogrammen. Basåret kan 
också vara en bra möjlighet för dig som vill repetera 
naturvetenskapliga ämnen.

Forskning och forskarutbildning
    Samtliga masterprogram är forskningsförberedande. I nära 
samarbete med företag sker forskningen kring gemensamma projekt. 
Högskolan har licentiat- och doktorsexamensrätt inom det tekniska 
området industriell produktframtagning. Dessutom samverkar 
forskarutbildningen med ett antal tekniska högskolor, främst 
Chalmers, KTH och LiTH.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-09 Sidansvarig: Anders Wadell

Ingenjörsprogram

 • Ingenjörsprogram
 ◦ Byggnadsutformning med Arkitektur
 ◦ Husbyggnadsteknik / Väg- och Vattenbyggnadsteknik
 ◦ Mjukvaruutveckling och Mobila plattformar
 ◦ Inbyggda system
 ◦ Logistik och Ledning
 ◦ Industriell ekonomi och Produktionsledning
 ◦ Produktutveckling och Design

   Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder flera ingenjörsprogram 
inom områdena byggnadsteknik, datateknik, industriell organisation 
och ekonomi samt maskinteknik.
    Fem av sju ingenjörsprogram kan du påbörja om du har läst 
Matematik C eller motsvarande. På Husbyggnadsteknik/Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik samt på de två program som ges inom 
maskinteknik är behörigheten Matematik D, Fysik B och Kemi A. (Se 
vidare behörigheten vid respektive program.)

Examen
    Ingenjörsprogrammen är tre år och leder till en högskolingenjörs- /
teknologie kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Beroende på din 
utbildningsbakgrund kan det eventuellt krävas att du läser ytterligare 
15-22,5 högskolepoäng för att erhålla en viss examen. En stor 
fördel med att läsa ett helt utbildningsprogram är att du blir antagen till 
hela programmet på en gång och är garanterad plats för hela 
utbildningen.
    Efter samtliga ingenjörsprogram finns möjlighet till påbyggnad med 
en masterexamen.
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Tekniskt basår och plats på ingenjörsprogram
Skulle du vilja läsa en tekniskt inriktad utbildning med saknar 
behörigheten kan du komplettera din grundutbildning med 
motsvarande Matematik C och D, Fysik A och B samt Kemi A, genom 
vårt tekniska basår.
   Efter avklarat basår har du platsgaranti till valfritt ingenjörsprogram. 
Basåret kan läsas i Jönköping på helfart alternativt på hel- eller 
halvfart på distans.

Texten granskad / uppdaterad 2012-01-27 Sidansvarig: Anders Wadell

Utbildning  Byggnadsutformning med Arkitektur
 ▪ Intervjuer
 ▪ Arkitekturresa

    Att skapa byggnader handlar inte bara om att de ska fungera 
praktiskt. För att vi människor ska må bra är det nödvändigt att de 
byggnader som vi lever och arbetar i är väl utformade. Det måste 
finnas ett samspel mellan utformning, teknik, miljö och ekonomi.
    Detta är en utbildning som är öppen för natur- och samhällsvetare 
eller för dig med motsvarande bakgrund. Du blir ingenjör med 
kunskaper i både utformning och teknik. En unik möjlighet för dig 
som är intresserad av att delta i utformningen av vår framtid.

KOMBINERA UTFORMNING OCH TEKNIK
   Byggnadsutformning med Arkitektur ger dig ett försprång på 
arbetsmarknaden, eftersom du får kunskap i ämnen som byggnads-
ingenjörer normalt inte har. Du kommer att få breda kunskaper i 
byggande, teknik, hur man producerar hus och planerar samhällen.
Fördjupade kunskaper får du i arkitektur, byggnadsutformning, 
arkitekturhistoria samt presentation och visualisering — med och utan 

datorstödda hjälpmedel. När du är klar kommer du att ha utvecklats till 
en kvalitetsmedveten ingenjör med god känsla för byggnaders 
utformning.

STOR EFTERFRÅGAN PÅ BYGGNADSINGENJÖRER
    Vad du kan arbeta med efter examen beror på dig själv och dina 
intressen. Vill du arbeta på arkitekt- eller projekteringskontor och vara 
inblandad i utformningen? Eller vill du arbeta på entreprenadföretag 
eller med förvaltning av byggnader?
    Efterfrågan på byggnadsingenjörer är stor, både hos entreprenad- 
och konsultföretag och i byggherre- och förvaltarled. Det finns ett stort 
behov hos landets kommuner, där du t ex kan arbeta som 
bygglovsingenjör, planingenjör eller fastighetsingenjör. Möjligheten 
att arbeta som försäljare eller marknadsförare i ett byggmaterialföretag 
finns också.

FADDERFÖRETAG OCH UTLANDSSTUDIER
    Under din utbildning får du ett fadderföretag. Där har du möjlighet 
att få erfarenhet från arkitekt- eller byggföretag, något som är 
värdefullt när du ska in i branschen. Inom utbildningen har du 
möjlighet att studera en period utomlands vid något av JTH:s 
partneruniversitet som finns över hela världen.

300 HP - MASTEREXAMEN
Efter högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen kan du läsa 
vidare med t ex:
 • Industridesign, 120 hp

INGÅENDE KURSER*
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ÅR 1
ARKITEKTURHISTORIA 1 
BYGGFYSIK MED MATERIALLÄRA 
BYGGPROCESSEN 1 
DIGITALA VERKTYG 1 
INGENJÖRSMETODIK 1 
NATURVETENSKAP 1 
NATURVETENSKAP 2 
NATURVETENSKAP 3
SAMHÄLLSPLANERING 
SKISS OCH GESTALTNING 1

ÅR 2
BYGGMEKANIK OCH HÅLLFASTHETSLÄRA
BYGGNADSUTFORMNING 
BYGGTEKNIK 1
DIGITALA VERKTYG 2 
INGENJÖRSMETODIK 2 
KONSTRUKTIONSTEKNIK 1
LINJÄR ALGEBRA 
MÄTTEKNIK H 
PRODUKTIONSSTYRNING 
SKISS OCH GESTALTNING 2

ÅR 3
ARKITEKTUR OCH TEKNIK 
BYGGPROCESSEN 2
BYGGTEKNIK 2 
BYGGNADSPROJEKTERING
EXAMENSARBETE 
HÅLLBART BYGGANDE 

INSTALLATIONSTEKNIK 1 
MATEMATISK ANALYS

*Du som läst Ma C läser Naturvetenskap 1-3 utöver de 180 hp 
som krävs för att erhålla högskoleingenjörsexamen. 
Du som läst Ma D, Fy B och Ke A kan ersätta Naturvetenskap 1-3 
med Matematisk analys, Linjär algebra och Organisation, ledning och 
förändring.

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER:*
AFFÄRSREDOVISNING | ARKITEKTURHISTORIA 2 | 
BYGGNADSPROJEKTERING | EKONOMISK 
VERKSAMHETSSTYRNING | ENTREPRENADJURIDIK | 
FASTIGHETSEKONOMI | INDUSTRIELL EKONOMI OCH 
ENTREPRENÖRSKAP | INSTALLATIONSTEKNIK 2 | 
ORGANISATION, LEDNING OCH FÖRÄNDRING | 
PRESENTATION OCH VISUALISERING  | TEKNISK ENGELSKA 
| TYSKA/SPANSKA/FRANSKA/KINESISKA | ELLER FRITT VAL
*Väljer du enbart teknologie kandidat ökar valbarheten.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-01Sidansvarig: Anders Wadell
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Forskning

 • Forskningsmiljöer
 • Centrumbildningar
 • Forskarkollegium
 • Högtider och utmärkelser
 • Kalendarium
 • Publikationer

    Forskningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping inriktas på 
Industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i 
och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande 
tjänsteföretag.
    Forskningen inom den gemensamma inriktningen Industriell 
produktframtagning i samverkan bedrivs inom fyra forskningsmiljöer. 
Samverkan sker företrädesvis med små och medelstora företag och 
med dessa företags behov som utgångspunkt.

Industriell produktframtagning
    Industriell produktframtagning innefattar alla de uppgifter och 
aktiviteter som är nödvändiga för att utveckla lösningar till ett 
kundbehov samt att realisera dessa. En väg för små och medelstora 
företag att hävda sig i konkurrens med större företag är genom 
samverkan i kompetens- och resursnätverk. Denna strategi avspeglar 
sig också i högskolans arbetssätt.
    I normalfallet bedrivs forskningen i samverkan med andra partners, 
särskilt Chalmers, KTH och Linköpings tekniska högskola. Med 
inriktningen på tillämpad forskning är det också naturligt att behålla 
och utveckla det mycket goda samarbetet med nationella och 
internationella industriforskningsinstitut, som Sverea|SweCast med 
flera.

Examensrätt
    Tekniska Högskolan har rätt att utfärda licentiat och doktorsexamen 
inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre 
forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, material och 
tillverkningsprocesser samt produktionssystem.

Texten granskad / uppdaterad 2012-02-01Sidansvarig: Ingrid Wadskog

Produktutveckling
Optimerar konstruktioner med finita elementsimuleringar och 
utvecklar metoder för kundanpassade lösningar och 
tillverkningsvänliga konstruktioner.

Material och tillverkning
Inom miljön utvecklas material och processer för gjutna komponenter 
med konkurrenskraftiga egenskaper och tilltalande design.

Industriell produktion
Forskningen stödjer konkurrenskraftig industriell produktion genom 
fokus på hållbarhet, samverkan och styrbarhet.

Informationsteknik
Forskningsmiljön utvecklar och använder metoder och verktyg för att 
navigera i informationsöverflödet och öka din konkurrenskraft för 
framtiden.
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Högskolan Dalarna 
791 88 FALUN 
Tfn: 023-77 80 00 Fax: 023-77 80 80 
E-post: registrator@du.se 
Webb: http://www.du.se/ 

 • Om Högskolan
 ◦ Kontakta oss
 ◦ Krisplan
 ◦ Organisation
 ◦ Internationalisering
 ◦ Jobba hos oss
 ◦ Högskolans uppdrag
 ◦ Pressinformation
 ◦ Aktuellt
 ◦ Styrdokument
 ◦ Mål och vision
Snabblänkar
Högskolan på iTunes U
Högskolan på YouTube

www.dalarna.se
www.regiondalarna.se

    Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra 
två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd 
utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden.

Fler får jobb
   Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga 
samhället i regionen. Resultatet är att de senaste åren har studenter 
från Högskolan Dalarna fått arbete i högre utsträckning än studenter 
vid de flesta andra högskolor och universitet, enligt Högskoleverket.

Nätbaserat lärande
    Här kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. 
Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så 
läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna.

Virtuellt campus
     På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, 
tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna 
föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra 
via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar 
för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här 
typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns 
på iTunes U.

Högskolan Dalarna
Bildades 1977
Ca 18 000 studenter
Ca 800 anställda
Erbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser
Fakta i siffror 2011
Presentationsbroschyr (pdf)
Vision och övergripande mål 2010-2015 (pdf)
Om webbplatsen
Sidan uppdaterad av: Hannes Forssell 
Snabbadress till sidan: www.du.se/omhogskolan
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Utbildning
 ◦ Söka till Högskolan
 ◦ Utbildningsprogram
 ◦ Kurser
 ◦ Kurspaket
 ◦ Ämnen
 ◦ Uppdragsutbildning
Aktuellt
Lärarlyftet/Lärarlegitimationen
Förskolelyftet
Korta vägen
VAL-projektet
Rektorsprogrammet
Rektorslyftet
 

Intresse
 • Data & IT
 • Ekonomi, samhälle & turism
 • Idrott & hälsa
 • Kultur, medier & design
 • Språk
 • Teknik & natur
 • Undervisning
 • Vård, socialt arbete & medicin

Om webbplatsen
Sidan uppdaterad av: Mats Sjögren  Övrig källa: Databas

Data & IT

     Om du satsar på en datautbildning kommer du att vara en del av 
den fortsatta teknikutvecklingen. Oavsett om du vill ha ett yrke inom 
databranschen eller vill förstärka dina datakunskaper i ditt nuvarande 
yrke har du flera utbildningar att välja mellan.
Ämnen: Datateknik, Informatik, Mikrodataanalys

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk

Program
Grundnivå 
Digitalbrott och eSäkerhet, 180 hp 
Systemvetenskapliga programmet, 180 hp 
Utveckling av eTjänster, 120 hp 
Avancerad nivå 
Masterprogram i Business Intelligence, 120 hp 

Kurser
Datateknik 
Algoritmer (DT1010), 7,5 hp 
Analys och spårning av IT-verksamheter (DT1019), 7,5 hp 
Artificiell intelligens (DT3017), 7,5 hp 
Biometriska äkthetsbevisningar (DT2003), 7,5 hp 
Business Intelligence (DT3018), 7,5 hp 
Databaser och Datautvinning (DT2010), 7,5 hp 
Datakommunikation - grundkurs (DT1029), 7,5 hp 
Datakommunikation fortsättningskurs (DT1014), 7,5 hp 
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Datakommunikation för IT-säkerhet (DT1031), 7,5 hp 
Etisk hackning och penetrationstest (DT1017), 7,5 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i Datateknik (DT2008), 15 hp 
Forensisk undersökning av inbyggda system (DT2006), 7,5 hp 
Grundläggande programmering (DT1024), 7,5 hp 
Högskoleintroduktion (DT0001), 1,5 hp 
Introduktion till Internetapplikationer (DT1025), 7,5 hp 
Introduktion till IT-forensisk teknik och IT-säkerhet (DT1026), 7,5 hp 
Introduktion till operativsystem (DT1021), 7,5 hp 
Kriminalteknisk datavetenskap I (DT1002), 7,5 hp 
Kriminalteknisk datavetenskap II (DT2005), 7,5 hp 
Kryptografi (DT2001), 7,5 hp 
Numeriska metoder och grundläggande programmering (DT1027)9 hp 
Nätverkssäkerhet (DT1012), 7,5 hp 
Skriptprogrammering (DT1023), 7,5 hp 

Informatik 
ActionScript i Flash (IK1057), 7,5 hp 
Affärssystem och systemförvaltning (IK1027), 7,5 hp 
Applikationsutveckling för mobila Android-enheter (IK1058), 7,5 hp 
Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i 
Business Intelligence (IK1051), 7,5 hp 
Databassystem (IK1007), 7,5 hp 
Datasäkerhet och integritet (IK1020), 7,5 hp 
Design av eTjänster (IK1018), 7,5 hp 
Design av IT-system (IK1015), 7,5 hp 
Design av mobila system (IK2001), 7,5 hp 
Design av webbapplikationer (IK1005), 7,5 hp 
Enterprise Java - Utveckling av webbapplikationer (IK2011), 7,5 hp 
eTjänster - perspektiv och utvärdering (IK1039), 7,5 hp 
Examensarbete för högskoleexamen i Informatik (IK1032), 15 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i Informatik (IK2009), 15 hp 
Forskningsmetodik i ämnet informatik (IK1035), 7,5 hp 

Förändringsanalys (IK1033), 7,5 hp 
Grundkurs i eHandel (IK1042), 7,5 hp 
Hård Infrastruktur (IK1044), 7,5 hp 
Informationssystemteorier (IK2008), 7,5 hp 
Informationssökning och informationshantering (IK3003), 3 hp 
Internet och WWW (IK1053), 7,5 hp 
Introduktion till databassystem (IK1055), 7,5 hp 
Introduktion till Geografiska InformationsSystem(GIS)(IK1056)7,5 hp 
Introduktion till informatik och IT (IK1017), 7,5 hp 
Introduktion till IT och eTjänster (IK1009), 7,5 hp 
Introduktion till Javaprogrammering (IK1046), 7,5 hp 
Introduktion till objektorienterad programmering (IK1052), 7,5 hp 
Introduktion till projektledning (IK1010), 7,5 hp 
IT-arkitektur och databasprogrammering (IK2010), 7,5 hp 
Java - Grafiska användargränssnitt med Swing (IK1004), 7,5 hp 
JavaScript (IK1037), 3 hp 
Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 
(IK1049), 7,5 hp 
Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster (IK1024), 7,5 hp 
Mjuk infrastruktur (IK1019), 7,5 hp 
Människa-datorinteraktion (IK1011), 7,5 hp 
Människa-datorinteraktion för eTjänster (IK1014), 7,5 hp 
Programutveckling - Grunder (IK1059), 7,5 hp 
Programutveckling & datahantering (IK1001), 7,5 hp 
Publicering på Internet (IK1043), 7,5 hp 
System- och verksamhetsutveckling (IK1045), 7,5 hp 
Systemutveckling på Internet/intranet (IK2007), 7,5 hp 
Teknisk kommunikation, grundkurs (IK1030), 3 hp 

Mikrodataanalys 
Examensarbete för masterexamen i mikrodataanalys (MI4002), 15 hp 
Examensarbete för masterexamen i mikrodataanalys (MI4001), 30 hp 

Om webbplatsen Sidan uppdaterad av: Mats Sjögren 
Övrig källa: Databas
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Ekonomi, samhälle & turism

    Vi erbjuder en allmän samhällsvetarutbildning eller en allmän 
ekonomutbildning, men du har också möjligheten att läsa utbildningar 
som gör dig specialiserad inom handel, personaladministration, sport, 
turism eller entreprenörskap.
     Arbetsmarknaden för samhällsvetare och ekonomer är stor och 
mångfacetterad. Starka kopplingar till näringslivet genom 
gästföreläsningar, studiebesök på arbetsplatser, praktik och 
examensarbeten på företag, gör att våra studenter har enklast att få 
jobb i hela landet, enligt föreningen Civilekonomernas senaste 
undersökning.
    För dig som är intresserad av studier inom turism har vi landets 
enda grundutbildning inom turism. Under utbildningen får du 
studiekamrater från hela världen och möjligheten att bedriva en del av 
dina studier utomlands. Självklart kan du fortsätta att fördjupa dig efter 
grundutbildningen.
    Ämnen: Entreprenörskap och innovationsteknik, Företagsekonomi, 
Geografi, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi och 
arbetsvetenskap, Kulturgeografi, Nationalekonomi, Personal och 
arbetsliv, Rättsvetenskap, Samhällskunskap, Socialantropologi, 
Sociologi, Statistik, Statsvetenskap, Turismvetenskap

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk

Program

Grundnivå 
Detaljhandelsprogrammet, 120 hp 
Detaljhandelsprogrammet, 180 hp 
Ekonomprogrammet, 180 hp 
International Tourism Management, 180 hp 
Personal- och arbetslivsprogram, 180 hp 
Samhällsvetarprogrammet, 180 hp 
Sport Management, 180 hp 

Avancerad nivå 
Magisterprogram i destinationsutveckling, 60 hp 
Magisterprogram i nationalekonomi, 60 hp 

Kurser

Entreprenörskap och innovationsteknik 

Affärsmöjligheter - identifiering och utvärdering (EU1001), 7,5 
hp Projekt- grundläggande kunskaper i projektarbete (EU1010), 7,5 hp 

Företagsekonomi 
Att leda organisationsförändringar (FÖ2014), 7,5 hp 
Bransch- och företagsanalys (FÖ1026), 7,5 hp 
Ekonomistyrning, grundläggande (FÖ1009), 7,5 hp 
European Business (FÖ1013), 7,5 hp 
Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi(FÖ1029)7,5 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi (FÖ2013)15 hp 
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi (FÖ3016)30 hp 
Examensarbete II i Företagsekonomi (FÖ3002), 15 hp 
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Extern redovisning (FÖ1004), 7,5 hp 
Företagsekonomi I (FÖ1033), 30 hp 
Företagsekonomisk praktik me inriktn mot detaljhandel(FÖ2015)15 hp 
Företagsstrategi (FÖ2003), 7,5 hp 
Handelsföretagens villkor och särart (FÖ1014), 7,5 hp 
Human Resource Management (FÖ2017), 7,5 hp 
Inköp och försäljning i detaljhandelsföretag (FÖ1027), 7,5 hp 
Introduktion till Sport Management (FÖ1030), 7,5 hp 
Ledarskap och organisationsbeteende (FÖ1038), 7,5 hp 
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag (FÖ2007), 7,5 hp 
Marknadsföring av platser och destinationer (FÖ3014), 7,5 hp 
Marknadsföring I (FÖ1016), 7,5 hp 
Marknadsföring II (FÖ1017), 7,5 hp 
Marknadsföring med ett internationellt perspektiv (FÖ2016), 7,5 hp 
Marknadsföring och inköp på företagsmarknader (FÖ2009), 7,5 hp 
Marknadskommunikation (FÖ2008), 7,5 hp 
Organisation med inriktning mot Sport management (FÖ1037), 15 hp 
Organisationsteori (FÖ1039), 7,5 hp 
Redovisning II (FÖ1022), 7,5 hp 
Redovisning III (FÖ2011), 7,5 hp 
Redovisningsteori (FÖ2005), 7,5 hp 
Sponsring (FÖ2010), 7,5 hp 
Strategier för spridning av turistinnovationer (FÖ3010), 7,5 hp 
Svenska detaljhandelsföretag (FÖ1028), 7,5 hp 
Tourism Management (FÖ1032), 7,5 hp 
Verksamhetsstyrning II (FÖ1015), 7,5 hp 
Vetenskaplig metod - småskalig forskning på samhällsvetenskaplig 
grund (FÖ1035), 7,5 hp 
Geografi 
Europeiska landskap och hållbar utveckling (GG2001), 7,5 hp 
Examensarbete I i Geografi (GG2002), 15 hp 

Geografi - människa, mark och markanvändning i tropiska landskap 
(GG2003), 7,5 hp 
Geografi - människa, mark och vatten (GG1009), 7,5 hp 
Geografi, introduktion (GG1001), 7,5 hp 
GIS och källor och metoder till landskapets historia (GG1006), 7,5 hp 
Kartografi, GIS och geografisk metodik (GG1010), 7,5 hp 
Kulturgeografi - Människan i Landskapet (GG1003), 7,5 hp 
Kvartära miljöförändringar och mänskliga aktiviteter (GG1007),7,5 hp 
Landskapsanalys - fältarbete och uppsats (GG1008), 7,5 hp 
Naturgeografi - Det föränderliga jordklotet (GG1002), 7,5 hp 

Industriell ekonomi 
Butiksdesign och exponering (IE1031), 7,5 hp 
Distributionslogistik - Handel (IE1032), 7,5 hp 
Examensarbete f kandidatexamen i Industriell ekonomi(IE2003)15 hp 
Industriell Ekonomi (IE1026), 5 hp 
Industriell ekonomi - Tilläggskurs: branschanpassat projektarbete 
(IE1054), 0,5 hp 
Industriell ekonomi med kalkylering (IE1052), 6 hp 
Industriell ekonomi med kalkylering (IE1041), 7,5 hp 
Industriell ekonomi med kalkylering (IE1052), 6 hp 
Industriell marknadsföring (IE1033), 7,5 hp 
Ledar- och entreprenörskap (IE1045), 5 hp 
Ledarskap - grupper och produktionsprocesser (IE1043), 7,5 hp 
Ledarskap och organisation (IE1044), 7,5 hp 
Logistik för scen och event (IE1036), 7,5 hp 
Logistik och industriell ekonomi - Distans (IE1037), 9 hp 
Produktionslogistik (IE1050), 7,5 hp 
Projektstyrning och projektarbete i produktionsmiljöer - Distans 
(IE1046), 5 hp 
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Projektstyrning och projektarbete i produktionsmiljöer - Distans 
(IE1039), 7,5 hp 
SCM - Hantering av nätverk och relationer i leverantörskedjan 
(IE2006), 7,5 hp 
Verksamhetsanalys- och utveckling i industriella verksamheter 
(IE1040), 7,5 hp 

Kulturgeografi 
Analys av destinationer och landskap (KG1023), 7,5 hp 
Befolkningsgeografi och marknader för turism (KG1024), 7,5 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i kulturgeografi (KG2003), 15 hp 
Examensarbete för Magisterexamen i kulturgeografi (KG3014), 15 hp 
GIS som analysverktyg (KG1020), 7,5 hp 
Hållbar destinationsutveckling (KG3013), 7,5 hp 
Kulturgeografisk teori och metod (KG2001), 15 hp 
Lokaliseringsanalys och destinationsutveckling (KG1022), 7,5 hp 
Management och tolkning av kulturarv (KG3012), 7,5 hp 
Mobilitet och resvanor (KG1021), 7,5 hp 
Nordisk turism (KG1026), 7,5 hp 
Teori och forskningsmetoder (KG3008), 15 hp 
Turismen i den globala ekonomin (KG1025), 7,5 hp 

Nationalekonomi 
Ekonometri (NA3002), 7,5 hp 
Ekonomi och ledarskap (NA3009), 7,5 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i nationalekonomi (NA2002)15 hp 
Examensarbete II i nationalekonomi (NA3004), 15 hp 
Finansiell ekonomi (NA1003), 7,5 hp 
Finansiella marknader och penningpolitik (NA1020), 7,5 hp 
Internationell ekonomi (NA1021), 7,5 hp 
Internationell ekonomi - Distans (NA1027), 7,5 hp 

Kvantitativ marknadsanalys - teori, metod och tillämpningar 
(NA2004), 7,5 hp 
Makroekonomi, avancerad (NA3006), 7,5 hp 
Makroekonomi, fortsättning (NA1015), 7,5 hp 
Makroekonomi, introduktion (NA1019), 7,5 hp 
Makroekonomi, introduktion - Distans (NA1025), 7,5 hp 
Marknadsanalys för ekonomer, introduktion (NA1017), 7,5 hp 
Matematik för ekonomer (NA1022), 7,5 hp 
Matematik för ekonomisk statisk analys (NA3008), 7,5 hp 
Mikroekonomi (NA2001), 7,5 hp 
Mikroekonomi, avancerad (NA3005), 7,5 hp 
Mikroekonomi, fortsättningskurs (NA1009), 7,5 hp 
Mikroekonomi, introduktion (NA1023), 7,5 hp 
Mikroekonomi, introduktion - Distans (NA1024), 7,5 hp 
Samhällsekonomi för god hälsa, distans (NA1028), 7,5 hp 
Tillämpad mikroekonomi (NA3001), 7,5 hp 
Turism och tjänstenäringars ekonomi (NA1016), 15 hp 
Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt (NA3007), 7,5 hp 

Personal och arbetsliv 
Arbetet och den mänskliga resursen: metoder, strategier och processer 
(PA2003), 7,5 hp 
Arbetsmiljö (PA1012), 7,5 hp 
Arbetsorganisation och medarbetarskap (PA1005), 7,5 hp 
Arbetsrättsliga grunder för personalarbete (PA1007), 7,5 hp 
Den moderna organisationens roller och intressenter (PA1004), 7,5 hp 
Examensarbete inom Personal och arbetsliv (PA2004), 30 hp 
Internationellt personalarbete (PA2002), 7,5 hp 
Kommunikation med ekonomistyrning (PA1015), 7,5 hp 
Kommunikation och marknadsföring (PA1014), 7,5 hp 
Kompetensförsörjning I - rekrytering (PA1006), 7,5 hp 
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Kompetensförsörjning II - personal i förändring, neddragning, 
avveckling och överlevnad (PA1017), 7,5 hp 
Ledarskap (PA1011), 7,5 hp 
Metod I - Grundläggande metod och vetenskapsteori (PA1018), 7,5 hp 
Metod II - Kvalitativ metod och vetenskapsteori (PA1009), 7,5 hp 
Människan i grupp och organisation I - individens förutsättningar 
(PA1003), 7,5 hp 
Människan i grupp och organisation II - samspel och socialisation 
(PA1008), 7,5 hp 
Organisering och lärande I - Lärprocesser (PA1010), 7,5 hp 
Organisering och lärande II - Organiseringsprocesser (PA2001), 7,5 hp 
Personal och arbetsliv - en introduktion (PA1019), 15 hp 
Personalekonomi (PA1016), 7,5 hp 

Rättsvetenskap 
Associationsrätt (RV1002), 7,5 hp 
Beskattningsrätt A (RV1003), 15 hp 
EU-rätt (RV1014), 7,5 hp 
Förvaltningsrätt (RV1030), 15 hp 
Grundkurs i IT-kriminologi (RV1035), 7,5 hp 
Handelsrättslig översiktskurs (RV1006), 15 hp 
Idrottsjuridik I (RV1017), 15 hp 
Idrottsjuridik II (RV1018), 7,5 hp 
IT-rätt, grundläggande (RV1041), 7,5 hp 
Juridik för detaljhandel (RV1036), 7,5 hp 
Marknadsrätt (RV1009), 7,5 hp 
Nätjuridik (RV1010), 7,5 hp 
Socialrätt I (RV1028), 7,5 hp 
Socialrätt II (RV1011), 7,5 hp 
Utredning av databrott (RV1034), 7,5 hp 

Samhällskunskap 
Avancerad kurs i Samhällskunskap för lärarstuderande (SH3001)30 hp 
Samhällskunskap II med didaktisk inriktning (SH1016), 30 hp 
Samhällskunskap III (SH2007), 30 hp 
Samhällskunskap IV (SH2008), 30 hp 

Sociologi 
Sociologi II (SO1016), 30 hp 
Sociologi III (SO2002), 30 hp 
Sociologi IV (SO3007), 30 hp 

Statistik 
Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i 
Business Intelligence (ST1012), 7,5 hp 
Dataanalys och statistik I (ST1013), 7,5 hp 
Datainsamling och datakvalitet (ST3012), 7,5 hp 
Linjära och Generaliserade Linjära Modeller (ST3010), 7,5 hp 
Matematik för mikrodataanalys (ST2004), 7,5 hp 
Sannolikhetsteori och Markov-processer (ST3013), 7,5 hp 
Statistik inom datavetenskap och IT (ST1014), 7,5 hp 
Statistik, dataanalys o sannolikhetskalkyl f ekonomer (ST1015)15 hp 
Statistisk Modellering och Inferens (ST3011), 7,5 hp 

Statsvetenskap 
EU som global aktör (SK1050), 7,5 hp 
Europeiska Unionen: ett transnationellt politiskt system (SK1046) 7,5  
Europeiska Unionen: Institutioner och politik (SK1018), 7,5 hp 
Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap (SK1049), 7,5 hp 
Examensarbete i statsvetenskap (SK2002), 15 hp 
Freds- och konfliktlösning (SK1036), 7,5 hp 
Freds- och konfliktlösning (SK1035), 7,5 hp 
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Globalisering - innebörder och konsekvenser (SK1044), 7,5 hp 
Internationell terrorism (SK1022), 7,5 hp 
Internationell terrorism (SK1021), 7,5 hp 
Internationella organisationer (SK1038), 7,5 hp 
Internationella organisationer (SK1037), 7,5 hp 
Internationella relationer och globalisering (SK1048), 7,5 hp 
Internationella relationer: en introduktion (SK1024), 7,5 hp 
Mellanöstern i den samtida världen (SK2003), 7,5 hp 
Perspektiv på korruption (SK2004), 7,5 hp 
Politik och förvaltning i Sverige och EU (SK1047), 7,5 hp 
Politiska ideologier (SK1027), 7,5 hp 
Politiska system i jämförande perspektiv (SK1045), 7,5 hp 
Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap 
(SK1051), 7,5 hp 
Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap 
(SK2006), 7,5 hp 
Självständigt arbete i statsvetenskap (SK1041), 7,5 hp 
Självständigt arbete i statsvetenskap (SK1039), 7,5 hp 
Statsvetenskap inriktning internationella relationer - 
forskningsmetoder (SK1042), 7,5 hp 
Statsvetenskap inriktning internationella relationer - 
forskningsmetoder (SK1043), 7,5 hp 
Övergångar till demokrati och diktatur (SK2001), 7,5 hp 

Turismvetenskap 
Event Management (TR1007), 7,5 hp 
Kulturellt Medvetande inom Turism- och Sevicenäringen (TR1011), 
7,5 hp 
Turismvetenskap - en introduktion (TR1012), 7,5 hp 

Om webbplatsen Sidan uppdat av: Mats Sjögren  Övrig källa: Databas

Idrott & hälsa

    Att arbeta som framgångsrik tränare, ledare eller att vara aktiv i den 
moderna idrotten är en utmaning som kräver allt mer kvalificerad 
kunskap. På Campus Lugnet kan du välja mellan Sport Management, 
Idrottstränare, Idrottslärarprogrammet och Mediekommunika-
tionsprogrammet - Idrott, medier och PR. Du finner mer information 
under snabblänken Idrott vid Högskolan.
    Bättre plats att studera idrott och hälsa på än på Högskolan Dalarna 
kan du knappast hitta. Idrott som studieområde är stort här. Utanför 
fönstret har du Lugnets idrottsanläggning.
    För att stärka idrottsmiljön ytterligare så har projektet Dala Sports 
Academy startats. Syftet med projektet är att utveckla en stark 
idrottsmiljö med bästa tänkbara förutsättningar för de elitidrottare som 
vid sidan av sin elitsatsning vill utbilda sig.
    De ämnen som vid Högskolan Dalarna har idrottsrelaterade 
utbildningar knutna till sig är:
Ämnen: Företagsekonomi, Idrotts- och hälsovetenskap, Medicinsk 
vetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologi

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk

Program
Grundnivå 
Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning, 180 hp 
Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation, 180 hp 
Sport Management, 180 hp 
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Kurser
Företagsekonomi 
Att leda organisationsförändringar (FÖ2014), 7,5 hp 
Bransch- och företagsanalys (FÖ1026), 7,5 hp 
Ekonomistyrning, grundläggande (FÖ1009), 7,5 hp 
European Business (FÖ1013), 7,5 hp 
Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi (FÖ1029)7,5 
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi (FÖ2013)15 hp 
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi (FÖ3016)30 hp 
Examensarbete II i Företagsekonomi (FÖ3002), 15 hp 
Extern redovisning (FÖ1004), 7,5 hp 
Företagsekonomi I (FÖ1033), 30 hp 
Företagsekonomisk praktik m inriktning mot detaljhandel(FÖ2015) 15 
Företagsstrategi (FÖ2003), 7,5 hp 
Handelsföretagens villkor och särart (FÖ1014), 7,5 hp 
Human Resource Management (FÖ2017), 7,5 hp 
Inköp och försäljning i detaljhandelsföretag (FÖ1027), 7,5 hp 
Introduktion till Sport Management (FÖ1030), 7,5 hp 
Ledarskap och organisationsbeteende (FÖ1038), 7,5 hp 
Ledning och marknadsföring i tjänsteföretag (FÖ2007), 7,5 hp 
Marknadsföring av platser och destinationer (FÖ3014), 7,5 hp 
Marknadsföring I (FÖ1016), 7,5 hp 
Marknadsföring II (FÖ1017), 7,5 hp 
Marknadsföring med ett internationellt perspektiv (FÖ2016), 7,5 hp 
Marknadsföring och inköp på företagsmarknader (FÖ2009), 7,5 hp 
Marknadskommunikation (FÖ2008), 7,5 hp 
Organisation med inriktning mot Sport management (FÖ1037), 15 hp 
Organisationsteori (FÖ1039), 7,5 hp 
Redovisning II (FÖ1022), 7,5 hp 
Redovisning III (FÖ2011), 7,5 hp 
Redovisningsteori (FÖ2005), 7,5 hp 

Sponsring (FÖ2010), 7,5 hp 
Strategier för spridning av turistinnovationer (FÖ3010), 7,5 hp 
Svenska detaljhandelsföretag (FÖ1028), 7,5 hp 
Tourism Management (FÖ1032), 7,5 hp 
Verksamhetsstyrning II (FÖ1015), 7,5 hp 
Vetenskaplig metod - småskalig forskning på samhällsvetenskaplig 
grund (FÖ1035), 7,5 hp 

Idrotts- och hälsovetenskap 
Anatomi och fysiologi inriktning idrott (IH1021), 15 hp 
Det flerdimensionella tränarskapet (IH1018), 7,5 hp 
Entreprenörskap inom idrott och hälsa (IH1016), 7,5 hp 
Etik inom prestationsinriktad idrottsträning (IH1036), 7,5 hp 
Fysisk aktivitet och hälsa I (IH1030), 7,5 hp 
Fysisk aktivitet och hälsa II (IH1045), 7,5 hp 
Humanbiologi med idrottsinriktning IV (IH2008), 30 hp 
Hälsa och beteendeprocesser (IH1049), 7,5 hp 
Hälsa och livsstil i relation till klass, kön och etnicitet (IH1035), 7,5 hp 
Idrotten som samhällsfenomen (IH1034), 7,5 hp 
Idrottsmedicin (IH1040), 7,5 hp 
Idrottsvetenskaplig metodik I (IH1038), 7,5 hp 
Idrottsvetenskaplig metodik II (IH1050), 7,5 hp 
Idrottsvetenskaplig uppsats (IH1051), 7,5 hp 
Individ, grupp och ledare (IH1033), 7,5 hp 
Lärande i teori och praktik (IH1017), 7,5 hp 
Mentala processer och beteende (IH1047), 7,5 hp 
Motoriskt lärande och motorisk kontroll I (IH1031), 7,5 hp 
Motoriskt lärande och motorisk kontroll II (IH1032), 7,5 hp 
Näringslära och nutritionsstatusbedömning (IH1037), 7,5 hp 
Pedagogik med idrottsinriktning IV (IH2007), 30 hp 
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Styrketräningens övningar, medel och metoder - Grundläggande 
styrketräning (IH1041), 7,5 hp 
Träningslära I (IH1042), 7,5 hp 
Träningslära II (IH1046), 7,5 hp 
Träningslära III (IH2013), 7,5 hp 
Tävlingslära (IH1048), 7,5 hp 

Medicinsk vetenskap 
Akutmedicin (MC2014), 9 hp 
Akutsjukvård (MC2003), 7,5 hp 
Anatomi och fysiologi (MC1050), 15 hp 
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar 
(MC3014), 15 hp 
Kardiologi - Prevention (MC2015), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs - Farmakologi (MC1060), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa (MC1061), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs - Näringslära (MC1012), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs- Anatomi och fysiologi (MC1062), 15 hp 
Psykiatri ur olika perspektiv I (MC2013), 7,5 hp 
Psykiatri ur olika perspektiv II (MC3015), 7,5 hp 
Reproduktionsorganens anatomi och fysiologi (MC3011), 7,5 hp 
Sjukdomslära och katastrofmedicin (MC1057), 19,5 hp 
Smärta och sensorisk behandling (MC2012), 15 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap 
(MC1054), 3 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap inom 
geriatrisk vård och primärvård (MC1038), 7,5 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap inom 
somatisk och psykiatrisk vård (MC1049), 7,5 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning V - medicin (MC1030), 6 hp 

Medie- och kommunikationsvetenskap 
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap (MK2005) 30  
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap (MK2006), 
22,5 hp 
Fördjupningsarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap 
(MK2004), 15 hp 
Idrott och medier (MK1021), 7,5 hp 
Interkulturell kommunikation (MK1024), 7,5 hp 
Kommunikation och organisation (MK1009), 7,5 hp 
Kommunikationsteorier (MK1032), 7,5 hp 
Kreativt skrivande (MK1030), 7,5 hp 
Marknadskommunikationsprocesser (MK1027), 7,5 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskaplig uppsats (MK1011), 7,5 hp 
Medier och identitet (MK1031), 7,5 hp 
Medier och samhälle (MK1033), 7,5 hp 
Mediestruktur och förändring (MK1016), 7,5 hp 
Planerad kommunikation (MK1007), 7,5 hp 
Plats, rum, globalisering och media (MK1023), 7,5 hp 
PR ur ett internationellt perspektiv (MK2007), 7,5 hp 
Projektplanering (MK1029), 7,5 hp 
Projekttillämpning (MK1028), 7,5 hp 
Teorier och metoder inom Medie- och kommunikationsvetenskap 
(MK2001), 15 hp 
Vetenskapsteori och metoder inom medie- och 
kommunikationsvetenskap (MK1010), 7,5 hp 

Sociologi 
Sociologi II (SO1016), 30 hp 
Sociologi III (SO2002), 30 hp 
Sociologi IV (SO3007), 30 hp 
Om webbplatsen Sidan uppdat av: Mats Sjögren  Övrig källa: Databas
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Kultur, medier & design

    Vårt intresse sträcker sig från det teoretiska studiet av gamla och 
nya mediers betydelse i det moderna samhället, över tolkning av 
medieinnehåll och hur människor använder olika medier, till kunskap 
om det konstnärliga och tekniska handlag som är nödvändigt för att 
handskas med olika medier.
   Om du väljer att inrikta dig på studier inom kultur får du verktyg att 
tolka nutiden och historien, men du kan också förhålla dig till 
framtiden. En gedigen humanistisk utbildning öppnar mot en rad 
verksamheter, som till exempel arkiv och museer, studieförbund, 
turist- eller den kulturpolitiska sektorn. 
    Ämnen: Bild, Bildproduktion, Filosofi, Grafisk teknologi, Historia, 
Informatik, Kulturvetenskap, Litteraturvetenskap, Ljud- och 
musikproduktion, Medie- och kommunikationsvetenskap, 
Religionsvetenskap, Socialantropologi

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk

Program
Grundnivå 
Audiovisuell produktion, 180 hp 
Film- och TV-produktion, 180 hp 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet, 180 hp 
Manus för film och TV, 180 hp 
Musik- och ljuddesign, 120 hp 
Avancerad nivå 
Magisterutbildning i afrikastudier, 60 hp 

Kurser
Bild 
Bild och ljudskapande med barn: att uppleva kulturen (BP1025), 15 hp 
Bild och ljudskapande med barn: att uppleva naturen (BP1026), 15 hp 
Digitalt foto och bildskapande (BP1023), 15 hp 
Estetiska lärprocesser i skolår F-9 (BP1028), 7,5 hp 
Foto I (BP1007), 7,5 hp 
Skapa och kunskapa (BP1020), 30 hp 
Skapa och kunskapa a (BP1013), 15 hp 
Skapa och kunskapa b (BP1014), 15 hp 

Bildproduktion 
Arbetsplatsförlagd bildproduktion (BQ1033), 15 hp 
Bild- och textteori med bildretorik (BQ1029), 7,5 hp 
Bildkomponerande II (BQ1059), 7,5 hp 
Bildkomponerande II (BQ1069), 7,5 hp 
Bildkomponerande II (BQ1059), 7,5 hp 
Bildproduktion: Teori och metod (BQ2015), 7,5 hp 
Bildproduktion: Vetenskaplig uppsats (BQ2014), 15 hp 
Bildproduktionsprojekt (BQ2012), 15 hp 
Digital efterbearbetning av ljud och bild (BQ1070), 15 hp 
Dokumentärfilmproduktion (BQ1006), 15 hp 
Fakta, fiktion och flerkameraproduktion (BQ1062), 15 hp 
Filminspelning (BQ2002), 7,5 hp 
Filmproduktion (BQ1061), 15 hp 
Flerkameraproduktion, fördjupning (BQ2021), 15 hp 
Forskningsmetodik och uppsatsskrivning i Design av digitala medier 
(BQ1063), 15 hp 
Introduktion till produktion av rörlig bild (BQ1067), 15 hp 
Kandidatexamensarbete i Bildproduktion (BQ2008), 15 hp 
Kandidatexamensprojekt i bildproduktion (BQ2022), 15 hp 
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Klippfördjupning Film/TV (BQ2006), 7,5 hp 
Kortfilmproduktion (BQ2017), 15 hp 
Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och 
gestaltning (BQ1060), 15 hp 
Manus för TV och film 2. Dramaturgi, genre och filmhistoria 
(BQ1066), 15 hp 
Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier (BQ1064) 15  
Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande 
(BQ1071), 15 hp 
Manus för TV och film 5. Manusanalys och författande (BQ2013) 7,5  
Produktion av vinjetter och grafik för film och TV 2 (BQ1034), 7,5 hp 
Produktion av vinjetter och grafik för film och TV I (BQ1008), 7,5 hp 
Projektinriktad fördjupning i tillämpad rörlig datorgrafik (BQ1068), 15  
TV-nyheter och flerkameraproduktion (BQ1054), 15 hp 
Utveckling av TV-program (BQ2020), 15 hp 
Visualisering och animering I (BQ1013), 7,5 hp 
Visualisering och animering II (BQ1017), 7,5 hp 

Filosofi 
Materialvetenskapens idéhistoria och vetenskapsteori (FI1039), 7,5 hp 
Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori (FI1038), 7,5 hp 

Grafisk teknologi 
3D och avancerad bildbehandling (GT2025), 7,5 hp 
Bildbehandling (GT1014), 7,5 hp 
Dimning och projektion (GT1019), 7,5 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi (GT2031), 15 
Fotografi: Teknik och visuell kommunikation (GT1009), 7,5 hp 
Grafisk Design II (GT2030), 9 hp 
Grafisk design och profilering (GT2029), 7,5 hp 
Grafisk introduktion och illustration (GT1012), 7,5 hp 

Grafisk trycksaksproduktion 1 (GT2021), 7,5 hp 
Grafisk trycksaksproduktion II (GT2027), 7,5 hp 
Grafiska produktionsflöden (GT2020), 7,5 hp 
Layout (GT1021), 7,5 hp 
Ljusteknik (GT1016), 7,5 hp 
Rörligt ljus (GT1017), 7,5 hp 
Tryckteknik 1 (GT2022), 7,5 hp 
Tryckteknik II (GT2028), 9 hp 
Typografi och copywrite (GT1022), 7,5 hp 

Historia 
Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring (HI3001), 12 hp 
Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen (HI3005)1  
Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i 
Afrika söder om Sahara (HI3006), 7,5 hp 
Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion 
(HI3011), 7,5 hp 
Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering (HI3004), 1 hp 
Afrikanska studier: Magisteruppsats (HI3010), 15 hp 
Afrikanska studier: Religion och politik i Afrika (HI2003), 9 hp 
Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 
(HI3002), 9 hp 
Afrikanska studier:Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 
(HI3003), 8 hp 
Historia för lärare åk 7-9, 15 hp(31-45)Ingår i Lärarlyftet.(HI1009), 15  
Historia I (HI1001), 30 hp 
Historia I med didaktisk inriktning (HI1007), 30 hp 
Historia II (HI1002), 30 hp 
Historia III (HI2001), 30 hp 
Historia III, för lärarstuderande (HI3012), 30 hp 
Historiedidaktik I (HI1008), 7,5 hp 
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Introduktion till svensk kultur och samhälle (HI1004), 7,5 hp 
Utbildning för globalt ansvar och digitalt lärande (HI2004), 5 hp 

Informatik 
ActionScript i Flash (IK1057), 7,5 hp 
Affärssystem och systemförvaltning (IK1027), 7,5 hp 
Applikationsutveckling för mobila Android-enheter (IK1058), 7,5 hp 
Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i 
Business Intelligence (IK1051), 7,5 hp 
Databassystem (IK1007), 7,5 hp 
Datasäkerhet och integritet (IK1020), 7,5 hp 
Design av eTjänster (IK1018), 7,5 hp 
Design av IT-system (IK1015), 7,5 hp 
Design av mobila system (IK2001), 7,5 hp 
Design av webbapplikationer (IK1005), 7,5 hp 
Enterprise Java - Utveckling av webbapplikationer (IK2011), 7,5 hp 
eTjänster - perspektiv och utvärdering (IK1039), 7,5 hp 
Examensarbete för högskoleexamen i Informatik (IK1032), 15 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i Informatik (IK2009), 15 hp 
Forskningsmetodik i ämnet informatik (IK1035), 7,5 hp 
Förändringsanalys (IK1033), 7,5 hp 
Grundkurs i eHandel (IK1042), 7,5 hp 
Hård Infrastruktur (IK1044), 7,5 hp 
Informationssystemteorier (IK2008), 7,5 hp 
Informationssökning och informationshantering (IK3003), 3 hp 
Internet och WWW (IK1053), 7,5 hp 
Introduktion till databassystem (IK1055), 7,5 hp 
Introduktion till Geografiska Informations System (GIS) (IK1056), 7,5  
Introduktion till informatik och IT (IK1017), 7,5 hp 
Introduktion till IT och eTjänster (IK1009), 7,5 hp 
Introduktion till Javaprogrammering (IK1046), 7,5 hp 

Introduktion till objektorienterad programmering (IK1052), 7,5 hp 
Introduktion till projektledning (IK1010), 7,5 hp 
IT-arkitektur och databasprogrammering (IK2010), 7,5 hp 
Java - Grafiska användargränssnitt med Swing (IK1004), 7,5 hp 
JavaScript (IK1037), 3 hp 
Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 
(IK1049), 7,5 hp 
Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster (IK1024), 7,5 hp 
Mjuk infrastruktur (IK1019), 7,5 hp 
Människa-datorinteraktion (IK1011), 7,5 hp 
Människa-datorinteraktion för eTjänster (IK1014), 7,5 hp 
Programutveckling - Grunder (IK1059), 7,5 hp 
Programutveckling & datahantering (IK1001), 7,5 hp 
Publicering på Internet (IK1043), 7,5 hp 
System- och verksamhetsutveckling (IK1045), 7,5 hp 
Systemutveckling på Internet/intranet (IK2007), 7,5 hp 
Teknisk kommunikation, grundkurs (IK1030), 3 hp 

Litteraturvetenskap 
Audiovisuella studier för lärarstuderande med inriktning Svenska 
(LI3012), 30 hp 
Från Oidipus till Sopranos. Den västerländska scenkonstens 
utveckling. (LI1029), 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - 1800-talsepiken från realismen till symbolismen 
(LI1026), 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - Barn- och ungdomslitteratur (LI1027), 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - Epiken efter 1900 (LI1025), 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - Epiken från antiken till romantiken (LI1006), 7,5  
Litteraturvetenskap - Lyrik (LI1024), 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - Populärlitteratur (LI1023), 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - Uppsats (LI1021), 7,5 hp 
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Litteraturvetenskap: Examensarbete (LI2013), 15 hp 
Litteraturvetenskap: Teori och metod med ämnesspecifik fördjupning 
(LI2007), 15 hp 

Ljud- och musikproduktion 
Analys av audiovisuella produktioner (LP1016), 7,5 hp 
Audioteknologi (LP1027), 7,5 hp 
Audiovisuell kommunikation (LP1022), 7,5 hp 
Audiovisuell produktion, fördjupningskurs (LP2003), 30,0 hp 
Audiovisuell representation I (LP1017), 7,5 hp 
Audiovisuell representation II (LP1020), 7,5 hp 
Audiovisuella installationer för publika miljöer (LP1019), 7,5 hp 
Audiovisuellt berättande (LP1021), 7,5 hp 
Creative VJ (LP1018), 7,5 hp 
Estetiska strategier i audiovisuell produktion (LP1023), 7,5 hp 
Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign 
(LP1032), 15 hp 
Inspelning i studio (LP1009), 7,5 hp 
Introduktion till audiovisuell produktion (LP1014), 7,5 hp 
Ljud- och musikskapande till rörliga bilder (LP1015), 7,5 hp 
Ljudläggning till rörliga bilder (LP1006), 7,5 hp 
Ljudproduktion, examensarbete (LP1011), 7,5 hp 
Ljudproduktion, fortsättningskurs (LP1003), 30 hp 
Ljudproduktion, fördjupningskurs (LP2001), 30,0 hp 
Ljudproduktion, grundkurs (LP1035), 30,0 hp 
Ljudteori (LP1034), 7,5 hp 
Musikproduktion i praktiken (LP1031), 7,5 hp 
Musikproduktion med komplexa ljudsystem (LP1037), 7,5 hp 
Musikproduktion som projektarbete (LP1012), 15 hp 
Musikproduktion, fördjupningskurs (LP2002), 30 hp 
Musikproduktion, grundkurs (LP1024), 30 hp 

Möten med skilda genrer (LP1028), 7,5 hp 

Medie- och kommunikationsvetenskap 
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap (MK2005), 30  
Examensarbete i Medie- o kommunikationsvetenskap(MK2006), 22,5  
Fördjupningsarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap 
(MK2004), 15 hp 
Idrott och medier (MK1021), 7,5 hp 
Interkulturell kommunikation (MK1024), 7,5 hp 
Kommunikation och organisation (MK1009), 7,5 hp 
Kommunikationsteorier (MK1032), 7,5 hp 
Kreativt skrivande (MK1030), 7,5 hp 
Marknadskommunikationsprocesser (MK1027), 7,5 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskaplig uppsats (MK1011), 7,5 hp 
Medier och identitet (MK1031), 7,5 hp 
Medier och samhälle (MK1033), 7,5 hp 
Mediestruktur och förändring (MK1016), 7,5 hp 
Planerad kommunikation (MK1007), 7,5 hp 
Plats, rum, globalisering och media (MK1023), 7,5 hp 
PR ur ett internationellt perspektiv (MK2007), 7,5 hp 
Projektplanering (MK1029), 7,5 hp 
Projekttillämpning (MK1028), 7,5 hp 
Teorier och metoder inom Medie- och kommunikationsvetenskap 
(MK2001), 15 hp 
Vetenskapsteori och metoder inom medie- och 
kommunikationsvetenskap (MK1010), 7,5 hp 

Religionsvetenskap 
Afrikanska studier: Islam o islamiska samhällen i Afrika(RK3016), 7,5  
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder 
om Sahara (RK3015), 7,5 hp 
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Film, våld och världsbilder (RK3035), 7,5 hp 
Folkkyrka i ett mångreligiöst samhälle (RK3026), 7,5 hp 
Kognitiva teorier om religion (RK3034), 7,5 hp 
Livsåskådningar, människosyn och världsbilder (RK1037), 7,5 hp 
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara 
(RK2004), 7,5 hp 
Mänskliga rättigheter och demokrati i en global tid (RK2003), 30 hp 
Mänskliga rättigheter och det civila samhället - gräsrotsperspektiv 
(RK2006), 7,5 hp 
Mänskliga rättigheter: Examensarbete (RK2008), 15 hp 
Mänskliga rättigheter: Uppsats (RK2007), 7,5 hp 
Nyreligiositet och andlighet: Forskning, teori och metod (RK3030) 7,5  
Professionsetik för högskolelärare och konflikthantering (RK1036) 7,5  
Religionsdidaktik I (RK1045), 6 hp 
Religionsvetenskap för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet 
(RK1047), 15 hp 
Religionsvetenskap för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45). Ingår i Lärarlyftet. 
(RK1044), 30 hp 
Religionsvetenskap I (RK1039), 30 hp 
Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning (RK1040), 30 hp 
Religionsvetenskap II (RK1041), 30 hp 
Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning (RK1042), 30 hp 
Religionsvetenskap III för lärarstuderande med inriktning etik 
(RK3020), 30 hp 
Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning religionshistoria 
och religionssociologi (RK3019), 30 hp 
Religionsvetenskap III: Etik (RK2001), 30 hp 
Religionsvetenskap III: Etik (RK2019), 30 hp 
Religionsvetenskap III: Religionshistoria (RK2002), 30 hp 
Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori o metod (RK3028) 15  
    Sidan uppdat av: Michael Lindgren  Övrig källa: Databas

Språk

     Att behärska olika språk öppnar många dörrar. De flesta 
arbetsplatser idag har internationella kontakter, så goda 
språkkunskaper är guld värda när du söker jobb. Likaså underlättar 
språkkunskaper studier i andra ämnen. Men kanske största vinsten 
med att läsa ett främmande språk är att du får inblick i andra kulturer.
    På Högskolan Dalarna kan du utbilda dig i en rad olika språk, både 
via nätet och på campus. Vi erbjuder allt från nybörjarkurser till 
magisternivå.
   Ämnen: Arabiska, Engelska, Franska, Italienska, Japanska, 
Kinesiska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska som andraspråk, 
Svenska språket, Tyska

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk

Program
Avancerad nivå 
Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig 
litteratur, 60 hp 
Magisterprogram i engelska med inriktning mot irländsk litteratur, 60  

Kurser
Arabiska 
Arabiska dialekter med inriktning på den Syriska (AR1004), 7,5 hp 
Arabiska dialekter med inriktning på den syriska II (AR1007), 7,5 hp 
Arabiska dialekter: Syriska III (AR1009), 7,5 hp 
Arabiska dialekter: Syriska IV (AR1012), 7,5 hp 
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Arabiska för nybörjare I (AR1001), 15 hp 
Arabiska för nybörjare II (AR1005), 15 hp 
Arabiska III (AR1002), 15 hp 
Arabiska IV (AR1006), 15 hp 
Arabiska V (AR1008), 15 hp 
Arabiska VI (AR1011), 15 hp 
Arabiska VII (AR1013), 15 hp 
Mediaarabiska I (AR1016), 15 hp 
Modern arabisk litteratur (AR1014), 7,5 hp 
Modern arabisk poesi i översättning (AR1010), 7,5 hp 

Engelska 
Att skriva på engelska för media (EN1037), 7,5 hp 
Att tolka film på engelska (EN1032), 7,5 hp 
Att undervisa på engelska - praktisk tillämpning (EN1038), 7,5 hp 
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria (EN1071), 15 hp 
Den samtida afrikanska romanen (EN3027), 7,5 hp 
Engelsk sociolingvistik (EN1019), 7,5 hp 
Engelsk språkdidaktik (EN1035), 7,5 hp 
Engelsk språkfärdighet (EN1013), 7,5 hp 
Engelsk språkstruktur (EN1033), 7,5 hp 
Engelska för högskolestudier: Muntlig språkfärdighet (EN1058),7,5 hp 
Engelska för högskolestudier: Skriftlig språkfärdighet (EN1056),7,5hp 
Engelska för internationellt företagande: kommunikation och kultur 
(EN1043), 7,5 hp 
Engelska för lärare, 15 hp (1-15 hp), åk F-3 - ingår i Lärarlyftet 
(EN1084), 15 hp 
Engelska för lärare, 15 hp (16-30 hp), åk 4-6 - ingår i Lärarlyftet 
(EN1082), 15 hp 
Engelska för lärare, 30 hp (1-30 hp), åk 4-6 - ingår i Lärarlyftet 
(EN1083), 30 hp 

Engelska för speciella ändamål: Muntlig kommunikation och kultur 
(EN1047), 7,5 hp 
Engelska för speciella ändamål: Skriftlig kommunikation (EN1045)7,5  
Engelska för tekniska magisterprogram (EN1060), 7,5 hp 
Engelska i världen (EN2002), 7,5 hp 
Engelska III för lärarstuderande (EN3039), 30 hp 
Engelska III: Fokus litteratur (EN2013), 30 hp 
Engelska l med didaktisk inriktning (EN1067), 30 hp 
Engelska ll med didaktisk inriktning (EN1073), 30 hp 
Engelska ord och deras struktur (EN2003), 7,5 hp 
Engelska: Avancerad litteraturteori (EN3031), 7,5 hp 
Engelska: Avancerad litteraturteori (EN3032), 15 hp 
Engelska: Avancerad litteraturteori (EN3031), 7,5 hp 
Engelska: Avancerad litteraturteori (EN3032), 15 hp 
Engelska: Engelsk pragmatik (EN3016), 7,5 hp 
Engelska: Irland i film och drama (EN3028), 7,5 hp 
Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik (EN2015), 15 hp 
Engelska: Kandidatexamensarbete i litteratur (EN2012), 15 hp 
Engelska: Kropp och längtan i samtida irländsk poesi (EN3030), 7,5  
Engelska: Litteratur och teori (EN3015), 7,5 hp 
Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande (EN3014), 7,5 hp 
Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur (EN3053), 15 hp 
Engelska: Muntlig kommunikation för en internationell publik 
(EN1031), 3 hp 
Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur (EN3029), 7,5 hp 
Engelska: Skriftlig kommunikation för en internationell publik 
(EN1030), 3 hp 
Engelska: Teknisk Engelska (EN1028), 7,5 hp 
Engelska: Översättningens teori och praktik (EN2009), 7,5 hp 
Engelskans struktur (EN2019), 7,5 hp 
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur (EN1008), 7,5 hp 
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Engelskspråkig litteratur och kultur (EN1066), 15 hp 
Engelskt språkbruk (EN1034), 7,5 hp 
Engelskt uttal (EN1074), 7,5 hp 
Introduktionskurs i modern engelsk lingvistik (EN1044), 7,5 hp 
Irländsk litteratur och postkolonialism (EN2005), 7,5 hp 
Kommunikation på engelska för administrativ personal (internkurs) 
(EN1052), 7,5 hp 
Kulturella texter och kontexter (EN1018), 7,5 hp 
Litteratur och teori (EN2007), 7,5 hp 
Moderna, postmoderna och postkoloniala studier (EN3038), 7,5 hp 
Muntlig presentation på engelska (EN1046), 7,5 hp 
Samtida amerikanska berättare: subjektivitetsskapande i 1990-talets 
prosa (EN3026), 7,5 hp 
Språkinlärning (EN3050), 7,5 hp 
Teman inom engelsk sociolingvistik (EN3048), 7,5 hp 
Teman inom populärlitteraturen (EN1012), 7,5 hp 

Franska 
Fransk grammatik och lingvistik (FR2007), 7,5 hp 
Fransk lingvistik och språkhistoria (FR1034), 7,5 hp 
Fransk preparandkurs I (FR1040), 7,5 hp 
Fransk preparandkurs II (FR0003), 7,5 hp 
Franska för lärare, 15 hp ( 31 - 45 hp) ,åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet 
(FR1042), 15 hp 
Franska för lärare, 30 hp (16-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet 
(FR1041), 30 hp 
Franska för nybörjare I (FR1039), 7,5 hp 
Franska för nybörjare II (FR0004), 7,5 hp 
Franska II med didaktisk inriktning (FR1033), 30 hp 
Franska med inriktning EU (FR1021), 7,5 hp 
Franska: Aktuell fransk samhällsdebatt (FR1013), 7,5 hp 

Franska: Den Fransktalande världen (FR2002), 7,5 hp 
Franska: Examensarbete (FR2006), 15 hp 
Franska: Examensarbete (FR2008), 15 hp 
Franska: Individuell fördjupningskurs (FR2005), 7,5 hp 
Franska: Kultur och samhälle I (FR1027), 7,5 hp 
Franska: Kultur och samhälle II (FR1035), 7,5 hp 
Franska: Muntlig språkfärdighet (FR1026), 7,5 hp 
Franska: Skriftlig språkfärdighet I (FR1036), 7,5 hp 
Franska: Skriftlig språkfärdighet II (FR1002), 7,5 hp 
Franskspråkig litteratur I (FR1029), 7,5 hp 
Franskspråkig litteratur II (FR1016), 7,5 hp 
Franskspråkig litteratur och litterär analys (FR2004), 7,5 hp 
Fördjupningskurs i franska för lärarstuderande (FR3002), 30 hp 

Italienska 
Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur (IT1008), 7,5 hp 
Italiensk litteratur och film (IT1007), 7,5 hp 
Italiensk språkhistoria (IT1005), 7,5 hp 
Italiensk språkvetenskap (IT2005), 7,5 hp 
Italienska för nybörjare I (IT0003), 7,5 hp 
Italienska för nybörjare II (IT0004), 7,5 hp 
Italienska för nybörjare III (IT0005), 7,5 hp 
Italienska för nybörjare IV (IT0006), 7,5 hp 
Italienska förr och nu (IT1016), 7,5 hp 
Italienska nobelpristagare i litteratur (IT1010), 7,5 hp 
Italienska: Kultur och samhälle (IT1006), 7,5 hp 
Italienska: Muntlig språkfärdighet I (IT1001), 7,5 hp 
Italienska: Muntlig språkfärdighet II (IT1002), 7,5 hp 
Italienska: Skriftlig språkfärdighet I (IT1003), 7,5 hp 
Italienska: Skriftlig språkfärdighet II (IT1004), 7,5 hp
Italienska: äldre litteratur (IT2006), 7,5 hp 
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Uppsats i italienska (IT2007), 15 hp 

Japanska 
Japanska I: Grundläggande språkfärdighet (JP1041), 15 hp 
Japanska I: Muntlig språkfärdighet (JP1034), 15 hp 
Japanska I: Skriftlig språkfärdighet (JP1035), 15 hp 
Japanska II: Muntlig språkfärdighet (JP1037), 15 hp 
Japanska II: Skriftlig språkfärdighet (JP1036), 15 hp 
Japanska III: Att läsa manga (JP1038), 7,5 hp 
Japanska III: Den moderna novellen (JP1039), 7,5 hp 
Japanska III: Språkfärdighet (JP1033), 15 hp 
Japanska III: Språkfärdighet (JP1040), 15 hp 
Japanska IV: Introduktion till lingvistik (JP2002), 15 hp 
Japanska IV: Introduktion till översättning (JP2005), 15 hp 
Japanska IV: Språkfärdighet (JP2003), 15 hp 
Japanska V: Uppsats (JP2004), 30 hp 
Japanska: Preparandkurs I (JP0003), 15 hp 

Kinesiska 
Kinesisk muntlig språkfärdighet I (KI1021), 7,5 hp 
Kinesiska i Kina (KI1011), 30 hp 
Kinesiska i tal och skrift I (KI1024), 15 hp 
Kinesiska tecken I (KI1020), 7,5 hp 

Portugisiska 
Portugisiska för nybörjare I (PR1011), 15 hp 
Portugisiska för nybörjare II (PR1002), 15 hp 

Ryska 
Det postsovjetiska ryska samhället (RY1007), 7,5 hp 
Introduktion till rysk film (RY1011), 7,5 hp 

Ryska för affärslivet I (RY1014), 7,5 hp 
Ryska för nybörjare I (RY1001), 7,5 hp 
Ryska för nybörjare I och II (RY1010), 15 hp 
Ryska för nybörjare II (RY1002), 7,5 hp 
Ryska för nybörjare III (RY1003), 15 hp 
Ryska I (RY1004), 15 hp 
Ryska I: Grammatik (RY1009), 5 hp 
Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria (RY1008), 10 hp 
Ryska II (RY1012), 15 hp 
Ryska II: Grammatik (RY1013), 5,0 hp 
Ryska II: Samtida rysk litteratur och kultur (RY1015), 10,0 hp 
Ryska III: Stilistik (RY2002), 5 hp 
Ryska III: Syntax (RY2003), 5 hp 

Spanska 
Spanska I (SP1014), 30 hp 
Spanska II (SP1015), 30 hp 
Spanska II med didaktisk inriktning (SP1017), 30 hp 
Spanska III för lärarstuderande (SP3001), 30 hp 
Spanska III: Lingvistisk inriktning (SP2004), 30 hp 
Spanska III: Lingvistisk inriktning (SP2003), 30 hp 
Spanska III: Litteraturvetenskaplig inriktning (SP2002), 30 hp 

Svenska som andraspråk 
Andraspråksinlärning (SS1003), 7,5 hp 
Barns språk- och skriftspråksutveckling (SS1038), 7,5 hp 
Den språkande människan (SS1027), 30 hp 
Interkulturellt arbetsätt i förskolan samt de tidigare åren i grundskolan 
(SS1028), 7,5 hp 
Kultur- och migrationskunskap (SS1002), 7,5 hp
Nybörjarsvenska för internationella studenter I (SS0001), 7,5 hp 

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=IT2007
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=IT2007
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1041
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1041
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1034
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1034
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1035
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1035
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1037
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1037
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1036
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1036
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1038
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1038
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1039
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1039
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1033
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1033
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1040
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP1040
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2005
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2005
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2004
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP2004
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP0003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=JP0003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1021
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1021
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1011
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1011
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1024
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1024
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1020
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=KI1020
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=PR1011
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=PR1011
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=PR1002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=PR1002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1007
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1007
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1011
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1011
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1014
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1014
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1001
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1001
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1010
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1010
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1004
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1004
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1009
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1009
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1008
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1008
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1012
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1012
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1013
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1013
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1015
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY1015
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY2002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY2002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY2003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=RY2003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP1014
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP1014
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP1015
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP1015
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP1017
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP1017
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP3001
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP3001
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP2004
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP2004
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP2003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP2003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP2002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SP2002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1003
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1038
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1038
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1027
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1027
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1028
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1028
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1028
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1028
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS1002
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS0001
http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=SS0001


Nybörjarsvenska för internationella studenter II (SS0002), 7,5 hp 
Nybörjarsvenska för internationella studenter III (SS0003), 7,5 hp 
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV (SS0004), 7,5 hp 
Sagor och berättande (SS1039), 7,5 hp 
Språk och lärande ur ett samhällsperspektiv (SS1010), 7,5 hp 
Språkanalys och språkstruktur (SS1037), 7,5 hp 
Språkstimulering genom skapande verksamhet, 7,5 högskolepoäng 
(SS1036), 7,5 hp 
Svenska som andraspråk för akademiker I (SS0011), 30 hp 
Svenska som andraspråk för akademiker III (SS0009), 30 hp 
Svenska som andraspråk II - fördjupning (SS1011), 7,5 hp 
Svenska som andraspråk III (SS2004), 30 hp 
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I (SS1004), 7,5  
Svenska språkets struktur i andraspråkspersperspektiv II (SS1008), 7,5  
Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv (SS1009), 7,5 hp 
Tvåspråkighet (SS1001), 7,5 hp 

Svenska språket 
Läsa, skriva och berätta (SV1019), 30 hp 
Svenska 1a för grundlärare (SV1020), 7,5 hp 
Svenska 1b för grundlärare 4-6 (SV1024), 7,5 hp 
Svenska 1b för grundlärare F-3 (SV1023), 7,5 hp 
Svenska I med didaktisk inriktning: Språk och kommunikation 
(SV1021), 30 hp 
Svenska språket I (SV1022), 30 hp 
Svenska språket I: Vägar till skriftspråket (SV1012), 15 hp 
Svenska språket II: Grannspråk (SV1008), 7,5 hp 
Svenska språket II: Språkhistoria (SV1004), 7,5 hp 
Svenska språket II: Stilistik och textanalys I (SV1025), 7,5 hp
Svenska språket II: Uppsats (SV1009), 7,5 hp 
Svenska språket III: Sociolingvistik (SV2005), 7,5 hp 

Svenska språket III: Uppsats (SV2002), 15 hp 
Svenska språket III:Tvåspråkighet (SV2003), 7,5 hp 

Tyska 
Moderna språk: IT i språkundervisningen (TY1028), 7,5 hp 
Tyska för lärare 30 hp (16-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet 
(TY1043), 30 hp 
Tyska för nybörjare I (TY0011), 7,5 hp 
Tyska för nybörjare II (TY0012), 7,5 hp 
Tyska för nybörjare III (TY0013), 7,5 hp 
Tyska för nybörjare IV (TY0014), 7,5 hp 
Tyska II med didaktisk inriktning (TY1039), 30 hp 
Tyska språket och kulturen i enkla texter (TY0010), 7,5 hp 
Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckl(TY2001)7,5  
Tyska: Fördjupningskurs i tyska för lärarstuderande (TY3004), 30 hp 
Tyska: Modern kvinnolitteratur (TY3002), 7,5 hp 
Tyska: Modern tyskspråkig litteratur (TY1041), 7,5 hp 
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 7,5 hp 
(TY1035), 7,5 hp 
Tyska: Muntlig språkfärdighet m fonetik o kulturkunskapII (TY1013) 
Tyska: Skriftlig språkfärdighet I (TY1032), 7,5 hp 
Tyska: Skriftlig språkfärdighet II (TY1012), 7,5 hp 
Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats (TY1007), 7,5 hp 
Tyska: Språkvetenskapens historia (TY3001), 7,5 hp 
Tyska: Tysk grammatik med textkommentar (TY1034), 7,5 hp 
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap (TY2004), 7,5 hp 
Tyska: Uppsats (TY3003), 15 hp 
Tyska: Uppsats (TY2002), 15 hp 
Tyska: Uppsats (TY3003), 15 hp 
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria (TY1010), 7,5 hp 
    Sidan uppdaterad av: Mats Sjögren  Övrig källa: Databas
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Teknik & natur

    I Dalarna finns en stark tradition av teknisk företagsamhet. 
Högskolan förvaltar och utvecklar denna tradition i samarbete med 
regionens industrier. Nätverket av företag ger stora möjligheter till 
jobb efter studierna.
    Civilingenjörsprogrammet i materialdesign, högskoleingenjör i 
maskinteknik, byggingenjör, produktionstekniker, eller 
ledarskapsprogram är exempel på utbildningar med stora chanser till 
jobb i Dalarna och omgivande län.
    För dig som vill komplettera din behörighet i naturvetenskap och 
teknik är Tekniskt/naturvetenskapligt basår ett gott val. Det ger dig 
bland annat platsgaranti till någon av våra teknikutbildningar.
    Ämnen: Arbetsvetenskap, Berg- och mineralteknik, Biologi, 
Byggteknik, Elektroteknik, Energi och miljöteknik, Fysik, 
Fysikdidaktik, Geografi, Grafisk teknologi, Industriell ekonomi, Kemi, 
Kemiteknik, Maskinteknik, Matematik/tillämpad matematik, 
Matematikdidaktik, Materialteknik, Materialvetenskap, Naturgeografi, 
Naturvetenskap, Skog- och träteknik

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk

Program
Preparandnivå 
Tekniskt/ naturvetenskapligt basår, 60 hp 

Grundnivå 
Byggarbetsledare, 120 hp 

Byggingenjör, 180 hp 
Civilingenjörsprogram i Materialdesign, 300 hp 
Energiteknikerprogrammet, 120 hp 
Grafisk Design - kandidatprogram, 180 hp 
Högskoleingenjörsprogram i Maskinteknik - Industriell utveckling och 
ledarskap, 180 hp 
Högskoleingenjörsprogram i Materialteknik - industriell process- och 
produktutveckling, 180 hp 
Produktionsteknikerprogrammet, 120 hp 

Avancerad nivå 
Magisterprogram i solenergiteknik, 60 hp 
Magisterprogram i solenergiteknik, 60 hp 
Masterprogram i metallernas bearbetning, 120 hp 

Kurser
Arbetsvetenskap 
Arbetsmiljö - grundkurs (AB1016), 7,5 hp 
Arbetsrätt - tillämpning i praktiken (AB1012), 7,5 hp 
Att arbeta i projekt (AB1018), 7,5 hp 
Industriell arbetsmiljö (AB1017), 6 hp 
Kommunikation och ledarskap för tekniker (AB1011), 7,5 hp 
Personalekonomi i praktiken (AB1008), 7,5 hp 
Professionell förhandling på arbetsplatsen (AB1005), 7,5 hp 
Professionell kommunikation - med och i grupper (AB1006), 7,5 hp 
Professionell kommunikation - mer än bara samtal (AB1004), 7,5 hp 
Verksamhetsutveckling genom ordning och reda på arbetsplatsen 
(AB1015), 7,5 hp 

Berg- och mineralteknik 
Bergteknik för tekniker (BE1024), 7,5 hp 
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Bergteknik I (BE1022), 7,5 hp 
Bergteknik II - Bergsskolan (BE2001), 7,5 hp 
CAD - 2D (BE1016), 3 hp 
CAD - 2D och 3D (BE1017), 5 hp 
Examensarbete - Berg- och mineralteknik - Bergsskolan (BE2003), 15  
Examensarbete för högskoleexamen - Berg- och mineralteknik - 
Bergsskolan (BE1011), 7,5 hp 
Geologi - Bergsskolan (BE1003), 7,5 hp 
Malmgeologi (BE1013), 2,5 hp 
Metodik vid projektarbete inom berg och anläggning (BE1020), 3,5 hp 
Metodik vid projektarbete inom metall (BE1025), 2,5 hp 
Mineralteknik II - Bergsskolan (BE2002), 7,5 hp 
Mätteknik (BE1015), 7,5 hp 
Optisk analys av mineral och bergarter (BE1019), 2,5 hp 

Biologi 
Biologi A, basår (BI0002), 12 hp 
Biologi B, basår (BI0001), 6 hp 
Evolutionsteori för alla (BI1016), 7,5 hp 
Hållbar utveckling i ett lärandeperspektiv (BI1008), 15 hp 

Byggteknik 
Arbetsmiljö (BY1022), 5 hp 
Arbetsplatsförlagt projektarbete - bygg (BY2006), 15 hp 
Arkitektur (BY1020), 5 hp 
Broteknik (BY2014), 5 hp 
Bygg CAD - konstruktion (BY1026), 5 hp 
Bygg-CAD (BY1038), 5 hp 
ByggCAD - fortsättning (BY2002), 5 hp 
Byggfysik (BY1024), 5 hp 
Byggkonstruktioner (BY1032), 5 hp 

Byggkonstruktionsprojekt (BY2013), 5 hp 
Byggmaterial (BY1015), 5 hp 
Byggplanering (BY1031), 7,5 hp 
Byggprojekt småhus (BY1035), 10 hp 
Byggstatik och hållfasthetslära (BY1030), 7,5 hp 
Byggteknik (BY1017), 5 hp 
Bärkraftigt byggande och boende (BY1002), 15 hp 
Examensarbete f högskoleingenjörsexamen i byggteknik (BY2007), 15  
Examensarbete inom byggteknik för högskoleexamen (BY1025), 7,5  
Geoteknik (BY2010), 7,5 hp 
Husbyggnad (BY2005), 5 hp 
Husbyggnadsprojekt (BY2004), 10 hp 
Installationsteknik för energitekniker (BY1037), 7,5 hp 
Konstruktionsteknik (BY2009), 7,5 hp 
Markbyggnadsteknik (BY1034), 12,5 hp 
Markbyggnadsteknik för bergsskoletekniker (BY1040), 12,5 hp 
Markbyggnadsteknik II - Bergsskolan (BY2001), 7,5 hp 
Miljöteknik (BY1023), 5 hp 
Mätningsteknik (BY1014), 5 hp 
Ombyggnad och underhåll (BY1027), 5 hp 
Ombyggnadsprojekt (BY2012), 7,5 hp 
Produktionsprojekt (BY2003), 5 hp 
Projektmetodik (BY1021), 5 hp 
Vägplanering (BY2008), 7,5 hp 
Vägteknik (BY1036), 5 hp 

Elektroteknik 
Digitalteknik (ET1005), 7,5 hp 
El- och styrteknik för tekniker (ET1015), 10 hp 
Elektroteknik grundkurs (ET1002), 7,5 hp 
Elinstallation, begränsad behörighet (ET1013), 15 hp 
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Elkraftteknik (ET1004), 7,5 hp 
Introduktion till elektroteknik och styrteknik (ET1014), 7,5 hp 
Praktisk Processreglering (ET1012), 3 hp 
Styrteknik (ET1001), 7,5 hp 
Styrteknik grundkurs (ET1009), 4,5 hp 

Energi och miljöteknik 
Design av solvärmesystem (MÖ3009), 4 hp 
Dynamiska simuleringar och kultursammanhang av energisystem 
(MÖ3007), 6 hp 
Effektiv energianvändning (MÖ1009), 6 hp 
Ekonomisk styrning av solenergi (MÖ3011), 3 hp 
Energi och energianvändning (MÖ1001), 7,5 hp 
Energi och miljö - en introduktion (MÖ1012), 7,5 hp 
Energiteknik (MÖ1005), 5 hp 
Examensarbete för högskoleexamen i energiteknik (MÖ1014), 7,5 hp 
Examensarbete för magisterexamen i Energi och miljöteknik - med 
fokus på solenergiteknik (MÖ3019), 30 hp 
Examensarbete för magisterexamen i Energi och miljöteknik - med 
fokus på solenergiteknik (MÖ3020), 18 hp 
Fjärrvärmedistributionssystem och solvärmesystem (MÖ3018), 15 hp 
Flexibla villavärmesystem (MÖ1008), 4 hp 
Förnybar energiteknik (MÖ3008), 5 hp 
Grundläggande energilära för energitekniker (MÖ1013), 7,5 hp 
Passiv solenergiteknik (MÖ3006), 6 hp 
PV- och hybridsystemutformning (MÖ3017), 6 hp 
Solelektricitet (MÖ3014), 7 hp 
Solvärme (MÖ3015), 5 hp 
Solvärme för varma klimat (MÖ3016), 6 hp 
Solvärmesystem (MÖ1007), 6 hp 
Solvärmesystem (MÖ3012), 6 hp 

Fysik 
Fysik (FY1009), 7,5 hp 
Fysik (FY1014), 7,5 hp 
Fysik A (Basår) (FY0002), 9 hp 
Fysik B (Basår - Bergsskolan) (FY0004), 15 hp 
Fysik B (Basår) (FY0001), 15 hp 
Fysik för tekniker (FY1007), 7,5 hp 
Mekanik (FY1013), 7,5 hp 
Mekanik (FY1012), 9 hp 

Geografi 
Europeiska landskap och hållbar utveckling (GG2001), 7,5 hp 
Examensarbete I i Geografi (GG2002), 15 hp 
Geografi - människa, mark och markanvändning i tropiska landskap 
(GG2003), 7,5 hp 
Geografi - människa, mark och vatten (GG1009), 7,5 hp 
Geografi, introduktion (GG1001), 7,5 hp 
GIS och källor och metoder till landskapets historia (GG1006), 7,5 hp 
Kartografi, GIS och geografisk metodik (GG1010), 7,5 hp 
Kulturgeografi - Människan i Landskapet (GG1003), 7,5 hp 
Kvartära miljöförändringar och mänskliga aktiviteter (GG1007), 7,5  
Landskapsanalys - fältarbete och uppsats (GG1008), 7,5 hp 
Naturgeografi - Det föränderliga jordklotet (GG1002), 7,5 hp 

Grafisk teknologi 
3D och avancerad bildbehandling (GT2025), 7,5 hp 
Bildbehandling (GT1014), 7,5 hp 
Dimning och projektion (GT1019), 7,5 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi (GT2031), 15  
Fotografi: Teknik och visuell kommunikation (GT1009), 7,5 hp 
Grafisk Design II (GT2030), 9 hp 
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Grafisk design och profilering (GT2029), 7,5 hp 
Grafisk introduktion och illustration (GT1012), 7,5 hp 
Grafisk trycksaksproduktion 1 (GT2021), 7,5 hp 
Grafisk trycksaksproduktion II (GT2027), 7,5 hp 
Grafiska produktionsflöden (GT2020), 7,5 hp 
Layout (GT1021), 7,5 hp 
Ljusteknik (GT1016), 7,5 hp 
Rörligt ljus (GT1017), 7,5 hp 
Tryckteknik 1 (GT2022), 7,5 hp 
Tryckteknik II (GT2028), 9 hp 
Typografi och copywrite (GT1022), 7,5 hp 

Industriell ekonomi 
Butiksdesign och exponering (IE1031), 7,5 hp 
Distributionslogistik - Handel (IE1032), 7,5 hp 
Examensarbete för kandidatexamen i Industriell ekonomi (IE2003), 15  
Industriell Ekonomi (IE1026), 5 hp 
Industriell ekonomi - Tilläggskurs: branschanpassat projektarbete 
(IE1054), 0,5 hp 
Industriell ekonomi med kalkylering (IE1052), 6 hp 
Industriell ekonomi med kalkylering (IE1041), 7,5 hp 
Industriell ekonomi med kalkylering (IE1052), 6 hp 
Industriell ekonomi med kalkylering (IE1041), 7,5 hp 
Industriell marknadsföring (IE1033), 7,5 hp 
Ledar- och entreprenörskap (IE1045), 5 hp 
Ledarskap - grupper och produktionsprocesser (IE1043), 7,5 hp 
Ledarskap och organisation (IE1044), 7,5 hp 
Logistik för scen och event (IE1036), 7,5 hp 
Logistik och industriell ekonomi - Distans (IE1037), 9 hp 
Produktionslogistik (IE1050), 7,5 hp 

Projektstyrning och projektarbete i produktionsmiljöer - Distans 
(IE1046), 5 hp 
Projektstyrning och projektarbete i produktionsmiljöer - Distans 
(IE1039), 7,5 hp 
SCM - Hantering av nätverk och relationer i leverantörskedjan 
(IE2006), 7,5 hp 
Verksamhetsanalys- och utveckling i industriella verksamheter 
(IE1040), 7,5 hp 

Kemi 
Kemi - Bergsskolan (KE1004), 3 hp 
Kemi A, basår (KE0001), 12 hp 
Kemi B, basår (KE0002), 9 hp 
Kemi för Tekniker - Bergsskolan (KE1009), 3 hp 
Materialkemi (KE1003), 12 hp 
Materialkemi för högskoleingenjörer (KE1010), 7,5 hp 

Kemiteknik 
Examensarbete inom massa och pappersteknik för högskoleexamen 
(KT1007), 7,5 hp 
Kemi för tekniker (KT1010), 5 hp 
Massateknik (KT1003), 6 hp 
Pappersteknik (KT1004), 6 hp 
Processteknik (KT1008), 6 hp 

Maskinteknik 
3D CAD (MT1037), 5 hp 
3D CAD Grundläggande (MT1051), 7,5 hp 
3D CAD påbyggnad - Maskinteknik (MT2006), 7,5 hp 
CAM i praktiken (MT1032), 5 hp 
CNC-teknik (MT1033), 2 hp 
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Design for Manufacturing - Grundläggande kurs (MT1048), 1 hp 
Examensarbete för IuL - Maskinteknik (MT2011), 15 hp 
Examensarbete inom tillverkningsteknik för högskoleexamen 
(MT1025), 7,5 hp 
Grundläggande ritteknik (MT1049), 2,5 hp 
Hållfasthetslära Grundläggande kurs (MT1045), 7,5 hp 
Industriell produktion (MT2007), 10 hp 
Kvalitet (MT1011), 7,5 hp 
Kvalitet - Bergsskolan (MT1010), 4,5 hp 
Maskinelement (MT1026), 4,5 hp 
Maskinelement för materialvetenskap (MT1050), 5 hp 
Maskinelement I (MT1043), 1 hp 
Maskinelement II (MT1046), 5 hp 
Mekanik - grundläggande kurs (MT1047), 5 hp 
Produkt och produktionskvalité (MT2009), 5 hp 
Skärande bearbetning (MT1027), 4 hp 
Tillverkning med CAD/CAM (MT1039), 5 hp 
Tillverkningsmetoder och mätteknik (MT1035), 5 hp 
Underhållsteknik (MT1001), 6 hp 
Utveckling av produktkoncept (MT2010), 8 hp 
Verkstadsproduktion (MT1044), 7,5 hp 
Matematik/tillämpad matematik 
Algebra och geometri (MA1032), 7,5 hp 
Differentialekvationer I (MA1031), 6 hp 
Envariabelanalys (MA1024), 7,5 hp 
Flervariabelanalys (MA1034), 7,5 hp 
Matematik 1 för tekniker (MA1027), 7,5 hp 
Matematik 2 för tekniker (MA1030), 7,5 hp 
Matematik C basår (MA0010), 12 hp 
Matematik D (Basår-Bergsskolan) (MA0006), 10,5 hp 
Matematik D (basår) (MA0009), 12 hp 

Matematik E (Basår) (MA0008), 4,5 hp 
Matematik E (Basår-Bergsskolan) (MA0007), 4,5 hp 
Matematik för byggarbetsledare (MA1026), 5 hp 
Matematik för datavetenskap (MA1033), 7,5 hp 
Matematik I (MA1029), 7,5 hp 
Matematik II (MA1035), 7,5 hp 
Matematisk statistik och databehandling (MA1018), 3 hp 

Matematikdidaktik 
Abstrakt algebra (MD2011), 7,5 hp 
Algebra (MD1053), 7,5 hp 
Flervariabelanalys (MD1034), 7,5 hp 
Geometri (MD1056), 7,5 hp 
Komplex analys (MD2010), 7,5 hp 
Linjär algebra (MD1032), 7,5 hp 
Matematik 1a för grundlärare 4-6 (MD1046), 7,5 hp 
Matematik 1a för grundlärare F-3 (MD1047), 7,5 hp 
Matematik 1b för grundlärare 4-6 (MD1057), 7,5 hp 
Matematik 1b för grundlärare F-3 (MD1058), 7,5 hp 
Matematik för lärare åk F-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 
(MD1061), 30 hp 
Matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv (MD2015), 7,5 hp 
Matematik I med didaktisk inriktning (MD1052), 30 hp 
Matematik II (MD1012), 30 hp 
Matematik III (MD3006), 30 hp 
Matematikdidaktiska teorier och forskningsmetoder (MD3003), 15 hp 
Matematikens historia i skolan (MD1035), 7,5 hp 
Matematikkunskaper, analys och bedömning (MD2014), 7,5 hp 
Matematikundervisning som utvecklingsprojekt (MD3004), 7,5 hp 
Matematisk begreppsbildning II (MD1025), 15 hp
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år (MD1055), 7,5 h 
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Matematisk problemlösning i skolan (MD1036), 7,5 hp 
Numeriska metoder (MD1042), 7,5 hp 
Självständigt arbete i matematik II (MD3002), 15 hp 
Statistik och sannolikhetslära (MD1039), 7,5 hp 
Tal och tals egenskaper (MD1054), 7,5 hp 

Materialvetenskap 
Analytiska beräkningsmetoder vid plastisk deformation av metaller 
(MP3001), 6 hp 
Bearbetningsteknik fördjupning (MP2008), 7,5 hp 
Bearbetningsteknik II - Bergsskolan (MP1022), 7,5 hp 
Examensarbete - Materialvetenskap (MP2011), 15 hp 
Examensarbete för högskoleexamen - Materialvetenskap - 
Bergsskolan (MP1020), 7,5 hp 
Examensarbete för teknologie masterexamen i metallformning och 
ytteknik (MP3023), 30 hp 
Examensarbete inom metallframställning och metallbearbetning för 
högskoleexamen (MP1025), 7,5 hp 
Finita elementmetoden - grundkurs (MP2024), 7,5 hp 
Finita elementmetoden - simulering av formning av metaller 
(MP3022), 7,5 hp 
Fogningsteknik (MP2022), 7,5 hp 
Framställningsprocesser för metaller och fiberbaserade material 
(MP2023), 7 hp 
Fördjupningsarbete bearbetningsteknik (MP2005), 15 hp 
Grundläggande materiallära med inriktning mot ståls egenskaper 
(MP1027), 6 hp 
Hållfasthetslära (MP1001), 9 hp 
Hållfasthetslära - Bergsskolan (MP1026), 3 hp 
Hållfasthetslära för tekniker (MP1038), 3 hp 
Material- och ytkarakterisering (MP3016), 7,5 hp 

Materialbeteende vid plastisk bearbetning av metalliska material 
(MP3006), 6 hp 
Materialens Mekaniska Egenskaper (MP2020), 7 hp 
Materialfysik (MP1028), 5 hp 
Materiallära för materialdesign (MP1031), 7 hp 
Materiallära för produktionstekniker (MP1012), 4,5 hp 
Materiallära I (MP1037), 10 hp 
Materiallära III - metaller och keramer (MP1033), 3 hp 
Materialoptimering (MP2025), 3 hp 
Materials termodynamik (MP1036), 9 hp 
Materialval och industriell ytteknik (MP1029), 6 hp 
Metallernas bearbetning (MP1021), 4,5 hp 
Metallframställning (MP1015), 4,5 hp 
Metallurgi, grundkurs - Bergsskolan (MP1014), 7,5 hp 
Mikro- och nanostrukturer (MP2014), 5 hp 
Perspektiv på materialdesign (MP1006), 9 hp 
Perspektiv på materialteknik (MP1034), 7,5 hp 
Polymera material (MP1032), 7 hp 
Produktions- och anläggningsteknik (MP3009), 6 hp 
Profilering inom materialdesign (MP1030), 8 hp 
Riggsäkerhet och scenkonstruktion (MP1016), 7,5 hp 
Svepelektronmikroskopi och röntgenanalys (MP3017), 7,5 hp 
Tillverkningsteknik - Bergsskolan (MP1019), 7,5 hp 
Tillämpad Materialmekanik (MP2015), 7,5 hp 
Tillämpad plastisk bearbetning (MP3002), 6 hp 
Tillämpad Processmetallurgi och Gjutning (MP2006), 6 hp 
Transportfenomen (MP3014), 6 hp 
Tribologi (MP3026), 7,5 hp 
Värmebehandling och ugnsteknik (MP3007), 6 hp 
Ytteknik och korrosion (MP3018), 7,5 hp 
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Naturvetenskap 
Natur-Teknik-Människa (NV1009), 30 hp 
Nyfiken på naturvetenskap (NV1005), 30 hp 
Teknik för lärare åk 4-6, 7,5 hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet (NV1016), 
7,5 hp 
Utomhuspedagogik - skola utan väggar (NV1012), 15 hp 

Skog- och träteknik 
Att bruka en skogsfastighet (SW1001), 9 hp 
Bioenergi (SW1002), 4,5 hp 
Skoglig grundkurs (SW1003), 9 hp 
Skoglig grundkurs II (SW2001), 7 hp 
Skogsteknik (SW2003), 9 hp 

Om webbplatsen

Sidan uppdaterad av: Mats Sjögren  Övrig källa: Databas
Snabbadress till sidan: www.du.se/teknik

Undervisning

    Högskolan Dalarna har ett rikt utbud av kurser och program inom 
undervisningsområdet, såväl inom grundutbildning som fortbildning. 
De nya lärarprogrammen som startade förra hösten är  
Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och 
Yrkeslärarprogrammet, med ett rikt utbud av inriktningar och 
ämneskombinationer. 
    Till hösten 2012 erbjuder vi dessutom Förskollärarprogrammet för 
första gången. De nya programmen ersätter den tidigare samordnade 
utbildningen av lärare inom Lärarprogrammet. För verksamma lärare 
och förskollärare erbjuds fortbildning av olika slag. Inom Lärarlyftet II 
kan exempelvis lärare bygga på sin kompetens i ämnen man saknar 
behörighet i. 
   Inom ramen för VAL II-projektet kan verksamma lärare, som saknar 
lärarexamen, slutföra sina studier. Utbildningen vänder sig både till 
lärare i allmänna ämnen och i yrkesämnen. 
   I samverkan med Örebro universitet och Mälardalens högskola 
bedriver Högskolan Dalarna rektorsutbildning. Det är en treårig 
befattningsutbildning som vänder sig till rektorer, biträdande rektorer 
och förskolechefer.
   Ämnen: Bild, Engelska, Franska, Geografi, Historia, Idrotts- och 
hälsovetenskap, Matematikdidaktik, Naturvetenskap, Pedagogik, 
Pedagogiskt arbete, Religionsvetenskap, Samhällskunskap, Spanska, 
Svenska som andraspråk, Svenska språket, Tyska

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk
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Program

Grundnivå 
Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 
Grundlärarprogrammet förskoleklass o grundskolans årskurs 1-3 240 h
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Engelska - nätbaserad utbildning, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Engelska, Geografi, Historia, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Geografi, Historia, Religion, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Historia, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Historia - nätbaserad utbildning, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Matematik, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Matematik - nätbaserad utbildning, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Religion, Geografi, Historia, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Svenska, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Svenska - nätbaserad utbildning, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Svenska, Engelska, Svenska som andraspråk, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - 
Svenska, Historia, Religion, 270 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild, 300/330 h 

Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - 
Historia, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - 
nätbaserad utbildning, 300 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - 
Religion, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - 
Svenska som andraspråk, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - 
Engelska, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia, 
300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - 
nätbaserad utbildning, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - 
Historia, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - 
Engelska, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska, 
300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - 
nätbaserad utbildning, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - 
Religion, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - 
Svenska som andraspråk, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -
Historia, 300/330 hp 
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - 
Engelska, 300/330 hp 
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Avancerad nivå 
Magisterprogram i religionsvetenskap - religion, mångfald, makt och 
minoriteter, 60 hp 

Kurser

Bild 
Bild och ljudskapande med barn: att uppleva kulturen (BP1025), 15 hp 
Bild och ljudskapande med barn: att uppleva naturen (BP1026), 15 hp 
Digitalt foto och bildskapande (BP1023), 15 hp 
Estetiska lärprocesser i skolår F-9 (BP1028), 7,5 hp 
Foto I (BP1007), 7,5 hp 
Skapa och kunskapa (BP1020), 30 hp 
Skapa och kunskapa a (BP1013), 15 hp 
Skapa och kunskapa b (BP1014), 15 hp 

Engelska 
Att skriva på engelska för media (EN1037), 7,5 hp 
Att tolka film på engelska (EN1032), 7,5 hp 
Att undervisa på engelska - praktisk tillämpning (EN1038), 7,5 hp 
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria (EN1071), 15 hp 
Den samtida afrikanska romanen (EN3027), 7,5 hp 
Engelsk sociolingvistik (EN1019), 7,5 hp 
Engelsk språkdidaktik (EN1035), 7,5 hp 
Engelsk språkfärdighet (EN1013), 7,5 hp 
Engelsk språkstruktur (EN1033), 7,5 hp 
Engelska för högskolestudier: Muntlig språkfärdighet (EN1058), 7,5  
Engelska för högskolestudier: Skriftlig språkfärdighet (EN1056), 7,5  
Engelska för internationellt företagande: kommunikation och kultur 
(EN1043), 7,5 hp 

Engelska för lärare, 15 hp (1-15 hp), åk F-3 - ingår i Lärarlyftet 
(EN1084), 15 hp 
Engelska för lärare, 15 hp (16-30 hp), åk 4-6 - ingår i Lärarlyftet 
(EN1082), 15 hp 
Engelska för lärare, 30 hp (1-30 hp), åk 4-6 - ingår i Lärarlyftet 
(EN1083), 30 hp 
Engelska för speciella ändamål: Muntlig kommunikation och kultur 
(EN1047), 7,5 hp 
Engelska f speciella ändamål: Skriftlig kommunikation (EN1045) 7,5  
Engelska för tekniska magisterprogram (EN1060), 7,5 hp 
Engelska i världen (EN2002), 7,5 hp 
Engelska III för lärarstuderande (EN3039), 30 hp 
Engelska III: Fokus litteratur (EN2013), 30 hp 
Engelska l med didaktisk inriktning (EN1067), 30 hp 
Engelska ll med didaktisk inriktning (EN1073), 30 hp 
Engelska ord och deras struktur (EN2003), 7,5 hp 
Engelska: Avancerad litteraturteori (EN3031), 7,5 hp 
Engelska: Avancerad litteraturteori (EN3032), 15 hp 
Engelska: Avancerad litteraturteori (EN3031), 7,5 hp 
Engelska: Engelsk pragmatik (EN3016), 7,5 hp 
Engelska: Irland i film och drama (EN3028), 7,5 hp 
Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik (EN2015), 15 hp 
Engelska: Kandidatexamensarbete i litteratur (EN2012), 15 hp 
Engelska: Kropp och längtan i samtida irländsk poesi (EN3030), 7,5  
Engelska: Litteratur och teori (EN3015), 7,5 hp 
Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande (EN3014), 7,5 hp 
Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur (EN3053), 15 hp 
Engelska: Muntlig kommunikation för en internationell publik 
(EN1031), 3 hp 
Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur (EN3029), 7,5 hp 
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Engelska: Skriftlig kommunikation för en internationell publik 
(EN1030), 3 hp 
Engelska: Teknisk Engelska (EN1028), 7,5 hp 
Engelska: Översättningens teori och praktik (EN2009), 7,5 hp 
Engelskans struktur (EN2019), 7,5 hp 
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur (EN1008), 7,5 hp 
Engelskspråkig litteratur och kultur (EN1066), 15 hp 
Engelskt språkbruk (EN1034), 7,5 hp 
Engelskt uttal (EN1074), 7,5 hp 
Introduktionskurs i modern engelsk lingvistik (EN1044), 7,5 hp 
Irländsk litteratur och postkolonialism (EN2005), 7,5 hp 
Kommunikation på engelska för administrativ personal (internkurs) 
(EN1052), 7,5 hp 
Kulturella texter och kontexter (EN1018), 7,5 hp 
Litteratur och teori (EN2007), 7,5 hp 
Moderna, postmoderna och postkoloniala studier (EN3038), 7,5 hp 
Muntlig presentation på engelska (EN1046), 7,5 hp 
Samtida amerikanska berättare: subjektivitetsskapande i 1990-talets 
prosa (EN3026), 7,5 hp 
Språkinlärning (EN3050), 7,5 hp 
Teman inom engelsk sociolingvistik (EN3048), 7,5 hp 
Teman inom populärlitteraturen (EN1012), 7,5 hp 

Franska 
Fransk grammatik och lingvistik (FR2007), 7,5 hp 
Fransk lingvistik och språkhistoria (FR1034), 7,5 hp 
Fransk preparandkurs I (FR1040), 7,5 hp 
Fransk preparandkurs II (FR0003), 7,5 hp 
Franska för lärare, 15 hp ( 31 - 45 hp) ,åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet 
(FR1042), 15 hp 

Franska för lärare, 30 hp (16-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet 
(FR1041), 30 hp 
Franska för nybörjare I (FR1039), 7,5 hp 
Franska för nybörjare II (FR0004), 7,5 hp 
Franska II med didaktisk inriktning (FR1033), 30 hp 
Franska med inriktning EU (FR1021), 7,5 hp 
Franska: Aktuell fransk samhällsdebatt (FR1013), 7,5 hp 
Franska: Den Fransktalande världen (FR2002), 7,5 hp 
Franska: Examensarbete (FR2006), 15 hp 
Franska: Examensarbete (FR2008), 15 hp 
Franska: Individuell fördjupningskurs (FR2005), 7,5 hp 
Franska: Kultur och samhälle I (FR1027), 7,5 hp 
Franska: Kultur och samhälle II (FR1035), 7,5 hp 
Franska: Muntlig språkfärdighet (FR1026), 7,5 hp 
Franska: Skriftlig språkfärdighet I (FR1036), 7,5 hp 
Franska: Skriftlig språkfärdighet II (FR1002), 7,5 hp 
Franskspråkig litteratur I (FR1029), 7,5 hp 
Franskspråkig litteratur II (FR1016), 7,5 hp 
Franskspråkig litteratur och litterär analys (FR2004), 7,5 hp 
Fördjupningskurs i franska för lärarstuderande (FR3002), 30 hp 

Geografi 
Europeiska landskap och hållbar utveckling (GG2001), 7,5 hp 
Examensarbete I i Geografi (GG2002), 15 hp 
Geografi - människa, mark och markanvändning i tropiska landskap 
(GG2003), 7,5 hp 
Geografi - människa, mark och vatten (GG1009), 7,5 hp 
Geografi, introduktion (GG1001), 7,5 hp 
GIS och källor och metoder till landskapets historia (GG1006), 7,5 hp 
Kartografi, GIS och geografisk metodik (GG1010), 7,5 hp 
Kulturgeografi - Människan i Landskapet (GG1003), 7,5 hp 
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Kvartära miljöförändringar och mänskliga aktiviteter (GG1007), 7,5  
Landskapsanalys - fältarbete och uppsats (GG1008), 7,5 hp 
Naturgeografi - Det föränderliga jordklotet (GG1002), 7,5 hp 

Historia 
Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring (HI3001), 12 hp 
Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen (HI3005)1 
Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i 
Afrika söder om Sahara (HI3006), 7,5 hp 
Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion 
(HI3011), 7,5 hp 
Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering (HI3004), 1 hp 
Afrikanska studier: Magisteruppsats (HI3010), 15 hp 
Afrikanska studier: Religion och politik i Afrika (HI2003), 9 hp 
Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 
(HI3002), 9 hp 
Afrikanska studier:Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 
(HI3003), 8 hp 
Historia för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet(HI1009)15  
Historia I (HI1001), 30 hp 
Historia I med didaktisk inriktning (HI1007), 30 hp 
Historia II (HI1002), 30 hp 
Historia III (HI2001), 30 hp 
Historia III, för lärarstuderande (HI3012), 30 hp 
Historiedidaktik I (HI1008), 7,5 hp 
Introduktion till svensk kultur och samhälle (HI1004), 7,5 hp 
Utbildning för globalt ansvar och digitalt lärande (HI2004), 5 hp 

Idrotts- och hälsovetenskap 
Anatomi och fysiologi inriktning idrott (IH1021), 15 hp 
Det flerdimensionella tränarskapet (IH1018), 7,5 hp 

Entreprenörskap inom idrott och hälsa (IH1016), 7,5 hp 
Etik inom prestationsinriktad idrottsträning (IH1036), 7,5 hp 
Fysisk aktivitet och hälsa I (IH1030), 7,5 hp 
Fysisk aktivitet och hälsa II (IH1045), 7,5 hp 
Humanbiologi med idrottsinriktning IV (IH2008), 30 hp 
Hälsa och beteendeprocesser (IH1049), 7,5 hp 
Hälsa och livsstil i relation till klass, kön och etnicitet (IH1035), 7,5 hp 
Idrotten som samhällsfenomen (IH1034), 7,5 hp 
Idrottsmedicin (IH1040), 7,5 hp 
Idrottsvetenskaplig metodik I (IH1038), 7,5 hp 
Idrottsvetenskaplig metodik II (IH1050), 7,5 hp 
Idrottsvetenskaplig uppsats (IH1051), 7,5 hp 
Individ, grupp och ledare (IH1033), 7,5 hp 
Lärande i teori och praktik (IH1017), 7,5 hp 
Mentala processer och beteende (IH1047), 7,5 hp 
Motoriskt lärande och motorisk kontroll I (IH1031), 7,5 hp 
Motoriskt lärande och motorisk kontroll II (IH1032), 7,5 hp 
Näringslära och nutritionsstatusbedömning (IH1037), 7,5 hp 
Pedagogik med idrottsinriktning IV (IH2007), 30 hp 
Styrketräningens övningar, medel och metoder - Grundläggande 
styrketräning (IH1041), 7,5 hp 
Träningslära I (IH1042), 7,5 hp 
Träningslära II (IH1046), 7,5 hp 
Träningslära III (IH2013), 7,5 hp 
Tävlingslära (IH1048), 7,5 hp 

Matematikdidaktik 
Abstrakt algebra (MD2011), 7,5 hp 
Algebra (MD1053), 7,5 hp 
Flervariabelanalys (MD1034), 7,5 hp 
Geometri (MD1056), 7,5 hp 
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Komplex analys (MD2010), 7,5 hp 
Linjär algebra (MD1032), 7,5 hp 
Matematik 1a för grundlärare 4-6 (MD1046), 7,5 hp 
Matematik 1a för grundlärare F-3 (MD1047), 7,5 hp 
Matematik 1b för grundlärare 4-6 (MD1057), 7,5 hp 
Matematik 1b för grundlärare F-3 (MD1058), 7,5 hp 
Matematik för lärare åk F-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 
(MD1061), 30 hp 
Matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv (MD2015), 7,5 hp 
Matematik I med didaktisk inriktning (MD1052), 30 hp 
Matematik II (MD1012), 30 hp 
Matematik III (MD3006), 30 hp 
Matematikdidaktiska teorier och forskningsmetoder (MD3003), 15 hp 
Matematikens historia i skolan (MD1035), 7,5 hp 
Matematikkunskaper, analys och bedömning (MD2014), 7,5 hp 
Matematikundervisning som utvecklingsprojekt (MD3004), 7,5 hp 
Matematisk begreppsbildning II (MD1025), 15 hp 
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år (MD1055), 7,5  
Matematisk problemlösning i skolan (MD1036), 7,5 hp 
Numeriska metoder (MD1042), 7,5 hp 
Självständigt arbete i matematik II (MD3002), 15 hp 
Statistik och sannolikhetslära (MD1039), 7,5 hp 
Tal och tals egenskaper (MD1054), 7,5 hp 

Naturvetenskap 
Natur-Teknik-Människa (NV1009), 30 hp 
Nyfiken på naturvetenskap (NV1005), 30 hp 
Teknik för lärare åk 4-6, 7,5 hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet (NV1016), 
7,5 hp 
Utomhuspedagogik - skola utan väggar (NV1012), 15 hp 

Pedagogik 
Att bemöta barn med funktionsnedsättning - inriktning 
specialpedagogik (PE1020), 15 hp 
Den lekande människan (PE1039), 30 hp 
En förskola och skola för alla - inriktning specialpedagogik (PE1018), 
15 hp 
Matematiklust och matematiksvårigheter (PE1011), 7,5 hp 
Rektors pedagogiska ledarskap (PE3014), 7,5 hp 
Utbildningssystemet i Sverige (PE1012), 7,5 hp 

Pedagogiskt arbete 
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskola, åk 1-3 
(PG1017), 15 hp 
Didaktik och ledarskap i grundskolan, åk 4-6 (PG1018), 15 hp 
Pedagogiskt arbete I: Lärares uppdrag (PG1003), 30 hp 
Pedagogiskt arbete I: Lärares uppdrag (inom VAL-projektet) 
(PG1014), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Bilddidaktik för förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2037), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Bilddidaktik, för grundskolans senare år och 
gymnasieskolan (PG2035), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: De estetiska ämnenas didaktik för förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare å (PG2034), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Didaktik (PG2019), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Didaktik i yrkesämnen för gymnasieskolans 
yrkesförberedande program (PG2031), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Idrottsdidaktik för förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2028), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Idrottsdidaktik för grundskolans senare år och 
gymnasieskolan (PG2022), 30 hp 
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Pedagogiskt arbete II: Matematikdidaktik, för förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2029), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Matematikdidaktik, för grundskolans senare år 
och gymnasieskolan (PG2023), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Naturvetenskapsdidaktik för förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2030), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Omvärldsdidaktik för förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2032), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Språk- och lekdidaktik för förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2024), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Språkdidaktik för förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2025), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Språkdidaktik för grundskolans senare år och 
gymnasieskolan (PG2026), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Svenskdidaktik för förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolans tidigare år (PG2021), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Svenskdidaktik för grundskolans senare år och 
gymnasieskolan (PG2027), 30 hp 
Pedagogiskt arbete II: Ämnesdidaktik för religion, historia, geografi 
och samhällskunskap, grund- och gymnasieskolan (PG2033), 30 hp 
Pedagogiskt arbete III, VAL: Lärarskap och verksamhetsutveckling 
(PG2039), 30 hp 
Pedagogiskt arbete III: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom 
förskola och förskoleklass (PG3006), 30 hp 
Pedagogiskt arbete III: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom 
förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem (PG3004), 30 hp 
Pedagogiskt arbete III: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom 
grundskolans senare år och gymnasieskolan (PG3005), 30 hp 
Pedagogiskt arbete III: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom 
gymnasieskolans yrkesinriktade program (PG2038), 30 hp 
På väg mot grundläraryrket (PG1015), 15 hp 

På väg mot yrkesläraryrket (PG1016), 15 hp 
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6 (PG1019), 30 hp 

Religionsvetenskap 
Afrikanska studier: Islam o islamiska samhällen i Afrika (RK3016) 7,5 
Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder 
om Sahara (RK3015), 7,5 hp 
Film, våld och världsbilder (RK3035), 7,5 hp 
Folkkyrka i ett mångreligiöst samhälle (RK3026), 7,5 hp 
Kognitiva teorier om religion (RK3034), 7,5 hp 
Livsåskådningar, människosyn och världsbilder (RK1037), 7,5 hp 
Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara 
(RK2004), 7,5 hp 
Mänskliga rättigheter och demokrati i en global tid (RK2003), 30 hp 
Mänskliga rättigheter och det civila samhället - gräsrotsperspektiv 
(RK2006), 7,5 hp 
Mänskliga rättigheter: Examensarbete (RK2008), 15 hp 
Mänskliga rättigheter: Uppsats (RK2007), 7,5 hp 
Nyreligiositet och andlighet: Forskning, teori och metod (RK3030) 7,5  
Professionsetik för högskolelärare och konflikthantering (RK1036) 7,5  
Religionsdidaktik I (RK1045), 6 hp 
Religionsvetenskap för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet 
(RK1047), 15 hp 
Religionsvetenskap för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45). Ingår i Lärarlyftet. 
(RK1044), 30 hp 
Religionsvetenskap I (RK1039), 30 hp 
Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning (RK1040), 30 hp 
Religionsvetenskap II (RK1041), 30 hp 
Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning (RK1042), 30 hp 
Religionsvetenskap III för lärarstuderande med inriktning etik 
(RK3020), 30 hp 
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Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning religionshistoria 
och religionssociologi (RK3019), 30 hp 
Religionsvetenskap III: Etik (RK2001), 30 hp 
Religionsvetenskap III: Etik (RK2019), 30 hp 
Religionsvetenskap III: Religionshistoria (RK2002), 30 hp 
Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori o metod (RK3028)15  

Samhällskunskap 
Avancerad kurs i Samhällskunskap för lärarstuderande (SH3001), 30 h 
Samhällskunskap II med didaktisk inriktning (SH1016), 30 hp 
Samhällskunskap III (SH2007), 30 hp 
Samhällskunskap IV (SH2008), 30 hp 

Spanska 
Spanska I (SP1014), 30 hp 
Spanska II (SP1015), 30 hp 
Spanska II med didaktisk inriktning (SP1017), 30 hp 
Spanska III för lärarstuderande (SP3001), 30 hp 
Spanska III: Lingvistisk inriktning (SP2004), 30 hp 
Spanska III: Lingvistisk inriktning (SP2003), 30 hp 
Spanska III: Litteraturvetenskaplig inriktning (SP2002), 30 hp 

Svenska som andraspråk 
Andraspråksinlärning (SS1003), 7,5 hp 
Barns språk- och skriftspråksutveckling (SS1038), 7,5 hp 
Den språkande människan (SS1027), 30 hp 
Interkulturellt arbetsätt i förskolan samt de tidigare åren i grundskolan 
(SS1028), 7,5 hp 
Kultur- och migrationskunskap (SS1002), 7,5 hp 
Nybörjarsvenska för internationella studenter I (SS0001), 7,5 hp 
Nybörjarsvenska för internationella studenter II (SS0002), 7,5 hp 

Nybörjarsvenska för internationella studenter III (SS0003), 7,5 hp 
Nybörjarsvenska för internationella studenter IV (SS0004), 7,5 hp 
Sagor och berättande (SS1039), 7,5 hp 
Språk och lärande ur ett samhällsperspektiv (SS1010), 7,5 hp 
Språkanalys och språkstruktur (SS1037), 7,5 hp 
Språkstimulering genom skapande verksamhet, 7,5 högskolepoäng 
(SS1036), 7,5 hp 
Svenska som andraspråk för akademiker I (SS0011), 30 hp 
Svenska som andraspråk för akademiker III (SS0009), 30 hp 
Svenska som andraspråk II - fördjupning (SS1011), 7,5 hp 
Svenska som andraspråk III (SS2004), 30 hp 
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I (SS1004), 7,5  
Svenska språkets struktur i andraspråkspersperspektivII(SS1008) 7,5 
Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv (SS1009), 7,5 hp 
Tvåspråkighet (SS1001), 7,5 hp 

Svenska språket 
Läsa, skriva och berätta (SV1019), 30 hp 
Svenska 1a för grundlärare (SV1020), 7,5 hp 
Svenska 1b för grundlärare 4-6 (SV1024), 7,5 hp 
Svenska 1b för grundlärare F-3 (SV1023), 7,5 hp 
Svenska I med didaktisk inriktning: Språk och kommunikation 
(SV1021), 30 hp 
Svenska språket I (SV1022), 30 hp 
Svenska språket I: Vägar till skriftspråket (SV1012), 15 hp 
Svenska språket II: Grannspråk (SV1008), 7,5 hp 
Svenska språket II: Språkhistoria (SV1004), 7,5 hp 
Svenska språket II: Stilistik och textanalys I (SV1025), 7,5 hp 
Svenska språket II: Uppsats (SV1009), 7,5 hp 
Svenska språket III: Sociolingvistik (SV2005), 7,5 hp 
Svenska språket III: Uppsats (SV2002), 15 hp 
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Svenska språket III:Tvåspråkighet (SV2003), 7,5 hp 

Tyska 
Moderna språk: IT i språkundervisningen (TY1028), 7,5 hp 
Tyska för lärare 30 hp (16-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet 
(TY1043), 30 hp 
Tyska för nybörjare I (TY0011), 7,5 hp 
Tyska för nybörjare II (TY0012), 7,5 hp 
Tyska för nybörjare III (TY0013), 7,5 hp 
Tyska för nybörjare IV (TY0014), 7,5 hp 
Tyska II med didaktisk inriktning (TY1039), 30 hp 
Tyska språket och kulturen i enkla texter (TY0010), 7,5 hp 
Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckl. (TY2001) 7,5  
Tyska: Fördjupningskurs i tyska för lärarstuderande (TY3004), 30 hp 
Tyska: Modern kvinnolitteratur (TY3002), 7,5 hp 
Tyska: Modern tyskspråkig litteratur (TY1041), 7,5 hp 
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 7,5 hp 
(TY1035), 7,5 hp 
Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II 
(TY1013), 7,5 hp 
Tyska: Skriftlig språkfärdighet I (TY1032), 7,5 hp 
Tyska: Skriftlig språkfärdighet II (TY1012), 7,5 hp 
Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats (TY1007), 7,5 hp 
Tyska: Språkvetenskapens historia (TY3001), 7,5 hp 
Tyska: Tysk grammatik med textkommentar (TY1034), 7,5 hp 
Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap (TY2004), 7,5 hp 
Tyska: Uppsats (TY3003), 15 hp 
Tyska: Uppsats (TY2002), 15 hp 
Tyska: Uppsats (TY3003), 15 hp 
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria (TY1010), 7,5 hp 
    Sidan uppdaterad av: Mats Sjögren Övrig källa: Databas

Vård, socialt arbete & medicin

    Kompetenta yrkesmänniskor behövs och kommer alltid att behövas 
inom vård och omsorg. Framför allt ökar efterfrågan på personal med 
både bredd och specialisering. Vi  erbjuder utbildningar som gör dig 
väl förberedd att arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjuk-
vård, både här hemma och utomlands.
    För dig som har en sjuksköterskeexamen finns en rad påbyggnads-
möjligheter: Barnmorskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeutbild-
ning inriktning distriktssköterska, inriktning vård av äldre eller in-
riktning barn och ungdom. Bland våra utbildningar ingår också 
Socialarbetarprogrammet och Tandhygienistprogrammet. Du kan 
också fördjupa dig i ämnet vårdvetenskap.
    Ämnen: Medicinsk vetenskap, Omvårdnad, Omvårdnad, Psykologi, 
Social omsorg, Socialt arbete, Vårdvetenskap, Vårdvetenskap med 
inriktning mot munhälsa

Sök på utbildningsspråk
Svenska
Engelska
Övriga språk

Program

Grundnivå 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Socionomprogrammet, 210 hp 

Avancerad nivå 
Barnmorskeprogrammet, 90 hp 
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Specialistsjuksköterskeutbildning m inriktning mot psykiatrisk vård,60
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, 75 hp 
Specialistutbildning av Sjuksköterskor inriktning Vård av äldre, 60 hp 

Kurser

Medicinsk vetenskap 
Akutmedicin (MC2014), 9 hp 
Akutsjukvård (MC2003), 7,5 hp 
Anatomi och fysiologi (MC1050), 15 hp 
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar 
(MC3014), 15 hp 
Kardiologi - Prevention (MC2015), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs - Farmakologi (MC1060), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa (MC1061), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs - Näringslära (MC1012), 7,5 hp 
Medicinsk baskurs- Anatomi och fysiologi (MC1062), 15 hp 
Psykiatri ur olika perspektiv I (MC2013), 7,5 hp 
Psykiatri ur olika perspektiv II (MC3015), 7,5 hp 
Reproduktionsorganens anatomi och fysiologi (MC3011), 7,5 hp 
Reproduktiv hälsa med inriktning mot komplikationer i samband med 
graviditet och förlossning (MC3012), 19,5 hp 
Sjukdomslära och katastrofmedicin (MC1057), 19,5 hp 
Smärta och sensorisk behandling (MC2012), 15 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap 
(MC1054), 3 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap inom 
geriatrisk vård och primärvård (MC1038), 7,5 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap inom 
somatisk och psykiatrisk vård (MC1049), 7,5 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning V - medicin (MC1030), 6 hp 

Omvårdnad 
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad (VÅ3063), 15 hp 
Handledning inom vård (VÅ1036), 7,5 hp 
Motiverande samtalsmetodik (VÅ1039), 7,5 hp 
Människan som patient/klient i psykiatrisk vård och omsorg 
(VÅ3061), 7,5 hp 
Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård och omsorg (VÅ3062), 7,5  

Omvårdnad 
Basal omvårdnad (VÅ1027), 12 hp 
Examensarbete - Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning vård av 
äldre (VÅ3054), 7,5 hp 
Examensarbete i vårdvetenskap inriktning omvårdnad (VÅ2012), 15  
Folkhälsa och folkhälsoarbete (VÅ3052), 15 hp 
Fördjupning i vetenskaplig metod inriktning omvårdnad (VÅ2009),7,5  
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom (VÅ3050), 15 hp 
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre (VÅ3051), 15 hp 
Internationell hälsa med fokus på nutrition i ett genus och ekonomiskt 
perspektiv (VÅ3041), 7,5 hp 
Klinisk bedömning och vårdplanering (VÅ2015), 7,5 hp 
Kognitiv beteendeterapi (VÅ1034), 15 hp 
Läkemedel och äldre (VÅ3013), 7,5 hp 
Omvårdnad vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (VÅ3058), 7,5  
Omvårdnadens administration och ledarskap (VÅ2010), 7,5 hp 
Palliativ vård (VÅ2004), 7,5 hp 
Palliativ vård (VÅ2013), 3 hp 
Psykiatrisk omvårdnad (VÅ2008), 7,5 hp 
Sjuksköterskans profession, omvårdnadens värdegrund och 
kunskapsteoretiska grunder (VÅ1024), 15 hp 
Specifik omvårdnad samt lärande och kommunikation (VÅ1028), 15 h 
Tillämpad omvårdnadsdidaktik (VÅ3043), 15 hp 
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Verksamhetsförlagd utbildning i pediatrisk omvårdnad (VÅ3044), 7,5 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning omvårdnad inom geriatrisk 
vård och primärvård (VÅ2011), 7,5 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning inriktning omvårdnad inom somatisk 
och psykiatrisk vård (VÅ1029), 15 hp 
Vetenskapsteori och metoder i omvårdnadsforskning (VÅ1026), 7,5 hp 
Vårdetik och omvårdnadens etik (VÅ1025), 7,5 hp 

Psykologi 
Psykologi I (PS1009), 7,5 hp 
Psykologi II (PS1011), 30 hp 
Psykologisk översiktskurs (PS1008), 7,5 hp 
Psykologiska behandlingsmetoder (PS1013), 7,5 hp 

Socialt arbete 
Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete 
(SA1004), 7,5 hp 
Samverkan och kommunikation i socialt arbete (SA2004), 30 hp 
Socialt arbete I (SA1005), 30 hp 
Socialt arbete II (SA1006), 30 hp 

Vårdvetenskap 
Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap (VV3012), 15 hp 
Examensarbete i vårdvetenskap inriktning sexuell, reproduktiv och 
perinatal hälsa (VV3008), 15 hp 
Kvinnors hälsa och barnmorskans profession (VV3006), 7,5 hp 
Mödrahälsovård och folkhälsoarbete (VV3011), 15 hp 
Normal graviditet och förlossning (VV3007), 7,5 hp 
Reproduktiv hälsa med inriktning mot det normala barnafödandet 
(VV3010), 18 hp 

Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa 
Examensarbete inriktning munhälsa (VU2005), 15 hp 
Munhälsa IV - ett samhällsperspektiv (VU1010), 8 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning IV - munhälsovårdsprocessen och 
hälsofrämjande (VU1009), 6 hp 

Om webbplatsen

Sidan uppdaterad av: Mats Sjögren  Övrig källa: Databas
Snabbadress till sidan: www.du.se/vard-omsorg-medicin
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Forskning

 ◦ Forskningsprofiler
 ▪ Energi, skog och byggd miljö
 ▪ Hälsa och välfärd
 ▪ Komplexa system - mikrodataanalys
 ▪ Kultur, identitet och gestaltning
 ▪ Stålformning och ytteknik
 ▪ Utbildning och lärande
 ◦ Sök forskningsprojekt
 ◦ Sök forskare
 ◦ Sök publikationer
 ◦ Doktorsavhandlingar
 ◦ Forskarskolor
 ◦ Finansiering
 ◦ Centrala nämnder
 ◦ Vetenskapslandet i TV
 ◦ Externa länkar

Forskning
    Forskningen är nerven i Högskolan Dalarnas verksamhet och en 
förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.
     I dagens samhälle produceras ny kunskap i allt snabbare takt. 
Därför krävs nya angreppssätt och det krävs fördjupning inom smala 
områden, likaväl som breda gränsöverskridande projekt.
     Våra forskningsprofiler inkluderar forskare från flera olika ämnen 
inom Högskolan, men också forskare från andra lärosäten såväl i 
Sverige som utomlands. Samarbete bedrivs även i hög grad med 
näringsliv och offentliga institutioner.

   I februari 2011 antog Högskolans styrelse en ny forskningsstrategi 
att gälla för 2012-2015.
  Läs pressmeddelandet om den nya forskningsstrategin för 2012-2015
 Kontakt - forskningsinformation
Annette Skogsjö Informationsavdelningen e-post: ask@du.se 
telefon: 023-77 81 60
    Sök i vår forskningsdatabas  Projekt Forskare

Om webbplatsen
Sidan uppdaterad av: Hannes Forssell 
Snabbadress till sidan: www.du.se/forskning

Forskningsprofiler
    Högskolan Dalarna har valt att koncentrera huvuddelen av sin 
forskning till ett begränsat antal forskningsprofiler. Dessa är idag sex 
till antalet.
    En ledstjärna för utvecklingsarbetet inom forskningen är 
forskningsstrategin. I februari 2011 antog Högskolans styrelse en ny 
forskningsstrategi att gälla för 2012-2015.
   De prioriterade områdena enligt forskningsstrategin är:
Energi, skog och byggd miljö
Hälsa och välfärd
Komplexa system - mikrodataanalys
Kultur, identitet och gestaltning
Stålformning och ytteknik
Utbildning och lärande

Snabblänkar
www.forskning.se
www.vinnova.se/EU--internationell-samverkan
 Nya Forskningsstrategin 2012-2015
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Forskning Energi, skog och byggd miljö

 • Energi, skog och byggd miljö
 ◦ Personal
 ◦ Publikationer
 ◦ Pågående forskning
    Forskningen omfattar hållbara energisystem, hållbart utnyttjande av 
skogliga resurser samt hållbart byggande.
    Basen i profilens forskning är teknik och naturvetenskaplig med 
starka inslag av samhällsvetenskaplig forskning för att förstå hur 
organisationer, företag och privatpersoner påverkar samhällsprocesser 
för en omställning till ett hållbart samhälle.
    Den teknisk-naturvetenskapliga forskningen berör solvärme och 
solel, energieffektivisering i bebyggelse och industri samt bioenergi 
från skogen och skogsodlingssystem.
    Flertalet projekt bedrivs i nära samarbete med företag inom 
energiteknik, el- och värmeproduktion, byggande och skogliga företag.
Kompetensen inom den samhällsvetenskapliga forskningens finns 
främst inom socialantropologi och statsvetenskap.
    Forskningsprofilen kommer fram till 2013 få betydande stöd från 
EU:s strukturfond Mål 2 Norra Mellansverige för att utveckla 
forskningssamverkan med näringslivet i regionen samt att förstärka de 
laborativa resurserna och den seniora kompetensen inom 
energiområdet.

Ansvarig forskningsledare
Ewa Wäckelgård Professor i energi och miljöteknik
e-post: ewc@du.se telefon: 023-77 87 38, 070-167 91 01

    Om webbplatsen Sidan uppdaterad av: Hannes Forsell

Forskning Hälsa och välfärd

 • Hälsa och välfärd
 ◦ Personal
 ◦ Publikationer
 ◦ Pågående forskning

    Forskningen berör individens och samhällets insatser för att främja 
hälsa och välbefinnande, samt förbättring av vård och socialt arbete för 
att stödja ett evidensbaserat arbetssätt.
     Forskningen innefattar hälsoaspekter i livscykeln såsom folkhälsa, 
fysisk prestationsförmåga, sjukdomsrelaterade riskfaktorer, kvinnor 
och barns hälsa, åldrande och livslånga sjukdomstillstånd. Processer i 
vård och socialt arbete behandlar implementering av forskning i 
praxis, brukar-, klient- och patientdelaktighet, vårdmiljö samt 
genusperspektiv i vård och socialt arbete.
     Styrkan i forskningsprofilen är en stor kompetensbredd i 
kombination med spetskompetens inom omvårdnad och idrotts- och 
hälsovetenskap, ett nära samarbete med regionala aktörer inom vård, 
socialt arbete och idrott samt laborativa resurser inom Lugnets 
idrottsvetenskapliga institut.
 
Ansvarig forskningsledare
Anna Ehrenberg  Professor i omvårdnad
e-post: aeh@du.se telefon: 023-77 84 72, 070-259 88 50

Om webbplatsen Sidan uppdaterad av: Hannes Forsell
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Forskning  Komplexa system - mikrodataanalys

 • Komplexa system - mikrodataanalys
 ◦ Personal
 ◦ Publikationer
 ◦ Pågående forskning

    Forskningen gäller främst studier av komplexa processer inom 
näringsliv och samhällsbyggande.
    Särskilt berörs områden med relevans för regionen och andra 
områden utanför storstäderna, såsom transport, infrastruktur, handel 
och turism.
    Kärnan inom forskningsprofilen ligger i att skapa och anpassa 
verktyg att analysera dessa processer genom utveckling av avancerade 
mikrodataanalysmetoder och -tekniker. Mikrodataanalys är ett 
flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om insamlande, 
modellering, sammanställning och uttolkning av stora datamängder, 
samt bakomliggande algoritmer, metoder och tekniker.
    Mikrodataanalys omfattar flera samverkande delområden såsom 
artificiell intelligens, beslutsstödssystem, hushållning med begränsade 
resurser, datamodellering, försöksplanering, fokusgrupper, geografiska 
informationssystem, visualisering, mättekniker, optimering, prognoser, 
simulering och statistisk slutledning.
   Forskningen sker i nära samverkan med regionala och nationella 
företag och myndigheter inom bland annat transport, 
tillverkningsindustri, turism och handel, vilka också har roller som 
finansiärer och dataleverantörer. Detta samarbete och kompetensen i 
mikrodataanalys ligger också till grund för masterutbildningen 
Business Intelligence, vilken syftar till att utbilda personer med 
särskild kompetens att arbeta med beslutsstöd i företagsledningar och 
andra ledningsgrupper.
 Ansvarig forskningsledare
Kenneth Carling Professor i statistik  e-post: kca@du.se 
telefon:023-77 89 67      Sidan uppdaterad av: Hannes Forsell

 Forskning Kultur, identitet och gestaltning

 • Kultur, identitet och gestaltning
 ◦ Personal
 ◦ Publikationer
 ◦ Pågående forskning
 ◦ Världsarvets Världar (WHILD)

    Inom forskningsprofilen studeras kommunikation och gestaltning i 
olika typer av medier, med fokus på hur sociala och kulturella 
identiteter konstrueras och medieras i spänningsfälten mellan individ 
och kollektiv, minoritet och majoritet, lokalt och globalt, sekulärt och 
religiöst, samtid och historisk tid. 
    Här bearbetas frågor kring kulturmöten, värdekonflikter och 
identitetsprocesser. Det gemensamma studieobjektet är alltså de 
sociokulturella diskurser och gestaltningsformer som definierar och 
ständigt omförhandlar vilka vi är och kan vara.
    I forskningsprofilen ingår ett antal samverkande forskargrupper med 
basen inom humanistiska och språkvetenskapliga samt samhälls- och 
medievetenskapliga ämnesmiljöer.
 
Ansvarig forskningsledare
Bo G Jansson Professor i litteraturvetenskap e-post: bgj@du.se
telefon: 023-77 83 64

Om webbplatsen Sidan uppdaterad av: Hannes Forsell
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Forskning Stålformning och ytteknik

 • Stålformning och ytteknik 
 ◦ Personal
 ◦ Publikationer
 ◦ Pågående forskning
  
    Inom forskningsprofilen utvecklas materialvetenskaplig forskning 
inom främst bearbetningsteknik och ytteknik i samverkan.
Tyngdpunkten ligger på studier av stålets beteende vid plastisk 
formning, där matematisk simulering och studiet av växelverkan 
mellan arbetsmaterial och verktygsmaterial är viktiga komponenter.
    Forskningen, som också berör produktions- och anläggningsteknik, 
är utpräglat industriellt tillämpad och sker i nära samarbete med stål- 
och verkstadsindustri, bland annat inom ramen för innovationscentrat 
Triple-Steelix. Den industriella relevansen får en ytterligare 
förstärkning via forskningens nära koppling till master- och 
civilingenjörsutbildning i materialvetenskap.
    Kärnan i forskningsprofilen är kombinationen av laborativ 
kompetens och utrustning som möjliggör att experiment med 
industriella processer i liten skala kan följas upp med avancerade 
analyser av ytor och strukturer för att på så sätt kunna utveckla 
formning och bearbetning av stål.
 
Ansvarig forskningsledare
Stefan Jonsson Gästprofessor i materialvetenskap, med inriktning mot 
mekaniska egenskaper vid plastisk bearbetninge-post: sjn@du.se
telefon: 023-77 86 83

Om webbplatsen Sidan uppdaterad av: Hannes Forsell

Forskning  Utbildning och lärande

 • Utbildning och lärande
 ◦ Personal
 ◦ Publikationer
 ◦ Pågående forskning

    Forskningsprofilen utgör en samlingspunkt för den praktiknära 
utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till 
Högskolans pedagogiska professionsutbildningar. Profilen är 
mångvetenskaplig och inbegriper forskning om utbildning inom olika 
verksamhetsformer.
     Forskningen behandlar utbildning som samtida och historisk 
praktik, med undervisning, lärande, fostran och omsorg som centrala 
studieobjekt. Ledarskap i den pedagogiska praktiken samt den fysiska 
och pedagogiska miljön i vilken denna praktik bedrivs utgör särskilda 
fokusområden. Hit hör även medier i undervisningen (texter och 
andra) utifrån ett användarperspektiv samt forskning om hur olika 
utbildningsuppdrag möter undervisningspraktikens realitet.                       
    Allmändidaktiska såväl som ämnesdidaktiska aspekter belyses inom 
dessa fokusområden.
 
Ansvarig forskningledare
Monika Vinterek Professor i pedagogiskt arbete e-post: mvn@du.se 
telefon: 023-77 82 85

Om webbplatsen Sidan uppdaterad av: Hannes Forsell
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Högskolan Kristianstad 

291 88 KRISTIANSTAD 
Tfn: 044-20 30 00 Fax: 044-12 96 51 
E-post: info@hkr.se 
Webb: http://www.hkr.se/ 

Startsida 
Utbildningar
Student
Forskning
VFU – Verksamhetsförlagd utbildning
Samverkan
Alumni
Nyheter
Kalender
Om HKR
Historia
Hitta hit
Högskolan i siffror
Högskoleövergripande dokument
Kvalitet
Organisation
Riktlinjer och blanketter
Skyddsområden och skyddsombud
Vilrum på Campus
Vår vision
Kontakt
Webböversikt

    Högskolan Kristianstad (HKR) är en högskola i den dynamiska 
Öresundsregionen och här läser cirka 12 000 studenter. På ett modernt 
högskoleområde – Campus – finns bibliotek, restaurang, café, 
idrottshall, kårhus och studentbostäder. Kommunikationerna är bra och 
det är nära till både centrum, hav och naturområden.
    Vi är stolta över våra studenter och den mångfald de representerar. 
Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden 
yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och 
förutsättningar.
    Högskolans vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara 
studenter. Du ska helt enkelt efter avslutad utbildning ha de kunskaper, 
färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på 
arbetsmarknaden.

Här finns din utbildning
    Vid HKR hittar du ett brett utbud av utbildningar: program, 
fristående kurser, uppdragsutbildningar, samt flera yrkesutbildningar.
    Vi arbetar ständigt med att forskningsanknyta våra kurser och 
utbildningsprogram. Då är våra goda internationella forskarkontakter 
och omfattande samverkan med det omgivande samhället viktiga för 
att skapa det allra bästa just för dig. Flera studenter går vidare till 
forskarutbildning i samarbete med olika universitet.

Här möter du arbetslivet
    Vi vill värna om våra studenters attraktionskraft på 
arbetsmarknaden. Därför kan du redan under studietiden knyta 
kontakter med det framtida yrkeslivet.
    I alla utbildningsprogrammen sammanförs teori med praktik genom 
så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genom projekt i 
företag, skolor och andra organisationer.
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Under din tid som student arbetar vi också för att ge dig redskapen att 
marknadsföra dig själv och din utbildning. Läs mer på Student & 
Arbetsliv. 

Studera här och där eller var du vill
    HKR är en del av Öresundsuniversitet och har dessutom 
partneruniversitet i fler än 30 länder. Som student hos oss har du därför 
goda förutsättningar att förlägga en del av dina studier och din praktik 
utomlands. Internationell erfarenhet är en självklar merit när du söker 
jobb, och dessutom något som utvecklar din personlighet. Läs mer 
om studier och din praktik utomlands.
     Hos oss finns även många kurser på distans, som innebär att du via 
internet kan studera vid HKR oavsett var du bor eller vilka tider du vill 
läsa på.

Här bor du garanterat
    En av grundförutsättningarna för att studierna ska fungera är en bra 
bostadssituation. Därför erbjuds du en bostadsgaranti i kommunen. Du 
kan välja bland lägenheter och studentbostäder, i anslutning till 
högskolan eller centralt inne i Kristianstad. Var du än väljer att bo är 
det cykelavstånd till Campus.
    Välkommen till HKR!

Senast uppdaterad 2009-09-29 av Sofia Johansson

Utbildningar 

Program
Kurser
Lärarlyftet
Förskolelyftet
Utlandsstudier
Uppdragsutbildningar
Sektionen för hälsa och samhälle
Sektionen för lärande och miljö
LärandeResursCentrum

Vi har ett brett och spännade utbildningsutbud, 
välj mellan 40 program och 630 kurser.  

Sektionen för hälsa och samhälle 

Forskning
Personal

     Vid Sektionen för hälsa och samhälle samlas högskolans 
verksamhet inom följande områden:

 • Arbetsliv: Organisation, personal och ledarskap
 • Data och Ljud
 • Ekonomi och Juridik
 • Folkhälsovetenskap 
 • Hälsovetenskap
 • Informatik och Webbdesign
 • Lean Production
 • Omvårdnad
 • Oral hälsa
 • Socialt arbete
 • Sociologi
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Sektionen för lärande och miljö 

Program
Kurser
Personal
VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

   Sektionen för lärande och miljö
Vid Sektionen för lärande och miljö samordnas och administreras 
nedanstående program och tillhörande fristående kurser. Mer 
information får du om du klickar på resp länk.

Lärarprogram 
Biologprogram
Biomedicinska analytikerprogrammet
Landskapsvetarprogrammet
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet
Specialpedagogiskt program
Speciallärarprogrammet
Masterprogram i utbildningsvetenskap
Magisterprogram i engelska
Magisterprogram i psykologi
Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning
Magisterprogram i vattenvård, inriktning mot miljöteknik
Mat- och måltidskunskap 
Pedagogik (endast fristående kurser)
Psykologi (fristående kurser)
Fortbildning/skolutveckling - Regionalt utvecklingscentrum (RUCK)

Forskning 

Forskningsmiljöer
Forskning ämnesvis
Forskningsnämnden
Forskarutbildning
Etik
Publikationsarkiv
Kristianstad Academic Press
Personal/Kompetens-databas

    Högskolan Kristianstad bedriver forskning som anknyter till och 
utvecklar grundutbildningen vid högskolan. Forskningen ska vara av 
sådan kvalitet att den väcker nationell och internationell 
uppmärksamhet.
    Forskningen bedrivs både inom olika forskningsmiljöer och inom 
specifika ämnen.
     Det finns flera forskningsmiljöer med både nationella och 
internationella samarbetspartners med relevans för Högskolans stategi 
och forskningspolicy samt för forskningens anknytning till 
grundutbildningen.
   • Arbete i Skolan, AiS
 • Barndom, Lärande och Utbildning, BALU
 • Clinical Assessment Research & Education, PRO-CARE
 • Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning 

och professionslärande, VFU
 • Forskningsplattformen för hälsa i samverkan
 • Man & Biosphere Health, MABH 
 • Learning in Science and Mathematics, LISMA
 • Learning Design, LeaD
 • Mat, måltid, hälsa i 24-timmarssamhället
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 • Människa - Hälsa - Samhälle, MHS
 • Oral Hälsa – Allmänhälsa – Livskvalitet
 • ForFaMe (Forensic, Family, Memory, Psychology) 
 • Organisatorisk Samverkan
 • Specialpedagogisk forskningsmiljö
 • Biomedicin

Forskning ämnesvis 

Vid Högskolan Kristianstad bedrivs forskning inom många olika 
ämnen. Nedan listas ämnena i bokstavsordning.
A
Astronomi
B
Barn- och ungdomslitteratur
Biologi
Biomedicin
D
Datalogi
Didaktik (se även ämnesdidaktik)
E
Ekologi
Ekonomi
Elektronik
Engelska
F
Folkhälsovetenskap 
Fysik
G
Geografi
Geovetenskap
H
Historia
I
Industriell ekonomi

Informatik
J
Juridik
K
Kemi
Kriminologi
L
Landskapsvetenskap
Litteraturvetenskap
M
Maskinteknik
Mat- och måltidskunskap
Matematik
Matematikämnets didaktik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Miljöteknik
N
Naturvetenskapliga ämnenas didaktik
O
Omvårdnad
Oral hälsa 
P
Pedagogik  
Personal- och arbetslivsvetenskap 
Psykologi
R
Religionsvetenskap
S
Socialt arbete
Sociologi
Specialpedagogik
Svenska 

Senast uppdaterad 2010-08-23 av Johan Ohlsson
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Högskolan på Gotland 
621 67 VISBY 
Tfn: 0498-29 99 00 Fax: 0498-29 99 62 
E-post: info@hgo.se 
Webb: http://www.hgo.se/ 

 • Om högskolan
 ◦ Högskolan i siffror
 ◦ Högskolestyrelsen
 ◦ Organisation
 ▪ Institutionen för speldesign, teknik och lärande
 ▪ Institutionen för humaniora och 

samhällsvetenskap
 ▪ Institutionen för kultur, energi och miljö
 ◦ SWEDESD
 • Liberal Education
 • Rektorsfunktionen
 • Projekt inom miljö och hållbarhet
 • Lokalhandbok
 • Upphandlingar och inköp
 • Lediga jobb
 • Högskolans personal
 • Högskolans personal A - Ö
 • Om webbplatsen
 • Kontakta oss

Relaterade länkar
Vision för Högskolan på Gotland
 

   Välkommen till Högskolan på Gotland  och lärosätet med 
Sveriges kanske mest inspirerande studiemiljö!
    Högskolan på Gotland etablerades 1998 och är därmed Sveriges 
yngsta högskola. Högskolan ligger mitt i världsarvsstaden Visby, 
mellan småbåtshamnen och Almedalen. När man frågar studenterna 
vad som är det bästa med Högskolan svarar väldigt många närheten 
mellan människor, att man inte försvinner i massan som på större 
lärosäten.  Man blir snabbt ett namn, inte bara ett ansikte i mängden. 
Detta är något vi är stolta över och som vi värnar om.
    Vid Högskolan på Gotland arbetar vi med inspiration från en 
internationell utbildningstradition som heter Liberal Education och 
som praktiseras i både USA och Europa. Det handlar om att ge 
studenterna makten över sin utbildning genom att du själv får välja 
inriktning under utbildningens gång. Liberal Education betonar också 
starkt lärmiljöns betydelse och här har Högskolan på Gotland med 
Campus Visby mycket att erbjuda. Men framför allt innebär det 
fördjupad kontakt mellan studenter och lärare i form av fler lärarledda 
undervisningstimmar och mer individuell handledning, allt för att 
studenten ska kunna förverkliga hela sin potential.
    Högskolan erbjuder ett brett utbildningsutbud inom naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, lärarutbildning, IT, teknik och humaniora.
För oss är samarbete med samhälle och näringsliv nödvändigt för att 
utveckla och stärka vår utbildning och forskning. Högskolans lärare 
bedriver forskning inom en rad ämnesområden inom 
samhällsvetenskap, humaniora och teknik/naturvetenskap. Dessutom 
bedrivs även konstnärligt utvecklingsarbete. 

Campus Visby
    Campus Visby är de centrala delar i Visbys inre hamn som 
Högskolans undervisning utgår ifrån. Här finns Studentkåren, 
Almedalsbiblioteket och inte minst alla de delar av samhället som gör 
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Studentstaden Visby så trevlig. (2007/2008 utsågs Gotland till årets 
studentkommun av Sveriges Förenade Studentkårer!) Här finns 
kulturutbud och idrottsaktiviteter, här kan studenter få hjälp med att 
starta företag under sin studietid och här kan man även fika gott, året 
runt. För att inte tala om alla miljöer som det går att sitta och plugga 
vid i lugn och ro.
    En stor del av våra studenter befinner sig inte på Gotland eller ens i 
Sverige under sin studietid, då vi har många studenter som läser 
nätbaserade utbildningar.

     Högskolan på Gotland är en statlig myndighet och som sådan direkt 
underställd regeringen. Högskolans organisation har en matrisstruktur, 
som bygger på samspelet mellan nämnder för akademisk 
kvalitetssäkring, institutioner för utbildning och forskning samt 
enheter för verksamhetsstöd.

Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ.

Rektor och prorektor utgör Rektorsfunktionen och leder 
verksamheten vid Högskolan i nära samarbete med nämnder för 
kvalitetssäkring, institutioner för kärnverksamhet samt enheter för 
verksamhetsstöd. 

Flertalet av nämndernas ledamöter väljs av lärarkollegiet respektive 
studentkåren. Nämnderna är: 

 • Utbildnings- och Forskningsnämnden,
 • Personalansvarsnämnden,
 • Discipllinnämnden,
 • Stipendienämnden

Institutionerna består av lärare och leds av en prefekt. Institutionerna 
är Institutionen för speldesign, teknik och lärande, Institutionen för 
humaniora och samhällsvetenskap, samt Institutionen för kultur, energi 
och miljö.

Här hittar du listan över de ämnen och anställda som finns på 
respektive institution 

Respektive institution har ett institutionsråd.

SWEDESD leds av en chef. Avdelningarna inom förvaltningen 
samlar teknisk och administrativ personal och leds av 
avdelningsansvariga.

Studenter och anställda företräds i beredande och beslutande organ av 
representanter utsedda av Gotlands studentkår Rindi respektive 
personalorganisationerna (SACO-S och ST).
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Institutionen för speldesign, teknik och lärande
Programvaruteknik och matematik
Lärarutbildning
Institutionskansli
Speldesign och gestaltning
Språk och interkulturell kommunikation

Anställda
Ernest Adams | Gästlärare i speldesign
ernest.adams@hgo.se 
 
Thomas Aggesjö | Universitetsadjunkt i datateknik
+46 (0)498 299921 | thomas.aggesjo@hgo.se 
 
Fia Andersson | Universitetslektor i pedagogik
+46 (0)498 299759 | fia.andersson@hgo.se 
 
Steven Bachelder | Professor och ämnesansvarig i konstnärlig 
gestaltning md inriktning mot konvergerande medier
+46 (0)498 299776 | steven.bachelder@hgo.se 
 
Ulf Benjaminsson | Universitetsadjunkt i spelutveckling med 
inriktning mot webb, Programansvarig speldesign och programmering
+46 (0)498 299129 | ulf.benjaminsson@hgo.se 
 Eva Bergqvist | Universitetsadjunkt i pedagogik
+46 (0)498 299185 | eva.bergqvist@hgo.se 
 
Annika Bergström | Universitetslektor i svenska språket
+46 (0)498 299132 | annika.bergstrom@hgo.se 
 

Birgitta Berg Wikander | Timlärare i pedagogik
birgitta.berg-wikander@hgo.se 
 
Krister Cederlund | Universitetsadjunkt i spelutveckling med inr mot 
programmering för dataspel
+46 (0)498 299116 | krister.cederlund@hgo.se 
 
Maritha Dahlin | Universitetsadjunkt i programvaruteknik
+46 (0)498 299770 | maritha.dahlin@hgo.se 
 
Anne Duse | Universitetsadjunkt i spelutveckling med inriktning mot 
Serious Games, programansvarig Speldesign och grafik
+46 (0)498 299119 | anne.duse@hgo.se 
 
Mirjam Eladhari | Universitetslektor i spelutveckling med inriktning 
mot karaktärsutveckling och AI för dataspel
+46 (0)498 299766 | mirjam.eladhari@hgo.se 
 
Finn Engström | Tekniker, programansvarig Datorgrafik och 
animation
+46 (0)498 299124 | finn.engstrom@hgo.se 
 
Johan C Eriksson | Universitetsadjunkt i spelutveckling med 
inriktning mot gestaltning och 2D-vektorgrafik
+46 (0)498 299193 | johan.c.eriksson@hgo.se 
 
Mikael Fridenfalk | Universitetslektor i datateknik med inriktning 
mot spelprogrammering
+46 (0)498 299718 | mikael.fridenfalk@hgo.se 
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Kerstin Gustafson | Universitetsadjunkt i pedagogik
+46 (0)498 299855 | kerstin.gustafson@hgo.se 
 
Andreas Hedrén | Universitetsadjunkt i datateknik, Proprefekt
+46 (0)498 299954 | andreas.hedren@hgo.se 
 
Cecilia Howe | Studieadministratör
+46 (0)498 299941 | cecilia.howe@hgo.se 
 
Iwona Hrynczenko | Universitetsadjunkt i gestaltning med inriktning 
mot digital design för internet
+46 (0)498 299737 | iwona.hrynczenko@hgo.se 
 
Inger Hägg | Gästlärare i matematik
inger.hagg@hgo.se 
 
Marcus Ingvarsson | Universitetsadjunkt i spelutveckling med 
inriktning mot produktion 
+46 (0)498 299721 | marcus.ingvarsson@hgo.se 
 
Rikard Jaksch | Universitetsadjunkt i spelutveckling med inr mot 
programmering för dataspel
rikard.jaksch@hgo.se 
 
Emma Johansson | Gästlärare i Concept Art
emma.johansson@hgo.se 
 
Leila Larsson | Studieadministratör
+46 (0)498 299957 | leila.larsson@hgo.se 
 

Troels Linde | Universitetslektor i grafisk utveckling med inriktning 
mot produktion
+46 (0)498 299189 | troels.linde@hgo.se 
 
Tommi Lipponen | Universitetsadjunkt i spelutveckling med inr mot 
programmering för dataspel
+46 (0)498 299121 | tommi.lipponen@hgo.se 
 
Millan Lundgren | Universitetsadjunkt i programvaruteknik, 
programansvarig Avancerad webbprogrammering
+46 (0)498 299711 | millan.lundgren@hgo.se 
 
Håkan Mattsson | Universitetsadjunkt i datateknik, ämnesansvarig i 
programvaruteknik
+46 (0)498 299938 | hakan.mattsson@hgo.se 
 
Håkan Mattsson | Universitetsadjunkt i spelutveckling med inriktning 
mot produktion 
+46 (0)498 299122 | hakanmattsson@hgo.se 
 
Adam Mayes | Universitetsadjunkt i speldesign, ämnesansvarig i 
speldesign
adam.mayes@hgo.se 
 
Stefan Myrgård | Utbildningsledare, lärarutbildningen
+46 (0)498 299707 | stefan.myrgard@hgo.se 
 
Masayuki Nakajima | Professor i datavetenskap med inriktning mot 
spelutveckling
masayuki.nakajima@hgo.se 
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Alvin O'Sullivan | Univerisitetsadjunkt i grafisk design med 
inriktning mot 3D-grafik
+46 (0)498 299723 | alvin.osullivan@hgo.se 
 
Daniel Olsson | IKT- Producent - Bibliotek och lärandeservice, samt 
Gästlärare i animation.
+46 (0)498 299950 | daniel.olsson@hgo.se 
 
Pernilla Persson | Universitetslektor i gestaltning med inriktning mot 
teckning och animation
pernilla.persson@hgo.se 
 
Mishca Rhys Hill | Gästlärare i Concept Art
mishca.rhys-hill@hgo.se 
 
Leo Sandberg | Universitetslektor i gestaltning med inriktning mot 
2D-datorgrafik
+46 (0)498 299149 | leo.sandberg@hgo.se 
 
Dan Santos | Gästlärare i animation
dan.santos@hgo.se 
 
Mikael Segerlund | Universitetsadjunkt i programvaruteknik
+46 (0)498 299948 | mikael.segerlund@hgo.se 
 
Nataska Statham | Universitetsadjunkt i gestaltning med inriktning 
mot 3D-grafik nataska.statham@hgo.se 
 
Carl Stålnäbb | Timlärare i 3D-grafik
carl.stalnabb@hgo.se 
 

Stellan Sundh | Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning
+46 (0)498 299120 | stellan.sundh@hgo.se 
 
Hans Svensson | Prefekt/Utbildningsdirektör
+46 (0)498 299879 | hans.svensson@hgo.se 
 
Kajfa Tam | Gästlärare
kajfa.tam@hgo.se 
 
Göran O:son Waltå | Universitetslektor i svenska med didaktisk 
inriktning
+46 (0)498 299712 | goran.walta@hgo.se 
 
Börje Westlund | Universitetslektor em., docent i nordiska språk
borje.westlund@hgo.se 
 
Jonatan Österberg | Timlärare i 3D-grafik
jonatan.osterberg@hgo.se 
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Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Prefekt Hedda Gunneng 

Ämnen

Etnologi ämnesansvarig Owe Ronström 
Företagsekonomi och nationalekonomi ämnesansvarig Adri de Ridder 
Informatik ämnesansvarig Mathias Cöster
Historia ämnesansvarig Michael Scholz 
Industriell design ämnesansvarig Bo Löfgren 
Kvalitetsteknik ämnesansvarig Raine Iskasson 
Konstvetenskap ämnesansvarig Eva Nodin 

Institutionsrådet under perioden 2011 - 2012
Prefekt Hedda Gunneng, ordförande
Universitetslektor Carina Johansson
Universitetsadjunkt Evert Lindkvist
Kommunalråd Hanna Westeren
Produktionschef Ronny Larsson
Proprefekt Andreas Hedrén
Två studenter, vilka utses av Gotlands studentkår Rindi eller på sätt 
som studentkåren bestämmer

Institutionen för kultur, energi och miljö

Prefekt Juha Alatalo 
Proprefekt Gunilla Runesson 

Ämnen

Arkeologi ämnesansvarig Jan Apel 
Biologi ämnesansvarig Kjell Larsson 
Energiteknik ämnesansvarig Stefan Ivanell 
Juridik ämnesansvarig Susanne St Clair Renard 
Kulturvård ämnesansvarig Mattias Legnér 
Osteologi ämnesansvarig Jan Apel 
Samhällsgeografi ämnesansvarig Tom Mels 

Institutionsrådet under perioden 2011 - 2012:
Prefekt Juha Alatalo
Universitetslektor Bertil Widbom
Universitetsadjunkt Gunilla Runesson
Avdelningschef Marianne Lundberg
Verkställande direktör Elisabeth Kalkhäll
Två studenter, vilka utses av Gotlands studentkår Rindi eller på sätt 
som studentkåren bestämmer
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Utbildning

 • Om våra utbildningar
 ◦ Program- och ämnessidor
 ◦ Utbildningsutbud
 ◦ Att studera på Högskola
 ◦ Anmälan och antagning
 ◦ Anmälnings- och studieavgifter
 ◦ Liberal Education
 ◦ Biblioteksservice
 ◦ Högskoleprovet
 ◦ Studievägledning
 ◦ Studentportalen
 ◦ Viktiga datum
 ◦ Läsa och publicera uppsats
 ◦ Examina
 • Vill studera på Gotland
 • Vill studera på distans
 • Vill studera utomlands
 • Studentliv
 • Kontakta Högskolan på Gotland

Läs det du är intresserad av
    Med alla goda råd som slängs över den som ska välja utbildning är 
det lätt att glömma bort det mest självklara: att utbilda sig inom ett 
område som man är intresserad av. Arbetsmarknaden förändras, 
konjunkturen kan vara nyckfull men en sak är bestående. Den som 
brinner för något, som är engagerad och intresserad - den kommer 
alltid att vara intressant för en arbetsgivare.

    Högskolan på Gotland har ett brett utbud av utbildningsprogram och 
kurser på olika nivåer både på campus i Visby och som nätburen 
utbildning. Vi arbetar under mottot "passion och vetenskap" med en 
metod som kallas Liberal Education. Liberal Education betonar bl a 
studentens möjlighet att styra inriktningen på sin utbildning, lärmiljöns 
betydelse samt fördjupad kontakt mellan studenter och lärare.
     Vi har valt det här sättet att jobba på för att ge dig de bästa 
förutsättningar att möta arbetslivet. Förmåga till analys, 
problemlösning och kommunikation gör dig till en attraktiv 
medarbetare hos de flesta arbetsgivare. 

 Har du frågor om våra utbildningar, kontakta Studievägledningen. 
 Mer information om vår studievägledning finner du här.

Nedan finner du genvägar till ämnessidor inom Högskolan på 
Gotland.
Arkeologi & Osteologi 
Biologi
Kulturvård 
Cross-Cultural Communication 
Energiteknik 
Engelska 
Etnologi 
Företagsekonomi 
Geografi 
Geovetenskap 
Historia 
Industriell design 
Juridik
Konstvetenskap 
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Kvalitetsteknik 
Lärarutbildning 
Matematik 
Miljövetenskap
Nationalekonomi 
Osteologi 
Programvaruteknik 
Renässansstudier 
Samhällsgeografi 
Speldesign 

Magisterprogram
Vid Högskolan på Gotland finns även två masterprogram (ettåriga) 
med egna sidor. Båda programmen är på 60 hp och för båda gäller att 
undervisningsspråket är engelska.
 • Master Program in International Management (MIM) inom 

ämnet företagsekonomi 
 • Wind Power Project Management inom energiteknik

Forskning
 • Aktuella forskningsprojekt
 • Flervetenskapliga forskningsprojekt
 • Konstnärligt utvecklingsarbete - gestaltning
 • Forskare
 • Konstnärer
 • Forskningstationen i Ar
 • Forskningsorganisation
 • E-publicering vid Högskolan på Gotland
 • Kontakta Högskolan på Gotland

Högskolans forskningsstrategi (42.6 kB)
Nya professorer, akademisk högtid 2011 (636.6 kB)

    Högskolans lärare bedriver forskning inom en rad ämnesområden 
inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.     
Dessutom bedrivs även konstnärligt utvecklingsarbete.
Forskningen utgör en integrerad del av all verksamhet vid Högskolan 
och ligger i linje med dess bildningsideal och Liberal Education-profil. 
Högskolan ska bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet.                 
    Mångvetenskap, tvärvetenskap och samarbete med det omgivande 
samhället på och utanför Gotland är viktiga delar i Högskolans 
forskningsverksamhet. Högskolan både producerar ny kunskap för 
vetenskapssamhället och gör forskningen  tillgänglig och meningsfull 
för en större del av samhället. 

Kontaktpersoner
Jan-Eric Degerblad forskningshandläggare Ledningskansliet
E-post: jan-eric.degerblad@hgo.se
Petra Lindberg forskningsinformatör  Ledningskansliet
E-post: petra.lindberg@hgo.se
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Högskolan Väst 

461 86 TROLLHÄTTAN 
Tfn:0520-22 30 00Fax:0520-22 30 99 
E-post: registrator@hv.se 
Webb: http://www.hv.se/ 

 • Om Högskolan
 • Arbetsintegrerat lärande
 • NU-akademin Väst
 • Produktionstekniskt Centrum
 • Campus
 • Evenemang och konferenser
 • Hållbar utveckling
 • Högtider och jubiléer
 • Internationellt
 • Kris och beredskap
 • Kvalitet
 • Lediga anställningar
 • Lika villkor
 • Organisation
 • Pressrum
 • Vision och strategier

    Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder 
arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos 
oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som 
synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil.

Attraktiv och modern studiemiljö
Högskolan Väst har cirka 11 500 studenter och drygt 600 anställda. 
Vårt nya samlade campus ligger centralt i Trollhättan och är byggt 
utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan 
studenter, lärare och arbetsliv.

Arbetslivsnära utbildningar
Högskolan erbjuder utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och 
kurser på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa 
och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt 
teknik.
    Vi har arbetslivsnära utbildningar och samverkar nära med samhälle 
och näringsliv. Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, AIL - får 
studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under 
utbildningstiden. Högskolan Väst har regeringens uppdrag att utveckla 
pedagogiken kring AIL. Ett exempel på AIL i utbildning är 
Cooperative Education (Co-op) där studierna varvas med perioder av 
avlönat arbete.

Tillämpningsbar forskning
Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- 
och hälsovetenskap och humaniora. Ett viktigt tvärvetenskapligt 
forskningsfält är arbetsintegrerat lärande. Det finns en stark koppling 
mellan forskningen på högskolan och grundutbildningarna. 
Högskolan Väst har tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom 
området Produktionsteknik och AIL.

Behöver du kontakta oss? Högskolans kontaktuppgifter.

Se hur du hittar hit, samt våra kartor och planlösningar.
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Rektor Kerstin Norén hälsar dig välkommen!

Klicka på nedanstående länkar för att komma vidare till våra 
institutionssidor: 

Institutionen EI
Institutionen IS
Institutionen OHK
Institutionen IV

Informationsmaterial

Dokumentsamling
Där hittar du bl.a. lagar, förordningar och styrdokument för högskolan.

Fakta och statistik om högskolan.

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen 
Senast uppdaterad: 22 feb 2012

Institutionen för ekonomi och IT
    Institutionen för ekonomi och IT erbjuder utbildningar inom 
företagsekonomi -, ekonomi-, politik-, informatik- och mediaområdet 
samt ett stort antal fristående kurser.

Utbildning
    Vår institution erbjuder dig utbildningar inom företagsekonomi-, 
ekonomi-, politik-, informatik- och mediaområdet. Dessutom ger 
institutionen fristående kurser i bland annat ekonomi, ekonomisk 
geografi, företagsekonomi, juridik, personalekonomi, samhälls- och 
statsvetenskap.

Arbetsintegrerat lärande - AIL finns i flera former och praktiseras på 
ett eller annat sätt inom de flesta av våra utbildningar. 

Forskning
    Forskningen vid institutionen koncentreras till den vitala 
forskningsmiljön LINA där forskning om ArbetsIntegrerat Lärande 
(AIL) bedrivs, då främst med IT-inriktning. Annan forskning som 
bedrivs vid institutionen är inom områdena "Region, mångfald och 
samhällsförändring" samt "Reglering av redovisning".

Institutionen för individ och samhälle
    Institutionen för individ och samhälle ger flera kvalificerade 
utbildningar, bland annat lärarutbildning, socialpedagogiska 
programmet och personalvetarprogrammet.
    Totalt på institutionen erbjuds sju grundutbildningar och tre 
påbyggnadsprogram samt ett brett utbud av fristående kurser. Läs mer 
under Utbildning.

Institutionens forskning
    Institutionens forskning hänger nära samman med de områden som 
vi utbildar för. Särskilda satsningar görs inom forskningsområdena 
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arbetsintegrerat lärande och barn- och ungdomsvetenskap
Läs mer under Forskning.

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur
    Institutionen erbjuder ett flertal varianter av sjuksköterske- och 
specialistsjuksköterskeutbildningar. Dessutom ger institutionen 
utbildning inom hälsa, kultur och pedagogik.
    Utbudet av fristående kurser är stort och omfattar ämnen som 
akutsjukvård, handikappvetenskap, hälsovetenskap, idé- och 
lärdomshistoria och kulturstudier.

Institutionen för ingenjörsvetenskap
   Välkommen till Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan 
Väst. Vi ger kvalificerade ingenjörs- och teknikerprogram och 
forskarutbildning.
   Totalt på institutionen erbjuds två högskoleförberedande program, 
nio grundutbildningar och tre påbyggnadsprogram samt ett brett utbud 
av fristående kurser. Läs mer under institutionens utbildning.

Institutionens forskning
    På institutionen bedrivs avancerad verksamhet inom forskning. 
Omkring 50 forskare ingår i gruppen Produktionsteknik Väst och den 
definieras av Högskolan Väst som en vital forskningsmiljö. 
    I augusti 2011 fick Högskolan Väst tillstånd att utfärda examen på 
forskarnivå inom området produktionsteknik. 
    Forskningen har i nära samverkan med näringslivet ett 30-tal 
pågående forskningsprojekt. Den forskningsinriktade verksamheten 
äger till största delen rum på Sveriges modernaste produktionstekniska 
laboratorium, PTC. PTC drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, 
ett tekniskt utvecklingscentrum, Högskolan Väst och regionens 
verkstadsindustri. Läs mer om institutionens forskning.

Utbildning

 • Utbildning
 • Anmälan/antagning
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Blanketter
 • Bostad och ekonomi
 • Distansstudier
 • Examen
 • Funktionshinder
 • Studiemiljön
 • Studentkåren
 • Studie-och karriärvägledning
 • Utlandsstudier/praktik
 

 DATA & IT
 EKONOMI & LEDARSKAP
 HÄLSA & VÅRD
 LÄRARE & SPRÅK
 MEDIA
 MÄNNISKA & SAMHÄLLE
 TEKNIK

Alla utbildningsprogram A-Ö 
Alla kurser A-Ö 
Andra sätt att hitta utbildningar
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Forskning

 • Forskning
 • Forskarutbildning
 • Forskare
 • Resultat
 • Publicerat
 • Science Café
 • Forskningsprojekt
 • Forskningsmiljöer
 • Mindre forskargrupper
 • Om vår forskning

KONTAKT
Forskningskommunikatör Charlotta Sjöstedt
Ansvarar för webbinformation och mediakontakter.

Studierektor för forskarutbildningen Stefan Christiernin
Besvarar alla frågor som rör forskarstudier.

Sidansvarig: Charlotta Sjöstedt Senast uppdaterad: 20 feb 2012
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7958 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter i boendet.
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.

Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta 
områden.

Det kan vara lämpligt att föra migration hit.

Högskoleverket mars 2012. Område 7958
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
50904 Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Examen:

http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7958.html


7959 Sociala miljöer o verksamheter i 
allmänna grupper o d.

SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

Libris/SAB:
Bi  Förenings- och mötesteknik 
Bk  Allmänna sällskap och föreningar 

(DC, DK 06 utom 069)DC:
060 föreningar, organisationer och museer
060 General organisationer
61 Organisationer i Nordamerika
062 Organisationer i Brittiska öarna, i England
063 Organisationer i Centraleuropa, i Tyskland
064 Organisationer i Frankrike & Monaco
065 Organisationer i Italien & angränsande öar
066 I Iberiska halvön och angränsande öar
067 Organisationer i östra Europa, i Ryssland
068 organisationer i andra geografiska områden
069 museer,  till område 73

DC:
366 Association
367 Allmänna klubbar
369 Diverse föreningar

Högskoleverket mars 2012. Område 7959
Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:
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796/799 Sport, idrott o d.
SW   796/799 Sport, idrott o d.

Libris/SAB:
R    Idrott, lek och spel  (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner 
Rb:doIdrottspsykologi 
Rb:k Idrottsforskningens historia 
Rb:oaIdrottssociologi 
Rb-  Särskilda länder och områden 
Rba  Allmän idrott. Friidrott 
Rbb Boll- och kägelsport 
Rbc  Simning, simhopp, dykning m m 
Rbd  Sjösport. Båtsport 
Rbe  Djursport 
Rbf  Cykel-, motor- och flygsport 
Rbg Vintersport 
Rbh Rullskridskor, rullbräda, rullskidor 
Rbi  Budo (kampsporter) 
Rbj  Brottning 
Rbk Boxning 
Rbl  Tyngdlyftning 
Rbm Orienteringssport (inkl skidorientering) 
Rbn Alpinism 
Rbo  Friluftsliv  (Även 793)
Rbp  Fäktning 
Rbq  Skytte 
Rbr  Handikappidrott 
Rbv Olympiska spelen 
Rbz  Särskilda idrottsutövare 
Ra  Gymnastik 
Rb  Idrott och sport 
Rh Scoutrörelsen 

(DC, DK 796-799) DC:
796 Athletic och utomhus Sport & spel
797 Aquatic & Air Sports
798 ridsport & Animal racing
799 Fiske , jakt , skytte

Från 01d (DC DK)
(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799)

796   Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
7960 Allmänt. 
7961 Lek o vederkvickelse i det fria.
7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket,  
         bowling. 
7963 Bollspel. 
7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 
7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering. 
7966 Cykel.
7967 Motorsport. 
7968 Kamp- och försvarssporter. 
7969 Vintersport. 
797   Vattensport. Simsport. Flygsport. 
798   Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 
799   Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.

Högskoleverket mars 2012. Område 796/799
Utbildningsämne:
74 Idrott och friskvård
FV3 Friskvård
ID1 Idrott/idrottsvetenskap
Forskningsämne:
Examen:
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Gymnastik- och idrottshögskolan      

Box 5626 114 86 STOCKHOLM 
Tfn: 08-402 22 00 Fax: 08-402 22 80 
E-post: registrator@gih.se 
Webb: http://www.gih.se

 • Aktuellt GIH
 • Campus
 • GIH:s historia
 • Jobba på GIH
 • Styrdokument GIH
 • Organisation
 ◦ Styrelse
 ◦ Rektorsämbete
 ◦ Nämnder och kommittéer
 ◦ Förvaltning
 ◦ Fackliga representanter
 ◦ Institution
 ◦ Sök personal
 • Press och media
 • Kontakta GIH

GIH startade 1813 - världens äldsta idrottshögskola
    Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är 
Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.
Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare och hälsopedagoger.
Läs mer om GIH:s utbildningsprogram
    Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; 
ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med 
svenska och internationella universitet och högskolor.
Läs mer om GIH:s forskning

Läs mer om GIH:s samverkan
Läs mer i vår broschyr om GIH(icon)(icon)
Broschyren har en sida med svensk text och en med engelsk text.

Korta fakta
Sveriges enda självständiga fackhögskola inom idrott, fysisk aktivitet 
och hälsa
 • Tre grundutbildningsprogram – för idrottslärare, tränare och 

hälsopedagoger
 • Ett magisterprogram 
 • Kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå
 • Forskarutbildning i idrottsvetenskap
 • Integrering av teori och praktik
 • 800 studenter
 • 15 forskarstuderande
 • 120 anställda
 • 52% disputerade lärare
 • 6 professorer
 • Total omsättning drygt 130 mkr
 • Forskningsbudget 20 mkr
 • Världens äldsta ännu verksamma idrottshögskola 
Läs mer om GIH:s verksamhet i årsredovisningen
 Adress till denna sida: www.gih.se/omgih

Organisation
GIH:s organisation översiktsbild(icon)(icon)
    Gymnastik- och idrottshögskolans anställda består av cirka 120 
personer. Vår organisation utgörs av en institution, ett rektorsämbete 
och en administration.
    Vi finns för att ge studenterna den utbildning de valt och 
tillsammans med studentkåren arbetar vi ständigt för att förbättra vår 
verksamhet.
Det innebär både att ta tillvara den långa tradition vi är en del av 
och ligga i framkant av utvecklingen på vårt område - fysisk aktivitet.  
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Utbildning på vår högskola

 • Våra utbildningar
 • Anmälan och antagning
 • Så fungerar högskolan
 • Dina studier vid GIH
 • Livet som student
 • Stöd och service
 • Studera utomlands
 • Utbildningsavdelningen
 • Frågor och svar

   Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är landets enda självständiga 
fackhögskola med inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa. 
    Välkommen att söka till något av våra program eller fristående 
kurser på grund- och avancerad nivå:
 • Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning KPU 
 • Hälsopedagogprogrammet 
 • Tränarprogrammet 
 • Masterprogrammet

Fristående kurser  
 • Välkommen att söka på forskarnivå: 
 • Utbildning på forskarnivå
 • Kurser på forskarnivå

Dina studier vid GIH
Här finns studieinformation som riktar sig till dig som är student på 
GIH, kursplaner, schema, tentamen om studierna mm.Läs mer
Frågor och svar
Vanliga frågor om våra utbildningsprogram, fristående kurser, 
förkunskapskrav, hur man anmäler sig etc.Läs mer
Ny student Här kan du läsa nyttig information inför dina första veckor 
på GIH. Välkommen till dina studier på Gymnastik- och idrottshög-
skolan, vi hoppas att du kommer att trivas här. Läs mer

Forskning

 • Forskningsinriktningar
 • Forskningsgrupper
 • Fysiologi
 • Idrottshistoria
 • Idrottslaboratoriet LTIV
 • Idrottspsykologi
 • Idrottspedagogik
 • Rörelse, hälsa och miljö
 • Rörelselära
 • Utbildning på forskarnivå
 • Om vår forskning
 • Docentur vid GIH

    GIH har, som enda självständiga fackhögskola i landet, uppdraget 
att bedriva utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och 
hälsa.
    GIH svarar för att forskning bedrivs i tydligt idrottsrelaterade 
forskningsområden. Vid GIH bedrivs forskning som angriper 
frågeställningar inom området med olika utgångspunkter, såväl 
humanbiologiska som humanistiska och samhällsvetenskapliga.
Läs mer på sidan "Om vår forskning" 
Utbildning på forskarnivå
   Utbildning på forskarnivå - för dig som vill fördjupa dig och bidra 
med ny kunskap inom idrottsvetenskap. Läs mer
Pågående forskningsprojekt
 • LIV-projektet
 • Skola - Idrott - Hälsa
 • Fysiskt aktiv arbetspendling
 • Multisport
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Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Umeå centrum för idrottsvetenskap

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Idrott
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8 Språk. Litteraturvetenskap. 
Skönlitteratur.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 

SW   80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89. 

SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 

SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .
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Universitetens ämnen om språk o litteratur.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Språk och litteraturer, institutionen för

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Språk

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Filosofiska fakulteten www.filfak.liu.se

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för språk och litteratur (SOL)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Språk- och litteraturcentrum

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Humanistiska fakulteten

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Språkstudier

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
14 Språkvetenskapliga fakulteten

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
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80 Språk. Språkliga verksamheter. 
802-809 motsvarar 82-89.

SW   80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.

Libris/SAB:
F   Språkvetenskap 
F(x) Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga uppslagsverk 
F:b  Språkvetenskaplig forskning, organisationer och institutioner 
F:d  Språkteori och -filosofi 
F:k  Språkvetenskapens historia 
F:oa Språksociologi 
F:oi  Språkstatistik 
F:pu Datalingvistik 
F:t  Matematisk lingvistik 
F.0  Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter 
Fb  Indoeuropeiska språk: allmänt 
Fc  Svenska 
Fd  Övriga nordiska språk 
Fe  Engelska 
Ff  Tyska 
Fg  Nederländska 
Fh  Romanska språk: allmänt 
Fi  Italienska 
Fj  Franska 
Fk Spanska 
Fl  Portugisiska 
Fm Slaviska och baltiska språk 
Fn  Keltiska språk 

Fo  Grekiska och latin 
Fp  Indo-ariska språk 
Fq  Iranska språk 
Fr  Övriga indoeuropeiska språk 
Fs  Semitiska språk 
Ft  Hamitiska språk och tchadspråk 
Fu  Finsk-ugriska och altaiska språk 
Fv  Sino-tibetanska och austroasiatiska språk 
Fx  Övriga språk 
Fy  Konstgjorda språk 
Få  Teckenspråk 
(DC 4. DK 80)

Från 01d.pdf:

(SAB F. DC 4. DK 80)

800: Allmänt.
801: Allmän språkvetenskap. 8010 Allmänt. 80101Språkfilosofi. 
Teorier om språkets ursprung, uppkomst och utveckling. 80106 
Språkriktighet. 80107 Praktisk språkkännedom. Språkundervisning. 
80108 Indelning av språken. Språkklasser. Språkkategorier. 801092 
Programmeringsspråk. 801095 Mimiska språk. Tecken-språk. 80111 
Rättskrivning. 80112 Ordklasser. 80113 Lexikon. Namnforskning. 
Ordforskning. 80114 Fonetik. Ljudlära. 80115 Grammatik. 80116 
Metrik. Verslära. 80117 Hjälpvetenskaper. 80118 Språkvetcnskapens 
källor.
802: Västerländska språk och engelska. 802 Västerländska språk. 8020 
Engelska.

http://wimnell.com/omr80.html
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803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031 
Lågtyska. 80392 Frisiska.  803931 Holländska. 803932 Flamländska. 
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt. 
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska. 
80399 Gotiska. Östgermanska.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804 
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490 
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Räto-
romanska. Ladin.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690 
Portugisiska. 80699 Galiciska.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin. 
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082 
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084 
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862 
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska. 
80883 Lettiska.

809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska. 
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. (Med undantag 
av under 803 / 808 klassificerade språk). 80911 Indiska språk. 80912 
Fornindiska. Sanskrit. Vedaspråket. 80914 Nyindiska. Hindi. Bengali. 
Pandjabi. Marathi. Singalesiska. 80915Iranska.Persiska. 809151 
Fornpersiska. Västiranska. 809155 Nypersiska. 80916 Keltiska. 
809162 Iriska irländska. 809163 Gaeliska, skotska. 8091981 
Armeniska. 8091983 Albanska.
8092: Semitiska språk. 809211 Babylonska. Akkadiska. Sumeriska. 
809212 Assyriska. 809221 Arameiska. 809222 Palestinska. Jiddisch-

palestinska. 80923 Syriska. Östarameiska. 80924 Hebreiska. 80927 
Arabiska
8093: Hamitiska språk. 80931 Egyptiska. 809 32 Koptiska.
8094: Ural-altaiska språk mm. 80941/80945 Ural-altaiska språk 80941 
Mandschuspråk. 80942    Mongoliska språk. 80943 Turkiska språk. 
Tatarspråk. 809434 Kirgiska och västliga gruppen av
turkspråk. 809435 Turkiska. Osmanska. 80944 Samojediska språk. 
80945 Finsk-ugriska språk. Uraliska språk. 8094511Ungerska. 
Magyariska. 809454 Västfinska. 8094541 Finska. 8094542 Karelska. 
8094545 Estniska. 809455 Lapska. 80946 Kaukasiska språk. 80947 
Hyperboreiska  språk. Paleoasiatiska språk. 809475 Eskimåspråk. 
Grönländska. 80948 Dravidiska språk.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 80951 
Kinesiska. 809524 Siamesiska. 80954 Tibetanska. 80956 Japanska. 
80957 Koreanska. 80958 Arakan-Burma-språk. 80959 Austroasiatiska 
språk.
8096: Afrikanska språk. O Negerspråk i USA. 80961 Hottentott-språk. 
Nama. 80962 Buschmännens språk. San. 80963 Bantu-språk. 
Kafferspråk. 80966 Sudanspråk.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska, 
franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk. 80992 Indonesiska 
språk.Malajiska. 809923 Oceaniska språk. Melanesiska språk. 80995 
Australiska språk. Papuaspråk. Tasmaniska språk. 



DC:
400 Language
400 Language
401 Filosofi & teori
402 Miscellany
403 Ordböcker och uppslagsverk
404 Särskilda ämnen
405 Seriepublikationer
406 Organisationer och förvaltning
407 Utbildning , forskning, ämnen
408 Med avseende på typer av personer
409 Geografiska och personer behandling

410 lingvistik
411 skriftsystem
412 Etymologi
413 Ordböcker
414 Fonologi
415 Strukturella system ( grammatik )
416 används inte längre-tidigare Prosodi (lingvistik)
417 Dialekt & språkhistoria
418 Standard användning, tillämpad lingvistik
419 Verbal språket inte talas eller skriftlig

420 Engelska & Old English
421 Engelska skriftsystem & fonologi
422 engelska etymologi
423 engelska ordböcker
424 inte längre används, före detta engelska tesaurusar
425 engelsk grammatik
426 inte längre används, före detta engelska prosodies
427 engelska varianter
428 standard engelska språket
429 Old English (Anglo-Saxon)

430 germanska språken ; Tyska
431 Tyska skriftsystem & fonologi
432 tyska etymologi
433 tyska ordböcker
434 Ej tilldelad eller inte längre används
435 tysk grammatik
436 Ej tilldelad eller inte längre används
437 tyska språket variationer
438 standardtyska användning
439 andra germanska språk

440 romanska språk ; franska
441 Franska skriftsystem & fonologi
442 franska etymologi
443 franska lexikon
444 Ej tilldelad eller inte längre används
445 fransk grammatik
446 Ej tilldelad eller inte längre används
447 franskspråkiga varianter
448 standard franska användning
449 Provençal & Katalanska
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450 Italienska , Rumänska , rätoromanska
451 Italienska skriftsystem & fonologi
452 italienska etymologi
453 italienska lexikon
454 Ej tilldelad eller inte längre används
455 italienska grammatiken
456 Ej tilldelad eller inte längre används
457 Italienska språk variationer
458 standard italienska användning
459 rumänska & rätoromanska

460 spanska & portugisiska
461 Spanska skriftsystem & fonologi
462 spanska etymologi
463 spanska lexikon
464 Ej tilldelad eller inte längre används
465 spansk grammatik
466 Ej tilldelad eller inte längre används
467 spanska variationer
468 standard spanska användning
469 Portugisiska

470 Italic språk ; latin
471 Klassisk latin skrift & fonologi
472 Klassisk latin etymologi & fonologi
473 Klassiska latinska lexikon
474 Ej tilldelad eller inte längre används
475 Klassisk Latin grammar
476 Ej tilldelad eller inte längre används
477 Gammal , Postclassical, vulgärlatin
478 Klassisk latin användning
479 Andra kursiv språk

480 Hellenic språk, klassisk grekiska
481 Klassisk grekisk skrift och fonologi
482 Klassisk grekisk etymologi
483 Klassisk grekiska lexikon
484 Ej tilldelad eller inte längre används
485 Klassisk grekisk grammatik
486 Ej tilldelad eller inte längre används
487 Preclassical & postclassical grekiska
488 Klassisk grekisk användning
489 Andra Hellenic språk

490 Andra språk
491 East indoeuropeiska & keltiska språken
492 Afro-asiatiska språk , semitiska
493 Icke-semitiska Afro-asiatiska språk
494 Ural-altaiska , Paleosiberian , dravidiska
495 Språk i East & Sydostasien
496 afrikanska språk
497 nordamerikanska modersmål
498 sydamerikanska modersmål
499 Diverse språk
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_orthography&usg=ALkJrhiRU7VAY51V5bfJ9pQbac7gCKdSYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_orthography&usg=ALkJrhiRU7VAY51V5bfJ9pQbac7gCKdSYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_phonology&usg=ALkJrhhGO0PpzVW3pC1LQu8nPPYaBogbRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_phonology&usg=ALkJrhhGO0PpzVW3pC1LQu8nPPYaBogbRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_grammar&usg=ALkJrhjuPByD3-UwQEoHnpp9IXY8p_trUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_grammar&usg=ALkJrhjuPByD3-UwQEoHnpp9IXY8p_trUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_dialects_and_varieties&usg=ALkJrhgMlsyx7fTXxo_9_kGq0fEm24J3pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_dialects_and_varieties&usg=ALkJrhgMlsyx7fTXxo_9_kGq0fEm24J3pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italic_languages&usg=ALkJrhgF6NIpQbgjo4jqzA5jqMwaJfrZsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italic_languages&usg=ALkJrhgF6NIpQbgjo4jqzA5jqMwaJfrZsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin&usg=ALkJrhhdxfiuPEYIc9b8yYC2aUcncc29yQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin&usg=ALkJrhhdxfiuPEYIc9b8yYC2aUcncc29yQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Latin&usg=ALkJrhi3cO9ONF-XMouLxTI2m4evw44Vqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Latin&usg=ALkJrhi3cO9ONF-XMouLxTI2m4evw44Vqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_spelling_and_pronunciation&usg=ALkJrhjCPYHB08RSHmDUka1FtX1biwbcsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_spelling_and_pronunciation&usg=ALkJrhjCPYHB08RSHmDUka1FtX1biwbcsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_grammar&usg=ALkJrhhzB_coVdO46oKoAxC_3UHv7dp9NQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_grammar&usg=ALkJrhhzB_coVdO46oKoAxC_3UHv7dp9NQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Latin&usg=ALkJrhiX6QsDdkH9LRQ3YFtXzVayikhWMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Latin&usg=ALkJrhiX6QsDdkH9LRQ3YFtXzVayikhWMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vulgar_Latin&usg=ALkJrhjeaT5fPjV-MvPlfCIJyLUIEayehw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vulgar_Latin&usg=ALkJrhjeaT5fPjV-MvPlfCIJyLUIEayehw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek&usg=ALkJrhhDYkbkYg2gO5nmo4J89kbBy1R57g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek&usg=ALkJrhhDYkbkYg2gO5nmo4J89kbBy1R57g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_phonology&usg=ALkJrhgn1xLr8z3Up2aN2cNsInnC7X_bJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_phonology&usg=ALkJrhgn1xLr8z3Up2aN2cNsInnC7X_bJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_languages&usg=ALkJrhiz-kj1KAVZfv6sET2nxdw2hGLk4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_languages&usg=ALkJrhiz-kj1KAVZfv6sET2nxdw2hGLk4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Asiatic_languages&usg=ALkJrhhriAKLhQfS1t7_25PzrVpgykpy0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Asiatic_languages&usg=ALkJrhhriAKLhQfS1t7_25PzrVpgykpy0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages&usg=ALkJrhg2WZhxjVdLDqCvRBxJffJ9nAevtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages&usg=ALkJrhg2WZhxjVdLDqCvRBxJffJ9nAevtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ural%25E2%2580%2593Altaic_languages&usg=ALkJrhiOyTgH2_AcXg8PDnmYkeFBxpCacQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ural%25E2%2580%2593Altaic_languages&usg=ALkJrhiOyTgH2_AcXg8PDnmYkeFBxpCacQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleosiberian_languages&usg=ALkJrhgTMvVczRMMDvtDZPfoYOWb7JDt-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleosiberian_languages&usg=ALkJrhgTMvVczRMMDvtDZPfoYOWb7JDt-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_languages&usg=ALkJrhje42jCv0an4_ppD0uHX2pzhh3pXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_languages&usg=ALkJrhje42jCv0an4_ppD0uHX2pzhh3pXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Africa&usg=ALkJrhgEU0NNJAg7ktcCbxxaIwYGDF5byA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Africa&usg=ALkJrhgEU0NNJAg7ktcCbxxaIwYGDF5byA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_languages_of_the_Americas&usg=ALkJrhi-kGn4IAZE3qel48T5Efg8kJLaOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_languages_of_the_Americas&usg=ALkJrhi-kGn4IAZE3qel48T5Efg8kJLaOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_languages_of_the_Americas&usg=ALkJrhi-kGn4IAZE3qel48T5Efg8kJLaOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_languages_of_the_Americas&usg=ALkJrhi-kGn4IAZE3qel48T5Efg8kJLaOA
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Utbildningsämne:
03  Språkvetenskapliga ämnen
AL1 Allmän språkvetenskap/lingvistik
AR1 Arabiska
AS1 Arameiska/syriska
BK1 Bosniska/kroatiska/serbiska
BU1 Bulgariska
DA1 Danska
EN1 Engelska
ES1 Estniska
FI1 Finska
FL1 Flerspråkigt inriktade ämnen
FR1 Franska
GR1 Grekiska
HE1 Hebreiska
HI1 Hindi
IN1 Indonesiska
IS1 Indologi och sanskrit
IT1 Italienska
JA1 Japanska
KI1 Kinesiska
KO1 Koreanska
KU1 Kurdiska
LA1 Latin
LE1 Lettiska
LI1 Litauiska
NE1 Nederländska
NG1 Nygrekiska
PO1 Polska
PR1 Persiska

PU1 Portugisiska
RU1 Rumänska
RY1 Ryska
SA1 Samiska
SP1 Spanska
SP2 Övriga språk
SS1 Svenska som andraspråk
SV1 Svenska/Nordiska Språk
SW1 Swahili
TA1 Tamil
TE1 Teckenspråk
TH1 Thai
TI1 Tibetanska
TJ1 Tjeckiska
TO2 Översättning och tolkning
TY1 Tyska
UN1 Ungerska
Forskningsämne:
602 Språk och litteratur
60201 Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik
60202 Studier av enskilda språk
Examen:
Logopedexamen



81 Litteraturvetenskap - historia. 
812-819 motsvarar 82-89.

SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.

Libris/SAB:
G   Litteraturvetenskap 
G(x) Litteraturvetenskapliga lexikon 
G:b  Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och 
 institutioner 
G:dd Litteraturvetenskaplig metodlära 
G:df Litteraturestetik 
G:dg Litteraturkritik 
G:do Litteraturpsykologi 
G:k  Litteraturvetenskapens historia 
G:oa Litteratursociologi 
G.0  Särskilda litterära genrer och motiv 
G.  Allmänt: särskilda litterära perioder 
Gb Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän 
Gc  Svensk litteraturhistoria 
Gd  Övrig nordisk litteraturhistoria 
Ge  Engelsk litteraturhistoria 
Gf  Tysk litteraturhistoria 
Gg  Nederländsk litteraturhistoria
Gh  Romansk litteraturhistoria: allmän 
Gi  Italiensk litteraturhistoria 
Gj  Fransk litteraturhistoria 
Gk Spansk litteraturhistoria 
Gl  Portugisisk litteraturhistoria 

Gm  Slavisk och baltisk litteraturhistoria 
Gn  Keltisk litteraturhistoria 
Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria 
Gp  Indo-arisk litteraturhistoria 
Gq  Iransk litteraturhistoria 
Gr  Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria 
Gs  Semitisk litteraturhistoria 
Gt  Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk 
Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria 
Gv  Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk                
Gx Övrig litteraturhistoria 
Gz  Särskilda utländska författare 

(DC delar av 800-899. DK 81.) DC: 
800 Litteratur , retorik och kritik
800 Litteratur & retorik
801 Filosofi & teori
802 Miscellany
803 Ordböcker och upplsagsverk
804 Ej tilldelad eller inte längre används
805 Seriepublikationer
806 Organisationer
807 Utbildning, forskning, ämnen
808 Retorik & samlingar av litteratur
809 Litteraturhistoria & kritik

Från 01d.pdf
(SAB G. DC delar av 800-899. DK 81.) 
810: Allmänt.
811: Litteraturvetenskap / litteraturhistoria. 8110 Litterär teori, 
vetenskap och teknik. 81101. Litterär estetik. 81103 Tolkningar. 
Översättningar. 81108 Litterär verksamhet och teknik. Författande.

http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr81.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_literature&usg=ALkJrhhCygPrXFjOogP4w91BkOcK8TAVAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_literature&usg=ALkJrhhCygPrXFjOogP4w91BkOcK8TAVAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric&usg=ALkJrhjHp_BAqbr6uppN-l4-ecnUxuwrIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric&usg=ALkJrhjHp_BAqbr6uppN-l4-ecnUxuwrIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_criticism&usg=ALkJrhjmdZm7ZBOwNjJfASD1lBJc5oMXzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_criticism&usg=ALkJrhjmdZm7ZBOwNjJfASD1lBJc5oMXzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_magazine&usg=ALkJrhiyFChxrMGJpPM2yI0uscM62jSTdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_magazine&usg=ALkJrhiyFChxrMGJpPM2yI0uscM62jSTdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_literature&usg=ALkJrhhd16LhIRreXqrzbcz6WXaD024oQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_literature&usg=ALkJrhhd16LhIRreXqrzbcz6WXaD024oQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_criticism&usg=ALkJrhjmdZm7ZBOwNjJfASD1lBJc5oMXzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_criticism&usg=ALkJrhjmdZm7ZBOwNjJfASD1lBJc5oMXzw


811085 Modern retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande 
litteraturvetenskap.
8111/8119: Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112 Dramatik. 8113 Roma-
ner. Noveller. Berättelser. 8114 Essäer. Uppsatser. 8115 Tal. Föredrag. 
8116 Brev. Verk i brevform. 8117 Satirer. Hlumoresker. Epigram. 
Parodier. 81182 Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. Antologier. 8119 
Övriga litteraturarter.
812/819: Litteraturvetenskap för olika språk. 
812 Engelsk litteratur. 
813 Tysk, nederländsk, nordisk litteratur o d.
81397 Svensk litteratur. 
814 Fransk litteratur o d. 
815 Italiensk litteratur o d. 
816 Spansk, portugisisk litteratur o d. 
817 Grekisk och latinsk litteratur o d. 
818 Slavisk, baltisk litteratur o d. 
819 Orientalisk och övrig litteratur. 
(Själva skönlitteraturen ingår i 82/89)

Högskoleverket mars 2012. Område 81
Utbildningsämne:
LV1 Litteraturvetenskap
RO1 Retorik
Forskningsämne:
60203 Litteraturvetenskap
Häri ingår:
litteraturteori
60204 Litteraturstudier
Häri ingår:
litteraturer från särskilda språkområden
60403 Litterär gestaltning
Examen:



82/89 Skönlitteratur på olika språk

SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 

SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

                                                                                                                                                               
I grundskolan behandlas frågor om skönlitteratur o d i språkämnena i 
område 80.

Libris/SAB:
H   Skönlitteratur 
H.07 Folkdiktning: allmänt 
Hbn Nordisk skönlitteratur: samlingar 
Hc  Svensk skönlitteratur 
Hd  Övrig nordisk skönlitteratur 
He  Engelsk skönlitteratur 
Hf  Tysk skönlitteratur 
Hg  Nederländsk skönlitteratur
Hh  Romansk skönlitteratur 
Hi  Italiensk skönlitteratur 
Hj  Fransk skönlitteratur 
Hk  Spansk skönlitteratur 
Hl  Portugisisk skönlitteratur 
Hm  Slavisk och baltisk skönlitteratur 
Hn  Keltisk skönlitteratur 
Ho  Grekisk och latinsk litteratur 
Hp  Indisk litteratur         
Hq  Iransk litteratur 
Hr  Övrig indoeuropeisk litteratur  
Hs  Semitisk litteratur 
Ht  Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk 
Hu  Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur 
Hv Skönlitteratur på sino-tibetanska o austroasiatiska språk 
Hx Övrig skönlitteratur  
Hy  Skönlitteratur på konstgjorda språk 
Hå  Skönlitteratur på teckenspråk 
(Skönliteratur: DC delar av 800-899. DK 82-89) 

http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr82-89.html
http://wimnell.com/omr82-89.html
http://wimnell.com/omr82.html
http://wimnell.com/omr82.html
http://wimnell.com/omr83.html
http://wimnell.com/omr83.html
http://wimnell.com/omr84.html
http://wimnell.com/omr84.html
http://wimnell.com/omr85.html
http://wimnell.com/omr85.html
http://wimnell.com/omr86.html
http://wimnell.com/omr86.html
http://wimnell.com/omr87.html
http://wimnell.com/omr87.html
http://wimnell.com/omr88.html
http://wimnell.com/omr88.html
http://wimnell.com/omr89.html
http://wimnell.com/omr89.html


Från Sven Wimnell 050206 + 100201+ 100211.
SW-klassifikationssystem med inlagda: Libris/SAB, sverige.se 2008, 
SCBs forsk-ningsämnen, CPV 2003 för varor och tjänster, SNI 
arbetsställen 1998, SSYK 96 yrken, SUN 2000 utbildningar, SPIN 
2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007.
http://wimnell.com/omr40t.pdf

82 Engelsk skönlitteratur o d. 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 82. DK 82) 
Skönlitteratur på språk enligt 802.
802: 8020 Engelska.

83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 83. DK 83)                     
Skönlitteratur på språk enligt 803.
803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031 
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska. 
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt. 
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska. 
80399 Gotiska. Östgermanska.

84 Fransk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 84. DK 84)                        
Skönlitteratur på språk enligt 804.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804 
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490 
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.

85 Italiensk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 85. DK 85) 

Skönlitteratur på språk enligt 805.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Räto-
romanska. Ladin.

86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 86. DK 86) 
Skönlitteratur på språk enligt 806.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690 
Portugisiska. 80699 Galiciska.

87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 87. DK 87)                     
Skönlitteratur på språk enligt 807.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin. 
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.

88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 88. DK 88) 
Skönlitteratur på språk enligt 808.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082 
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084 
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862 
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska. 
80883 Lettiska.

89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d 
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 89. DK 89) 
Skönlitteratur på språk enligt 809.
809:   Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809    Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. 
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          (Med undantag av under 803 / 808 klassificerade språk).
8092: Semitiska språk. 
8093: Hamitiska språk. 
8094: Ural-altaiska språk mm. 809454 Västfinska. 8094541 Finska.                              
          8094542 Karelska. 8094545 Estniska. 809455 Lapska.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 
8096: Afrikanska språk.  Negerspråk i USA. 
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. 
          (Utom engelska, spanska, franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk.

Högskoleverket mars 2012. Område 82-89
Utbildningsämne:
FF1 Författande
Forskningsämne:
Examen:

DC:
810 amerikansk litteratur på engelska (Placeras på 82) 
811 Poetry
812 Drama
813 Fiction
814 Essays
815 Tal
816 Brev
817 Satir & humor
818 Diverse skrifter
819 Ej tilldelad eller inte längre används

820 Engelska & Old English litteratur
821 engelsk poesi
822 English drama
823 English fiction
824 engelska essäer
825 engelska tal
826 engelska bokstäver
827 English satiren & humor
828 engelska diverse skrifter
829 Old English (Anglo-Saxon)

830 tyska och relaterade litteraturen
831 tyska diktning
832 Tyska drama
833 tyska fiktion
834-tyska uppsatser
835 tyska tal
836 tyska bokstäver
837 tyska satiren & humor
838 tyska diverse skrifter
839 Andra germanska litteraturen

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/American_literature&usg=ALkJrhgcJxPT9yNtvR0mKYR1R_Jxd8hmxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/American_literature&usg=ALkJrhgcJxPT9yNtvR0mKYR1R_Jxd8hmxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Poetry_of_the_United_States&usg=ALkJrhhft7ZNTn2ZVTH_RU6dIyGioh2Mrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Poetry_of_the_United_States&usg=ALkJrhhft7ZNTn2ZVTH_RU6dIyGioh2Mrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/English_literature&usg=ALkJrhgGEuHWz3b1IxeGRhBQ79xT_6-LcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/English_literature&usg=ALkJrhgGEuHWz3b1IxeGRhBQ79xT_6-LcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Old_English_literature&usg=ALkJrhie5PkLWYTjTzXaQf28o8f7ZIRtfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Old_English_literature&usg=ALkJrhie5PkLWYTjTzXaQf28o8f7ZIRtfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/English_poetry&usg=ALkJrhgUBZnJkB1Ii_gAXIjjaB7M3M_klA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/English_poetry&usg=ALkJrhgUBZnJkB1Ii_gAXIjjaB7M3M_klA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/English_drama&usg=ALkJrhg9EIsyCC0HvFRKpikkfNlDZM1zFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/English_drama&usg=ALkJrhg9EIsyCC0HvFRKpikkfNlDZM1zFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/German_literature&usg=ALkJrhh7FT6olvMeUnt5U6ftgk6rNVSxYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/German_literature&usg=ALkJrhh7FT6olvMeUnt5U6ftgk6rNVSxYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/German_poetry&usg=ALkJrhiAV42G0Wr0rMwOMQbrpvFh0pDxww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/German_poetry&usg=ALkJrhiAV42G0Wr0rMwOMQbrpvFh0pDxww


840 litteraturer för romanska språk
841 franska diktning
842 Franska dramat
843 franska fiktion
844 franska uppsatser
845 franska tal
846 franska bokstäver
847 franska satiren & humor
848 franska diverse skrifter
849 occitanska & katalanska litteraturen

850 Italienska , Rumänska , rätoromanska
851 italienska diktning
852 italienska drama
853 italienska fiktion
854 italienska essäer
855 italienska tal
856 italienska bokstäver
857 italienska satiren & humor
858 italienska diverse skrifter
859 rumänska & rätoromanska

860 spanska & portugisiska litteraturen
861 Spanish poesi
862 Spanish drama
863 Spanish fiktion
864 spanska essäer
865 spanska tal
866-spanska bokstäver
867 Spanish satiren & humor
868 spanska diverse skrifter
869 Portugisiska litteraturen

870 Italic litteratur; Latin litteratur
871 latinsk poesi
872 Latin dramatiska Poesi & drama
873 Latin episka Poesi & fiction
874 Latin lyrik
875 latinska tal
876 latinska bokstäver
877 latin satiren & humor
878 latinska diverse skrifter
879 litteraturer andra Italic språk

880 Greklands litteratur, klassisk grekiska
881 Klassisk grekisk poesi
882 Klassisk grekiska dramat
883 Klassisk grekisk episka Poesi & fiction
884 Klassisk grekisk lyrik
885 Klassisk grekiska tal
886 Klassisk grekiska bokstäver
887 Klassisk grekisk satiren & humor
888 klassiska grekiska diverse skrifter
889 Modern grekisk litteratur

890 litteraturer andra språk
891 East Indo-europeiska och Celtic
892 Afro-asiatiska litteraturen semitiska
893 Icke-semitiska Afro-asiatiska litteraturen
894 Ural-altaiska , Paleosiberian , dravidiska
895 litteraturer av East & Sydostasien
896 afrikanska litteraturen
897 nordamerikanska infödda litteratur
898 sydamerikanska infödda litteratur
899 Andra litteraturen

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_poetry&usg=ALkJrhgntW1aXAbiP0Q2cggERUPztbjO6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_poetry&usg=ALkJrhgntW1aXAbiP0Q2cggERUPztbjO6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Occitan_literature&usg=ALkJrhggR1WB8PstbkezSJ49tNlQUgh_-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Occitan_literature&usg=ALkJrhggR1WB8PstbkezSJ49tNlQUgh_-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_literature&usg=ALkJrhgI07S8EZdx_XcVvZjo2QRjZ9uTsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_literature&usg=ALkJrhgI07S8EZdx_XcVvZjo2QRjZ9uTsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_literature&usg=ALkJrhiNAs9_gPaxa7BJ4ZSGyghpVhp4ug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_literature&usg=ALkJrhiNAs9_gPaxa7BJ4ZSGyghpVhp4ug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_literature&usg=ALkJrhhBFW8WVd2ElON4fIMfB0Bt8XxeCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_literature&usg=ALkJrhhBFW8WVd2ElON4fIMfB0Bt8XxeCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_literature&usg=ALkJrhgbb4J5fLh0mwF76KGEObPsIDMo7A#Romansh_and_Ladin_branch
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_literature&usg=ALkJrhgbb4J5fLh0mwF76KGEObPsIDMo7A#Romansh_and_Ladin_branch
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_poetry&usg=ALkJrhjrYwovZKcUOZA4zCsA9Ryd8DP-SQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_poetry&usg=ALkJrhjrYwovZKcUOZA4zCsA9Ryd8DP-SQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_literature&usg=ALkJrhh19UsCnTqQ5dz_dUSyxHSxOUppbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_literature&usg=ALkJrhh19UsCnTqQ5dz_dUSyxHSxOUppbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_poetry&usg=ALkJrhhPPB1uFxTIegaf_URXYZ3OZbKfxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_poetry&usg=ALkJrhhPPB1uFxTIegaf_URXYZ3OZbKfxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_literature&usg=ALkJrhi9NyhlZbAweXZ_kCTC9SKmO3vK0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_literature&usg=ALkJrhi76nu4jIl9hOA6hQJ7q-KhGCyzaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_literature&usg=ALkJrhi76nu4jIl9hOA6hQJ7q-KhGCyzaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_poetry&usg=ALkJrhj5DXDL_qQrfxLuSzliP7EURasaww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_poetry&usg=ALkJrhj5DXDL_qQrfxLuSzliP7EURasaww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_literature&usg=ALkJrhgL6wWfg1X9aKswzZ1Z4GkdcTUARQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_literature&usg=ALkJrhgL6wWfg1X9aKswzZ1Z4GkdcTUARQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Greek_literature&usg=ALkJrhjSMSbQn-MgYiRLGsJit2JSOpz0VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Greek_literature&usg=ALkJrhjSMSbQn-MgYiRLGsJit2JSOpz0VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_literature&usg=ALkJrhiYbsUGZdb-sSdxYvPd_Jvgqz1xQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_literature&usg=ALkJrhiYbsUGZdb-sSdxYvPd_Jvgqz1xQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages&usg=ALkJrhg2WZhxjVdLDqCvRBxJffJ9nAevtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages&usg=ALkJrhg2WZhxjVdLDqCvRBxJffJ9nAevtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Asiatic_languages&usg=ALkJrhhriAKLhQfS1t7_25PzrVpgykpy0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Asiatic_languages&usg=ALkJrhhriAKLhQfS1t7_25PzrVpgykpy0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ural%25E2%2580%2593Altaic&usg=ALkJrhi2d35vlkI8ZInnSeX13wOyjHBcQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ural%25E2%2580%2593Altaic&usg=ALkJrhi2d35vlkI8ZInnSeX13wOyjHBcQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleosiberian&usg=ALkJrhivvSYNSEIHbXu6jJichqRQNiSzlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Paleosiberian&usg=ALkJrhivvSYNSEIHbXu6jJichqRQNiSzlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples&usg=ALkJrhg12EO5jMzM06hQ9EAcNgunTC0Ycg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples&usg=ALkJrhg12EO5jMzM06hQ9EAcNgunTC0Ycg


9 Saklitterärt. Allmän geografi, 
allmän historia. Biografi.

Innehåll och länkar till hemsidan:

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 

SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 

SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 
SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.
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90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
Blandade ämnen.

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.

(DK (05), 07, 08, (04) )

Libris/SAB:
B   Allmänt och blandat (Del. Delar även på  
 103,109,70,73,7951,7959)
Bb  Allmänna samlingsverk 
Bd  Allmänna tidskrifter och allmänna serier 
Br  Kommunikation, cybernetik, informationsteori
Bra  Kommunikation 
Brb  Cybernetik och informationsteori 
Bs  Masskommunikation: allmänt
Bs-  Särskilda länder och områden 
Bsi  Indoktrinering och propaganda 
Bt  Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia) 
Ä    Tidningar 
Äc  Sverige 
Äd Övriga Norden 
Äe  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Äf  Mellaneuropa 
Äg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Äh Schweiz 
Äi  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
Äj  Frankrike och Monaco 
Äk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 

Äl  Portugal                 
Äm  Östeuropa 
Än  Balkanländerna   
Äo   Asien 
Äp  Afrika                    
Äq   Amerika 
Är  Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
 Mikronesien) 

Från 01d: (DC DK)
SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) ) 

905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar. I den mån 
de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor. 
Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052 
Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d. 
9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska 
språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk.
907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908 
Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.

905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.
907 Tidningsväsen o d.Journalistik. Här avses det redaktionella 
innehållet o d.Tidningsväsen som ekonomisk verksamhet ingår i 655. 
Själva tidningarna och tidskrifterna o d ingår i 905.

908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i 
särskilt fack.

http://wimnell.com/omr90.html
http://wimnell.com/omr90.html


(DK (05), 07, 08, (04) ) DC:    (DC, DK 93-99)DC:

900 Historia
900 Historia & geografi
901 Filosofi & teori
902 otilldelad
903 Ordböcker och upplsagsverk
904 Insamlade konton evenemang
905 Seriepublikationer
906 Organisationer och hantering
907 Utbildning, forskning, ämnen
908 När det gäller olika typer av personer som
909 Världshistorien
050 Tidningar, tidskrifter och serier
050 Allmänna seriepublikationer
051 Seriella på amerikansk engelska
052 Seriella på engelska
053 Seriella på andra germanska språk
054 Seriella på franska, occitanska & katalanska
055 På italienska, rumänska och besläktade språk
056 Seriella på spanska och portugisiska
057 Seriella i slaviska språk
058 Seriella på skandinaviska språk
059 Seriella på andra språk
070 Nyhetsmedia, journalistik & publicering
070 Nyhetsmedia, journalistik & publicering
071 Dagstidningar i Nordamerika
072 Dagstidningar i brittiska öarna, i England
073 Dagstidningar i Centraleuropa, i Tyskland
074 Dagstidningar i Frankrike & Monaco
075 Dagstidningar i Italien & angränsande öar
076 I Iberiska halvön och angränsande öar
077 Dagstidningar i östra Europa, i Ryssland
078 Tidningar i Skandinavien
079 Dagstidningar i andra geografiska områden

080 allmänna samlingar
080 allmänna samlingar
081 Samlingar i amerikansk engelska
082 Samlingar på engelska
083 Samlingar i andra germanska språk
084 Samlingar i franska, occitanska & katalanska
085 På italienska, rumänska och besläktade språk
086 Samlingar på spanska och portugisiska
087 Samlingar i slaviska språk
088 Samlingar i skandinaviska språk
089 Samlingar i andra språk
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Utbildningsämne:
02 Journalistik, kommunikation och information
JK9 Övrigt journalistik, kommunikation, information
JO1 Journalistik
MK1 Medie- o kommunikationsvetenskap
MP1 Medieproduktion
Forskningsämne:
508 Medie- och kommunikationsvetenskap
50801 Medievetenskap
50802 Kommunikationsvetenskap
50803 Mänsklig interaktion med IKT
50804 Systemvetenskap, informationssystem och informatik med 
samhällsvetenskaplig inriktning
Examen:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_history&usg=ALkJrhiu7cJEjWkwjMgY3YVWyN_gG2mkTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_history&usg=ALkJrhiu7cJEjWkwjMgY3YVWyN_gG2mkTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_history&usg=ALkJrhifntlgekvMIP1izdvx7ERPFNPSUg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_history&usg=ALkJrhifntlgekvMIP1izdvx7ERPFNPSUg


Universitetens ämnen om journalistik o d
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Journalistik, medier och kommuniktion, Inst för

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Medie- och kommunikationsvetenskap

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) 
LiU » ISAK »Medie- och Kommunikationsvetenskap

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Språk, kommunikation och journalistik
Informatörsprogrammet, 180 hp (Grundnivå)
Informatörsprogrammet, inriktning kommunikation och 
utveckling, 180 hp (Grundnivå)
Journalistik och medieproduktion, 180 hp (Grundnivå)
Journalistik, magisterprogram, 60 hp (Avancerad nivå)
Media Management, 180 hp (Grundnivå)
Medie- och kommunikationsvetenskap, magisterprogram, 60 hp 
(Avancerad nivå)
Journalistik*
Institutet för fortbildning av journalister - Fojo

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Institutionen för reklam och PR

Umeå universitet. http://www.umu.se/ 
Kultur- och medievetenskaper 

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.5 Institutionen för informatik och media

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Medie- och kommunikationsvetenskap

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.jmg.gu.se/
http://www.jmg.gu.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/media
http://www.kau.se/media
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://www.isak.liu.se/
http://www.isak.liu.se/
http://www.liu.se/?l=sv
http://www.liu.se/?l=sv
http://www.isak.liu.se/?l=sv
http://www.isak.liu.se/?l=sv
http://www.isak.liu.se/mkv?l=sv
http://www.isak.liu.se/mkv?l=sv
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/utbildning/program/MGINF
http://lnu.se/utbildning/program/MGINF
http://lnu.se/utbildning/program/MGIKU
http://lnu.se/utbildning/program/MGIKU
http://lnu.se/utbildning/program/MGIKU
http://lnu.se/utbildning/program/MGIKU
http://lnu.se/utbildning/program/MGJOM
http://lnu.se/utbildning/program/MGJOM
http://lnu.se/utbildning/program/MAJO1
http://lnu.se/utbildning/program/MAJO1
http://lnu.se/utbildning/program/MGMAN
http://lnu.se/utbildning/program/MGMAN
http://lnu.se/utbildning/program/MAMK1
http://lnu.se/utbildning/program/MAMK1
http://lnu.se/utbildning/program/MAMK1
http://lnu.se/utbildning/program/MAMK1
http://lnu.se/amnen/journalistik
http://lnu.se/amnen/journalistik
http://www.fojo.se/
http://www.fojo.se/
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.reklampr.su.se/
http://www.reklampr.su.se/
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www8.umu.se/humfak/kultmed/
http://www8.umu.se/humfak/kultmed/
http://www8.umu.se/humfak/sprak/
http://www8.umu.se/humfak/sprak/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X51
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X51
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Medie--och-kommunikationsvetenskap/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Medie--och-kommunikationsvetenskap/


91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 

Libris/SAB:
N    Geografi och lokalhistoria 
N(x) Allmänt: geografiska lexikon 
N(y)Allmänt: kartor och bilder 
N:d  Geografisk teori, filosofi och metodlära 
N:k  Geografiforskningens historia 
N.0  Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 
 geografiska aspekter 
Na  Europa: allmänt 
Nb  Norden: allmänt 
Nc  Sverige 
Nd  Övriga Norden 
Ne  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Nf  Mellaneuropa 
Ng  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Nh  Schweiz 
Ni  Italien 
Nj  Frankrike 
Nk  Spanien 
Nl  Portugal 
Nm  Östeuropa 
Nn  Balkanländerna 
No  Asien 
Np  Afrika 
Nq  Amerika 

Nr  Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
 Mikronesien) 
Ns  Polarländerna 
Nt  Oceaner och hav 
Ny  Kartografi 

(DC, DK 91) DC:  
910 Geografi och resor
911 Historisk geografi
912 Grafiska representationer av jordens
913 antika världen
914 Europa
915 Asien
916 Afrika
917 North America
918 Sydamerika
919 Andra områden
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Utbildningsämne:
KS1 Kultur- och samhällsgeografi
LL1 Länderkunskap/länderstudier
99 Okänt
ÖÄ9 Utlandsstudier, Okänt
Forskningsämne:
507 Social och ekonomisk geografi
Social and Economic Geography
50701 Kulturgeografi
50702 Ekonomisk geografi
Häri ingår:
teman som t.ex. turism     
Examen:

http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Geography&usg=ALkJrhhm-UFJ9OS4OsqRaN37KjtX22flBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Geography&usg=ALkJrhhm-UFJ9OS4OsqRaN37KjtX22flBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Travel&usg=ALkJrhjKR1LqCYgKapkrhX9VJBkcnp2psg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Travel&usg=ALkJrhjKR1LqCYgKapkrhX9VJBkcnp2psg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_geography&usg=ALkJrhjoQUlU2wOPh_YvWfgo0S2bm10q1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_geography&usg=ALkJrhjoQUlU2wOPh_YvWfgo0S2bm10q1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_geography&usg=ALkJrhjoQUlU2wOPh_YvWfgo0S2bm10q1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Map&usg=ALkJrhg7i8yCfmS1hK9WajUOxlHFlTuz3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Map&usg=ALkJrhg7i8yCfmS1hK9WajUOxlHFlTuz3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_world&usg=ALkJrhg72jZnRF9Fdy5T2PyuN5RTMO3J2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_world&usg=ALkJrhg72jZnRF9Fdy5T2PyuN5RTMO3J2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Europe&usg=ALkJrhiNpNtY19jlokvxEXlW3mDplxXZxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Europe&usg=ALkJrhiNpNtY19jlokvxEXlW3mDplxXZxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Asia&usg=ALkJrhhzKNCUpVdEmpZH-Y9PRyCRx-IPjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Asia&usg=ALkJrhhzKNCUpVdEmpZH-Y9PRyCRx-IPjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Africa&usg=ALkJrhhoMbLCBFmSYDytHKiXL15in_CGrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Africa&usg=ALkJrhhoMbLCBFmSYDytHKiXL15in_CGrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Africa&usg=ALkJrhhoMbLCBFmSYDytHKiXL15in_CGrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_North_America&usg=ALkJrhhzut_b6d1AsqPEXlv3m53rokt3pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_North_America&usg=ALkJrhhzut_b6d1AsqPEXlv3m53rokt3pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_South_America&usg=ALkJrhixip0maVeWmdB1hQCGZl-d9_3LXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_South_America&usg=ALkJrhixip0maVeWmdB1hQCGZl-d9_3LXA


Universitetens ämnen om geografi.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Kulturgeografi och ekonomisk geografi, institutionen för

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
Geografi och turism

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Huvudområde geografi avvecklas Fakultetsstyrelsen har beslutat att 
avveckla huvudområdet geografi med garantin att aktiva studenter 
bereds möjligheten att slutföra sina studier. Beslut avveckling av 
huvudområdet Geografi (pdf)
Filosofiska fakulteten www.filfak.liu.se

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Geografi*

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Ekonomisk-historiska institutionen

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
15.7 Kulturgeografiska institutionen

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Kulturgeografi

http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
http://www.keg.handels.gu.se/
http://www.keg.handels.gu.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/
http://www.kau.se/avdelningen-for-geografi-och-turism
http://www.kau.se/avdelningen-for-geografi-och-turism
http://www.liu.se/
http://www.liu.se/
http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf/protokoll-2011/protokoll-111027/1.304165/AvvecklingavhuvudomrdetGeografi.pdf
http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf/protokoll-2011/protokoll-111027/1.304165/AvvecklingavhuvudomrdetGeografi.pdf
http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf/protokoll-2011/protokoll-111027/1.304165/AvvecklingavhuvudomrdetGeografi.pdf
http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf/protokoll-2011/protokoll-111027/1.304165/AvvecklingavhuvudomrdetGeografi.pdf
http://www.filfak.liu.se/?l=sv
http://www.filfak.liu.se/?l=sv
http://lnu.se/
http://lnu.se/
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-kulturvetenskaper
http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-kulturvetenskaper
http://lnu.se/amnen/geografi
http://lnu.se/amnen/geografi
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.keg.lu.se/
http://www.keg.lu.se/
http://www.su.se/
http://www.su.se/
http://www.ekohist.su.se/
http://www.ekohist.su.se/
http://www.uu.se/
http://www.uu.se/
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS7
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=HS7
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Kulturgeografi/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Kulturgeografi/


92 Biografiska verksamheter, släkthistoria od

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.

Libris/SAB:
L    Biografi med genealogi
L:k  Vetenskapshistoria  
Ld  Genealogi 
Ld:bfGenealogiska organisationer och institutioner 
Ld:k Vetenskapshistoria 
Ld-  Särskilda länder och områden 
Lda  Genealogi: metodlära 
Ldm Genealogiska uppslagsverk 
Lds  Genealogiska samlingar 
Ldz  Särskilda släkter 
Lk  Biografisk vetenskap 
Lm  Biografiska uppslagsverk 
Ls  Biografiska samlingar 
Lz  Biografi: särskilda personer 

(DC, DK 92) DC:
920 Biografi , släktforskning , insignier
921-928 Detta område är reserverat som en valfri plats för biografier, 
som bordlades i bokstavsordning efter ämne efternamn.
929 Släktforskning, namn , emblem
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Utbildningsämne:
Forskningsämne:
Examen:

http://wimnell.com/omr92.html
http://wimnell.com/omr92.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biography&usg=ALkJrhigofq7VAywdChQZEdhnyDfG0TNYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biography&usg=ALkJrhigofq7VAywdChQZEdhnyDfG0TNYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Genealogy&usg=ALkJrhicIxzNzz4SAGTOmEzMd6hYhQz8VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Genealogy&usg=ALkJrhicIxzNzz4SAGTOmEzMd6hYhQz8VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Insignia&usg=ALkJrhiom4NJzb-kqXrI7JzkrGAlhsNqGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Insignia&usg=ALkJrhiom4NJzb-kqXrI7JzkrGAlhsNqGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Name&usg=ALkJrhjj3sKbeIvjXpi1x24Zy-_ox2EbrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.com&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Name&usg=ALkJrhjj3sKbeIvjXpi1x24Zy-_ox2EbrQ


93/99 Historieskrivande verksamheter, 
allmän historia.

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.

SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 
SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

Libris/SAB:
K    Historia 
K(x) Historiska lexikon 
K:bf Historiska organisationer och institutioner 
K:d  Historisk teori, filosofi och metodlära 
K:k  Historieforskningens historia 
K.  Allmänt: särskilda historiska perioder 
K.2  Forntiden 
K.3  Medeltiden (ca 500 - ca 1500) 
K.4  Nya tiden (ca 1500-) 
K.5  1914- 
K.6  2000- 
Ka  Europa: allmänt 
Kb  Norden: allmänt 
Kc Sverige 
Kd  Övriga Norden 

Ke  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Kf  Mellaneuropa 
Kg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Kh  Schweiz 
Ki  Italien 
Kj  Frankrike 
Kk  Spanien 
Kl  Portugal 
Km  Östeuropa 
Kn  Balkanländerna 
Ko  Asien 
Kp  Afrika 
Kq  Amerika 
Kr  Oceanien 
Ks  Polarländerna 
Kt  Allmän kulturhistoria (21 750) 
Kt.  Särskilda historiska perioder 
Kt-  Särskilda länder och områden 
Ku  Allmän socialhistoria  (även till 79)
Ku.  Särskilda historiska perioder 
Ku-  Särskilda länder och områden 
Kv  Allmän ekonomisk historia  (även till 60)
Kv.  Särskilda historiska perioder 
Kv-  Särskilda länder och områden 
Ky Historiska hjälpvetenskaper  (även till 73)
Kya Diplomatik 
Kyb Heraldik 
Kyc  Sfragistik (sigillkunskap) 
Kyd Flaggor 
Kye Emblematik 
Kyf  Rang- och titelväsen 
Kyg Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) 
Kyh Numismatik 
Kyi  Ordensväsen 
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93 Allmänt om allmän historia samt världs-
historia och forntidshistoria.

930 Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper. Världshistoria. 
9301 Historien som vetenskap. 9302 Historiens metodlära, 
urkundslära, källstudier, kronologi. 9308 Allmänna sammanfattande 
historiska framställningar. 9309 Världshistoria. Kronologiska 
sammanfattningar. 

931/939 Forntidshistoria. 931 Forntidshistoria i allmänhet och gamla 
Kina och Japan..932 Gamla Egyptentill 640 e.Kr. 933 Gamla Pale-
stina. Judiska folkets historia . 934Gamla Indien. 935 Gamla Medien, 
Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien. 936 Gamla Nord- och 
Västeuropa. 937 Gamla Rom och Italien, Romarriket. 938 Gamla 
Grekland. Hellas. 939 Övriga områdens forntidshistoria, bl a i 
Amerika.
Fackhistoria ingår i respektive fack och på t ex 109, 1709, 509 etc. 

94 Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.

940: Europas historia. Västerlandets historia. 9401 Medeltiden ca 
375--1492. 9402 Nyare tiden från 1492. 9403 Första världskrigets 
allmänna historia 1914--1919. 9405 Europas historia efter 1919 . 
94051 Tiden 1919-1929. 940 52 Tiden 1930-1939. 94053 Andra 
världskrigets allmänna historia 1939--1945.94055 Europas historia 
efter 1945.

941/949 De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och 
Nya tiden.
941: Storbritannien. 9410 Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland. 9411 Skottland. 9416 Nordirland. 9417 Irland, Irländska 
republiken.
942: 9420 England. 9429 Wales.
943: Mellaneuropas historia. 9430 Tyskland. 94301 Västtyskland. 
94302 Östtyskland. 94359 Luxemburg. 9436 Österrike. 9437 
Tjeckoslovakien. 94371 Tjeckien, Böhmen. 94372 Mähren. 94373 
Schlesien. 94376 Slovakien. 9438 Polen . 9439 Ungern .
944: Frankrike. 944949 Monaco. 
945: Italien. 94544 San Marino. 945631 Vatikanstaten.94582 Malta. 
946: Spanien mm. 9460 Spanien. 9469 Portugal. 94672 Andorra .
947: Sovjetunionens historia, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska 
länder. 9470 Sovjetunionen Ryssland. 94742 Estland. 94743 Lettland. 
94745 Litauen. 9477 Ukraina. O Vitryssland, Moldavien.
948: Nordens historia, Skandinavien. 9480 Finland. 9481 Norge. 9485 
Sverige. 9489 Danmark.
949: Övriga europeiska länders historia. 94911 Island. 94912 
Färöarna. 94942 Holland Nederländerna. 9493 Belgien. 9494 Schweiz. 
94949 Lichtenstein. 9495 Grekland. 94965 Albanien. 94971 Jugo-
slavien. 94972 Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, 
Makedonien, Serbien, Bulgarien. 9498 Rumänien . 

95 Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.

950: Asiens historia. 

951/959 De enskilda asiatiska ländernas historia
951: 9510 Kina. 9515 Tibet (Kina). 95174 Inre Mongoliet (Kina). 
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9518 Mandsjuriet (Kina). 9512317 Hongkong (Storbritannien). 
9512318 Macao (Portugal). 95173 Mongoliet. 95193 Nordkorea, 
Demokratiska folkrepubliken Korea. 95195 Sydkorea, Rep Korea. 
952: 9520 Japan. 9529 Taiwan. Formosa (Kina).
953: 9532 Saudi-Arabien. 9533 Yemen. 9534 Sydyemen. 9535 Oman. 
95362 Arabemiraten, Förenade. 95364 Qatar. 95365 Bahrain. 95368 
Kuwait.
954: 9540 Indien. 954131 Bhutan. 954135 Nepal. 95487 Sri Lanka. 
(Ceylon). 954882 Maldiverna. 95491 Pakistan. 95493 Bangladesh.
955: Iran (Persien).
956: 9560 Turkiet. 95643 Cypern. 9567 Irak. 95691 Syrien. 95693 
Libanon. 95694 Israel. Gazaområdet (Egypten). 95695 Jordanien.
957: 957 Asiatiska delen av Sovjetunionen. (Europeiska delen 947): 
Azerbajdzjan. Georgien. Kazakstan. Kirgisistan. Tadzjikistan. 
Turmenistan. Ozbekistan.
958: 9581 Afghanistan. 
959: 9591 Myanmar (Burma). 9593 Thailand (Siam). 9595 Malaysia. 
959513 Singapore.9596 Kambodja. 9597 Vietnam. 95973 Sydvietnam. 
95977 Nordvietnam. 9598 Laos. 

96 Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden. 

960: Afrikas historia. 

961 / 969 De enskilda afrikanska ländernas historia
961: 9611 Tunisien. 9612 Libyen.
962: 9620 Egypten. 9624 Sudan.
963: 963 Etiopien
964: 964 Marocko. 9648 Västra Sahara. 9649 Kanarieöarna (Spanien).
965: 965 Algeriet.

966: 96612 Mauretanien. 96621 Mali. 96625 Burkina Faso (Övre 
Volta). 96626 Niger. 9663 Senegal. 9664 Sierra Leone. 
96651 Gambia. 96652 Guinea. 96657 Guinea-Bissau. 96658 Kap 
Verde. 96662 Liberia. 96668 Elfenbenskusten. 9667 Ghana. 
96681 Togo. 96682 Benin. 9669 Nigeria. 966993/94 Sao Tome och 
Principe.
967: 96711 Kamerun. 96718/9 Ekvatorialguinea. 96721 Gabon. 96724 
Kongo.9673 Angola. 96741 Centralafrikanska republiken. 96743 
Tchad. 9675 Zaire. 967597 Burundi. 967598 Rwanda. 96761 Uganda. 
96762 Kenya. 9677 Somalia. 9678 Tanzania. 
9679 Mozambik.
968: 9680 Sydafrika. 9681 Botswana. 96834 Swaziland. 96861 
Lesotho. 9688 Namibia. 96891 Zimbabwe. 96894 Zambia. 
96897 Malawi.
969: 9691 Madagaskar. 96941 Comorerna. 9696 Seychellerna. 96981 
Reunion (Frankrike). 96982 Mauritius. 96992 Sankt Helena. 
Ascension. Tristan da Cunha (Storbritannien). 

97 Nord-och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

970: Nord- och Mellanamerikas historia. 

971/979 Enskilda nord- och mellanamerikanska länder. 
971: 971 Canada.
972: 972 Mexico. 97281 Guatemala. 97282 Belize. 97283 Honduras. 
97284 El Salvador. 97285 Nicaragua. 97286 Costa Rica. 97287 
Panama. 97291 Cuba. 97292 Jamaica. 97293 Dominikanska  
republiken. 97294 Haiti. 97295 Puerto Rico (USA). 972961Bahamas. 
972968 Turks- och Caicosöarna (Storbritannien). 97297x Antigua o 
Barbuda. 972971 Amerikanska Jungfruöarna. 972974 Guadeloupe o 



grannöar (Frankrike). 972981 Martinique o grannöar (Frankrike). 
9729821Dominica. Saint Lucia. 9729824 Saint Vincent o 
Grenadinerna. 9729828Grenada. 972986 Barbados. 972987 Trinidad 
och Tobago. 972988 Nederländska Antillerna. 97299 Bermudaöarna 
(Storbritannien).
973/979: 973 Amerikas Förenta Stater. USA. 974 Nordöststaterna 
USA. 975 Sydöststaterna USA. 976 Södra centralstaterna USA. 977 
Norra centralstaterna USA. 978 Väststaterna USA. 979 Pacificstaterna 
USA. 9798 Alaska. 

98 Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

980: Sydamerikas historia.

981/989: De enskilda sydamerikanska ländernas historia. 
981 Brasilien. 
982 Argentina. 
983 Chile.
984 Bolivia. 
985 Peru. 
9861 Colombia. 9866 Ecuador. 
987 Venezuela. 
9881 Guayana. 9882 Franska Guayana. 9883 Surinam 
9892 Paraguay. 9899 Uruguay. 

99 Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia. 
Medeltiden och Nya tiden.

990: Australiens, Oceaniens och polarområdenas historia. 

991/999 De enskilda ländernas historia.
991: 9910 Indonesien. 99112 Kalimantan (Borneo).9912 Celebes. 
9913 Moluckerna. 9921 Sumatra.
992: 9922 Java. 9923 Små Sundaöarna. 99231 Bali. 991111 Sabah. 
991113 Brunei. 991114 Sarawak. 992353 Portugisiska Timor. 9914 
Filippinerna.
993: 9931 Nya Zeeland. 9932/37 Melanesiska områden. 9932 Nya 
Kaledonien (Frankrike). 9934 Vanuatu (Nya Hebriderna).99345 
Nauru. 9935 Salomonöarna.9939 Antarktiska öar.
994: 994 Australien.
995: 995 Nya-Guinea-områden. 9954 Papua Nya Guinea.
996: 996 Polynesien. 99611 Fiji. 99612 Tongaöarna. 99614 Tavalu. 
996l31 Västra Samoa. 996133 Amerikanska Samoa. 99682 Kiribati 
(Gilbertöarna). 9969 Hawaiiöarna (USA). (997)
998: 998 Arktis. Antarktis. 9984 Sektor av Arktis, som europeiska 
stater gör anspråk på. 9985 Sektor av Arktis, som Sovjetunionen gör 
anspråk på. 9986 Sektor av Arktis, som USA och Kanada gör anspråk 
på. 9988 Grönland (Danmark). 9989 Antarktis.
999: Rymden.

DC:
930 Gamla världens historia (till ca. 499)
931 Gamla världens historia, Kina
932 Gamla världens historia, Egypten
933 Gamla världens historia, Palestina
934 Gamla världens historia, Indien
935 Gamla världens historia, Mesopotamien och Iran Plateau
936 History of ancient world; Europe north & west of Italy
937 History of ancient world; Italy & adjacent territories
938 History of ancient world; Greece
939 History of ancient world; Other parts of ancient world
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940 General history of Europe
941 General history of Europe; British Isles
942 General history of Europe; England & Wales
943 General history of Europe; Central Europe ; Germany
944 General history of Europe; France & Monaco
945 General history of Europe; Italian Peninsula & adjacent islands
946 General history of Europe; Iberian Peninsula & adjacent islands
947 General history of Europe; Eastern Europe ; Russia
948 General history of Europe; Northern Europe ; Scandinavia
949 General history of Europe; Other parts of Europe

950 General history of Asia ; Far East
951 General history of Asia; China & adjacent areas
952 General history of Asia; Japan
953 General history of Asia; Arabian Peninsula & adjacent areas
954 General history of Asia; South Asia ; India
955 General history of Asia; Iran
956 General history of Asia; Middle East (Near East)
957 General history of Asia; Siberia (Asiatic Russia)
958 General history of Asia; Central Asia
959 General history of Asia; Southeast Asia

960 General history of Africa
961 General history of Africa; Tunisia & Libya
962 General history of Africa; Egypt & Sudan
963 General history of Africa; Ethiopia
964 General history of Africa; Morocco & Canary Islands
965 General history of Africa; Algeria
966 General history of Africa; West Africa & offshore islands
967 General history of Africa; Central Africa & offshore islands
968 General history of Africa; Southern Africa
969 General history of Africa; South Indian Ocean islands

970 General history of North America
971 General history of North America; Canada
972 General history of North America; Middle America ; Mexico
973 General history of North America; United States
974 General history of North America; Northeastern United States
975 General history of North America; Southeastern United States
976 General history of North America; South central United States
977 General history of North America; North central United States
978 General history of North America; Western United States
979 General history of North America; Great Basin & Pacific Slope

980 General history of South America
981 General history of South America; Brazil
982 General history of South America; Argentina
983 General history of South America; Chile
984 General history of South America; Bolivia
985 General history of South America; Peru
986 General history of South America; Colombia & Ecuador
987 General history of South America; Venezuela
988 General history of South America; Guiana
989 General history of South America; Paraguay & Uruguay

990 General history of other areas
991 Not assigned or no longer used
992 Not assigned or no longer used
993 General history of other areas; New Zealand
994 General history of other areas; Australia
995 General history of other areas; Melanesia ; New Guinea
996 General history of other areas; Other parts of Pacific Polynesia
997 General history of other areas; Atlantic Ocean islands
998 General history of other areas; Arctic islands & Antarctica
999 Extraterrestrial worlds
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Universitetens ämnen om historia.
Kan kompletteras med uppgifter från högskolorna.

Göteborgs universitet. http://www.gu.se/ 
Historiska studier, institutionen för

Karlstads universitet.http://www.kau.se/
historia,

Linköpings universitet. http://www.liu.se/ 
Historia (ISAK) LiU » ISAK » Historia Historia

Linnéuniversitetet. http://lnu.se/
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Lunds universitet. http://www.lu.se/ 
Historiska institutionen 

Stockholms universitet. http://www.su.se/
Historiska institutionen

Uppsala universitet. http://www.uu.se/ 
13 Historisk-filosofiska fakulteten
13.4 Historiska institutionen

Örebro universitet. http://www.oru.se/ 
Historia
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