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Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden.
På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en
redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med
varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikationssystemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbeskrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.
Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara
undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas
verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio
huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som
tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare,
elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter
o s v.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129
områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla
koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så
många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från
hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha
hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material
svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte
möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden
som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika
områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket.
Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick
länkar på de 129 sidorna.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket
plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas
bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några
mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort
giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar
till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar
till beskrivningar.

De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste
årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning,
varvid den senaste läggs underst.
De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella
saker i alla de 129 delområdena. De förtecknas i början på
hemsidan i kronologisk ordning med den senaste allra överst.

Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och
resurser. Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter
och handlingar hos individer, grupper, organisationer och
institutioner o d. Naturen och människorna påverkar och
påverkas.
För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda,
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskriva sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning särskilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det behövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utredningssystem.
Naturen har inga tankar och kan inte själv beskriva vad den gör,
för att få fram beskrivningar om naturens krafter och resuser
blir det bl a uppgifter för människor inom naturvetenskaperna
att göra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då
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.

De mänskliga verksamheterna har på översta nivån grupperats i
nio huvudområden:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	

20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	

 	

	

	

5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	

30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	

21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar.
Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	

 	

12 områden
Summa	

 	

	

	

	

	

	

	

129 områden
Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en
decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna.

Klassifikationssystemet för de mänskliga verksamheterna har
konstruerats efter långa studier av arkitekt SAR Sven Wimnell. Tog
studenten på reallinjen vid Högre Allmänna Läroverket i Strängnäs på
1940 - talet. Med i examen bl a betyg i filosofi som var ett inte obligatoriskt tilläggsämne som lästes av få men som är ett viktigt ämne i
samhällsplanering. Sedan arkitektexamen (med samhällsplanering)
vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm 1952.
Därefter många års verksamheter som arkitekt i offentliga och privata
verksamheter. 1969 -70 ett års vidareutbidning i samhällsplanering
vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan. Där på 1970talet fullgjord doktorsutbildning i samhällsplanering och vid KTH
flera doktorandkurser om arkitektur och samhällsplanering.
Schemat över mänskliga verksamheter finns med i Nordplans meddelande 1986:5: “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem: ett
klassifikationssystem som hjälpmedel.” Enligt Libris finns rapporten
på biblioteken för pliktleveranser.

Systemet med mänskliga verksamheter,

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

SW
SW
SW
SW
SW

Texten för områdena är länk till hemsidan.
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
. 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
. 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
. 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.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

2 Religiösa verksamheter o d.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
21 Allmän religionsvetenskap.
22/28 Kristna religioner.
29 Icke kristna religioner o d.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW

31 Statistik och demografi.
32 Statsvetenskap.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
51 Matematik.
52 Astronomi, rymdforskning.
53 Fysik o d.
54 Kemi o d.
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
56 Paleontologi, arkeologi o d.
57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
30 områden:
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
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
21 områden:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
12 områden:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 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 .
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.
12 områden:
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. Poler.
Rymden.

Universitet och högskolor.
Från http://uka.se 24 sept 2015
Statliga och enskilda utbildningsanordnare
I Sverige får 44 universitet och högskolor utfärda svenska examina.
31 av dessa är statliga. 29 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 fyra enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom
psykoterapi.
Några lärosäten är så kallade enskilda utbildningsanordnare, det vill
säga högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av
stiftelser eller föreningar. Regeringen har gett dessa rätt att utfärda
högskoleexamina enligt den svenska examensordningen. Några
exempel är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i
Stockholm och Högskolan i Jönköping, som alla har ett brett utbud av
utbildningar och också har rätt att utfärda examina på forskarnivå.
Andra enskilda utbildningsanordnare kan bara ge examina inom ett
särskilt område, som till exempel Beckmans designhögskola och
Örebro teologiska högskola.
Karta över universitet och högskolor
Klicka på bilden för att förstora.
Siffrorna anger var på kartan lärosätet finns.

Universitet
Chalmers tekniska högskola (enskild) 4
Göteborgs universitet 4
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5
Karlstads universitet 9
Karolinska institutet 5
Kungl. Tekniska högskolan 5
Linköpings universitet 7
Linnéuniversitetet 10, 11
Luleå tekniska universitet 8
Lunds universitet 3
Mittuniversitetet 13, 14, 15
Stockholms universitet 5
Sveriges lantbruksuniversitet 1
Umeå universitet 6
Uppsala universitet 1, 2
Örebro universitet 12
Högskolor
Blekinge tekniska högskola 16
Försvarshögskolan 5
Gymnastik- och idrottshögskolan 5
Högskolan i Borås 17
Högskolan Dalarna 18, 19
Högskolan i Gävle 20
Högskolan i Halmstad 21
Högskolan i Jönköping (enskild) 22
Högskolan Kristianstad 23
Högskolan i Skövde 24
Högskolan Väst 25
Malmö högskola 26

Mälardalens högskola 27, 28
Södertörns högskola 5
Konstnärliga högskolor
Beckmans designhögskola (enskild) 5
Konstfack 5
Kungl. Konsthögskolan 5
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5
Stockholms konstnärliga högskola 5
Övriga enskilda utbildningsanordnare
Ericastiftelsen 5
Ersta Sköndal högskola 5
Högskolan Evidens 4
Gammelkroppa skogsskola 29
Johannelunds teologiska högskola 1
Newmaninstitutet 1
Röda korsets högskola 5
Sophiahemmet högskola 5
Stockholms Musikpedagogiska Institut 5
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 5
Stockholms akademi för psykoterapeututbildning 5
Teologiska Högskolan, Stockholm 5
Örebro teologiska högskola 12
Se även karta med några av universitetens och högskolornas nyckeltal
(antal anställda, registrerade studenter och avlagda examina) »

Universitet och högskolor
Universitet och högskolor redovisas i det följande med hjälp av utdrag
från deras hemsidor på Internet.
Så kort som hemsidorna medger redovisas för varje skola något om
deras allmänna syften och organisation samt fakulteter, institutioner.
och ämnen. Det antas att institutioner och ämnen rymmer både
utbildning och forskning, men fördelningen mellan dem kan inte helt
klargöras eftersom skolorna vanligen är otydliga med det.
Huvuduppgiften är att få tag i deras ämnen, vilket inte alltid är så lätt.
Skolorna har olika upplägg för sina hemsidor. De börjar ofta med reklam för skolorna och kan då vara kaotiska så som den kommersiella
reklamen kan var förvirrande..
Redovisningen för skolorna börjar uppifrån med fakulteter o d, som
sedan underindelas i institutioner och ämnen och då placerat ut på
respektive fackområde. Ibland slutar det med institutioner och då får
läsaren plocka fram detaljer om ämnen. I möjligaste mån infogas
digitala länkar, redovisningen bör läsas under uppkoppling till
Internet.

Universitet och högskolor sept 2015
Universitet och högskolor som i namnet
antyder speciellt fack placeras på
respektive fack.
Universitet och högskolor med många olika
verksamheter som sedan får delas ut på
respektive fack:
Fakulteter od som gäller humaniora, samhällsvetenskap o d placeras
först på område 108.
Fakulteter od som gäller både naturvetenskap och teknik placeras
först på område 62.
Ibland är ämneskombinationerna så krångliga att några delämnen kan
hamna på fel plats. Ibland är ämnesbeakrivningarna otydliga.
För områdena 11/19, 2, 5, 66/68, 80, 81, 82/89, 91 och 93/99 finns
angivet underområden, men uppdelning på dem har vanligen inte
gjorts.
För en del stora områden, t ex 61, 62 och 63 finns exempel på
underområden, men uppdelning på sådana har inte gjorts.

Göteborgs universitet 4
Box 100
405 30 GÖTEBORG
Tfn: 031-786 00 00
E-post: registrator@gu.se
Webb: http://www.gu.se/
Fakulteter
Universitetet delar in utbildning och forskning i större områden
bestående av närbesläktade ämnen som benämns fakulteter.
Göteborgs universitet
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 Se område 61
Göteborgs universitet
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 se område 5

Göteborgs universitet
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 Se område 108
Göteborgs universitet
Konstnärliga fakulteten
Box 141, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Besöksadress: Storgatan 43
E-post: information@konst.gu.se
Webbsida: www.konst.gu.se Se område 108
Göteborgs universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Box 720, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Fax: 46 (0)31-786 19 40
Besöksadress: Sprängkullsgatan 21
E-post: registratorsfn@samfak.gu.se
Webbsida: www.samfak.gu.se Se område 108

Göteborgs universitet
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 Se område 653
Göteborgs universitet
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 Se område 7957
Göteborgs universitet
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 område 62
Vad är en fakultet?
Fakulteterna har betydande beslutsbefogenheter inom sina respektive
ansvarsområden. Fakulteterna delas i sin tur in i olika institutioner.
Chefen för en fakultet benämns dekan.

Relaterade länkar:
	

 ▪	

 Lista över dekaner
	

 ▪	

 Institutioner
	

 ▪	

 Centrumbildningar
	

 ▪	

 Samverkans- och nätverksgrupperingar
	

 ▪	

 Nationella enheter
	

 ▪	

 Lärarutbildningsnämden

Karlstads universitet 9
651 88 KARLSTAD
Tfn: 054-700 10 00
E-post: info@kau.se
Webb: http://www.kau.se/
Fakulteter och institutioner
Vid Karlstads universitet finns två fakulteter, som består av ett
antal institutioner och ämnen, samt lärarutbildningen. I vissa fall
kan en institution utgöras av ett enda ämne. I andra fall består
institutionerna av två eller flera ämnen, som ofta har ett nära
samarbete inom utbildning och forskning.
Fakulteter
Karlstads universitet
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Karlstads universitet
Lärarutbildningen Se område 7957
Universitetet blandar ämnen på ett sådant sätt att det av utrymmesskälinte ör möjligt att göra en fullständig redovisning

Institutioner och ämnen
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Karlstads universitet
Handelshögskolan
Arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik,
nationalekonomi, projektledning, statistik Se område 653
Karlstads universitet
Institutionen för konstnärliga studier
Musikhögskolan Ingesund (musiklärare/musik), dans, konst- och
bildgestaltning , musik- och ljudproduktion Se område 108
Karlstads universitet
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap
Historia, kulturstudier, religion, samhällskunskap, statsvetenskap

Karlstads universitet
Institutionen för pedagogiska studier
Drama, pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik Se 7957
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Karlstads universitet
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper
Biologi, miljövetenskap, naturgeografi, riskhantering Se område 50
Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Biomedicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap,
omvårdnad, oral hälsa Se område 61+ 7951+ 796-799

Se område 108
Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi Se område
15+79+ 7911+7951

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik 62+644+69

Karlstads universitet
Institutionen för språk, litteratur och interkultur
Engelska, interkultur, litteraturvetenskap, spanska, svenska som
andraspråk, svenska språket, collegeåret Se område 80+81

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik Se 53+62

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi,
filmvetenskap, turismvetenskap Se område 643+7914´+90+91

Karlstads universitet
Institutionen för matematik och datavetenskap
Datavetenskap, matematik Se område 51

Linköpings universitet 7

Linnéuniversitetet 10, 11

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

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

Organisation
Linköpings universitet har en för svenskt högskoleväsen speciell
organisation i och med att forskning och utbildning bedrivs vid 14
storinstitutioner där närliggande ämnen och teman är samlade.
Institutionerna tillhör inte en enskild fakultet utan kan bedriva
utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter.

Linnéuniversitetets organisation

Det finns fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten
(tidigare Hälsouniversitetet), Tekniska fakulteten (även kallad
Tekniska högskolan), samt Utbildningsvetenskap. Dessa ansvarar för
utbildning och forskning inom respektive område och leds av en
styrelse.
Linköpings universitet
Filosofiska fakulteten Se område 108
Linköpings universitet
Medicinska fakulteten Se område 61
Linköpings universitet
Tekniska fakulteten Se område 62
Linköpings universitet
Utbildningsvetenskap Se område 7957

Fem fakulteter och nämnden för lärarutbildning
Vid Linnéuniversitetet finns det fem fakulteter samt nämnden för
lärarutbildning där det bedrivs utbildning, forskning,
utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället. Vid
Linnéuniversitetet finns även Polisutbildningen, Rektorsutbildningen
och Institutet för fortbildning av journalister, FOJO.
Fakulteter
Linnéuniversitetet
Ekonomihögskolan Se område 658
Linnéuniversitetet
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Se område 61
Linnéuniversitetet
Fakulteten för konst och humaniora Se område 108
Linnéuniversitetet
Fakulteten för samhällsvetenskap Se område 108
Linnéuniversitetet
Fakulteten för teknik Se område 62

Linnéuniversitetet
Nämnden för lärarutbildning Se område 7957

Lunds universitet 3
Box 117 221 00 LUND
Tfn: 046-222 00 00
E-post: registrator@lu.se
Webb: http://www.lu.se/
Fakulteter
Lunds universitet
Ekonomihögskolan
Kontaktinformation Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans webbplats Se område 658

Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Kontaktinformation Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats Se område 108
Lunds universitet
Juridiska fakulteten
Kontaktinformation Juridiska fakulteten Se område 34
Juridiska fakultetens webbplats
Lunds universitet
Konstnärliga fakulteten
Kontaktinformation Konstnärliga fakulteten
Konstnärliga fakultetens webbplats Se område 108

Lunds universitet
Lunds tekniska högskola – LTH
Kontaktinformation Lunds tekniska högskola
Lunds tekniska högskolas webbplats
Gemensamma institutioner för Lunds tekniska högskola
och Naturvetenskapliga fakulteten Se område 62
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Kontaktinformation Medicinska fakulteten
Medicinska fakultetens webbplats Se område 61
Lunds universitet
Naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation Naturvetenskapliga fakulteten

Mittuniversitetet 13, 14, 15
851 70 SUNDSVALL
Tfn: 0771-97 50 00
E-post: info@miun.se
Webb: http://www.miun.se/
Mittuniversitetet har två fakulteter. Varje avdelning tillhör en av
fakulteterna.

FAKULTETEN FÖR HUMANVETENSKAP
Fakulteten omfattar humaniora, utbildningsvetenskap, omvårdnad,
hälsovetenskap och de samhällsvetenskapliga avdelningarna på
universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i nio avdelningar
för utbildning och forskning.

Naturvetenskapliga fakultetens webbplats
Gemensamma institutioner för Lunds tekniska högskola
och Naturvetenskapliga fakulteten Se område 5
Lunds universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats Se område 108

FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH
MEDIER (NMT)
Fakulteten omfattar avdelningar inom naturvetenskap, teknik och
medier på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i elva
avdelningar för utbildning och forskning.
Mittuniversitetet
Följande avdelningar finns vid Fakulteten för humanvetenskap
Avdelningen för:
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)
Humaniora (HUM)
Hälsovetenskap (HLV)

Omvårdnad (OMV)
Psykologi (PSY)
Samhällsvetenskap (SHV)
Socialt arbete (SOA)
Turismvetenskap och geografi (TUG)
Utbildningsvetenskap (UTV)
Se område 108
Mittuniversitetet
Följande avdelningar ingår i
FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH
MEDIER (NMT)
Avdelningen för:
Arkiv- och datavetenskap (ADV)
Data- och systemvetenskap (DSV)
Ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)
Elektronikkonstruktion (EKS)
Industridesign (IND)
Informations- och kommunikationssystem (IKS)
Kemiteknik (CHE)
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM)
Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
Naturvetenskap (NAT)
Ämnesdidaktik och matematik (DMA)
Se område 62

Stockholms universitet 5
106 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 20 00
E-post: registrator@su.se
Webb: http://www.su.se/
Stockholms universitets organisation
Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av
världens mest dynamiska huvudstäder med utbildning och forskning
inom två vetenskapsområden, med 70 000 studenter, 1 800
doktorander och 5 000 medarbetare.
Utbildning och forskning vid Stockholms universitet är indelad i två
vetenskapsområden: det Humanistisk-samhällsvetenskapliga området
och det Naturvetenskapliga området. Varje område styrs av en
områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande. Områdesnämnden
för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har tre fakulteter under
sig: Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig
fakultet, vilka styrs av var sin fakultetsnämnd och leds av dekaner.
Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika fakultetsnämnd för
Naturvetenskapliga fakulteten.
Inom områdenas fakulteter finns ett 60-tal institutioner, centrum och
institut som bedriver forskning, utbildning och samverkan med det
omgivande samhället. Institutionerna styrs av en institutionsstyrelse
och leds av en prefekt.
Universitetsförvaltningen består av 13 avdelningar och leds av
förvaltningschefen.

Institutioner inom respektive vetenskapsområde
Utbildning och forskning vid Stockholms universitet sker inom
naturvetenskapliga området och humanistisk-samhällsvetenskapliga området fördelat på fyra fakulteter med 64 institutioner,
institut och centra. Forskning eller utbildning sker dessutom vid
ett antal centra och institut med egen styrelse, men som organisatoriskt hör till en institution.
Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området Se område 5
Matematisk-fysiska sektionen
	

 •	

 Fysikum
	

 •	

 Institutionen för astronomi
	

 •	

 Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
	

 •	

 Matematiska institutionen
	

 •	

 Meteorologiska institutionen (MISU)
	

 •	

 Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA)
Kemiska sektionen
Sektionens webbplats
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


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)
	

 •	

 Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens
institut
	

 •	

 Institutionen för ekologi, miljö och botanik
	

 •	

 Zoologiska institutionen
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
	

 •	

 Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
	

 •	

 Institutionen för naturgeografi
	

 •	

 Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Centra/ institut
	

 •	

 Östersjöcentrum
	

 •	

 Bergianska botaniska trädgården (BBT)
	

 •	

 Stockholms Resilienscentrum
Fältstationer
	

 •	

 Askölaboratoriet (marin forskning)
	

 •	

 Tarfala (högfjäll, glaciologi)
	

 •	

 Tovetorp (etologi)
	

 •	

 Navarino Environmental Observatory (klimat och miljö)
Humanistisk-samhällsvetenskapliga området
	

 •	

	

 	


Stockholms universitet
Humanistiska fakulteten Se område 108

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Engelska institutionen
Filosofiska institutionen
Historiska institutionen
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska
	

 •	

 Institutionen för etnologi, religionshistoria och
genusvetenskap
	

 •	

 Institutionen för kultur och estetik
	

 •	

 Institutionen för lingvistik
	

 •	

 Institutionen för mediestudier
	

 •	

 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
	

 •	

 Institutionen för språkdidaktik
	

 •	

 Institutionen för svenska och flerspråkighet
	

 •	

 Romanska och klassiska institutionen
Centra/institut
	

 •	

 CeHum - Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
	

 •	

 Centrum för modevetenskap
	

 •	

 Centrum för tvåspråkighetsforskning
	

 •	

 Latinamerikainstitutet
	

 •	

 Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
Juridiska fakulteten
	

 •	

 Juridiska institutionen Se område 34

Stockholms universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten Se område 108
	

 •	

 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med Centrum
för barnkulturforskning
	

 •	

 Ekonomisk-historiska institutionen
	

 •	

 Företagsekonomiska institutionen
	

 •	

 Institutionen för data- och systemvetenskap
	

 •	

 Institutionen för pedagogik och didaktik
	

 •	

 Kriminologiska institutionen
	

 •	

 Kulturgeografiska institutionen
	

 •	

 Nationalekonomiska institutionen
	

 •	

 Psykologiska institutionen
	

 •	

 Socialantropologiska institutionen
	

 •	

 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
	

 •	

 Sociologiska institutionen inklusive Demografi
	

 •	

 Specialpedagogiska institutionen
	

 •	

 Statistiska institutionen
	

 •	

 Statsvetenskapliga institutionen
Centra/institut
	

 •	

 ARC-Forskning om äldre och åldrande
	

 •	

 CeUL-Centrum för universitetslärarutbildning
	

 •	

 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

	

 •	

	

 •	


SORAD-Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och
drogforskning
Stressforskningsinstitutet

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser
som leder till lärarexamen, och som ger kompetens att arbeta som
lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för olika åldrar.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av
lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.
Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom
såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.
Lärarutbildningen för samtliga kategorier av lärare är påbyggbar så att
alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen.
Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå.
Ansvaret för lärarprogrammen ligger hos hemvister.
Lärarprogrammen vid Stockholms universitet är:
Förskollärarprogrammet, Förskollärarprogrammet för barnskötare,
Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och
Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns Kompletterande pedagogisk
utbildning (KPU), Civilingenjör och lärare, Speciallärarprogrammet
och Specialpedagogprogrammet.
Stockholms universitet erbjuder vidareutbildning av lärare utan
examen, VAL, och utländska lärares vidareutbildning, ULV, och det
som krävs för lärarlegitmation.
Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet!
Se område 7957

Umeå universitet 6
901 87 UMEÅ
Tfn: 090-786 50 00
E-post: umea.universitet@umu.se
Webb: http://www.umu.se/
Fakulteter
En fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för
närbesläktade 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
Umeå universitet
Lärarhögskolan vid Umeå universitet). Se område 7957
De olika fakulteternas verksamhet leds av dekanus. Fakultetsnämnden
är fakultetens beslutande organ. Fakultetsnämnderna ansvarar för
grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom sina respektive
vetenskapsom-råden. Minst tre ledamöter i fakultetsnämnden ska vara
studenter.
Umeå universitet
Humanistisk fakultet
(t.ex. arkeologi, journalistik, historia, litteratur, språk) Se område 108
Umeå universitet
Medicinsk fakultet
(områdena medicin, biomedicin, vård och odontologi) Se område 61

Umeå universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
(t.ex. ekonomi, statsvetenskap, socialt arbete, geografi, genusstuder)
Se område 108
Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi) Se område 62

Uppsala universitet 1, 2
Box 256
751 05 UPPSALA
Tfn: 018-471 00 00
E-post: registrator@uu.se
Webb: http://www.uu.se/
Uppsala universitets verksamhet organiseras i följande
vetenskapsområden:
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
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.

	

 	

	

	

	

	

	

	


	

 	

	

	

	


	

 	

	


10 - 16 Uppsala universitet
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
▪	

 11 Teologiska fakulteten
▪	

 12 Juridiska fakulteten
▪	

 13 Historisk-filosofiska fakulteten
▪	

 14 Språkvetenskapliga fakulteten
▪	

 15 Samhällsvetenskapliga fakulteten
▪	

 16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Se område 108
20 - 23 Uppsala universitet
▪	

▪	

▪	


	


	


	


Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
21 Medicinska fakulteten
22 Farmaceutiska fakulteten
23 Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet,
centrumbildningar mm
Se område 61

30 - 37 Uppsala universitet
▪	


Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
31 Matematisk-datavetenskapliga sektionen

	

	

	

	

	

	


▪	

▪	

▪	

▪	

▪	

▪	


32 Fysiska sektionen
33 Tekniska sektionen
34 Kemiska sektionen
35 Biologiska sektionen
36 Geovetenskapliga sektionen
37 Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet,
centrumbildningar mm
Se område 62

Som stöd för sin verksamhet har fakultetsnämnderna
tre anställningsutskott, två docenturnämnder samt en
organisation för särskilt meriterad lärare.

Örebro universitet 12
701 82 ÖREBRO
Tfn: 019-30 30 00
E-post: registrator@oru.se
Webb: http://www.oru.se/
Örebro universitet är ett modernt lärosäte
medämnesmässig bredd och internationellt framstående
forskning. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200
anställda.
Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi,
humaniora, juridik, ekonomi, samhällsvetenskap,
naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning,
musik, idrott, restaurang och hotell. Vi erbjuder cirka 80
utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt
cirka 700 fristående kurser.
Örebro universitet har nationella och internationella
samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting,
kommuner och organisationer.

Utöver fakultetsnämnderna finns
Lärarutbildningsnämnden (LUN), en samlad
organisation för frågor som gäller lärarutbildning och
utbildningsvetenskaplig forskning.
	

 	


Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och
teknikvetenskap (ENT)
Ansvarar för utbildning och forskning inom Handelshögskolan
och Institutionen för naturvetenskap och teknik.

	

 	


Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
(HS)
Ansvarar för utbildning och forskning inom Institutionen för
humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen
för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och
Restaurang- och hotellhögskolan.

	

 	


Fakultetsnämnden för medicin och hälsa (MH)
Ansvarar för utbildning och forskning inom Institutionen för
hälsovetenskap och medicin samt för utbildning inom
Institutionen för läkarutbildning.

	

 	


Lärarutbildningsnämnden (LUN)
Ansvarar för lärarutbildning samt för utbildningsvetenskaplig
forskning.

FAKULTETSNÄMNDER OCH
LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN
Vid Örebro universitet finns tre fakultetsnämnder.
Fakultetsnämnderna utgör en del av universitetets
centrala ledning. De har ett särskilt kvalitetsansvar, och
har som uppgift att planera, stödja och följa upp den
vetenskapliga och pedagogiska verksamheten.

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.
Örebro universitet
Handelshögskolan Se område 653
Örebro universitet
Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Se område 108
Örebro universitet
Hälsovetenskap och medicin Se område 61
Örebro universitet	

 	

Juridik, psykologi och socialt arbete Se område 198
Örebro universitet	

 	

Institutionen för läkarutbildning Se område7957
Örebro universitet	

 	

Musikhögskolan Se område 78
Örebro universitet	

 	

Naturvetenskap och teknik Se område 62
Örebro universitet	

 	

Restaurang- och hotellhögskolan Se område 641+643

Härefter högskolor

Högskolan i Borås 17
501 90 BORÅS
Tfn: 033-435 40 00
E-post: registrator@hb.se
Webb: http://www.hb.se/
Om högskolan
Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i
Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter
studentens lärande i centru
Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och 700 anställda. I
samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning
och forskning av hög internationell kvalitet och med stor
samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett samlat campus
mitt i city. Läs mer om högskolans vision och mål.
Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt
starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De
båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina
respektive områden. Mer information om Textilhögskolan. Mer
information om Bibliotekshögskolan.
Utbildning som lockar
Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför
studenter från hela Sverige.
Högskolan erbjuder utbildningar inom:

	

 •	

Biblioteks- och informationsvetenskap
	

 •	

Ekonomi och IT
	

 •	

Pedagogik och lärarutbildningar
	

 •	

Teknik och ingenjörsutbildningar
	

 •	

Textil och mode
	

 •	

Vårdvetenskap
Läs mer om alla våra utbildningar.
Forskning som förändrar samhället
Högskolan i Borås har starka forskningsområden med hög
vetenskaplig nivå. Våra forskningsområden är:
	

 •	

Biblioteks- och informationsvetenskap
	

 •	

Handel och IT
	

 •	

Människan i vården
	

 •	

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
	

 •	

Resursåtervinning
	

 •	

Textil och mode.
Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva
forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och
informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode
(generell och konstnärlig).
Läs mer om högskolans forskning.

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive
Textilhögskolan)
Högskolan i Borås
Sektionen för design se 74
Högskolan i Borås
Sektionen för företagsekonomi och textilt management se 658
Högskolan i Borås
Sektionen för ingenjörsvetenskap se 62
Högskolan i Borås
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad se 66/68
Högskolan i Borås
Sektionen för textilteknologi se 62+66/68
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Högskolan i Borås
Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik se 61
Högskolan i Borås
Sektionen för arbetsliv och välfärd se 658
Högskolan i Borås
Sektionen för vårdvetenskap se 61+7951
Högskolan i Borås
Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa se 61

Akademi för bibliotek, informatik, pedagogik och IT (inklusive
Bibliotekshögskolan)
Högskolan i Borås
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap se 102
Högskolan i Borås
Sektionen för förskollärarutbildning se 7957
Högskolan i Borås
Sektionen för informationsteknologi se 62
Högskolan i Borås
Sektionen för lärarutbildningen se 7957
Högskolan i Borås
Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning se 7957

Högskolan Dalarna 18, 19
791 88 FALUN
Tfn: 023-77 80 00
E-post: registrator@du.se
Webb: http://www.du.se/
OM HÖGSKOLAN
Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två
campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal
program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till
arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800
anställda.
AKADEMIER
Det är på akademierna som Högskolans utbildning och forskning
bedrivs. På Högskolan Dalarna finns tre akademier med uppgift att
vårda och utveckla Högskolans ämnen.
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier
se 75/77+ 80+93/99+70+81+78+7914+90+2+7911+
HUVUDOMRÅDEN OCH ÄMNEN
Högskolan Dalarna
Afrikanska studier / African studies se 93/99

Högskolan Dalarna
Audiovisuella studier se 7914
Afrikanska studier
Arabiska
Bild
Bildproduktion
Engelska
Filosofi
Franska
Historia
Italienska
Japanska
Kinesiska
Kulturvetenskap
Litteraturvetenskap
Ljud- och musikproduktion
Medie- och kommunikationsvetenskap
Portugisiska
Religionsvetenskap
Ryska
Socialantropologi
Spanska
Svenska som andraspråk
Svenska språket
Tyska

Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
se 658+62+69+75/77+7914+90+70+51+33+34+63+66/68+31+643

Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
se 58+7957+91+796/799+54+57+ 7951+649+15+32+61

HUVUDOMRÅDEN OCH ÄMNEN

ÄMNEN OCH HUVUDOMRÅDEN

Arbetsvetenskap
Byggteknik
Datateknik
Elektroteknik
Energiteknik
Entreprenörskap och innovationsteknik
Fysik
Företagsekonomi
Grafisk teknologi
Industriell ekonomi
Informatik
Kemiteknik
Kulturgeografi
Maskinteknik
Matematik/tillämpad matematik
Materialteknik
Mikrodataanalys
Nationalekonomi
Personal och arbetsliv
Rättsvetenskap
Skog- och träteknik
Statistik
Turismvetenskap

Internationella relationer
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Biologi
Fysikdidaktik
Geografi
Idrotts- och hälsovetenskap
Kemi
Matematikdidaktik
Medicinsk vetenskap
Naturgeografi
Naturvetenskap
Omvårdnad
Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Psykologi
Samhällskunskap
Social omsorg
Socialt arbete
Sociologi
Statsvetenskap
Vårdvetenskap
Vårdvetenskap inr omvårdnad

Högskolan i Gävle 20
801 76 GÄVLE
Tfn: 026-64 85 00
E-post: registrator@hig.se
Webb: http://www.hig.se/
Om Högskolan i Gävle
Utbildning och forskning i naturskönt campus
Högskolan i Gävle har cirka 13 000 studenter och erbjuder ett 40-tal
utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 400 kurser finns
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 och 2012 erhöll Hälsofrämjande arbetsliv
också den rätten.
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.
Campus
Vårt campus på Kungsbäck i Gävle erbjuder en härlig studiemiljö
med alla utbildningar samlade på ett ställe. Ett kunskapens kvarter
bara några minuter från centrum.
Högskolan ligger naturskönt med Gavleån och Boulognerskogen som
närmaste grannar. De varsamt ombyggda regementskasernerna har
skapat ett samlat campus där det är nära mellan studenter, lärare och
forskare.
En högskola med regional förankring och ett kontaktnät över hela
världen.
Snabbfakta
	

 •	

Antal studenter: 13 000
	

 •	

Antal medarbetare: 650
	

 •	

Utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar: 40
	

 •	

Antal kurser: 400
OM HÖGSKOLAN
Verksamhetsidé och vision
Organisation
Verksamhet och resultat
Hållbar utveckling
Profiler inom utbildning och forskning
Akademisk högtid
Högskolans historia
Lokaler och campus
Arbeta hos oss
Kontakta oss

Undervisning och forskning

Högskolan i Halmstad 21

Högskolans organisation består av tre akademier, bibliotek, registratur
och arkiv samt gemensam förvaltning.

Box 823
301 18 HALMSTAD
Tfn: 035-16 71 00
E-post: registrator@hh.se
Webb: http://www.hh.se/

Akademier
Högskolan i GävleAkademin för hälsa och arbetsliv se 61+658
Högskolan i GävleAkademin för teknik och miljö se 62+71
Högskolan i Gävle-Akademin för utbildning och ekonomi se 7957+ 658
Bibliotek
Utbildnings- och forskningskansli

Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att
skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan
starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är
känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små
studentgrupper.
Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i
tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan
deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och
uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.
Aktuellt
Press & media
Besök oss
Kontakta oss
Högskolans historia	

	

Högskolan i siffror
Kris och säkerhet

Rektors krönika augusti 2015:
”En balans mellan olika intressen”

Högskolan i Halmstad har fyra akademier

Jobba hos oss

Högskolan i Halmstad
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap se 658+62
På Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns dessa
ämnesområden representerade. Samtidigt som dessa utvecklas inom
respektive ämne, pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl
utbildning och forskning som genom samverkan med omgivande
samhälle.

Ledning, styrning och organisation
Högskolepedagogiskt centrum
Halmstad University Press
Högskolans förändringsarbete 2012–2014
Högskolans ledning, styrning och organisation
Högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. Styrelsens ansvar
definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen .
Rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under
styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar
för forskning. Vicerektor har särskilt ansvar för
grundutbildningen. Verksamhetsstödet leds av högskoledirektören.
Utbildning och forskning vid Högskolan i Halmstad är organiserad i
fyra akademier. Den kollegialt sammansatta forsknings- och
utbildningsnämnden ansvarar för och beslutar om frågor som rör
forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Därtill finns ett
antal rådgivande organ.
För dig som vill veta mer om Högskolan i Halmstad och vår
verksamhet, finns flera vägar till mer information på vår webbplats:
utbildning, forskning, samverkan.

Högskolan i Halmstad
Akademin för lärande, humaniora och samhälle se 7957+ (108 se
nedan)
Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedriver
grundutbildning, fortbildning, forskning, och regional och
internationell samverkan inom lärarutbildning, humaniora och
samhällsvetenskap.
Högskolan i Halmstad
Akademin för hälsa och välfärd se 61+7951
Akademin för hälsa och välfärd bedriver utbildning, forskning och
samverkan inom stora vetenskapliga fält såsom beteendevetenskap,
samhällsvetenskap och vård.
Högskolan i Halmstad
Akademin för informationsteknologi se 62
Akademin för informationsteknologi bedriver utbildning, forskning
och samverkan inom datorteknik, datalogi, datakommunikation,
elektroteknik, bildanalys, mekatronik, fotonik, realtidssystem,
signalanalys, fysik, intelligenta system, matematik och informatik.

Utbildning på Akademin för lärande, humaniora och
samhälleAkademins program inom grundutbildning är
Förskollärarutbildningen, Grundlärarutbildningen åk F–3 och 4–
6, Ämneslärarutbildningen åk 7–9 och
gymnasielärarutbildningen. Vi har också ett Kulturprogram,
Språkvetarprogram, program i Samhällsanalys och
kommunikation, samt ett program i Hållbar turismutveckling.
Vidare har vi påbyggnadsprogram inom lärarutbildning och
statsvetenskap liksom ett stort antal fristående kurser inom
främst humaniora. Vi erbjuder även fortbildning för
yrkesverksamma lärare.

» Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare
gymnasieskolan 90 hp
Kurser
» Fristående kurser inom lärande
» Uppdragsutbildning och lärarfortbildning
Högskolan i Halmstad
HUMANIORA
Program
Högskolan i Halmstad
Hållbar turismutveckling 120 hp se 643

Högskolan i Halmstad
LÄRANDE se 7957

Högskolan i Halmstad
Kulturprogrammet 180 hp se 70

Program

Högskolan i Halmstad
Språkvetarprogrammet – inriktning textbearbetning 180 hp se 80

» Förskollärarutbildning 210 hp
» Grundlärarutbildning (åk F-3) 240 hp
» Grundlärarutbildning (åk 4-6) 240 hp
» Ämneslärarutbildning (åk 7-9) 240/270 hp
» Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) – engelska samt ett av
ämnena historia - religionskunskap 300 hp» Ämneslärarutbildning
(gymnasieskolan) – naturkunskap samt ett av ämnena engelska matematik 300 hp
» Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) – samhällskunskap samt ett
av ämnena historia - religionskunskap 300 hp
» Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) – svenska samt ett av
ämnena engelska - historia - religionskunskap 300 hp
» Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare åk 7-9,
90 hp

Kurser
Fristående kurser inom humaniora
Högskolan i Halmstad
SAMHÄLLE
Program
Högskolan i Halmstad
Samhällsanalys och kommunikation 180 hp se 108
Högskolan i Halmstad
Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp se 32

Högskolan i Jönköping (enskild) 22

Stiftelsehögskola

Box 1026
551 11 JÖNKÖPING
Tfn: 036-10 10 00
E-post: info@ju.se
Webb: http://www.ju.se/

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda
examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Högskolan är
organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen
Jönköping University som moderorganisation och fem helägda
dotterbolag.

Om oss

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 uppdragsforskning.
Verksamheten präglas av internationalisering, entreprenörsanda och
samverkan med näringsliv och samhälle.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med fyra olika
fackhögskolor:
Högskolan i Jönköping
Hälsohögskolan, se 61
Högskolan i Jönköping
Högskolan för lärande och kommunikation, se 7957+ 7914+90
Högskolan i Jönköping
Jönköping International Business School se 658
Högskolan i Jönköping
Tekniska Högskolan. se 62

Jönköping University har ca 10 000 studenter varav
1 500 internationella. Högskolan är en av de främsta inom
internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det
gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.

Jönköping University i siffror
Varifrån kommer våra inresande studenter?
	

◦	

 EU-länderna
	

◦	

 Asien
	

◦	

 Nordamerika
	

◦	

 Övriga länder
Utbildning och forskning
Utbildning, forskning och uppdragsverksamhet bedrivs genom fyra
fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och
kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska
Högskolan. Högskoleservice är koncernens servicebolag som också
ansvarar för högskolans forskningsbibliotek. Forskningen vid
Jönköping University bedrivs både inom forskningsmiljöer som ofta
är kopplade till ämnen, och inom centrumbildningar vars syfte är att
fokusera på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde. Högskolan

har en medveten satsning på tvärvetenskaplig forskning och ett nära
samarbete med näringsliv och samhälle.
Forskarutbildning
Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom
vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får
högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom
examensområdet Industriell produktframtagning. Vid högskolan finns
sammanlagt ca 180 doktorander.

Högskolan Kristianstad 23
291 88 KRISTIANSTAD
Tfn: 044-20 30 00
E-post: info@hkr.se
Webb: http://www.hkr.se/
Om HKR
Vi är en populär högskola i södra Sverige, hos oss finns några av
landets bästa utbildningar som leder till jobb. Hos oss har du nära
kontakt med dina lärare. Du försvinner inte i mängden. En liten men
samtidigt stor högskola. Vi har 13000 studenter, 48 program, 400
kurser allt på ett campus.
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.
Våra utbildningar är utsedda till några av landets bästa
Flera av våra utbildningar har klarat sig väldigt bra i
Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Hittills har
Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet,
Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått
högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet. Även flera av våra
andra utbildningar har fått bra betyg i utvärderingarna.

	

 •	

 Läs mer om våra utbildningar.
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
Våra studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet.
Vårt mål är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Det
gör vi genom att ha minst fem veckor verksamhetsförlagd utbildning,
en form av praktik i alla utbildningar på grundnivå. På så sätt får du
möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.
Studera var du vill
HKR har 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 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.
	

 •	

 Läs mer om vår bostadsgaranti.
Välkommen till HKR!
Utbildningsverksamhet
Högskolans utbildningsverksamhet är indelad i två sektioner:
	

 •	

	

 •	


Sektionen för hälsa och samhälle (HS)
Sektionen för lärande och miljö (LM) se 7957

Sektionen för hälsa och samhälle
Vid Sektionen för hälsa och samhälle bedrivs forskning och
utbildning inom ett brett fält av områden:
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•	
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•	
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•	


Arbetsliv: Organisation, personal och ledarskap se 658
Datavetenskap se 75/77
Ekonomi se 658
Folkhälsovetenskap se 61+7951
Hälsovetenskap se 61
Informatik och webbdesign
Omvårdnad se 61+649+7951
Oral hälsa se 61
Sociologi och kriminologi se 79+7955

Sektionens utbildningsprogram
	

 •	

 Bachelor in Computer Science and Engineering
	

 •	

 Bachelor in Software Development
	

 •	

 Datasystemutvecklingsprogrammet
	

 •	

 Digital design
	

 •	

 Ekonomprogrammet
	

 •	

 Folkhälsopedagogiskt program
	

 •	

 Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda
system
	

 •	

 Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors
introduktion, inriktning inbyggda system
	

 •	

 IT-driftteknikerprogrammet
	

 •	

 Leanprogrammet
	

 •	

 Magisterprogram – bank och finans
	

 •	

 Magisterprogram – internationellt företagande och
marknadsföring
	

 •	

 Magisterprogram – redovisning och revision
	

 •	

 Magisterprogrammet i inbyggda system
	

 •	

 Masterprogram Integrerad hälsovetenskap
	

 •	

 Personal- och arbetslivsprogrammet
	

 •	

 Sjuksköterskeprogrammet
	

 •	

 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot
distriktssköterska
	

 •	

 Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning medicinsk vård
	

 •	

 Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre
	

 •	

 Tandhygienistprogrammet

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 respektive länk.
	

 •	

	

 •	
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Lärarutbildningar
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald,
kommunikation och samhälle
Biologprogrammet med inriktning cellbiologi
Biomedicinska analytikerprogrammet
Landskapsvetarprogrammet
Gastronomiprogrammet
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet
Kandidatprogram i miljöteknik - strategisk resursanvändning
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle
Specialpedagogiskt program
Speciallärarprogrammet
Masterprogram i utbildningsvetenskap
Magisterprogram i psykologi
Magisterprogram i vattenvård
Magisterprogram i engelska
Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning
Mat- och måltidskunskap
Pedagogik (endast fristående kurser)
Psykologi (fristående kurser)
Fortbildning/skolutveckling - Regionalt utvecklingscentrum
(RUCK)

Utbildningar Program
	

 	

Högskolan Kristianstad Biologprogrammet med inriktning biologisk
mångfald, kommunikation och samhälle (vt2016) se 58
	

 	

	

 	

Högskolan Kristianstad Biologprogrammet med inriktning
cellbiologi (vt2016) se 57
	

 	

	

 	

Högskolan Kristianstad Biomedicinska analytikerprogrammet
(vt2016) se 61
	

 	

Högskolan Kristianstad Grundlärarutbildning med inriktning mot
arbete i grundskolans årskurs 4-6 (vt2016) se 7957
	

 	

	

 	

Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet (vt2016) se 71
	

 	

	

 	

Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet (vt2016) se 61

Forskning se 7957
Forskning ämnesvis
Vid Högskolan Kristianstad bedrivs forskning inom många olika
ämnen. Nedan listas ämnena i bokstavsordning.
A
Högskolan Kristianstad Astronomi se även 52
B
Högskolan Kristianstad Barn- och ungdomslitteratur 81
Högskolan Kristianstad Biologi 57
Högskolan Kristianstad Biomedicin 61
D
Högskolan Kristianstad Datalogi 62
Högskolan Kristianstad Didaktik 7957
E
Högskolan Kristianstad Ekologi 57
Högskolan Kristianstad Ekonomi 657+658
Högskolan Kristianstad Elektronik 62
Högskolan Kristianstad Engelska 80
F
Högskolan Kristianstad Folkhälsovetenskap 61+7951
Högskolan Kristianstad Fysik 53
G
Högskolan Kristianstad Geografi 91
Högskolan Kristianstad Geovetenskap 55
H
Högskolan Kristianstad Historia 93/99
I
Högskolan Kristianstad Informatik 659+7914+90

J
Högskolan Kristianstad Juridik 34
K
Högskolan Kristianstad Kemi 54
Högskolan Kristianstad Kriminologi 7955
L
Högskolan Kristianstad Landskapsvetenskap 55+57+71
Högskolan Kristianstad Litteraturvetenskap 81
M
Högskolan Kristianstad Mat- och måltidskunskap 641/642
Högskolan Kristianstad Matematik 51
Högskolan Kristianstad Matematikämnets didaktik 51+7957
Högskolan Kristianstad Miljöteknik 5+57+71
N
Högskolan Kristianstad Naturvetenskapliga ämnenas didaktik 7957
O
Högskolan Kristianstad Omvårdnad 61+ 649+7951
Högskolan Kristianstad Oral hälsa 61
P
Högskolan Kristianstad Pedagogik 7957
Högskolan Kristianstad Personal- och arbetslivsvetenskap 658
Högskolan Kristianstad Psykologi 15
S
Högskolan Kristianstad Sociologi 79
Högskolan Kristianstad Svenska 80

Högskolan i Skövde 24
Box 408
541 28 SKÖVDE
Tfn: 0500-44 80 00
E-post: registrator@his.se
Webb: http://www.his.se/
Om oss
Om Högskolan
Vi är en modern högskol+71a som präglas av en öppen och
välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt
konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.
Förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig
forskning
Som en relativt ung högskola håller vi hög kvalitet i linje med de mer
kända universiteten. I den nationella kvalitetsutvärderingen som
Universitetskanslersämbetet genomförde 2011 – 2014 är Högskolan i
Skövde på sjunde plats. Detta kan härledas till vårt metodiska och
beslutsamma arbete för att erbjuda kurser av hög kvalitet som ger
både kunskap och anställningsbarhet. Några av våra program är unika
specialiseringar, medan andra har tvärvetenskaplig bredd.
Högskolan i Skövde är en av de mest specialiserade i Sverige. Vi
bedriver forskning inom fem specialiseringar: Informationsteknologi,
Systembiologi, Virtuella system, Hälsa och lärande samt Framtidens
företagande. Genom att koncentrera vår kraft erbjuder vi våra partners

inom arbetslivet, akademi och samhället i stort en specialiserad,
konkurrenskraftig forskning och mycket kompetenta forskare.
Forskningen vid Högskolan i Skövde håller hög kvalitet enligt
Assessment of Research and Co-production 2013. Vår forskning
genererar viktiga samhällslösningar, exempel på det är; mjukvara för
bilkraschsimulatorer; utvecklade dataspel för hälsoindustrin; plantor
som kan absorbera arsenik för att rena jorden och rädda liv; KRAFTgivande samtal som gör det lättare för äldre att hantera smärta samt
hur små och medelstora företag kan arbeta med internationalisering
som konkurrenskraft.
Modern och välkomnande miljö
Högskolan i Skövde har ett vackert och grönt campusområde som ger
en naturlig mötesplats för studenter, personal och besökare. Här finns
restauranger med ett stort urval och biblioteket med välrustade
lokaler. Campusområdet har högteknologiska lokaler, som skapar en
stimulerande och kreativ miljö för både studenter och anställda.
Atmosfären uppmuntrar också enkla kontaktvägar mellan studenter
och deras lärare.

Högskolan i Skövde är en attraktiv partner för samarbete med
världsföretag. Vi är till exempel en av Volvo:s fem Preferred Research
Partner i världen och vi har samarbetsprojekt med Astra Zeneca och
Microsoft.
Genom vårt samarbete med internationella och lokala företag samt
offentlig sektor, i till exempel mentorprogram, advisory boards,
gästlärare, examensarbeten och jobbmässor får våra studenter
värdefulla kontakter för framtiden och förbereder dem för deras
kommande karriärer.
Gothia Science Park
En viktigt samarbetspartner för oss är teknik- och innovationsparken
Gothia Science Park som har lokaler i nära anslutning till Högskolan i
Skövde. Teknik- och innovationsparken rymmer idag ett 70-tal företag
och organisationer, allt från start-ups inom dataspel till spetsföretag
inom produktutveckling.
Målen för Gothia Science Park är att:

På Högskolan i Skövde är beslutsprocessen transparent och den
engagerar studenter och Studentkårsrepresentanter i flera
beslutsforum. För att optimera studentlivet i Skövde arrangerar
Studentkåren såväl idrottsaktiviteter som sociala tillställningar för
sina medlemmar. Kårhuset och de flesta studentbostäder ligger på
gångavstånd från campus.
Nära samarbete med arbetslivet

	

 •	

	

 •	


entreprenörer startar och utvecklar tillväxtföretag.
studenter från Högskolan i Skövde tar jobb i företagen i
innovationsmiljön.
	

 •	

forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan
näringsliv, offentliga aktörer och akademi tar form och startas
Gothia Science Park erbjuder en mix av kontors- och mötesmiljöer
som i kombination med aktiviteter för idégenerering, innovation och
samverkan skapar möjligheter för både företag och individer att växa.

Institutioner
Högskolans operativa verksamhet är organiserad i fem institutioner
där man bedriver forskning och utbildning. Varje institution leds av en
prefekt.

Högskolan Väst 25

Högskolan i Skövde
Institutionen för biovetenskap se 5 + 57

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.

Högskolan i Skövde
Institutionen för handel och företagande se 653+ 658
Högskolan i Skövde
Institutionen för hälsa och lärande se 61+7957
Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi se 62
Högskolan i Skövde
Institutionen för ingenjörsvetenskap se 62

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

Attraktiv och modern studiemiljö
Högskolan Väst har cirka 12 000 studenter och 575 anställda. Vårt
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, vårdoch hälsovetenskap och humaniora. Högskolan Västs prioriterade
forskningsområden är Arbetsintegrerat lärande, Barn- och
ungdomsvetenskap och Produktionsteknik.
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 arbetsintegrerat
lärande.

Organisation
Högskolan består av fyra institutioner, en enhet för bibliotek och
en gemensam förvaltning. Chef över hela myndigheten är rektor,
Kerstin Norén.
Här ser du bilden i större format
Läs mer om högskolans organisation
	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	


Högskolans styrelse
Rektor och Prorektor
Högskoledirektör
Rektorsfunktionen
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN)
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN)
Anställningsnämnden

Högskolan Väst
Institutionen för ekonomi och IT se 658+62
Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle
se 7957+ 79+ 80+ 15
Högskolan Väst
Avdelningen för socialpedagogik och sociologi
Högskolan Väst
Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk
Högskolan Väst
Avdelningen för psykologi och organisationsstudier
Högskolan Väst
Institutionen för hälsovetenskap se 61
Högskolan Väst
Institutionen för ingenjörsvetenskap se 62
	

 	

	

 	


Förvaltning
Bibliotek

Malmö högskola 26
205 06 MALMÖ
Tfn: 040-665 70 00
E-post: info@mah.se
Webb: http://www.mah.se/
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.

Vår forskning står sig väl i konkurrens, såväl nationellt som
internationellt. Förmågan att attrahera externa forskningsbidrag är god
och den vetenskapliga produktionen ökar. Våra forskningsinriktningar
finns inom nästan hela det vetenskapliga spektrumet. Forskningen har
en flervetenskaplig prägel där olika discipliner förenas inom
vetenskapliga områden, till exempel teknik med samhällsvetenskap.
Malmö högskola har idag egna examensrättigheter i forskarutbildning
i nästan hela verksamheten.
Våra forskare kombinerar sin forskning med samarbete på bred front
med näringsliv och offentlig sektor. Många av våra utbildningar
innehåller verksamhetsförlagd utbildning, ”praktik”, och
projektarbeten som genomförs i samarbete med olika aktörer och
framtida arbetsgivare i samhället.

Malmö högskola skapades sommaren 1998. På drygt ett decennium
har vårt lärosäte vuxit till att bli landets största högskola med 1800
anställda och drygt 24 000 studenter per år. Vår högskola
kännetecknas i dag bland annat av öppen och inkluderande atmosfär,
internationell miljö samt moderna studieformer och fleretenskaplig
utbildning och forskning.

Malmö högskola profilerar sig genom ett nära samarbete med det
omgivande samhället. Vi har satt vår prägel på och vi är en aktiv part
i både Malmö, Skåne och Öresundsregionen. Samarbetspartners i
Malmö, regionen och internationellt är på samma gång nödvändiga
för att vi som lärosäte ska kunna medverka till kunskap och forskning
som bidrar till ett hållbart samhälle och en värld som tar ansvar.

Våra utbildningar attraherar många studenter. Många vill studera i
centrala Malmö, på en högskola där nära kontakt med lärare är möjlig.
Malmö högskola har en heterogen studentgrupp där många studenter
är den första i sin familj som studerar vidare. Högskolan rekryterar
idag nationellt och lockar ungdomar i Malmö, andra delar av Skåne
och resten av Sverige men också studenter runtom i världen.

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.

Vi på Malmö högskola strävar efter att det ska vara korta avstånd
mellan såväl student och lärare, utbildning och forskning som vår
verksamhet och det omgivande samhället.

Styrkan och attraktionskraften i Malmö högskola ligger i att vi är ett
ungt och framåtsyftande lärosäte som präglas av öppenhet, mångfald,
kreativitet och ett stort samhällsengagemang.

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.

Malmö högskolas styrning
I Sverige är staten ansvarig för den verksamhet som bedrivs vid
högskolor och universitet. Riksdag och regering bestämmer vilka
regler som ska gälla och hur resurserna ska fördelas.

Läs vår verksamhetsberättelse.
Du kan läsa mer om Malmö högskola i broschyren En ung och
nyfiken högskola.

Högskolor är offentliga myndigheter som lyder under
offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i
Högskoleförordningen

Visste du att...
Malmö högskola är det lärosäte i landet som har största andelen
kvinnliga professorer.

Organisationsplan Mah
Malmö högskolas strategiska plattform
Strategiska satsningar för utbildning, forskning och samverkan
2014-2016

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
Publikationer och tidskrifter
Hälsa och samhälle
Lärande och samhälle
Kultur och samhälle
Odontologiska fakulteten
Teknik och samhälle
Bibliotek
Gemensamt verksamhetsstöd

Fakulteter
Malmö högskola
Hälsa och samhälle se 61
Malmö högskola
Lärande och samhälle se 7957
Malmö högskola
Kultur och samhälle se 70
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten se 61
Malmö högskola
Teknik och samhälle se 62

Mälardalens högskola 27, 28

Utbildning som leder till jobb

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

MDH erbjuder 52 program och 1000 kurser inom fyra
utbildningsområden; lärarutbildningar, teknikutbildningar, hälso- och
välfärdsutbildningar och ekonomiutbildningar.

MDH - den samverkande högskolan

Nytt campus Eskilstuna

MDH är en av Sveriges större högskolor, med 14 000 studenter, 73
professorer och 900 anställda. MDH kännetecknas av nära samarbeten
med företag och offentlig sektor i regionen, vilket gör våra
utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på
arbetsmarknaden.

För att skapa ett mer flexibelt och modernt campus där all verksamhet
samlas på ett ställe, bygger MDH - tillsammans med Eskilstuna
kommun - ett nytt campus i citykärnan. Det nya campuset beräknas
stå klart 2018.

Forskning för värde och nytta

MDH:s organisation

MDH fokuserar på forskning som genererar lösningar och genom
samverkan med det omgivande samhället skapas värde och nytta,
regionalt, nationellt och internationellt.

MDH är en statlig myndighet, direkt underställd regeringen.
Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen.
Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Forskning för värde och nytta

MDH:s organisationsschema (pdf 13 kB)

Samverkan - i allt vi gör

Akademier

MDH:s vision är att vara: Ett starkt MDH - den samproducerande
högskolan. Med närmare 40 år av nära samverkan med det
omgivande samhället har högskolan en unik erfarenhet och hög
kompetens.

Mälardalens högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Samverka med MDH

Våra utbildningar

Nytt campus Eskilstuna

Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område –
från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till
energi-, miljö- och byggnadsteknik.
Till akademin EST:s webbplats se 658+ 62

Mälardalens högskola
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)
På akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) bedrivs forskning och
utbildning inriktad mot yrken inom hälsa, vård och välfärd.
Vid akademin utbildas sjuksköterskor, sjukgymnaster, folkhälsovetare
och socionomer. Dessutom ger vi utbildningar på avancerad nivå till
barnmorska, flera specialistutbildningar för sjuksköterskor,
magisterutbildning i utvärdering samt ett internationellt, ettårigt
masterprogram: Master's Programme in Health and Care.
Till akademin HVV:s webbplats se 61+ 7951
Mälardalens högskola
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats se 62+ 658+ 659+ 74+75/77+
7914+90
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk,
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik,
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats se 15+ 50+70+ 78+80+81
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Om Södertörns högskola

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

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, 19 minuter
med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna
och vackra campusområde.

Om Södertörns högskola

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva
och ofta unika utbildningar. Högskolan har 11 000 studenter och
erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning
bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och
naturvetenskap. Vi erbjuder även polisutbildning samt lärarutbildning
med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen
finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.
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Organisation
Strategier och kvalitet
Fakta om högskolan
Här finns vi
Jobba hos oss
Personal
Organisationen vid Södertörns högskola
Södertörns högskola organiseras utifrån fyra institutioner med
ansvar för utbildning och forskning. Högskolestyrelsen är
lärosätets högsta beslutande organ där också högskolans rektor
ingår. Högskolan har en fakultetsnämnd med övergripande
ansvar för kvalitet och ett bibliotek organiserat direkt under
rektor. Den gemensamma förvaltningen leds av
förvaltningschefen och bistår i huvudsak med administrativt stöd
åt den övriga organisationen.

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, prorektor Sören Jansson, prorektor Nils Ekedahl och
förvaltningschef Hans Andersson som ansvarar för förvaltningen.
Råd och kommittéer tillsätts av rektor och är rådgivande och
beredande i frågor som är högskoleövergripande.
Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola har bland annat i uppgift
att granska och upprätthålla kvaliteten i utbildningen samt planera och
samordna grundutbildningen.
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.

Institutioner vid Södertörns högskola
	

 	

Institutionen för historia och samtidsstudier
	

 	

Institutionen för kultur och lärande
	

 	

Institutionen för samhällsvetenskaper
	

 	

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Dessutom finns två högskolegemensamma utbildningar,
Lärarutbildningen och Polisutbildningen. Lärarutbildningen och
Polisutbildningen är organisatoriskt placerade under rektor och leds
av varsin akademisk ledare. Utbildningarna bemannas av lärare från
institutionerna. Lärare med polisiär kompetens är anställda vid
Polismyndigheten och arbetsleds av den akademiska ledaren.
Polisutbildningen bedrivs på uppdrag av Polismyndigheten.
Administrationen av Lärarutbildningen och Polisutbildningen sköts av
Programkansliet för professionsutbildningar (se under "Gemensamma
förvaltningen" nedan).
Biblioteket
Högskolebiblioteket är ett offentligt bibliotek som också förser
högskolans alla undervisnings- och forskningsområden med
informationsresurser. Biblioteket jobbar utifrån ett efterfrågestyrt
förvärv vilket innebär att en betydande del av samlingarna byggs upp
av resurser som lärare, forskare och studenter lämnat inköpsförslag
på. Biblioteket ingår även i den publikationsverksamhet som bedrivs
vid högskolan.
Gemensamma förvaltningen
Den gemensamma förvaltningen består av nedan följande avdelningar
med ansvar för högskoleövergripande frågor. Chef för den

gemensamma förvaltningen är förvaltningschefen. Varje avdelning
leds av en avdelningschef.

Ämnen och centrumbildningar har egna webbsidor som finns länkade
under respektive institution.

	

 	

Avdelningen för IT och teknik
	

 	

Avdelningen för ledningsstöd
	

 	

Ekonomiavdelningen
	

 	

Fastighetsavdelningen
	

 	

Kommunikationsavdelningen
	

 	

Personalavdelningen
	

 	

Programkansliet för professionsutbildningar
	

 	

Studentavdelningen
	

 	

Utbildnings- och forskningskansliet
Organisationsschema
Organisationsschema uppdaterat 28 september 2015:

Södertörns högskolas fyra institutioner:

Organisationschema för Södertörns högskola [pdf-fil, 125 kB]
Institutioner
Högskolans institutioner ansvarar för att genomföra utbildning
och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet
inklusive för 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. Prefektskapet omfattar tre år med möjlighet till
förlängning. Prefekten är direkt underställd rektor.
Lärarutbildningen har en egen föreståndare och administration, medan
lärarna är kontrakterade från institutioner vid högskolan.

Södertörns högskola
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap,
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet
se 52+101+7911+93/99+109+2.
Södertörns högskola
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap. se
70+7957+80+103+109+11/19+7911+ 75/77
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Se 5+71+62+643+58+7957+641/642+ 91

Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
se 658+90+33+34´+15+7951+79+32

Systemet med mänskliga verksamheter,
med inlägg från Universitet och högskolor

1. Psykologiska och filosofiska
verksamheter.
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW 1 Psykologiska och filosofiska
verksamheter.

SW 10 Samlade kunskaper och
övergripande värderingar

SW . 101 Bibliografiska verksamheter.
Arkiv.
Uppsala universitet
Institutionen för ABM
Södertörns högskola
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap,
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

SW . 102 Biblioteksverksamheter.
Databaser. Internetsökning
Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.
Uppsala universitet
Institutionen för ABM
Högskolan i Borås
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

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.
Karlstads universitet
Samhällskunskap 108
Linköpings universitet
Centrum för människa, teknik, samhälle (CMTS) 108
Mittuniversitetet
Samhällsvetenskap (SHV) 108
Örebro universitet
Samhällskunskap
Högskolan i Halmstad
Samhällsanalys och kommunikation 180 hp

Göteborgs universitet
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
Den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet består av 6
institutioner. som bedriver utbildning och forskning.
Vill du läsa mer om institutionerna följer du länkarna till respektive
institutions egna sidor.
Göteborgs universitet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
se 11-19 och 80
Göteborgs universitet
Institutionen för historiska studier se 93-99

Fakulteter od som gäller humaniora,
samhällsvetenskap o d placeras till en
början på område 108.

Göteborgs universitet
Institutionen för kulturvetenskaper se 70
Göteborgs universitet
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion se 109+2+81
Göteborgs universitet
Institutionen för språk och litteraturer se 80+81
Göteborgs universitet
Institutionen för svenska språket se 80

Göteborgs universitet
Konstnärliga fakulteten

Göteborgs universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Box 141, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Besöksadress: Storgatan 43
E-post: information@konst.gu.se
Webbsida: www.konst.gu.se

Box 720, 405 30 Göteborg
Tel: 46 (0)31-786 00 00
Fax: 46 (0)31-786 19 40
Besöksadress: Sprängkullsgatan 21
E-post: registratorsfn@samfak.gu.se
Webbsida: www.samfak.gu.se

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är nordens
största konstnärliga fakultet.
Fakultetens tre institutioner har en internationellt sett unik bredd av
utbildningar och verksamheter, inkluderande konstnärligt
utvecklingsarbete och konstnärlig forskning. De tre institutionerna är:
Göteborgs universitet
Akademin Valand se 75-77
Göteborgs universitet
HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk se 74
Göteborgs universitet
Högskolan för scen och musik se 78+ 792

Institutioner och enheter vid fakulteten:
Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Göteborgs universitet
Institutionen för globala studier se 91+93-99
Göteborgs universitet
SOM-institutet se 31
Göteborgs universitet
Förvaltningshögskolan se 6520
Göteborgs universitet
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation se 90
Göteborgs universitet
Psykologiska institutionen se 15
Göteborgs universitet Institutionen för socialt arbete se 7951

Göteborgs universitet
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap se 79+658
Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen se 32

Karlstads universitet
Institutionen för konstnärliga studier
Musikhögskolan Ingesund (musiklärare/musik), dans, konst- och
bildgestaltning , musik- och ljudproduktion
Institutionen för konstnärliga studier består av
Dans
Karlstads universitet se 792
Karlstads universitet
Konst- och bildgestaltning se 75-77
Karlstads universitet
Musik- och ljudproduktion se 78
Karlstads universitet
Musikhögskolan Ingesund (musiklärare/musik) se 78

Karlstads universitet
Institutionen för samhälls- och
kulturvetenskap
Historia, kulturstudier, religion, samhällskunskap, statsvetenskap
Institutionens ämnen:
Karlstads universitet
Historia se 93-99

Linköpings universitet
Filosofiska fakulteten
Institutioner och centra
Vid Linköpings universitet finns sammanlagt 14 institutioner, 8 av
dessa är verksamma inom Filosofiska fakulteten. En och samma
institution kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera
fakulteter. Här är det institutionernas verksamhet inom filosofisk
fakultet som presenteras.
Institutioner

Karlstads universitet
Kulturstudier se 70

Linköpings universitet

Karlstads universitet
Religionsvetenskap se 2

Linköpings universitet

Karlstads universitet
Samhällskunskap se 108

Linköpings universitet

Karlstads universitet
Statsvetenskap se 32

Linköpings universitet

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) se 7957

Institutionen för datavetenskap (IDA) se 62

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)se 658

Institutionen för medicin och hälsa (IMH) se 61
Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) se 70+ 90

Linköpings universitet

Linköpings universitet

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
se 70+7911

Centrum för människa, teknik, samhälle (CMTS) se 108
Linköpings universitet

Linköpings universitet

Centrum för tillämpad etik (CTE) se 17

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) se 7951
Linköpings universitet
Institutionen för tema (Tema) se 7951
Centra
Linköpings universitet
Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) se 70
Linköpings universitet Linköpings universitet Centrum för
klimatpolitisk forskning se 71
Linköpings universitet
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) se 6520
Linköpings universitet
Centrum för lokalhistoria se 91
Linköpings universitet
Centrum för miljö och utomhuspedagogik se 71+79

Linköpings universitet Forum för genusvetenskap och
jämställdhet se 7911
Linköpings universitet Institutet för handikappvetenskap (IHV)
se 61

Linnéuniversitetet
Fakulteten för konst och humaniora
En kreativ mötesplats
Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem
fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell
kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som
präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och
studenter.
Här studerar ca 3 300 helårstudenter. Vi erbjuder 10
utbildningsprogram på grundnivå inom områdena design, konst och
musik, kultur och samhällsvetenskap samt språk, kommunikation och
journalistik. I utbudet finns också ca 500 fristående kurser, 3
magisterutbildningar och 3 mastersutbildningar.
Fakulteten för konst och humaniora är till största delen lokaliserad i
Kalmar och Växjö men några av våra utbildningar finns i Pukeberg,
Nybro.
Institutioner och ämnen
Fakulteten för konst och humaniora omfattar följande institutioner
och ämnen:
Linnéuniversitetet
Institutionen för design (DE) se 74
Linnéuniversitetet
Institutionen för film och litteratur (IFL)
Ämnen: filmvetenskap, littraturvetenskap och kreativt skrivandese
7914+81

Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap. se 56+ 102+ 90+93/99 + 109+18/19+70+2
Linnéuniversitetet
Institutionen för medier och journalistik (MJ)
Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och
journalistik se 7914+90
Linnéuniversitetet
Institutionen för musik och bild (MB)
Ämnen: bild, drama, konst- och bildvetenskap, musik och
musikvetenskap se 75/77+ 78
Linnéuniversitetet
Institutionen för språk (SPR)
Ämnen: engelska, franska, japanska, kinesiska, latin, spanska och
tyska se 80
Linnéuniversitetet
Institutionen för svenska språket (SV)
Ämnen: svenska språket och svenska som andraspråk se 80
Linnéuniversitetet
Fortbildning för journalister (Fojo) se 90

Linnéuniversitetet
Fakulteten för samhällsvetenskap
Fakulteten för samhällsvetenskap

Linnéuniversitetet
Institutionen för pedagogik
Ämnen: Pedagogik, Behandlingspedagogik och Specialpedagogik
se7957

Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem
fakulteter. Vi är ungefär 400 anställda och har cirka 3500 studenter i
Växjö och Kalmar.

Linnéuniversitetet
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier
se 79+ 7911+6525

Våra studenter erbjuds ett brett samhällsvetenskapligt utbud. Eftersom
internationalisering är ett uttalat mål hos oss ger samtliga program
möjlighet till utlandsstudier. Dessutom erbjuder vi forskarutbildning
inom sociologi, statsvetenskap, pedagogik och socialt arbete.

Linnéuniversitetet
Institutionen för socialt arbete
Ämnen: Socialt arbete och socialpsykologi se 7951+15

Målsättningen med samtliga utbildningar är att studenterna ska stå väl
rustade för en föränderlig arbetsmarknad. Nationellt och
internationellt i såväl offentlig som privat verksamhet.

Linnéuniversitetet
Institutionen för statsvetenskap
Ämnen: Statsvetenskap se 32

Institutioner och ämnen
Fakulteten för samhällsvetenskap är mångfacetterad och spänner
över flera ämnesområden. Våra nio ämnen, fördelade på sex
institutioner, utforskar allt från brott och konflikter till politik,
mänskliga relationer, behandlingspedagogik och idrott.
Linnéuniversitetet
Institutionen för idrottsvetenskap
Ämnen: Idrottsvetenskap se 796-799

Linnéuniversitetet
Institutionen för utbildningsvetenskap
Ämnen: Pedagogik och utbildningsvetenskap se 7957

Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Kontaktinformation Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats
Institutioner inom de humanistiska och teologiska fakulteterna
Inom humaniora och teologi bedrivs utbildning och forskning vid åtta
institutioner. Institutionen för kommunikation och medier
är gemensam med Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Lärarutbildningen ligger vid Institutionen för utbildningsvetenskap på
Campus Helsingborg.
Lunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia se 56
Lunds universitet
Filosofiska institutionen
Välkommen till Filosofiska institutionen. Vid institutionen bedrivs
forskning och utbildning i fyra ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk
filosofi, teoretisk filosofi och vetenskaplig grundkurs. Institutionen har
cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger mitt i Lundagård
i universitetets äldsta hus Kungshuset. se 11/19 +109
Lunds universitet
Historiska institutionen se 93/99
Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper se 70

Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum (SOL) se 80+81
Lunds universitet
Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) se 2
Lunds universitet
Institutionen för utbildningsvetenskap se 7957
Lunds universitet
Institutionen för kommunikation och medier (KoM) se 7914+90

Lunds universitet
Konstnärliga fakulteten
Kontaktinformation Konstnärliga fakulteten
Konstnärliga fakultetens webbplats
Om fakulteten
Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en fakultet inom Lunds
universitet och innehåller Konsthögskolan i Malmö, Musikhögskolan
i Malmö och Teaterhögskolan i Malmö. Dessa tre konstnärliga
högskolor har sina egna profiler, men samverkar också i många
avseenden under fakultetens ledning och samordning.
Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika
aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och mycket
annat.De internationella relationerna är många och täta genom bland
annat samarbetsavtal, gästlärare och lärar- och studerandeutbyten men
också genom en internationell rekrytering både av lärare och
studerande. Interkulturell mångfald och mångfald av uttrycksformer
intar en central plats.
Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och
mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser
av olika omfattning.
Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga
området. Anknytningen till Lunds universitet innebär fördelar på
många områden, inte minst för forskningen, det tvärvetenskapliga
perspektivet, internationaliseringsarbetet och kvalitetsarbetet.

Grundutbildning
PROGRAM INOM KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN
Förutom nedanstående program erbjuder institutionerna fristående
kurser. För mer information kontakta respektive institution.
Lunds universitet
Teaterhögskolan se 792
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst 180 hp
Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt
författande 180hp
Konstnärligt masterprogram i teater 120hp

Lunds universitet
Konsthögskolan se 75/77
Konstnärligt kandidatprogram - Fri konst 180hp
Konstnärligt masterprogram - Fri konst 120hp
Konstnärligt masterprogram - Critical & Pedagogical Studies
120hp

Lunds universitet
Musikhögskolan se 78
Konstnärligt kandidatprogram i musik 180hp
med inriktning:
sång
piano
gitarr

blockflöjt
cembalo
symfoniorkesterinstrument
jazz/improvisation
individuell studiegång
Folk- och världsmusik
Komposition
Arrangering/Komposition - klassisk
Arrangering/Komposition - jazz
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 180hp
Högskoleutbildning i kyrkomusik (Kantor) 180hp
Konstnärligt masterprogram i musik 120hp,
med inriktning:
sång
piano
gitarr
blockflöjt
cembalo
symfoniorkesterinstrument
jazz/improvisation
Komposition
Diplom-Interpretation
Diplom-Komposition
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik 120hp,
med inriktning
Vokal/kör
Orgel/klaver
Arrangering/kompsition

Lärarutbildningen i musik 270 hp respektive 300 hp
Det finns två inriktningar i ämneslärarutbildning i musik, dels mot
grundskolan åk 7-9 och dels mot gymnasieskolan. I den nya
lärarutbildningen för gymnasieskolan har du en inriktning redan från
början på huvudinstrument/sång och ensemble och i båda
inriktningarna varvas kurser i musikämnen som ensemble, sång,
huvudinstrument, musikteori med utbildningsvetenskapliga kurser och
verksamhetsförlagd utbildning under hela utbildningen. I båda
inriktningarna kan du kombinerar ditt musikämne med utbildning i ett
annat skolämne som du själv väljer.
Läs mer på: http://www.mhm.lu.se/utbildning/program-och-kurser
Forskning
VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN
Forskning på det konstnärliga området kännetecknas av en mångfald
av kunskapsformer, där angreppssätt, teorier, metoder och
samarbetspartners hämtas från många håll. Det specifika för
forskningen vid den konstnärliga fakulteten är uppdraget att även
utveckla den konstnärliga forskningen och i detta arbete framhålla den
konstnärliga kunskapens och den konstnärliga forskningens egenart.
Kunskap på det konstnärliga området kan manifestera sig och
uttryckas på en mängd olika sätt varav några skiljer sig från det slags
kunskap som dominerar på andra akademiska områden. Att
kommunicera konstnärlig kunskap, vilket är en väsentlig uppgift för
den konstnärliga forskningen, kräver särskilda strategier och metoder.
Dessa är delvis olika för olika konstarter. Konstnärlig forskning kan
exempelvis kännetecknas av att kunskapsbildningen uppstår och
utvecklas i kreativa möten, samt av att det reflekterande arbetet utgör
en integrerad del av det konstnärliga arbetet.

Forskningen och forskarutbildningen vid Konstnärliga fakulteten i
Malmö bedrivs vid centrumbildningen Inter Arts Center samt vid de
tre skolorna. Vid Konsthögskolan bedrivs forskning och
forskarutbildning i ämnet fri konst, vid Teaterhögskolan i ämnet
teater. Vid Musikhögskolan bedrivs forskning och forskarutbildning
på musikområdet inom ramen för två ämnen som beforskar två
aspekter av musik: konstnärlig forskning i musik och
musikpedagogik. Ämnena utgör så att säga två sidor av samma mynt;
i många avseenden överlappar de varandra, och ett viktigt mål är att
vidareutveckla och stärka den gemensamma
forskningsmiljön. Musikpedagogik som forskningsfält är
tvärvetenskapligt till sin karaktär och studerar alla former av
musikaliskt lärande

Lunds universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats
Samhällsvetenskap vid Lunds universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av åtta fakulteter vid Lunds
universitet. Med sina drygt 5800 helårstudenter är fakulteten en av
universitetets största, räknat i antal studerande.
Att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor
De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste
lösas genom samhälleliga processer. Internationella konflikter och
kriser, sociala förhållanden, miljöproblem och hälsofrågor kräver
kunskap om vad som styr individuella och kollektiva beslut och hur
samhälleliga system kan förändras. På Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Lunds universitet bedrivs forskning och utbildning som
bidrar till denna kunskap.

En fakultet, två campus
Fakultetens dagliga verksamhet är koncentrerad till dess olika
institutioner. I Helsingborg sker detta på institutionerna för service
management respektive strategisk kommunikation som båda ligger i
Campus Helsingborgs lokaler på Universitetsplatsen 2.
I Lund inhyses de flesta institutioner tillsammans med fakultetens
kansli i kvarter Paradis, ett stenkast från anrika Lundagård och
Universitetshuset. Undantaget är Institutionen för kommunikation och

medier samt Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
som båda är belägna på Sölvegatan.
Kontaktuppgifter till fakultetens institutioner.

Institutioner
Lunds universitet
Genusvetenskapliga institutionen se 7911

Tvärvetenskap och samarbete över gränser
Samhälleliga uppgifter inom miljö, ekonomi, social sammanhållning,
hälsa och demokrati är komplexa. Lösningen av dem finns i att man
förstår olika perspektiv på gemensamma problem och hur dynamik i
processer med många aktörer kan utvecklas. Därför är också
forskningen och utbildningen vid samhällsvetenskapliga fakulteten på
ett naturligt sätt gränsöverskridande.

Lunds universitet
Institutionen för kommunikation och medier se 7914+90

Läs mer om fakultetens forskning.

Lunds universitet
Institutionen för service management och tjänstevetenskap se 651

Läs mer om fakultetens utbildningar.
Forskningsområden
Genusvetenskap
Kulturgeografi, ekonomisk geografi och humanekologi
Medie- och kommunikationsvetenskap
Pedagogik, Socialantropologi och Sociologi
Psykologi
Rättssociologi
Socialhögskolan
Statsvetenskap
Strategisk kommunikation
Tjänstevetenskap
Institutioner och Graduate School
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Fakultetens institutioner finns i Helsingborg och i Lund.

Lunds universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi se 91
Lunds universitet
Institutionen för psykologi se 15

Lunds universitet
Institutionen för strategisk kommunikation se 659
Lunds universitet
Rättssociologiska institutionen se 34
Lunds universitet
Socialhögskolan se 7951
Lunds universitet
Sociologiska institutionen se 79
Lunds universitet
Statsvetenskapliga institutionen se 32
Graduate School
Graduate School organiserar fakultetsgemensamma program och
fristående kurser på avancerad nivå. Graduate School

Mittuniversitetet
Fakulteten för humanvetenskap
Avdelningen för:
Mittuniversitetet
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ) se 34+ 658
Mittuniversitetet
Humaniora (HUM)
Avdelningen för humaniora (HUM)
Våra ämnen
Mittuniversitetet
Engelska
Spanska
Svenska språket se 80
Mittuniversitetet
Historia se 93-99
Mittuniversitetet
Litteraturvetenskap se 81
Mittuniversitetet
Religionsvetenskap se 2
Mittuniversitetet
Hälsovetenskap (HLV) se 61

Mittuniversitetet
Omvårdnad (OMV) se 649
Mittuniversitetet
Psykologi (PSY) se 15
Mittuniversitetet
Samhällsvetenskap (SHV) se 108
Mittuniversitetet
Socialt arbete (SOA) se 7951
Mittuniversitetet
Turismvetenskap och geografi (TUG) se 643+ 91
Mittuniversitetet
Utbildningsvetenskap (UTV) se 7957

Stockholms universitet
Humanistiska fakulteten
Institutioner vid fakulteten
Här finner du länkar till alla institutioner och centrum vid
Humanistiska fakulteten.
Institutioner
Stockholms universitet
Engelska institutionen se 80
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen se 109+11/19

Stockholms universitet
Institutionen för mediestudier se 7914+90
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik se 80
Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och
tyska se 80
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet se 80
Stockholms universitet
Romanska och klassiska institutionen se 93-99

Stockholms universitet
Historiska institutionen se 93-99

Institut och centrum

Stockholms universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur se 56

Stockholms universitet
CeHum - Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik se 7957

Stockholms universitet
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier se 93-99

Stockholms universitet
Centrum för modevetenskap se 74

Stockholms universitet
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
se 2+7911
Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik se 13 +70
Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik se 80

Stockholms universitet
Centrum för tvåspråkighetsforskning se 80
Stockholms universitet
Latinamerikainstitutet se 93-99
Stockholms universitet Tolk- och översättarinstitutet

Stockholms universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institutioner, institut och centra
Samhällsvetenskapliga fakulteten har 15 institutioner som bedriver
grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 7
forskningsinstitut. Mycket av verksamheten är tvärvetenskaplig och
bygger på samarbete mellan institutioner både inom och utom
fakulteten och även med andra universitet och högskolor.

Stockholms universitet
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan se 7951
Stockholms universitet
Kriminologiska institutionen se 7955
Stockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen se 91
Stockholms universitet
Nationalekonomiska institutionen se 33

Institutioner

Stockholms universitet
Psykologiska institutionen se 15

Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
med Centrum för barnkulturforskning se 7911+ 7951

Stockholms universitet
Socialantropologiska institutionen se 7911

Stockholms universitet
Ekonomisk-historiska institutionen se 60

Stockholms universitet
Sociologiska institutionen inklusive Demografi se 31+79

Stockholms universitet
Företagsekonomiska institutionen se 658

Stockholms universitet
Specialpedagogiska institutionen se7957

Stockholms universitet
Institutionen för data- och systemvetenskap se 62

Stockholms universitet
Statistiska institutionen se 31

Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik se 7957

Stockholms universitet
Statsvetenskapliga institutionen se 32

Centra/institut
Stockholms universitet
ARC - Forskning om äldre och åldrande se 7911+7951
Stockholms universitet
CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
se 7957
Stockholms universitet
CHESS - Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa se 61
Stockholms universitet
IIES - Institutet för internationell ekonomi se 33
Stockholms universitet
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
Stockholms universitet
SOFI - Institutet för social forskning med AKPA Arbetsmarknadskunskap med management se 658
Stockholms universitet
SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
se 61
Stockholms universitet
Stressforskningsinstitutet se 61

Umeå universitet
Humanistisk fakultet
(t.ex. arkeologi, journalistik, historia, litteratur, språk)
Institutioner och enheter
Umeå universitet
Bildmuseet se 75-77
Umeå universitet Centrum för samisk forskning .se 63 + 7911
Vaartoe/CeSam samordnar och initierar forskning i och om Sápmi,
med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia
och språk. Vaartoe/CeSam är ett nav för doktorander och forskare från
olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer,
organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där
kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen
Umeå universitet
Estetiska ämnen se 7957
Umeå universitet
Humlab se 7911
Umeå universitet
Idé- och samhällstudier se 109
Umeå universitet
Konsthögskolan se 75-77
Umeå universitet
Kultur- och medievetenskaper se 70+ 7914+90
Umeå universitet Språkstudier se 80

Umeå universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
(t.ex. ekonomi, statsvetenskap, socialt arbete, geografi, genusstuder)
Gå direkt till
Institutioner och enheter
Handelshögskolan
Restauranghögskolan
Umeå centrum för genusstudier
Idrottshögskolan
Polisutbildningen
Institutioner och enheter
Fakulteten består av elva institutioner, och flera högskolor,
centrumbildningar och andra enheter.
Institutioner
Umeå universitet
Geografi och ekonomisk historia se 60+91
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare
kulturgeografiska institutionen och institutionen för ekonomisk
historia).
Umeå universitet
Handelshögskolan se 653
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare
Handelshögskolan, institutionen för nationalekonomi och statistiska
institutionen).

Umeå universitet
Informatik se 659+7914+90
Umeå universitet
Juridik se 34
Umeå universitet
Kostvetenskap se 641/642
Umeå universitet
Pedagogik se 7957
Umeå universitet
Psykologi se 15
Umeå universitet
Socialt arbete se 7951
Umeå universitet
Sociologi se 79
Umeå universitet
Statsvetenskap se 32
Umeå universitet
Tillämpad utbildningsvetenskap se 7957
Högskolor och andra enheter
Umeå universitet
Centrum för handikappvetenskap se 61

Umeå universitet
Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) se 71
Umeå universitet
Centrum för regionalvetenskap (CERUM) se 71
Umeå universitet
Centrum för skolledarutveckling se 7957
Umeå universitet
Demografiska databasen se 31
Umeå universitet
Juridiskt forum se 34
Umeå universitet
Polisutbildningen se 7955
Umeå universitet
Restauranghögskolan se 641/642
Umeå universitet
Transportforskningsenheten (TRUM) se 656
Umeå universitet
Umeå centrum för genusstudier (UCGS) se 7911
Umeå universitet
Idrottshögskolan
se 796-799

Uppsala universitet
Humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet
Uppsala universitet
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa se 32+ 6525
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett
samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati,
fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten
är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning
och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I
samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning,
Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo
Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt
avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid
Engelska institutionen.

Uppsala universitet
SALT
(Forum for advanced studies in arts, languages and theology) arbetar
för att utveckla forskningens och utbildningens internationella och
tvärvetenskapliga karaktär på uppdrag av fakulteterna vid Engelska
Parken och Blåsenhus. Målet för SALT är att skapa en plattform där
forskare, lärare och doktorander inom campus möts kring
gemensamma arrangemang. se 7957

Uppsala universitet
Teologiska fakulteten se 2

Uppsala universitet
Litteraturvetenskapliga institutionen se 81

Uppsala universitet
Juridiska fakulteten se 34

Uppsala universitet
Institutionen för musikvetenskap se 78

Uppsala universitet
Historisk-filosofiska fakulteten

Uppsala universitet
Institutionen för speldesign se 794

Uppsala universitet
Institutionen för ABM se 101+102+ 73

Uppsala universitet
Centrum för genusvetenskap se 7911

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet
Hugo Valentin-centrum se 6525

Uppsala universitet
Filosofiska institutionen se 109+11/19

Välkommen till Hugo Valentin-centrum
Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala
universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning
bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och
processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels
folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.
Läs mer

Uppsala universitet
Historiska institutionen se 93-99
Uppsala universitet
Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Uppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen se 75-77
Uppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi se 7911

Uppsala universitet
Språkvetenskapliga fakulteten se 80
Uppsala universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) se 643+71+72

Uppsala universitet
Ekonomisk-historiska institutionen se 60

Uppsala universitet
Statsvetenskapliga institutionen se 32

Uppsala universitet
Institutionen för freds- och konfliktforskning se 6525

Uppsala universitet
Centrum för rysslandsstudier se 993-99

Uppsala universitet
Företagsekonomiska institutionen se 658

Uppsala universitet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper se 7957

Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media se 659+7914+90
Uppsala universitet
Institutionen för kostvetenskap se 641/642
Uppsala universitet
Kulturgeografiska institutionen se 91
Uppsala universitet
Nationalekonomiska institutionen se 33
Uppsala universitet
Institutionen för psykologi se 15
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen se 79
Uppsala universitet
Statistiska institutionen se 31

Örebro universitet
Humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap
Välkommen till HumUS
HumUS ger näring och växtkraft.
Vi som studerar och arbetar här på HumUS, tycker att vi
ägnar oss åt väsentligheterna i livet: konst,
kommunikation, lärande, människor och samhället.
Så här står det på några av våra tidigare studenters
visitkort: samhällsplanerare, webbkreatör, personalchef,
specialpedagog, politiker, grafisk formgivare, lärare,
jämställdhetshandläggare, förlagsdirektör, programledare
på tv, PR-konsult och informationschef. Vilka drömmar
och planer har du?
Läs mer om Institutionen för humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap

Örebro universitet
Historia se 93-99
Örebro universitet
Kulturgeografi se 91
Örebro universitet
Litteraturvetenskap se 81
Örebro universitet
Medie- och kommunikationsvetenskap
Örebro universitet
Pedagogik se 7957
Örebro universitet
Retorik se 80
Örebro universitet
Samhällskunskap se 108

Ämnen

Örebro universitet
Sociologi se 79

Örebro universitet
Engelska se 80

Örebro universitet
Statskunskap se 32

Örebro universitet
Genusvetenskap se 7911

Örebro universitet
Svenska som andraspråk
Svenska språket se 80

SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

Umeå universitet
Idé- och samhällstudier

Göteborgs universitet
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Södertörns högskola
Historia och samtidsstudier

Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.

Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap,
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

Lunds universitet
Filosofiska institutionen
Välkommen till Filosofiska institutionen. Vid institutionen bedrivs
forskning och utbildning i fyra ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk
filosofi, teoretisk filosofi och vetenskaplig grundkurs. Institutionen har
cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger mitt i Lundagård
i universitetets äldsta hus Kungshuset.

Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.

Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
Uppsala universitet
Filosofiska institutionen
Uppsala universitet
Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Södertörns högskola
Kultur och lärande

SW 11/19 Individernas inre verkligheter.
Göteborgs universitet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Lunds universitet
Filosofiska institutionen
Välkommen till Filosofiska institutionen. Vid institutionen bedrivs
forskning och utbildning i fyra ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk
filosofi, teoretisk filosofi och vetenskaplig grundkurs. Institutionen har
cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger mitt i Lundagård
i universitetets äldsta hus Kungshuset.
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
Uppsala universitet
Filosofiska institutionen
Södertörns högskola
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.

SW 11 Individens lager av kunskaper,
erfarenheter o d.

SW 12 Individens visioner,
framtidsvisioner o d.

SW 13 Individens känslor, värderingar od.
Estetik.
Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik
Södertörns högskola
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.

SW 14 Individens ideologi / uppfattning
om samband o d.

SW 15 Individens psykiska mekanismer
Psykologi o d.
Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi
Göteborgs universitet
Psykologiska institutionen
Linnéuniversitetet
Institutionen för socialt arbete
Ämnen: Socialt arbete och socialpsykologi
Lunds universitet
Institutionen för psykologi
Mittuniversitetet
Psykologi (PSY)
Stockholms universitet
Psykologiska institutionen
Umeå universitet
Psykologi
Uppsala universitet
Institutionen för psykologi

Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk,
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik,
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats
Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
Högskolan Kristianstad
Psykologi

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.

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.

Centrum för tillämpad etik (CTE)

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

SW 2 Religiösa verksamheter o d.

Johannelunds teologiska högskola 1

Utbildningar.

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

Både högskola och pastoralinstitut
Johannelund fungerar både som högskola och pastoralinstitut. I den
integrerade prästutbildningen för EFS varvas akademiska studier i teologi
(högskolekurser) med praktisk prästutbildning (pastorala moment).
Dessutom erbjuds ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv. På det sättet
integreras teologins teori och praktik. Johannelund vill erbjuda en

Johannelund – en högskola för integrerade teologiska studier

utbildning som rustar och är relevant både för den enskilde och för
arbete i församling. Om du satsar på att bli präst i Svenska kyrkan kan
du läsa de akademiska kurserna, och för att få den goda grund en
integrerad utbildning ger, även läsa de pastorala momenten som
Johannelund erbjuder under de 4,5 första åren av studierna.
Prästkandidater för Svenska kyrkan läser det avslutande året i
utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Teologiexamen
På Johannelund kan ta både en högskoleexamen (120 hp) och en
kandidatexamen (180 hp) i teologi.
Se våra utbildningar
Gå en fristående kurs
Många av Johannelunds rika utbud av kurser kan du läsa som
fristående kurser. Ta chansen nu!
Se våra kurser här
Prästutbildning
På Johannelund kan du gå en integrerad utbildning till präst både i
Svenska kyrkan och i EFS.
Se våra prästutbildningar
Bibelskola
I samarbete med Hagabergs folkhögskola erbjuder Johannelund också
en bibelskola på ett år.
Mer om bibelskolan!

Du kan även studera vid Johannelund med tanke på att arbeta inom
något annat kristet samfund. Det mottagande samfundet önskar då i
många fall att den avslutande pastorala utbildningsterminen efter
avslutade högskolestudier görs inom ramen för det egna samfundet.
Du kan även läsa utan att ta några pastorala moment. Detta är ett
alternativ främst för dig som vill skaffa dig baskunskaper i teologi
med tanke på arbete inom exempelvis skola, folkhögskola eller media.
I dessa fall erbjuds kandidatexamen (3 år) eller högskoleexamen (2
år). Det går även att läsa endast ett år med teologiska kurser.
Johannelunds ämnesområden och kurser
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.
Distansstudier?
På alla våra program så erbjuder vi möjligheten att läsa de två första
åren på distans. Det innebär att man kommer till Johannelund vid 6-7
tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten
och examinationer. Varje träff kan vara från 1 upp till 5 dagar per
tillfälle. Resten av tiden ägnar man åt självstudier hemma.
Utlandsstudier?
För den som önskar finns även möjlighet att förlägga en del av sina
studier utomlands, företrädesvis efter kandidatexamen-4:e året.
Johannelund har bland annat avtal med ledande teologiska
utbildningar i Oslo (Menighetsfakulteten), Oxford (Wycliffe Hall vid
Oxford University) och Minnesota i USA (Luther Seminary).
Studieplaner
Här kan du ladda ned en översikt över studieplanerna för den som börjar ht
2014!
Här kan du ladda ned en översikt över studieplanerna för den som började ht
2013!

Teologiska Högskolan, Stockholm 5
Åkeshovsvägen 29
168 39 BROMMA
Tfn: 08-564 357 00
E-post: ths@ths.se
Webb: http://www.ths.se/
Om högskolan
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. 2012 var THS återigen först i landet med att
starta ett masterprogram i Interkulturella relationer.
Högskolan har kandidatexamen i teologi och mänskliga rättigheter,
samt magister- och masterexamen i teologi. I samverkan med Uppsala
universitet erbjuds också ett masterprogram i mänskliga rättigheter.
500-600 studerar årligen vid THS och högskolan har idag ett 15-tal
lektorer anställda, varav ett flertal med docentkompetens. Ett par
professorer är också verksamma vid högskolan.
THS erbjuder 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.
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.

STUDERA MR
Kurskatalog
Kandidatprogram
Masterprogram
Fristående kurser
Uppdragsutbildning
Internationellt
Ansökan och antagning
Studievägledning
Studera med funktionsnedsättning
Ladda ner folder
Ladda ner folder om utbildning i mänskliga rättigheter.
Regeringens webbplats
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter - för alla!
Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för
internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en
värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras.
Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för
internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en
värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras. Från
hösten 2015 kan vi erbjuda våra studenter ett kandidatprogram och ett
magister-/masterprogram i mänskliga rättigheter, med filosofiska,
rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmet
ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Våra
studenter lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen
av rättigheter.

Under utbildningen har du även möjlighet att göra praktik på en
myndighet eller frivilligorganisation. Syftet är att utveckla ett kreativt
och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier
och arbetslivet. En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap
om och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält.
Efter examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning,
frivilligorganisationer och internationella organ.
STUDERA TEOLOGI
Kurskatalog
Teologiskt basår 60hp
Religion-kultur-samhälle
Studier till pastor/präst
Magister-/masterprogram
Fristående kurser
Nätkurser
Fortbildningskurser
Uppdragsutbildning
English Master Program
Internationellt
Ansökan och antagning
Studievägledning
Studera med funktionsnedsättning
Ladda ner folder
Ladda ner folder om teologi/religionsvetenskap.
Teologi & Religionsvetenskap program
Teologi - ett fönster mot framtiden
Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är
de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller

mindre alla kulturer. Och detta oavsett om man kallar sig för ateist,
agnostiker, troende eller något annat.
Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, där religion
blir allt mer synlig. Det har lett till en ökad efterfrågan på teologi och
religionsvetenskap. Med kunskap om religion förstår du dig själv och
världen bättre.
Vill du ha en gedigen utbildning när det gäller tro, kultur och
samhälle? Oavsett om du siktar på arbete och ledarskap inom kyrka,
akademi, näringsliv, frivilligorganisationer, statliga och kommunala
verksamheter eller bara vill läsa för att förkovra dig och bearbeta
livets viktigaste frågor, är du välkommen att läsa hos på Teologiska
högskolan Stockholm (THS)!
På THS finns en god studiemiljö med engagerade lärare och
framstående forskare. De har spetskompetens i kyrkohistoria,
bibelvetenskap, systematisk teologi, filosofi, etik, religionshistoria,
existentiell folkhälsa, praktisk teologi, mänskliga rättigheter,
religionspedagogik, röst- och talteknik, och andra ämnen.
Det finns även goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen
utomlands. THS deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om
studentutbyte med lärosäten i USA, Asien och Europa.
Du kan läsa på THS alltifrån en enstaka kurs upp till en femårig
masterutbildning. Och genom samarbeten med andra lärosäten finns
också forskarutbildning.
THS har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och är idag ett av
landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter.
Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att göra det!
Sök i kurskatalogen

Forskning
Forskning vid Teologiska högskolan Stockholm (THS) sker inom
högskolans båda verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga
rättigheter.
Forskningbedrivs både i form av breda projekt över flera år och som
enskilda projekt under kortare tid. Dessutom åtar sig THS forskningsoch 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 har möjlighet att inom sina tjänster bedriva
forsknings- eller utvecklingsarbete. Flera har för detta även
finansiering från forskningsråd, stiftelser eller andra källor för sin
forskning.
Teologiska högskolan Stockholm har internationella kontakter med ett
stort antal institutioner för såväl forsknings- som undervisnings och
annat samarbete. Dessa kontakter underlättas dessutom av att THS
ingår i internationella universitetsnätverk, såsom Erasmus och
Nordplus.
Den största delen av forskningen vid THS publiceras som artiklar i
vetenskapliga eller andra tidskrifter, liksom i böcker vilka publiceras
av förlag i Sverige eller utomlands. En del av detta material kan man
även ta del av genom THS skriftserie, Studia Theologica Holmiensia,
se publikationslista. För närmare information om lärares
forskningsintressen och pågående forskning, se personliga hemsidor
för resp. lärare under rubriken "Personal/Kontakt".

Örebro teologiska högskola 12
Box 1623
701 16 ÖREBRO
Tfn: 019-30 77 50
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/
Om Örebro Missionsskola
Örebro Missionsskola grundades 1908 av John Ongman, en
förgrundsgestalt inom baptismen i Sverige, för att möta behovet av en
längre utbildning för de evangelister som sändes ut av Örebro
Missionsförening (ÖM). Numera är Evangeliska Frikyrkan, ett
frikyrkosamfund som bildades genom ett samgående mellan
Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet, skolans
huvudman. Örebro Missionsskola ligger i anslutning till Örebro
universitets campus två kilometer från centrum i Örebro.
På Örebro Missionsskola finns flera olika linjer, program och kurser i
teologi och bibelkunskap, avsedda för den som vill undervisa i
religionskunskap, arbeta i församling nationellt och internationellt,
engagera sig som lekman eller helt enkelt fördjupa den egna
bibelkunskapen och reflektionen kring tron.
På Örebro Missionsskola finns Örebro Teologiska Högskola och
Missionsinstitutet. Vi är också en del av nätverket Akademi för
Ledarskap och Teologi. Utbildningarna har olika inträdeskrav och
längd och leder till olika examina.
Vi vill vara en plats där människor tränas för uppgifter i Guds rike.
Därför finns gemenskap och bön som ett naturligt erbjudande i
skolans miljö. Andlig och personlig mognad, liksom teologisk

kunskap och praktiska färdigheter, är centralt för liv och tjänst i
församling och samhälle och viktiga mål för utbildningarna.
Kort om våra utbildningar
Örebro Teologiska Högskola
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
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 här eller på kampanjsidan
Distansstudier
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

Göteborgs universitet
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Karlstads universitet
Religionsvetenskap
Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.
Lunds universitet
Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)
Mittuniversitetet
Religionsvetenskap
Stockholms universitet
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Uppsala universitet
Teologiska fakulteten
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier
Södertörns högskola
Historia och samtidsstudier

Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap,
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

SW 20 Övergripande religiösa
verksamheter o d.

SW 21 Allmän religionsvetenskap.

SW 22/28 Kristna religioner.

SW 29 Icke kristna religioner o d.

3. Politikvetenskaper och politiska
verksamheter.
15 områden

SW 3 Politikvetenskaper och politiska
verksamheter.

SW 31 Statistik och demografi.

SW 32 Statsvetenskap.

Göteborgs universitet
SOM-institutet

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet
Statistiska institutionen

Karlstads universitet
Statsvetenskap

Umeå universitet
Demografiska databasen
Uppsala universitet
Statistiska institutionen
Stockholms universitet
Sociologiska institutionen inklusive Demografi
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för nationalekonomi med statistik
Handelshögskolan i Stockholm
Juridik, språk och ekonomisk statistik

Linnéuniversitetet
Institutionen för statsvetenskap
Ämnen: Statsvetenskap
Lunds universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
Statsvetenskap
Uppsala universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Örebro universitet
Statskunskap

Uppsala universitet
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett
samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati,
fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten
är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning
och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I
samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning,
Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo
Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt
avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid
Engelska institutionen.
Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Högskolan i Halmstad
Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp
Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

SW 33 Nationalekonomi, internationell
ekonomi.
Mittuniversitetet
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)
Stockholms universitet
Nationalekonomiska institutionen
Stockholms universitet
IIES - Institutet för internationell ekonomi
Uppsala universitet
Nationalekonomiska institutionen
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för nationalekonomi med statistik se även 33+31

Handelshögskolan i Stockholm
Nationalekonomi

SW 34 Lagar o förordningar, traktat,
juridik.
Lunds universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Kontaktinformation Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats
Stockholms universitet
Juridiska fakulteten
Juridiska institutionen
Lunds universitet
Rättssociologiska institutionen
Mittuniversitetet
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)
Umeå universitet
Juridik
Umeå universitet
Juridiskt forum
Uppsala universitet
Juridiska fakulteten

Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Juristprogrammet 270 hp
Handelshögskolan i Stockholm
Juridik, språk och ekonomisk statistik
Högskolan Kristianstad
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.

4. Sambandsforskningsverksamheter.
Infostruktur.
3 områden:

SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.

SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.

SW 41-49 Samband o samordning mellan
olika verksamheter.

5. Naturforsknings- och
matematikverksamheter.
11 områden

SW 5 Naturforsknings- och
matematikverksamheter.
Göteborgs universitet
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
Lunds universitet
Naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakultetens webbplats
Gemensamma institutioner för Lunds tekniska högskola
och Naturvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
	

 •	

 Fysikum se även 53
	

 •	

 Institutionen för astronomi se även 52
	

 •	

 Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
	

 •	

 Matematiska institutionen se även 51
	

 •	

 Meteorologiska institutionen (MISU) se även 55
	

 •	

 Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) äv 51

Kemiska sektionen
Sektionens webbplats
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Institutionen för material- och miljökemi
Institutionen för organisk kemi
Institutionen för neurokemi se även 54

Biologiska sektionen
	

 •	

 Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
	

 •	

 Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens
institut
	

 •	

 Institutionen för ekologi, miljö och botanik
	

 •	

 Zoologiska institutionen se även 57, 58, 59
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
	

 •	

 Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
	

 •	

 Institutionen för naturgeografi
	

 •	

 Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
	

 	

se äv 54+55+57
Centra/ institut
	

 •	

 Östersjöcentrum
	

 •	

 Bergianska botaniska trädgården (BBT)
	

 •	

 Stockholms Resilienscentrum
Fältstationer
	

 •	

 Askölaboratoriet (marin forskning)

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Tarfala (högfjäll, glaciologi)
Tovetorp (etologi)
Navarino Environmental Observatory (klimat och miljö)

Högskolan i Skövde
Institutionen för biovetenskap
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik se även 54
Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik se även 53
Lunds universitet
Kemicentrum
Matematikcentrum
Fysiska institutionen se även 51+53+54
Mittuniversitetet
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM) se även 51

Mittuniversitetet
Naturvetenskap (NAT)
Mittuniversitetet
Ämnesdidaktik och matematik (DMA) se även 51
Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi)
Uppsala universitet
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrumbildningar
mm
Örebro universitet	

 	

Naturvetenskap och teknik
Högskolan Kristianstad
Miljöteknik

SW 50 Allmänt om naturforskning.
Naturkunskap.
Karlstads universitet
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper
Biologi, miljövetenskap, naturgeografi, riskhantering
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk,
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik,
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats

SW 51 Matematik.

SW 52 Astronomi, rymdforskning.

Karlstads universitet
Institutionen för matematik och datavetenskap
Datavetenskap, matematik

Södertörns högskola
Historia och samtidsstudier

Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle

Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap,
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas
didaktik (MND)
Matematiska institutionen
Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA)

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Institutionen för astronomi

Lunds universitet
Matematikcentrum
Mittuniversitetet
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM)
Mittuniversitetet
Ämnesdidaktik och matematik (DMA)
Högskolan Kristianstad
Matematik
Högskolan Kristianstad Matematikämnets didaktik

Högskolan Kristianstad
Astronomi

SW 53 Fysik o d.

SW 54 Kemi o d.

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik

Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Fysikum

Kemiska sektionen
Sektionens webbplats
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Institutionen för material- och miljökemi
Institutionen för organisk kemi
Institutionen för neurokemi

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik
Lunds universitet
Fysiska institutionen
Högskolan Kristianstad
Fysik

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Institutionen för naturgeografi
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik
Lunds universitet
Kemicentrum
Högskolan Kristianstad
Kemi

SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.

SW 56 Paleontologi, arkeologi o d.

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Meteorologiska institutionen (MISU)

Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Institutionen för naturgeografi
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Högskolan Kristianstad
Geovetenskap
Högskolan Kristianstad
Landskapsvetenskap

Stockholms universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia

SW 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi.
Utvecklingslära, ärftlighet

Högskolan Kristianstad
Miljöteknik

Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan Kristianstad
Biologi

Högskolan Kristianstad Biologprogrammet med inriktning
cellbiologi (vt2016)
Högskolan i Skövde
Institutionen för biovetenskap
Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Biologiska sektionen
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Zoologiska institutionen
Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Institutionen för naturgeografi
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Högskolan Kristianstad
Landskapsvetenskap

Högskolan Kristianstad
Ekologi

SW 58 Botanik.

SW 59 Zoologi.

Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Biologiska sektionen
Zoologiska institutionen

Högskolan Kristianstad Biologprogrammet med inriktning biologisk
mångfald, kommunikation och samhälle (vt2016)
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Biologiska sektionen
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

6. Teknologiska / Ekonomiska
verksamheter.
30 områden:

SW 6 Teknologiska / Ekonomiska
verksamheter.

SW 60 Allmänt om teknologiska o
ekonomiska verksamheter.
Stockholms universitet
Ekonomisk-historiska institutionen
Umeå universitet
Geografi och ekonomisk historia
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare
kulturgeografiska institutionen och institutionen för ekonomisk
historia).
Uppsala universitet
Ekonomisk-historiska institutionen
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för ekonomisk historia

SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning
o d. Veterinärverksamheter.

Karolinska institutet 5
171 77 STOCKHOLM
Tfn: 08-524 800 00
E-post: info@ki.se
Webb: http://ki.se/
Karolinska Institutet har 22 institutioner samt Enheten för
toxikologiska vetenskaper i Södertälje, Komparativ medicin,
Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen.
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
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 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
Länkar
	

 •	

 Komparativ medicin
	

 •	

 Enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje
	

 •	

 Universitetsförvaltningen
	

 •	

 Universitetsbiblioteket
	

 •	

 Dela
InstitutionOrganisation
20 Apr 2015 av Webbteamet.

Ericastiftelsen 5
Odengatan 9
114 24 Stockholm
Tfn: 08-402 17 60
E-post: mail@ericastiftelsen.se
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/
Ericastiftelsen har en behandlingsverksamhet,
högskoleutbildning och forskning i samma hus.
Det är unikt.
Barn och ungdomar som kommer till oss har olika slags
svårigheter.
De vill möta en människa att prata med. Någon som
lyssnar.
Någon som försöker förstå.
I vårt arbete är mötet i fokus. Vi vill lyfta fram barnens,
ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Forskning och
utvärdering hjälper oss att utvecklas.
Som student hos oss får du gedigen kunskap nära
verkligheten.
Ericastiftelsens psykoterapeutprogram håller hög
kvalitet
Ericastiftelsen är en av fem lärosäten i Sverige vars
psykoterapeutprogram motsvarar de kvalitetskrav som
ställs på högre utbildning. Universitetskanslersämbetets
granskning omfattar sammantaget 12 lärosäten och
resultaten presenterades 1 oktober 2014.
- Läs mer om granskningen här

Utbildning om barn, unga och trauma
I samarbete med Karolinska Institutet erbjuder
Ericastiftelsen för andra gången utbildningen Barn, unga
och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn,
unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter
potentiellt traumatiserande händelser. Vid det första
kurstillfället blev kursen mycket snabbt fulltecknad och vi
är därför glada att kunna hålla kursen på nytt. Kursen
startar i mars 2016.
För mer information (PDF)
Utbildningsverksamhet
Utbildningar att söka nu
Om vår utbildningsverksamhet
Översikt av pågående och planerade utbildningar
Ericastiftelsens kursutbud
Uppsatser och examensarbeten med anknytning till
Ericastiftelsen
En ny psykoterapeutexamen - förslag från
Högskoleverket
ERICASTIFTELSEN
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
24 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.
Tillsammans med läkaren och psykoanalytikern Gunnar
Nycander, samlade Hanna Bratt läkare, pedagoger och
socialarbetare för att grunda ett institut som integrerade
psykiatri, psykologi och utbildning. Ericastiftelsen kom
snabbt att bli ett dynamiskt centrum för metodutveckling

och fortbildning. 1936 startade man även en
rådgivningsbyrå i uppfostringsfrågor för föräldrar.
Till en början ställde Hanna Bratt ett rum i sin lägenhet till
förfogande och efter hand hyrde man in sig i större
lokaler. Vid några tillfällen blev man uppsagd eftersom de
”bråkiga barnen” störde grannarna. Först 1949 fick
Ericastiftelsen möjlighet att köpa fastigheten på
Odengatan i Stockholm.
Grunden för behandlingen var att försöka förstå barnets
inre liv. För Hanna Bratt var frågan ”varför?” av största
intresse: Varför är ett barn trotsigt? Varför stör det i
skolan?
Hon besökte Margaret Lowenfields Institute of Child
Psychology i London, en av de få klinikerna för barn på
den tiden. Där använde man sandlådor för att barnen
genom leken skulle gestalta sitt inre liv. Leken kunde, om
den togs tillvara, få en läkande kraft. Under de kommande
åren utvecklades användandet av sandlådor till en egen
diagnostisk metod, den så kallade Ericametoden.

Ersta Sköndal högskola 5
Box 11189
100 61 STOCKHOLM
Tfn: 08-555 050 00
E-post: info@esh.se
Webb: http://www.esh.se/
KONTAKT
Ersta Sköndal högskola
www.esh.se
info@esh.se
Tel +46 8 555 050 00
Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51
Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60
Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65
HITTA TILL OSS
Campus Bräcke
Campus Ersta
Campus Sköndal

LEDNING / GEMENSAMMA FUNKTIONER
Rektor
Bolagsstyrelse
Rektorskansliet
Ersta Sköndal högskolebibliotek
INSTITUTIONER / ENHETER
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Ersta Sköndal högskola
Institutionen för socialvetenskap se även 7951
Ersta Sköndal högskola
Institutionen för vårdvetenskap se även 61
S:t Lukas utbildningsinstitut
Uppdragsutbildningsenheten
Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Palliativt forskningscentrum
GENVÄGAR
Forskarutbildning
VFU (praktik)
Lediga tjänster
Kontakta anställda
Presskontakt
Alumni
Internt
Studentinformation
Lärplattform - itslearning
Styrelsewebb
WEBBPLATSEN
Om webbplatsen
Webbplatskarta

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Vid institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi ges utbildningar
inom kyrkomusik och teologi, närmare bestämt
Kyrkomusikerutbildning med kantorsexamen och konstnärlig
högskoleexamen, 120 hp och Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp i
kyrkomusik samt Kandidatprogram i teologi, 180 hp.
Till och med sommaren 2015 utbildade vi diakoner, innan
utbildningen helt övergick i Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I
samarbete med Diakonhjemmets högskola i Oslo erbjuder vi en
masterutbildning i diakoni.
Institutionen är engagerad i att utveckla diakoni som
kunskapsområde, delvis i samarbete med andra forskare på högskolan.
Institutionens forskare är vidare engagerade i områden som diakoners
professionsidentitet, modern svensk kyrkohistoria, tro och tillhörighet,
förlåtelse samt vårdetik och människosyn. Flera skrifter på detta tema
har publicerats.
Varje termin anordnar institutionen seminarium kring aktuell
forskning i diakoni. För information och anmälan kontakta Mats J
Hansson.
Institutionen bedriver också uppdragsutbildning och fortbildning för
präster, diakoner, kyrkomusiker och övriga församlingsanställda samt
för personal inom vård, skola och socialtjänst.

UTBILDNINGAR SOM GES AV INSTITUTIONEN FÖR
DIAKONI, KYRKOMUSIK OCH TEOLOGI
Diakoni (Fr.o.m. ht 2014 ges all ny diakonutbildning av Svenska
kyrkans utbildningsinstitut)
Master i diakoni
Kyrkomusik
Kyrkomusikerutbildning
Teologi
Kandidatprogram i teologi och fristående kurser

Högskolan Evidens 4
Packhusplatsen 2
411 13 GÖTEBORG
Tfn: 031-10 98 30
E-post: info@evidens4u.se
Webb: http://www.evidens4u.se
Om oss
Vi ska tillsammans arbeta för att nedbringa suicidtalen. Noll – vision
gäller för oss. Vi ska vara ledande i att utveckla och sprida kunskaper
om psykisk hälsa/ohälsa och evidensbaserade behandlingar. Vår
vision är att förbättra livskvalitén för personer med psykisk sjukdom
och/eller psykisk funktionsnedsättning. Vi anser att brukaren skall
kunna delta aktivt i t.ex. utveckling av vård – och omsorgsprogram
via gemensamt beslutsfattande.
Evidens - nytänkande inom sjukvården - Evidens 4 U
Operationell struktur se Organisation
HEM
NYHETER
FORSKNING
UTBILDNINGAR/KURSER
BIBLIOTEK
PORTALEN
OM OSS
KONTAKT

Röda korsets högskola 5

Sophiahemmet högskola 5

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

Box 5605
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-406 20 00
E-post: info@sophiahemmethogskola.se
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/

Vi som jobbar här
Avdelningen för Medicin & Folkhälsa

Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogram
Barnmorskeprogrammet
Uppdragsutbildning

Röda korsets högskola
Avdelningen för Teknik & Välfärd se även 7951
Röda korsets högskola
Avdelningen för Vård & Omvårdnad se även 61+7951+649
Högskoleförvaltning
Högskolestyrelsen
Ledningsgrupp
Hitta hit
Lediga jobb
Se lediga jobb
Campus Huddinge
Följ bygget
Om oss
Broschens historia
Vår historia
Stiftelsen Rödakorshemmet
Kontakta oss
Stipendier & Bidrag Pressinformation
Om webbplatsen

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng
- Ansökan och antagning
- Behörighet och urval
- Antagningsstatistik
- Ansökan om studieortsbyte
- Ansökan om tillgodoräknande (blankett)
- Viktiga datum
- Verksamhetsförlagd utbildning
- Examen och framtidsutsikter
- Studievägledning
- Internationalisering
SHH UTBILDNINGSKATALOG PÅ WEBBEN - mer information
om sjuksköterskeprogrammet...
Ladda ner informationsfolder...
Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
När du som student råkat ut för en arbetsskada/stickskada...

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier
motsvarande 180 högskolepoäng (hp). Det leder fram till
sjuksköterskexamen motsvarande kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Det övergripande målet är att utbilda sjuksköterskor som
är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälsooch sjukvård, såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv.
Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger
behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och
sjukvården. Programmet har ett stort antal sökande och bland de
högsta antagningspoängen i landet.

ansvarsområden. Stor vikt läggs vid färdighetsträning och vid
simulerings- och scenarieövningar i syfte att utveckla
handlingsberedskap i såväl akuta som icke-akuta vårdsituationer.

Programmets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Vid
Sophiahemmet Högskola utgår området ifrån en humanistisk
värdegrund. Även andra områden, som medicinsk
vetenskap, beteendevetenskap och pedagogik, är väsentliga för
kunskapsutvecklingen inom omvårdnadsvetenskap. Människa, hälsa,
omgivning/miljö och omvårdnad/omvårdnads-handlingar är centrala
begrepp.

De pedagogiska metoderna i sjuksköterskeprogrammet utgår
ifrån ett studentaktiverande synsätt. Det är du som student som är
huvudperson och tar eget ansvar för ditt lärande samt söker kunskaper
individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och
realistiska vårdsituationer.

En stor och viktig del av programmet utgör den
verksamhetsförlagda utbildningen. Här integrerar du som student
teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter samt ges möjlighet att
utveckla yrkesroll och professionellt förhållningssätt. Till stöd för
lärande finns kliniska handledare, kliniska adjunkter, klinisk lektor
och adjungerade kliniska adjunkter.
Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och
öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och
sjukvård. Interprofessionellt teamarbete tränas i samverkan med
studenter från andra utbildningsprogram. Härigenom ökar kunskapen
om och förståelsen för andra yrkes-gruppers kunskaps- och

Under termin 4, 5 och 6 ges du som student möjlighet till
utbytesstudier i Europa och andra länder. Studierna möjliggörs
genom Sophiahemmet Högskolas samverkan med utländska lärosäten
och andra samarbetspartners. Syftet med utbytesstudierna är att öka
kunskapen om sjukvård i andra länder och förbereda för professionell
verksamhet i internationell miljö.

I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och
seminarier av introduktions-, uppföljnings- och inspirationskaraktär
med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en
frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större
ansvar läggs på dig som student. Lärandet är målstyrt och målen
preciserar vad du som student förväntas kunna. Innehåll, metoder och
lärandeaktiviteter planeras utifrån målen.
För sjuksköterskeexamen ska högskoleförordningens mål och
Sophiahemmet Högskolas lokala mål gällande kunskap och förståelse,
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt
uppnås.

Barnmorskeprogrammet, 90 hp (campus, helfart)
REGULJÄR UTBILDNING
Utbildningen genomförs i samverkan med BB Sophia,
Sophiahemmet.
Barnmorskans arbetsfält innefattar hälsofrämjande arbete, att
självständigt stödja den gravida kvinnan och hennes partner vid
graviditet, förlossning, nyföddhetsvård och eftervård. Barnmorskor
arbetar även inom gynekologisk vård och abortverksamhet liksom vid
mottagningar för infertilitetsproblematik och antikonception.
Framtidens arbetsfält för barnmorskor innebär höga krav på
kompetens att bedriva en säker och trygg vård, varför utbildningen
även innehåller både teoretiska och kliniska avsnitt om medicinskt
komplexa situationer och dess handläggning utifrån barnmorskans
ansvarsområde.
Trots att tillgången på barnmorskor har ökat något under de senaste
åren är barnmorskornas arbetsmarknad stor och arbetslösheten är
mycket låg. Bristen på barnmorskor förväntas öka under den närmaste
10-årsperioden. Det ökade rekryteringsbehovet beror framför allt på
mycket stora pensionsavgångar under de närmaste åren, men också på
att antalet födslar förväntas öka, speciellt i storstadsregionerna.
Innehåll
Första terminen, 30 hp
Under första terminen inhämtar Du kunskaper i omvårdnadsvetenskap
och medicinsk vetenskap med fokus på området reproduktiv, perinatal
och sexuell hälsa samt fördjupade kunskaper om

reproduktionsorganens anatomi och fysiologi, okomplicerad graviditet
och förlossning, puerperium, amning och nyföddhetsvård. Vidare
läser Du om gynekologiska sjukdomar, infertilitetsproblematik och
andrologi samt om antikonception. Viktiga inslag under denna termin
är klinikförberedande praktiska övningar och scenarieträning.
Andra terminen, 30 hp
Här ingår en stor andel verksamhetslagd utbildning inom
förlossningsvård, gynekologisk vård, BB-vård och på
fertilitetsmottagning liksom studiebesök vid neonatalvårdsavdelning.
Under denna termin genomförs också huvuddelen av det självständiga
arbetet.
Tredje terminen, 30 hp
Den sista terminen inleds med en teoretisk kurs som fokuserar på
komplikationer vid graviditet och förlossning. Den resterande
terminstiden ägnas huvudsakligen åt verksamhetsförlagd utbildning
inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Under den sista terminen
avslutas också det självständiga arbetet.
Examen
Barnmorskeexamen, 90 hp
(Postgraduate Diploma in Midwifery, 90 higher education credits)
Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
(Degree of Master (one year) of Science in Nursing - midwifery care)
Pedagogik och undervisningsformer
Barnmorskeprogrammet omfattar 90 hp fördelade på tre terminer,
varav cirka hälften av studietiden utgörs av verksamhetsförlagd
utbildning. Utbildningen bedrivs på heltid och innefattar

examinationer för förskrivningsrätt av preventivmedel.
Utbildningen präglas av tydligt forskningsanknutna
klinikförberedande och verksamhetsförlagda studier som varvas med
kliniska och teoretiska examinationer. Särskild vikt läggs vid träning
av situationer som kräver akut ingripande vid medicinska
komplikationer.
Kombinationen av integrerad undervisning med föreläsningar,
teoretiska problemlösningar, patientfall och kollaborativa studier på
campus och via högskolans virtuella utbildningsmiljö lägger grunden
för att kunskaperna ska kunna omsättas under de verksamhetsförlagda
studierna. Det förväntas att studenten kommer väl förberedd till
föreläsningar, seminarier och simuleringsövningar.
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Sabbatsbergs Sjukhus
Box 6401
113 82 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 52 60
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 centralt belägna lokaler på Skolgatan 35 i
Umeå. Den huvudsakliga verksamheten där består av handledning och
terapi. Här arbetar tre legitimerade psykoterapeuter med inriktning på
barn, ungdomar, vuxna och par.
Vi som arbetar här är:
Doc., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Hjördis Perris, 08
690 5260
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Berit Printz, 070 597
25 89
Leg. läkare, spec. i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut ,
handledare Anna-Rosa Perris, 070 286 96 32

Kontakt och vägbeskrivning!
LIKABEHANDLINGSPLAN
Institutets arbetsmiljö och patient policy innebär att alla studenter,
anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit.

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!

Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att
främja lika rättigheter för studenter personal och vårdsökanden och att
motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.

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.

Läs mer om Likabehandlingsplanen, klicka här!

Patient/klient blir då upplyst om vilka förhållanden som gäller, dvs att
samtalen videoinspelas för att sedan användas vid studentens/elevens
handledning som sker i grupp på 3-4 studenter/elever plus
handledaren. Varje session spelas över vid nästa samtalstillfälle.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
I institutets verksamhet ingår även möjlighet för företag att teckna
vårdavtal. För dessa terapier anlitas leg. psykoterapeuter som utbildats
vid Institutet. Vid behov kan, för specifik problematik, terapeuter med
speciell kompetens förutom sin KBT-kompetens anlitas.
HANDLEDARUTBILDNING
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT.
Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart.
Nästkommande utbildning är under revision och kommer att
annonseras inom kort.
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

PATIENTVERKSAMHET
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.
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
ÖVERSIKT ÖVER UTBILDNINGAR
Grundutbildning i Kognitiv-Beteendeterapi (KBT) (steg 1)
Introduktionskurs i MIM och Theraplay, nivå 1 av 3 +
uppföljningsdag 25/11, 2015
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!

Stockholms akademi för
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Brännkyrkagatan 76
118 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-642 10 24
E-post: info@sapu.se
Webb: http://www.sapu.se/
Aktuellt
Utbildningar
Seminarier
SAPU
Relationell psykoterapi
Affektfokuserad psykoterapi
FOU
Styrelse & Personal
Klientmottagning
SFRP
SAPU
Stiftelsen SAPU grundades 1993 som ett alternativ till de traditionella
psykodynamiska och psykoanalytiska utbildningarna. Utbildningens
teoretiska
grund var den engelska objektrelationsteorin.
Numera bygger utbildningarna på relationella teorier, affektteori och
psykoterapiforskning.
Läs mer om Relationell 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."
Ursprungligen arrangerades endast en tre-årig
Legitimationsgrundande 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 utbildning i Affektivt Fokuserad
Korttidspsykoterapi i tre steg. Hösten 2013 startar vi den första sk
CORE-training i affektfokuserad korttidspsykoterapi. Utbildningens
tyngdpunkt ligger på handledning av eget kliniskt material occh leds
av Kristin Osborn, Leigh McCulloughs närmaste medarbetare.
Under våren 2010 startade en första ettåriga utbildning i KBT för leg.
psykologer/psykoterapeuter och denna utbildning har sedan dess
startat varje år.
SAPU arrangerar uppdragsutbildningar och workshops.
Sedan starten har SAPU utbildat drygt 1000 psykoterapeuter på olika
nivåer.
För närvarande finns ett hundratal elever inskrivna på SAPU.
SAPU har examinationsrätt, förnyad av Högskoleverket 5 november
2008. För närvaarnde pågår en förnyad inspektion av samtliga
utbildningsanordnare med psykoterapeutprogram.
.

Göteborgs universtet
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
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Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Medicinska fakulteten
Farmaceutiska fakulteten
Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar
mm
Örebro universitet
Hälsovetenskap och medicin

Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Biomedicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap,
omvårdnad, oral hälsa

Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Linköpings universitet
Medicinska fakulteten

Mittuniversitetet
Hälsovetenskap (HLV)

Linnéuniversitetet
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Kontaktinformation Medicinska fakulteten
Medicinska fakultetens webbplats
Umeå universitet
Medicinsk fakultet
(områdena medicin, biomedicin, vård och odontologi)

Linköpings universitet
Institutet för handikappvetenskap (IHV)

Stockholms universitet
CHESS - Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa
Stockholms universitet
Stressforskningsinstitutet
Umeå universitet
Centrum för handikappvetenskap
Stockholms universitet
SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Högskolan i Borås
Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik
Högskolan i Borås
Sektionen för vårdvetenskap
Högskolan i Borås
Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa
Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Högskolan i GävleAkademin för hälsa och arbetsliv
Högskolan i Halmstad
Akademin för hälsa och välfärd Akademin för hälsa och välfärd
bedriver utbildning, forskning och samverkan inom stora vetenskapliga fält såsom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och vård.
Högskolan i Jönköping
Hälsohögskolan,
Högskolan Kristianstad
Folkhälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Hälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Omvårdnad
Högskolan Kristianstad

Oral hälsa
Högskolan Kristianstad Biomedicinska analytikerprogrammet
(vt2016)
Högskolan Kristianstad
Sjuksköterskeprogrammet (vt2016)
Högskolan i Skövde
Institutionen för hälsa och lärande
Högskolan Väst
Institutionen för hälsovetenskap
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Mälardalens högskola
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)
På akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) bedrivs forskning och
utbildning inriktad mot yrken inom hälsa, vård och välfärd.
Vid akademin utbildas sjuksköterskor, sjukgymnaster, folkhälsovetare
och socionomer. Dessutom ger vi utbildningar på avancerad nivå till
barnmorska, flera specialistutbildningar för sjuksköterskor,
magisterutbildning i utvärdering samt ett internationellt, ettårigt
masterprogram: Master's Programme in Health and Care.
Till akademin HVV:s webbplats se 61+ 7951

Blekinge tekniska högskola
HÄLSA OCH VÅRD
Luleå tekniska universitet
Hälsovetenskap
Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten och
har följande program: arbetsterapeut, hälsovägledare,
röntgensjuksköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och
specialistsjuksköter...
Ersta Sköndal högskola
Institutionen för vårdvetenskap
Röda korsets högskola
Avdelningen för Vård & Omvårdnad
Högskolan Kristianstad
Biomedicin
Högskolan Kristianstad
Oral hälsa
Högskolan Kristianstad
Omvårdnad
Högskolan Kristianstad
Folkhälsovetenskap

SW 62 Ingenjörsverksamheter
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Chalmers tekniska högskola (enskild) 4
412 96 GÖTEBORG
Tfn: 031-772 10 00
E-post: registrator@chalmers.se
Webb: http://www.chalmers.se/
Utbildning Program på grundnivå
KEMI- OCH BIOTEKNIK
Chalmers tekniska högskola
SJÖFART se även 656
MASKINTEKNIK, TEKNISK DESIGN,
AUTOMATION OCH MEKATRONIK
ELEKTRO, DATA, IT
TEKNISK FYSIK OCH TEKNISK MATEMATIK
Chalmers tekniska högskola
ARKITEKTUR OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK se även 71+72
Chalmers tekniska högskola
INDUSTRIELL EKONOMI OCH
EKONOMI & PRODUKTIONSTEKNIK se även 66/68+69

Läs mer
Att studera på Chalmers
Så söker du till Chalmers
Möt Chalmers
Efter studierna, intervjuer
Utbildning för yrkesverksamma
Utbildning för en hållbar framtid
Filmer
Forskning

Mer läsning
Möt våra forskare
Forskning pågår
Forskare med ERC-anslag
Forskarutbildning
Kommande licentiatseminarier
Kommande disputationer
Filmer om forskning
Hitta rätt
Starka forskningsområden
Chalmers grafencentrum
Centrumbildningar
Forskningsinfrastrukturer
Institutioner
Innovationer och entreprenörskap
Teknikparker
Vetenskapsfestivalen
Chalmers 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:
Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper och teknik
Materialvetenskap (engelsk webbplats)
Nanovetenskap och nanoteknik (engelsk webbplats)
Produktion
Samhällsbyggnad Transport
Institutioner
	

 •	

 Arkitektur
	

 •	

 Biologi och bioteknik
	

 •	

 Bygg- och miljöteknik
	

 •	

 Data- och informationsteknik
	

 •	

 Energi och miljö
	

 •	

 Fundamental fysik
	

 •	

 Kemi och kemiteknik
	

 •	

 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
Kontakta sidansvarig
Publicerad: fr 17 jun 2011 Ändrad: fr 16 jan 2015
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Ledning och organisation

100 44 STOCKHOLM
Tfn: 08-790 60 00
E-post: registrator@kth.se
Webb: http://www.kth.se/

Skolorganisationen

Utbildningar i världsklass
Här på Sveriges främsta tekniska universitet kan du utbilda dig till
civilingenjör, arkitekt, lärare och högskoleingenjör och samtidigt vara
en del av ett rikt och varierat studentliv. En utbildning på KTH ger dig
möjligheter att utvecklas och göra karriär i teknikens framkant, både i
Sverige och utomlands. Vi har nio olika ämnesområden med
tillhörande utbildningar.
KTH:s ämnesområden
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik se 71+72
Energi och miljö
Lärarutbildning
Kemi- och bioteknik
IT och Datateknik
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Maskinteknik, industriell teknik och ekonomi
Medicinsk teknik
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar

KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sorterar
KTH:s institutioner, centrumbildningar och grundutbildningsprogram.
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.
Skolornas webbplatser
Kungl. Tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad se 71+72
Skolan för bioteknologi
Skolan för kemivetenskap
Skolan för datavetenskap och kommunikation
Skolan för elektro- och systemteknik
Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Skolan för industriell teknik och management
Skolan för teknikvetenskap
Skolan för teknik och hälsa
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande

Luleå tekniska universitet 8
971 87 LULEÅ
Tfn: 0920-49 10 00
E-post: universitetet@ltu.se
Webb: http://www.ltu.se/
Sök
Kontakta LTU
Nyheter och media
Lediga jobb
	

 	

För näringslivet
För dig inom skola/förskola
För alumn
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Organisation och fakta
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska
universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår
forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch,
Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella
universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6
miljarder kronor per år. Vi är idag 1700 anställda och 16 000

studenter.
Vår vision 2020
Luleå tekniska universitet utvecklar det attraktiva hållbara samhället
genom forskningsresultat som förändrar, utbildningar som utmanar
och individer som samverkar.
LTU:s institutioner
Luleå tekniska universitet
Ekonomi, teknik och samhälle
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har cirka 200
anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk
och samhällsvetenskaplig sektor.se även 658
Luleå tekniska universitet
Konst, kommunikation och lärande
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en
akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv
på kunskap och lärande sammanflätas.se även 70
Luleå tekniska universitet
Hälsovetenskap
Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten och
har följande program: arbetsterapeut, hälsovägledare,
röntgensjuksköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och
specialistsjuksköter...se även 61

Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för
utveckling... se även 71
Luleå tekniska universitet
System- och rymdteknik
Världsledande forskning och utbildning med stark experimentell och
tillämpad profil inom teknisk fysik, elektroteknik, datateknik,
rymdteknik och systemvetenskap.
Luleå tekniska universitet
Teknikvetenskap och matematik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik har framgångsrika
forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare.
Våra forskningsresultat brukar ofta presenteras på internationella ...
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande
kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs
i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania,
LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå
tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år.
Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

företag och samarbetspartners.
Forskningen omsätter mer än 900 miljoner kronor och är indelad i 72
forskningsämnen.
Läs mer »
Omsättning
Luleå tekniska universitet omsätter 1,6 miljarder kronor per år. Vi är
idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.
Läs mer »
Fakta på fickan 2015
En snabb överblick av universitetets organisation och fakta.
Läs mer »
Utbildning på grund- och avancerad nivå
Siffror kring studenter och utbildningar vid Luleå tekniska universitet.
Samtliga siffror är hämtade från årsredovisningen 2014.
Läs mer »
Personal
Totalt antal anställda vid universitetet är 1 700 personer
Läs mer »
Organisationsschema
Läs mer »
Historik från 1971 och framåt

Forskning och forskarutbildning
Forskningen vid Luleå tekniska universitet är till övervägande del
tillämpad och sker i nära samarbete med internationella och nationella

Strategi, vision och mål 2020

Luleå tekniska universitet – ett ledande tekniskt universitet för
attraktiv och hållbar utveckling.
Vi är ett ledande tekniskt universitet som tillsammans med omvärlden
bygger det attraktiva hållbara samhället. Genom vår forskning och
utbildning som präglas av kreativitet, nytänkande, initiativförmåga
och ansvar formar vi den värld vi lever i – med kommande
generationer i åtanke.	

	


Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i
en kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Ett flertal av våra
ämnen och avdelningar rankas som bäst i Sverige.
Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap,
innovationer, naturresurser, miljö och energi. Drygt 60 procent av
forskningen är externfinansierad och sker i nära samarbete med
samhället, offentliga aktörer och näringslivet. Stora finansiärer är
Vinnova, EU och svenska företag.
Vi bedriver tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar och
ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram. Exempelvis
civilekonomprogrammet och civilingenjörsutbildningar som
Industriell ekonomi och Teknisk design.
Ekonomi, teknik och samhälle har cirka 200 anställda och bedriver
forskning inom 13 forskningsämnen, 4 forskarutbildningsämnen och 2
centrumbildningar varav ett Excellence Centre. Institutionen utbildar
varje år drygt 4000 studenter fördelat på 16 utbildningsprogram och
ett stort antal fristående kurser. Du hittar oss i A- och F-huset på LTU
i Luleå.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	


	


	

	


Nyheter och aktuellt
Kalendarium
Verksamhet
	

Starka forsknings- och innovationsområden
	

Forskning
	

Utbildning på forskarnivå
	

Grundutbildning och avancerad utbildning
	

Uppdragsutbildning
Avdelningar
	

Arbetsvetenskap
	

Industriell ekonomi
	

Innovation och design
	

Samhällsvetenskap
Centrumbildningar
Kontakta oss
	

Ledningsgrupp
	

Administration
	

Grund- och forskarutbildning

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen för konst, kommunikation och lärande är en
akademisk mötesplats som innefattar både Musikhögskolan och
Teaterhögskolan. Här sammanflätas konstnärliga och
vetenskapliga perspektiv på kunskap och lärande.

Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten
och har följande program, arbetsterapeutprogrammet,
hälsovägledarprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet,
sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet och
specialistsjuksköterskeprogrammen (med ett flertal inriktningar).

Vi har utbildningar inom medier, upplevelseproduktion,
lärarutbildningar, musik, teater och dans. Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete är en viktig del av vår verksamhet och vid
institutionen finns ett stort antal professorer och lektorer som arbetar
med forskning och undervisning.
Institutionen har ca 250 anställda, omfattar sju forskningsämnen och
består av tre avdelningar med verksamhet på tre campusorter.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	


	


	


Nyheter och aktuellt
Verksamhet
	

Om oss
	

Starka forsknings- och innovationsområden
	

Forskning
	

Utbildning på forskarnivå
	

Studior och utrustning
	

Grundutbildning och avancerad utbildning
	

Uppdragsutbildning
Avdelningar
	

Medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater
	

Musik och dans
	

Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Kontakta oss

Institutionens verksamhet genomförs vid campus Luleå. Flera av
utbildningarna och de flesta fristående kurser genomförs i
distansform. Vid institutionen finns forskningsämnena arbetsterapi,
omvårdnad och fysioterapi. Dessutom sker forskarutbildning inom
ämnesområdet Hälsovetenskap.
Vi är cirka 107 anställda, varav 23 doktorander, sju professorer och
åtta biträdande professorer.
	

 	

Nyheter och aktuellt
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Starka forsknings- och innovationsområden
	

	

Forskning
	

	

Utbildning på forskarnivå
	

	

Forskarskola
	

	

Grundutbildning och avancerad utbildning
	

	

Uppdragsutbildning
	

 	

Avdelningar
	

	

Hälsa och rehabilitering
	

	

Medicinsk vetenskap
	

	

Omvårdnad
	

 	

Centrumbildning
	

 	

Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad
profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten
kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett
exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den
offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi
har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla
världsdelar.
Vi är ca 350 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 200
doktorander och drygt 50 professorer. Du hittar oss i F-huset och Chuset på campusområdet i Luleå.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	


	


Nyheter och aktuellt
Kalendarium
Verksamhet
	

Om oss
	

Starka forsknings- och innovationsområden
	

Forskning
	

Utbildning på forskarnivå
	

Laboratorium och utrustning
	

Grundutbildning och avancerad utbildning
	

Uppdragsutbildning
Avdelningar
	

Arkitektur och vatten

	

	

	

	

	

	

	

 	

	

 	


	

Byggkonstruktion och -produktion
	

Drift, underhåll och akustik
	

Geoteknologi
	

Geovetenskap och miljöteknik
	

Kemiteknik
	

Mineral och metallurgi
Centrumbildningar
Kontakta oss

Institutionen för system- och rymdteknik

Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Världsledande forskning och utbildning med stark experimentell
och tillämpad profil.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik har
framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och
uppskattade lärare. Våra forskningsresultat brukar ofta
presenteras på internationella konferenser.

Hos oss kan du utbilda dig till civilingenjör inom teknisk fysik och
elektroteknik, datateknik eller rymdteknik eller till systemvetare. Vi
driver även flera internationella Mastersutbildningar inom Erasmus
Mundussamarbetet.
På Institutionen för system- och rymdteknik arbetar 160 personer
varav 60 är doktorander och 55 lärare och forskare. Du hittar oss i Ahuset på campusområdet i Luleå, på Rymdcampus i Kiruna och på
LTU i Skellefteå.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	


	


	

	


Nyheter och aktuellt
Kalendarium
Verksamhet
	

Starka forsknings- och innovationsområden
	

Forskning
	

Utbildning på forskarnivå
	

Laboratorium och utrustning
	

Grundutbildning och avancerad utbildning
Avdelningar
	

Datavetenskap
	

EISLAB
	

Rymdteknik
	

Signaler och system
Centrumbildningar
Kontakta oss

Vår forskning innefattar bland annat materialvetenskap om trä,
kompositer och metaller. Det kan gälla frågor som processer vid
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.
Institutionen har ca 300 anställda och bedriver forskning inom 20
forskningsämnen och 7 centrumbildningar. Du hittar oss i E-huset på
campusområdet i Luleå och på LTU i Skellefteå. Vi ansvarar också
för forskningen vid LTU Green Fuels i Piteå.
	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	


Nyheter och aktuellt
Verksamhet
	

Om oss
	

Starka forsknings- och innovationsområden
	

Forskning
	

Utbildning på forskarnivå
	

Nationella forskarskolan i tribologi
	

Laboratorium och utrustning

	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

	

 	


	

Grundutbildning och avancerad utbildning
Avdelningar
	

Träteknik
	

Matematiska vetenskaper
	

Energivetenskap
	

Material- och solidmekanik
	

Maskinelement
	

Materialvetenskap
	

Strömningslära och experimentell mekanik
	

Produkt- och produktionsutveckling
	

LTU Green Fuels
Centrumbildningar
Kontakta oss

Blekinge tekniska högskola 16
371 79 KARLSKRONA
Tfn: 0455-38 50 00
E-post: registrator@bth.se
Webb: http://www.bth.se/
Hem
Utbildning
UTBILDNINGAR HT2015
INGENJÖRSUTBILDNINGAR
Blekinge tekniska högskola
HÄLSA OCH VÅRD se även 61
Blekinge tekniska högskola
FYSISK PLANERING se även 71+72
DATAVETENSKAP OCH PROGRAMVARUTEKNIK
DIGITALA MEDIER OCH SPELTEKNIK
UTBILDNINGAR PÅ DISTANS
INTERNATIONELLA PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR
FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR
PROGRAM OCH KURSER HT2015
BLÄDDRA I UTBILDNINGSKATALOGEN
MÖT EN BTH:ARE
STUDENTLIV PÅ BTH
STUDIEVÄGLEDNING
	

	

BTH-student

STUDENTPORTALEN - GENVÄGAR
STUDENTPORTALEN
REGISTRERING
ANMÄLAN TILL TENTAMEN
LADOK INTYG
MINA KONTAKTUPPGIFTER
STUDENTCENTRUM
SCHEMA FÖR KURSER
BIBLIOTEK
WEBBMAIL
IT'S LEARNING - LÄRPLATTFORM
	

	

Forskning
FORSKNING
UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
TOPPRANKINGAR
KONTAKTER
FORSKNINGSOMRÅDEN
	

	

Samverkan
SAMVERKAN
SAMVERKAN MED FORSKARE
SAMVERKAN MED STUDENTER
SAMVERKAN MED SKOLOR
UPPDRAGSUTBILDNING
VÅRA ERBJUDANDEN
INNOVATION OCH UTVECKLING
KOMPETENSUTVECKLING
KUNSKAPSUTVECKLING
MARKNADSFÖRING
PERSONALFÖRSÖRJNING

Ingenjörsutbildningar - leder till framtidens yrken
Vill du vara med och utveckla framtidens teknik? Då ska du plugga
till ingenjör. Vi erbjuder utbildningar som ger både
civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen.
Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp
Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp
Civilingenjör i maskinteknik 300 hp
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp

Hälsa och vård - morgondagens vårdare - framtidens
specialister
Utbildningar inom hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill
arbeta med människors hälsa och ohälsa. Efter examen är du attraktiv
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av
äldre 60 hp

Fysisk planering - planering och gestaltning av vår
livsmiljö
På BTH har vi en unik utbildning till planeringsarkitekt som
arbetsmarknaden efterfrågar. Du utbildas i att undersöka och förstå
hur vår byggda miljö fungerar samt i att utarbeta förslag till
omvandling av städer och landskap. Du lär dig även att presentera
förslagen på ett attraktivt sätt, i ord och bild, med analog och digital
teknik.
Fysisk planering 180 hp
Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp

Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicyoch
regional utveckling 120 hp
Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp
Masterprogram i stadsplanering 120 hp

Digital bildproduktion 180 hp
Digitala spel 180 hp
Technical artist i spel 180 hp
Webbutveckling 180 hp

Datavetenskap och programvaruteknik- utveckla
framtidens programvara in real life

Utbildningar på distans - ger dig möjlighet att vara
flexibel

Datavetenskap och programvaruteknik passar dig som vill utveckla
programvara i nya produkter och tjänster. Genom BTH:s samarbete
med industrin får du tidigt kontakt med näringslivet och ditt framtida
yrke.
Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
IT-säkerhet 180 hp
International Software Engineering 180 hp
Software Engineering 180 hp
Webbprogrammering 180 hp
Masterprogram i Software Engineering 120 hp
Masterprogram i datavetenskap 120 hp

Det finns många som vill studera på universitet eller högskola, men
som gärna vill göra det hemifrån. Distansstudier ger dig stora
möjligheter att själv planera dina studier. På BTH erbjuder vi två
distansutbildningen Produktutveckling 120 hp och MBA-programmet
60hp.
Produktutveckling 120 hp Halvfart
Produktutveckling 120 hp Helfart
MBA-programmet 60 hp Halvfart

Digitala medier och spelteknik - det handlar om
berättelser
Du ägnar dig åt berättande och de uttrycksmedel som behövs för att
fånga, övertyga, glädja och underhålla. Inom digitala medier krävs en
mängd olika kompetenser för framtidens digitala upplevelser.
Medieutvecklingen går i en rasande fart, men i grunden ligger alltid
berättelsen och den form du väljer att ge den.
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
Spelprogrammering 180 hp
Digital ljudproduktion 180 hp

Internationella påbyggnadsutbildningar - vill du läsa
vidare efter din akademiska grundutbildning?
Genom ett master- och magisterprogram får du möjlighet att fördjupa
dig inom ditt område, antingen för att öka din kompetens för
ytterligare utmaningar inom yrkeslivet eller som en grund för framtida
forskarstudier. Du läser i en internationell miljö och alla master- och
magisterprogram ges på engelska.
Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy
och regional utveckling 120 hp
Masterprogram i datavetenskap 120 hp
Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot
strukturmekanik 120 hp
Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot
signalbehandling 120 hp

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot
telekommunikationssystem 120 hp
Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp
Masterprogram i Software Engineering 120 hp
Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp
Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp
MBA-programmet 60 hp Halvfart

Forskningsområden vid BTH
Nedan presenteras BTH:s olika forskningsområden:
Datavetenskap
Folkhälsovetenskap
Fysisk planering
Hållbar utveckling
Innovation
Interaktionsdesign
Maskinteknik
Matematik
Programvaruteknik
Radiokommunikation
Teknovetenskapliga studier
Telekommunikationssystem
Tillämpad hälsoteknik
Tillämpad signalbehandling
Utveckling av digitala spel
Vårdvetenskap

Göteborgs universitet
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
IT-fakulteten
IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två
institutionerna data- och informationsteknik och tillämpad
informationsteknologi.
Vi bedriver IT-relaterad forskning och utbildning inom allt från
abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar till
samhällsvetenskapliga undersökningar av IT-användningens
konsekvenser.
Båda institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och
Chalmers tekniska högskola, vilket resulterar i stor kompetens och
bredd.
IT-fakulteten är också en påtagligt internationell fakultet med
forskare, doktorander och studenter från ett 30-tal olika länder.
	

 ▪	

	

 ▪	


Institutionen för data- och informationsteknik
Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik se även 5

Data- och systemvetenskap (DSV)
Ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)
Elektronikkonstruktion (EKS)

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik se även 5

Mittuniversitetet
Industridesign (IND) se även 66/68+ 69

Linköpings universitet
Tekniska fakulteten
Linnéuniversitetet
Fakulteten för teknik
Lunds universitet
Lunds tekniska högskola – LTH
Kontaktinformation Lunds tekniska högskola
Lunds tekniska högskolas webbplats
Gemensamma institutioner för Lunds tekniska högskola
och Naturvetenskapliga fakulteten
Lunds universitet
Kemicentrum
Matematikcentrum
Fysiska institutionen se även 5
Mittuniversitetet
Följande avdelningar ingår i
FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH
MEDIER (NMT)
Avdelningen för:
Arkiv- och datavetenskap (ADV)

Informations- och kommunikationssystem (IKS)
Kemiteknik (CHE)
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM) se även 5
Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
Naturvetenskap (NAT) se även 5
Ämnesdidaktik och matematik (DMA) se även 5
Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi) se även 72+ 5
Uppsala universitet
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Matematisk-datavetenskapliga sektionen
Fysiska sektionen
Tekniska sektionen
Kemiska sektionen
Biologiska sektionen
Geovetenskapliga sektionen
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrumbildningar
mm se även 5
Örebro universitet	

 	

Naturvetenskap och teknik se även 5

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap (IDA)

Högskolan Kristianstad
Datavetenskap

Stockholms universitet
Institutionen för data- och systemvetenskap

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi

Högskolan i Borås
Sektionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan i Skövde
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan i Borås
Sektionen för textilteknologi

Högskolan Väst
Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan i Borås
Sektionen för informationsteknologi

Högskolan Väst
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle se även 66/68+69

Malmö högskola
Teknik och samhälle

Högskolan i GävleAkademin för teknik och miljö

Mälardalens högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område –
från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till
energi-, miljö- och byggnadsteknik.
Till akademin EST:s webbplats

Högskolan i Halmstad
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
På Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns dessa
ämnesområden representerade. Samtidigt som dessa utvecklas inom
respektive ämne, pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl
utbildning och forskning som genom samverkan med omgivande
samhälle.
Högskolan i Jönköping
Tekniska Högskolan.

Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,

nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Högskolan Kristianstad
Datalogi
Högskolan Kristianstad
Elektronik

SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, jakt, fiske od.

Sveriges lantbruksuniversitet 1
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tfn: 018-67 10 00
E-post: registrator@slu.se
Webb: http://www.slu.se/
Hem (Om SLU)
Verksamhetsidé, vision, mål och strategi
Mer om SLU - fakta, historik och högtider
Orter och enheter vid SLU
Organisation, styrelse och ledning
Inköp vid SLU
Pressrum
Lediga anställningar
Kontakta SLU
Om SLU
De största campusområdena finns i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
På ett trettiotal orter därutöver finns utbildningar, forskning och
försöksverksamhet.
Miljö, naturbruk och livsvetenskaper
SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett
hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom
miljö och inom livsvetenskaperna.
Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk
mångfald, djurhälsa, bioenergi och livsmedelsförsörjning.

Samhällsplanering, hållbar utveckling av stad och land, samt globala
frågor, som ett förändrat klimat, finns också på agendan.
I stora drag handlar det om hur man med bibehållen välfärd för
människor och djur kan bruka biologiska naturresurser i skog, mark
och vatten utan att förbruka dem. Denna grundtanke genomsyrar
universitetets utbildning, forskning och miljöanalys.
SLU:s kunskap är efterfrågad såväl hos beslutsfattare som inom den
gröna sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske, industri etc.).

Verksamhetsidé, vision, mål och strategi
Här presenteras SLU:s verksamhetsidé, vision, värdegrund och
strategiska mål för verksamheten. Strategier och utvärderingar
når du via knappen.
Verksamhetsidé
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och
människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.
Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan
med det omgivande samhället.
Vision
SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.
Värdegrund
SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma
grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom
att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för

kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och
andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden.
Grundläggande värderingar är:
	

 •	

vetenskaplighet
	

 •	

kreativitet
	

 •	

öppenhet
	

 •	

ansvarstagande
Dessutom finns följande sex grundläggande principer:
	

 •	

demokrati
	

 •	

legalitet
	

 •	

objektivitet, saklighet och likabehandling
	

 •	

fri åsiktsbildning
	

 •	

respekt
	

 •	

effektivitet och service
Strategiska mål
SLU:s gemensamma mål är att
	

 •	

verksamheten är av högsta internationella klass och
kännetecknas av en stark koppling mellan utbildning och
forskning,
	

 •	

forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i
samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i
övrigt,
	

 •	

forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället,
	

 •	

ha en stark internationell dimension, bl.a. genom strategisk
samverkan med utländska universitet och forskningsinstitut,
	

 •	

vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till
utveckling av global förvaltning och hållbart nyttjande av
naturresurser,

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


studenter och personal har en arbetsmiljö och
arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva,
organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och
en effektiv resursanvändning,
jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning
i hela verksamheten,
personal och studenter är våra bästa ambassadörer.

Mål för forskningen
SLU:s mål för forskningen är att
	

 •	

fokusera på områden av strategisk betydelse för SLU:s
verksamhetsidé och utbildningsuppdrag,
	

 •	

den är av högsta kvalitet och internationellt ledande inom
sådana strategiska områden,
	

 •	

erbjuda miljöer som främjar och stimulerar nydanande
excellent forskning.
Mål för utbildningen
SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att
	

 •	

utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och
pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av
kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
	

 •	

den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och
internationellt perspektiv,
	

 •	

utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel
studenter på avancerad nivå.
Mål för utbildning på forskarnivå vid SLU är att
	

 •	

doktorer utbildade vid SLU är eftertraktade för sin höga
kompetens, nationellt såväl som internationellt,

	

 •	

	

 •	

	

 •	


omfattningen av utbildningen är dimensionerad så att såväl
forskning som övrig arbetsmarknad kan förses med
forskarutbildad arbetskraft,
rekrytera de bästa forskarstudenterna och att en ökad andel har
anställning under studietiden,
utbildningen i hög grad bedrivs inom ramen för forskarskolor i
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och internationella
partners.

SLU:s mål för fort-, vidare- och uppdragsutbildning är att
	

 •	

erbjuda attraktiva utbildningar inom det livslånga lärandet
genom högskolemässig utbildning inom SLU:s sektorer.
Mål för fortlöpande miljöanalys
SLU:s mål för fortlöpande miljöanalys är att
	

 •	

det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och
övriga verksamhetsgrenar inom SLU
	

 •	

verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till
internationell utveckling av vetenskapligt grundad
miljöanalys,
	

 •	

leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och
miljökonsekvenser kan vägas samman.
Mål för stöd till kärnverksamheterna
SLU:s mål för stöd till kärnverksamheterna är att
	

 •	

kärnverksamheterna erbjuds goda servicenivåer,
	

 •	

minimera kostnaderna för stödverksamheten inom
överenskommen service-nivå,
	

 •	

ha en kvalitetssäkrad och effektiv myndighetsutövning.

Orter och enheter vid SLU
Här ser du var i landet SLU har verksamhet och hur universitetet
är organiserat.
SLU-orter

Platser där SLU, Sveriges lantbruksuniversitet har
verksamhet. Klicka för att visa på större karta
SLU-orterna efter verksamhet - länkar till googlekartan

Klickbar karta över Sverige med SLU:s verksamhetsorter utsatta. Läs
om platserna med utbildning, forskning, försök och miljöanalys!
Enheter vid SLU
SLU har 36 institutioner vid 4 fakulteter, ett stort antal
centrumbildningar och samarbetsprojekt samt en
universitetsadministration.

•
•
•
•

Huvudorter med utbildning och forskning
Alnarp
Skara
Uppsala
Umeå

Orter - karta över platser där SLU har verksamhet
SLU har verksamheten huvudsakligen förlagd till huvudorterna
Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. Utbildning, forskning,
försöksverksamhet och miljöanalys bedrivs dock på fler orter i
landet.
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


I listan hittar du SLU-orternas länkar till kartan.
Använd google-kartan eller listan för att läsa mer om orten och
hitta vägbeskrivningar.
Karta över SLU:s fastighetsinnehav (sida på
medarbetarwebben)
Enkel karta med alla SLU:s utbildningsorter utsatta.

Orter med utbildning
•
Flyinge
•
Skinnskatteberg
•
Strömsholm
•
Wången
Orter med forskning, försök och miljöanalys

•
•
•
•
•
•

Sjö och hav
Drottningholm sötvattenslaboratoriet
Karlskrona havsfiskelaboratoriet
Lysekil havsfiskelaboratoriet
Norrbyns marina forskningscentrum, Umeå
Simpevarp kustlaboratoriets lokalkontor
Väröbacka kustlaboratoriets lokalkontor

•
•
•

Älvkarleby fiskeriförsöksstationen
Örebro sötvattenslaboratoriet
Öregrund kustlaboratoriet

•

Vilt- och landskapsekologi
Grimsö forskningsstation

•
•
•
•
•
•
•

Jordbruk, trädgård och djurhållning
Balsgård
Götala nöt- och lammköttscentrum
Hallfreda egendom
Lanna försöksstation
Lönnstorps fältförsöksanläggning
Röbäcksdalen, forskningsstation
Öjebyns försöksstation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skogsbruk
Asa försökspark
Asa skogliga fältforskningsstation
Jädraås försökspark
Kulbäckslidens försökspark
Siljansfors fältstation
Siljansfors försökspark
Skarhults försökspark
Svartbergets fältforskningsstation
Svartbergets försökspark
Tönnersjöhedens försökspark
Tönnersjöhedens fältstation

Enheter
SLU har 36 institutioner vid 4 fakulteter, ett stort antal
centrumbildningar och samarbetsprojekt samt en
universitetsadministration och ett bibliotek.
Institutioner och fakulteter
Rubrikens länk ovan leder till en sida med alla SLU:s institutioner och
de fyra fakulteterna. Fakulteterna presenteras kort nedan.
	

 •	

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap (LTV-fak) har sin huvudsakliga
verksamhet i Alnarp.
	

 •	

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fak)
finns huvudsakligen i Uppsala.
	

 •	

Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) har sin bas i Umeå med
viss verksamhet i Uppsala och Alnarp.
	

 •	

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VHfak) finns huvudsakligen i Uppsala, men med viss verksamhet
i Skara och Alnarp.
Centrumbildningar och samarbetsprojekt
En del är formella centrumbildningar medan andra främst är webbaserade samarbeten. Det rör sig om tvärvetenskapliga samarbeten med
andra institutioner, fakulteter och/eller om samverkan med extern
part.
Universitetsadministration
Ett strategiskt och administrativt stöd för universitetets och
fakulteternas ledningar samt verksamheten i övrigt. Huvuddelen av
administrationen vid SLU är belägen i Uppsala, men det finns även
administrativa resurser på övriga huvudorter.

SLU-biblioteket
Institutioner och fakulteter
SLU har 36 institutioner och enheter, vilka här listas alfabetiskt.
De är fördelade på fyra fakulteter, vilka presenteras i
högerspalten.
Sju av institutionerna är fakultetsgemensamma, vilket markeras med
siffror i listan och med förklaringar längst ner.
Dessutom finns det många centrumbildningar och
samarbetsprojekt i vilka institutioner, fakulteter och externa parter
samverkar.
Alla institutioner A-Ö
	

 •	

 Akvatiska resurser
	

 •	

 Anatomi, fysiologi och biokemi
	

 •	

 Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
	

 •	

 Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
	

 •	

 Biosystem och teknologi (2)
	

 •	

 Ekologi (1)
	

 •	

 Ekonomi
	

 •	

 Energi och teknik
	

 •	

 Hippologutbildning
	

 •	

 Husdjurens miljö och hälsa
	

 •	

 Husdjurens utfodring och vård
	

 •	

 Husdjursgenetik
	

 •	

 Kemi och bioteknologi (ersätter Kemi respektive
Molekylärbiologi fr.o.m. 2014-01-01)
	

 •	

 Kliniska vetenskaper
	

 •	

 Landskapsarkitektur, planering och förvaltning (tidigare
Landskapsarkitektur resp. Landskapsutveckling)

	

 •	

 Livsmedelsvetenskap
	

 •	

 Mark och miljö (1)
	

 •	

 Mikrobiologi
	

 •	

 Norrländsk jordbruksvetenskap (3)
	

 •	

 Skogens biomaterial och teknologi
	

 •	

 Skogens ekologi och skötsel
	

 •	

 Skogens produkter
	

 •	

 Skoglig fältforskning
	

 •	

 Skoglig genetik och växtfysiologi
	

 •	

 Skoglig mykologi och växtpatologi (1)
	

 •	

 Skoglig resurshushållning (1)
	

 •	

 Skogsekonomi
	

 •	

 Skogsmästarskolan
	

 •	

 Stad och land (4)
	

 •	

 Sydsvensk skogsvetenskap
	

 •	

 Vatten och miljö
	

 •	

 Vilt, fisk och miljö
	

 •	

 Växtbiologi
	

 •	

 Växtförädling (tidigare Växtförädling och bioteknik)
	

 •	

 Växtproduktionsekologi
	

 •	

 Växtskyddsbiologi
Sju av ovanstående institutioner är fakultetsgemensamma,
markerat med siffror, som förklaras nedan:
	

 1.	

 Skoglig resurshushållning, Skoglig mykologi och
växtpatologi, Ekologi samt Mark och miljö är gemensamma
för NJ- och S-fakulteterna.
	

 2.	

 Biosystem och teknologi är gemensam för VH- och LTVfakulteterna.
	

 3.	

 Norrländsk jordbruksvetenskap är gemensam för NJ- och VHfakulteterna.
	

 4.	

 Stad och land är gemensam för NJ- och LTV-fakulteterna.

Gammelkroppa skogsskola 29
Box 64
682 22 FILIPSTAD
Tfn: 0590-910 10 el. 910 11
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/
Välkommen till Gammelkroppa!
Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp
ligger Gammelkroppa, Sveriges minsta högskola som examinerar 25
skogstekniker vartannat år. Skogen är vår finaste resurs och vårt mål
är att förmedla kompetens och väcka nyfikenhet kring den. Vi
bedriver också flertalet skogliga utbildningar, jakter, restaurang och
konferensverksamhet. Gammelkroppa ligger som en oas mellan
vattnet och skogen och vår miljö lockar många besökare.
”Det är en ära att få förvalta en anläggning och skola som
Gammelkroppa och vi vill ge alla som besöker oss en möjlighet att se
och uppleva områdets genuina miljö och atmosfär.” Ronny Sjöqvist,
Rektor och affärsledare, vid Gammelkroppa Skogsskola och
Konferens
Julbordsdatum
23 SEPTEMBER, 2015 Det ringer för fullt på våra julbord! Kul! Vi
plockar med oss godbitarna från förra året …
Läs mer »
Markberedning!
2 SEPTEMBER, 2015 Nu anordnar Gammelkroppa Förnyelsekurs för
markberedningsförare i Natur och kulturmiljö den 2 …
Läs mer »

Nu öppnar vi bokningarna till årets julbord!
28 AUGUSTI, 2015 Vi hade tänkt vänta lite till, men eftersom det
redan börjat ringa …
Läs mer »
Jägarexamen 7-8 oktober (+2 dagar)
26 AUGUSTI, 2015Nästa kurstillfälle blir ons-tors 7-8 oktober Mer
information finns …
Läs mer »
Utbildning
Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden. Hos oss på
Gammelkroppa finns de kurser du behöver. Kursprogram …
Läs mer »
Konferenserbjudande!
2 dagars konferens med övernattning och 2-rätters middag! Från
1560kr per person (ex moms) ! För mer information klicka …
Läs mer »
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 …
Läs mer »
Skogstekniker »
Fortbildning »
Planeraren »
Jägarexamen
Konferenserbjudande! »
Restaurang »
Boende »
Kontakt & styrelse »

Umeå universitet Centrum för samisk forskning .
Vaartoe/CeSam samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med
fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk.
Vaartoe/CeSam är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner
inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och
samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och
tankeutbyten berikar forskningen
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle

SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.

SW . 641 Matlagning. 642 Måltider,
matservering.
Örebro universitet	

 	

Restaurang- och hotellhögskolan
Umeå universitet
Kostvetenskap
Umeå universitet
Restauranghögskolan
Uppsala universitet
Institutionen för kostvetenskap
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Högskolan Kristianstad
Mat- och måltidskunskap

SW . 643 Organisation av boende,
personalrum o d, hotell.

SW . 644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi,
filmvetenskap, turismvetenskap

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik

Örebro universitet	

 	

Restaurang- och hotellhögskolan
Mittuniversitetet
Turismvetenskap och geografi (TUG)
Uppsala universitet
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Högskolan i Halmstad
Hållbar turismutveckling 120 hp
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

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.
Mittuniversitetet
Omvårdnad (OMV)
Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Högskolan Kristianstad
Omvårdnad
Röda korsets högskola
Avdelningen för Vård & Omvårdnad
Högskolan Kristianstad
Omvårdnad

SW 65 Adm, distribution, kommunikation,
organisation o d.

SW . 651 Kontorsarbete o d.
Datoranvändning.
Lunds universitet
Institutionen för service management och tjänstevetenskap

SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Göteborgs universitet
Förvaltningshögskolan
Linköpings universitet
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
Stockholms universitet
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

SW . 6525-6529 Militära verksamheter.

Försvarshögskolan 5
Drottning Kristinas väg 37
115 93 STOCKHOLM
Tfn: 08-553 425 00
E-post: exp@fhs.se
Webb: http://www.fhs.se/sv/
Huvudnavigering
Start
Våra utbildningar
Vår forskning
Student
Om högskolan
Press
Jobb
Kontakta oss
Om högskolan
Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997.
Försvarshögskolans rötter går dock att spåra ända till
Artilleriläroverket Marieberg i Stockholm som fanns redan på 1800talet. Dagens Försvarshögskola utgör det senaste utvecklingssteget på
en lång militär utbildningstradition.
Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell
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.
Studera på Försvarshögskolan
Program
	

 •	


Officersprogrammet

	

 •	


Kandidatprogrammet

	

 •	


Master's programme

Fristående kurser
	

 •	


Statsvetenskap

	

 •	


Ledarskap

	

 •	


Militärhistoria

	

 •	


Militärteknik

	

 •	


Ledningsvetenskap

	

 •	


Folkrätt

	

 •	


Krigsvetenskap

Uppdragsutbildning
	

 •	


Militära uppdragsutbildningar

	

 •	


Krishantering

	

 •	


Ledarskap

	

 •	


Informationssäkerhet

	

 •	


Geografiska informationssystem

Forskning vid Försvarshögskolan
Försvarshögskolan bedriver forskning och studier inom följande
områden:
	

 •	


Folkrätt

	

 •	


Krigsvetenskap

	

 •	


Ledarskap under påfrestande förhållanden

	

 •	


Ledningsvetenskap

	

 •	


Militärhistoria

	

 •	


Militärteknik

	

 •	


Statsvetenskap

Linnéuniversitetet
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier
Uppsala universitet
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa se 32+ 6525
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett
samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati,
fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten
är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning
och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I
samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning,
Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo
Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt
avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid
Engelska institutionen.
Uppsala universitet
Hugo Valentin-centrum se 6525
Välkommen till Hugo Valentin-centrum
Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala
universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning
bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och
processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels
folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.
Läs mer

Uppsala universitet
Institutionen för freds- och konfliktforskning

SW . 653 Handelsverksamheter.

Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5
Box 6501
113 83 STOCKHOLM
Tfn: 08-736 90 00
E-post: info@hhs.se
http://www.hhs.se/
En unik handelshögskola
Vi är en handelshögskola med primärt privat finansiering, som
förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig
sektor. Ca 2000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på
kandidat- och masternivå.
Det finns sex institutioner (Beskrivningar på engelska)
Handelshögskolan i Stockholm
Redovisning och finansiering se även 657
Handelshögskolan i Stockholm
Företagande och ledning se även 658
Handelshögskolan i Stockholm
Marknadsföring och strategi se även 659
Handelshögskolan i Stockholm
Nationalekonomi se även 33
Handelshögskolan i Stockholm
Finansiell ekonomi se även 657

Handelshögskolan i Stockholm
Juridik, språk och ekonomisk statistik se även 34+80+31

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

se även 657+658

Civilekonomprogrammet Studieordning 2000 se även
657+658
(på svenska)

Kandidatprogrammet, Retail Management (180 högskolepoäng)
är en spetsutbildning med inriktning mot detaljhandel och
marknadsföring. Programmet ges i Stockholm från 2015.

Ekonomie Kandidatprogrammet, Retail Management

LÄS MER
Våra kandidatprogram
Som en av de mest ansedda handelshögskolorna i Europa ger en
kandidatutbildning hos oss många möjligheter. Antingen till
fördjupning på något av våra masterprogram eller som bas för
ett spännande jobb.
Har du blivit antagen till något av våra kandidatprogram? Läs
om förberedelser i matematik, boende och andra tips här: Ny
student 2015
Handelshögskolan i Stockholm
Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics
se även657+658

Studentambassadörer
Våra studentambassadörer är studenter på kandidatprogrammen
som gärna guidar och hjälper prospektiva studenter till sitt val
av högre utbildning.
LÄS MER
Studera vid Handelshögskolan i Stockholm
LÄS MER
Meet us

Kandidatprogrammet i Business and Economics (180
högskolepoäng) ger dig en stabil bas och bred förståelse för
företagande, samhälle och näringsliv.

Welcome to our events, nationally and worldwide, to meet our
staff, learn more about our programs and admission process &
also to get valuable insights of studying at SSE and in vibrant
Stockholm!

LÄS MER

LÄS MER

Economics and Business, Riga
I Riga erbjuder the Stockholm School of Economics in Riga
varje år Bachelor of Science in Business and Economics
utbildning till 115 studenter.
LÄS MER
Forskning
Handelshögskolan i Stockholm bedriver internationellt framstående
forskning inom nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi
och angränsande forskningsområdet. Många av våra forskare är bland
de främsta i världen inom sina respektive fält.
Våra institutioner
Handelshögskolan bedriver forskning och utbildning inom
nationalekonomi, företagsekonomi och relaterade discipliner.
Det finns sex institutioner vid Handelshögskolan.

marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori. Inom
nationalekonomi studerar du samspelet mellan individ, företag och
offentliga organ samt hur olika länders ekonomier förhåller sig till
varandra.
Under det sista året, som ges på engelska, får du möjlighet att
specialisera dig inom ditt specialintresse genom att du väljer två
specialiseringar varav du skriver uppsats inom den ena
(nationalekonomi, finans, skatterätt, ledarskap, marknadsföring eller
redovisning).
Stor vikt under programmet gång läggs vid att utveckla din förmåga
till problemlösning, kreativt tänkande och kritiskt resonemang.
LÄS HELA REPORTAGET
Studentutbyte
Vi kan genom samarbeten med internationellt erkända toppuniveristet
världen över erbjuda studieplatser för studenter som läser tredje året
på våra kandidatprogram. Läs mer

Kandidatprogrammet i Business and Economics (180 högskolepoäng)
ger dig en stabil bas och bred förståelse för företagande, samhälle och
näringsliv.

Efter examen
Efter kandidatutbildningen har du kvalificerade kunskaper inom det
ekonomiska området och en bra bas för antingen fortsatta studier på
masternivå eller början på en karriär inom svenskt och internationellt
näringsliv och förvaltning.

Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och
nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom
företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess roll i
samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finansiering,

Studenter med en kandidatexamen från Handelshögskolan i
Stockholm är eftertraktade på arbetsmarknaden. Bredden av branscher
är stor där en karriär påbörjas inom inom t.ex. bank och finans,
Management Consulting, Reklam, PR och kommunikation,

Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics

Investment Banking, Retail, som finansanalytiker, eller inom
Redovisning. Andra väljer yrken som handläggare på departement och
organisationer eller inom journalism medan vissa blir företagsledare,
forskare eller startar egna företag.
Vi är stolta över att mer än 90 procent av studenterna som inte väljer
att studera vidare har jobb redan tre månader efter examen. Nästan en
tredjedel av dessa väljer dessutom ett jobb utomlands, vilket visar att
en examen från Handelshögskolan är internationellt gångbar. Alla
dörrar står öppna och du får möjlighet att själv forma din framtid.
(Hemsidan är på blandad svenska och engelska. Svårt att göra en
svensk beskrivning )	

 	


Göteborgs universitet
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
Utbildning
Forskning
Bibliotek
Organisation
Om Handelshögskolan
Kontakt
Om Handelshögskolan
Välkommen till Handelshögskolan!
Sverige och svenskt näringsliv har haft stora internationella
framgångar de senaste 100 åren. Ett par viktiga faktorer bakom
framgången är förståelse och respekt för andra kulturer och
människors kontext och därigenom en insikt om att det inte finns
generella lösningar på lokala problem. Ur detta har det utvecklats ett
särskilt ledarskap och en syn på både företagande och ansvarstagande
som i dag respekteras internationellt. Handelshögskolans forskning
bidrar med att tydliggöra vad detta ledarskap och ansvarstagande
består av och gör det möjligt att föra det vidare till dagens studenter,
morgondagens ledare.

Våra rötter finns i det lokala näringslivet, ett näringsliv med en
internationell inriktning som nu liksom vid tiden för skolans
grundande ser vikten av forskning och utbildning på hög nivå. Det
skapar unika samarbeten och lägger grunden för Sveriges framtida
konkurrenskraft. Vårt näringslivssamarbete återspeglas också i
skolans internationella arbete, som utvecklas i nära dialog med våra
partner. När vi nu bygger långsiktiga strategiska partnerskap med
ledande universitet i Kina och Indien gör vi det på platser där våra
partnerföretag ökar sin närvaro.

Hos oss får du förutsättningar för att bli morgondagens ledare. För att
du bryr dig och vill göra skillnad! Läs mer.

Handelshögskolan har högt uppsatta mål. Vi vill utbilda internationellt
eftertraktade studenter med ett ansvarsfullt förhållningssätt till
samhällsutvecklingen, och bedriva högkvalitativ forskning som
medverkar till att finna lösningar på komplexa globala problem.
Förutsättningarna finns, bland annat i form av disciplinär bredd,
motiverade och engagerade forskare, nära samverkan och ständig
dialog med näringsliv och offentlig sektor, ambitiösa och kreativa
studenter och ett internationellt fokus sedan 85 år tillbaka.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Juristprogrammet 270 hp se även 34

Utbildning
Är du en "eldsjäl"?
Genom att studera ekonomi eller juridik vid Handelshögskolan i
Göteborg får du möjligheten att göra skillnad. Att samverka. Att
utvecklas. Att påverka din framtid. Att påverka vår framtid.
Världens framtid.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 hp se även 71

Det finns inget specifikt eldsjälsprogram, men det finns möjligheter
för dig som är just det, att läsa program eller kurser utefter ditt
intresse.

Välkommen till Handelshögskolan!
Program på grundnivå
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans ekonomprogram 300 (180 120) hp se även 657

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans logistikprogram 300 (180 120) hp se även 658

Program på masternivå
Våra masterprogram: Accounting, Economics, Finance, Innovation
and Industrial Management, International Business and Trade,
Knowledge-based Entrepreneurship, Logistics and Transport
Management, Management, Marketing and Consumption
	

 ▪	

 Till masterprogrammen

Fristående kurser på grundnivå
Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia,
företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och
statistik.
	

 ▪	

 Läs mer
Fristående kurs på avancerad nivå
	

 ▪	

 MATIX (Management av tillväxtföretag), 1-årig kurs som ges
av företagsekonomiska institutionen.
Executive MBA
	

 ▪	

 Ett MBA-program för erfarna chefer som ges på deltid under
21 månader. Antagning sker löpande.
Ansökan & antagning
	

 ▪	

 Antagningspoäng HT14, urval 1 och 2
	

 ▪	

 Antagningspoäng HT13, urval 1 och 2
Läs mer om hur du ansöker här!
Forskning
Tillämpad forskning med hög vetenskaplig kvalitet
Med sina huvudämnen (ekonomi och juridik), fyra institutioner och
många forskningscentra har Handelshögskolan en unik bredd.
Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella
och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd
forskning inom management och organisationsutveckling,
redovisning, miljö- och utvecklingsekonomi, innovation och

intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan
satsar stort på är logistik och transport.
Handelshögskolan har sedan decennier forskat inom det som i dag
kallas CSR och hållbar utveckling, och har med sin internationella
och breda forskningstradition också fördelar när det gäller att förstå de
komplexa och globala kopplingarna mellan miljö, näringsliv, politik
och fattigdom respektive välstånd.
Forskningen gynnas av skolans tillhörighet till Göteborgs universitet,
liksom av närheten till Chalmers tekniska högskola. Samverkan med
kollegor från till exempel naturvetenskap, medicin, teknik och
samhällsvetenskap ökar möjligheterna för skolans forskare att bidra
till att lösa aktuella komplexa problem.
Sedan starten 1923 har skolans forskning i hög grad varit inriktad just
mot tillämpbarhet, relevans och problemlösning. Det hör ihop med
Handelshögskolans tradition av nära samverkan med näringsliv och
samhälle. Skolans forskare har, i ett internationellt perspektiv, unik
tillgång till företags och organisationers verksamhet och arkiv.
Relevans och tillämpbarhet står dock inte i motsats till teori och
vetenskaplig kvalitet. Handelshögskolans forskare publicerar sig
också i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter.
Institutioner
Med sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner
har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av
samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser.
Här finns också internationellt erkänd forskning inom management
och organisationsutveckling, redovisning, miljö och
utvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare

ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och
transport.
Institutionerna anvarar även för kurserna inom sina respektive
områden.
Institutioner
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för ekonomi och samhälle se även 657

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Juridiska institutionen se även 34
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för nationalekonomi med statistik se även 33+31
Enhet
Gothenburg Research Institute
Se även Handelshögskolans alla forskningscentra

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för ekonomisk historia se även 60

Högskolan i Skövde
Institutionen för handel och företagande

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutet för innovation och entreprenörskap se även 658

Karlstads universitet
Handelshögskolan
Arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik,
nationalekonomi, projektledning, statistik

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för Kulturgeografi se även 91
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Företagsekonomiska institutionen, inklusive ekonomisk geografi
se även 658

Örebro universitet
Handelshögskolan
Umeå universitet
Handelshögskolan
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare
Handelshögskolan, institutionen för nationalekonomi och statistiska
institutionen).

SW . 654 Telekommunikationsverksamheter.

SW . 655 Förlagsverksamheter o d.

SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.

SW . 657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
Se även handelsskolorna på 653

Umeå universitet
Transportforskningsenheten (TRUM)
Chalmers tekniska högskola
SJÖFART se även 656
Du som väljer att satsa på sjöfart kommer att arbeta i en internationell
miljö med många möjligheter till utveckling och karriär. Behovet av
välutbildad personal är stort, och det gäller både operativ drift ombord
och management i land. Chalmers erbjuder en unik bredd på
sjöfartsutbildningar. Samtliga utbildningar håller hög kvalitet och har
ett mycket gott anseende på den internationella marknaden.
FARTYGSBEFÄL 40 HP
40 hp (fartygsbefäl klass vii)
MASKINBEFÄL 40 HP
40 hp (maskinbefäl klass vii)
SJÖFART OCH LOGISTIK 180 HP
180 hp (kandidatexamen i sjöfartsteknik)
SJÖINGENJÖR 180 HP
180 hp (sjöingenjörsexamen)
SJÖKAPTEN 180 HP
180 hp (sjökaptensexamen)

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans ekonomprogram 300 (180 120) hp
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för ekonomi och samhälle
Handelshögskolan i Stockholm
Redovisning och finansiering
Handelshögskolan i Stockholm
Finansiell ekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Civilekonomprogrammet Studieordning 2000
Handelshögskolan i Stockholm
Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics
Handelshögskolan i Stockholm
Ekonomie Kandidatprogrammet, Retail Management
Högskolan Kristianstad
Ekonomi

SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbetsförmedling och arbetsmarknad.
Se även handelsskolorna på 653
Linnéuniversitetet
Ekonomihögskolan
Lunds universitet
Ekonomihögskolan
Kontaktinformation Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans webbplats
Göteborgs universitet
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Linköpings universitet

Uppsala universitet
Företagsekonomiska institutionen
Högskolan i Borås
Sektionen för företagsekonomi och textilt management
Högskolan i Borås
Sektionen för arbetsliv och välfärd
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Högskolan i GävleAkademin för hälsa och arbetsliv
Högskolan i Gävle-Akademin för utbildning och ekonomi

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Mittuniversitetet
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)
Stockholms universitet
Företagsekonomiska institutionen
Stockholms universitet
SOFI - Institutet för social forskning med AKPA Arbetsmarknadskunskap med management

Högskolan i Halmstad
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
På Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns dessa
ämnesområden representerade. Samtidigt som dessa utvecklas inom
respektive ämne, pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl
utbildning och forskning som genom samverkan med omgivande
samhälle.
Högskolan i Jönköping
Jönköping International Business School

Högskolan Kristianstad
Sektionen för lärande och miljö (LM) Arbetsliv: Organisation,
personal och ledarskap
Högskolan Kristianstad
Ekonomi
Högskolan i Skövde
Institutionen för handel och företagande
Högskolan Väst
Institutionen för ekonomi och IT

Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
Luleå tekniska universitet
Ekonomi, teknik och samhälle
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har cirka 200
anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk
och samhällsvetenskaplig sektor.

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område –
från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till
energi-, miljö- och byggnadsteknik.
Till akademin EST:s webbplats
Mälardalens högskola
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans ekonomprogram 300 (180 120) hp
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans logistikprogram 300 (180 120) hp
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för ekonomi och samhälle
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutet för innovation och entreprenörskap

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Företagsekonomiska institutionen, inklusive ekonomisk geografi

SW . 659 Marknadsförings- och
reklamverksamheter od.

Handelshögskolan i Stockholm
Företagande och ledning

Lunds universitet
Institutionen för strategisk kommunikation

Handelshögskolan i Stockholm

Umeå universitet
Informatik

Civilekonomprogrammet Studieordning 2000
Handelshögskolan i Stockholm
Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics
Handelshögskolan i Stockholm
Ekonomie Kandidatprogrammet, Retail Management
Högskolan Kristianstad
Ekonomi
Högskolan Kristianstad
Personal- och arbetslivsvetenskap

Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media
Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats
Handelshögskolan i Stockholm
Marknadsföring och strategi
Högskolan KristianstadInformatik

SW 66/68 Tillverkning av varor.

Ekonomi och produktionsteknik
180 hp (högskoleingenjör)

Högskolan i Borås
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Med koll på både pengar och teknik
Ekonomi och produktionsteknik förbereder dig för näringslivets krav
på ökat kunnande om människans interaktion med tekniken i olika
produktionssystem. Effektiviteten i modern produktion beror inte
enbart på de tekniska systemen. Andra viktiga faktorer är
verksamhetens organisation, människors förmåga till samarbete,
styrning av material- och informationsflöden samt ekonomi.
Högskoleutbildningen i ekonomi och produktionsteknik är därför
tvärvetenskaplig och utgår från en bred kunskapsbas inom teknik,
ekonomi, organisation och hållbar utveckling.

Högskolan i Borås
Sektionen för textilteknologi
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Chalmers tekniska högskola
INDUSTRIELL EKONOMI OCH
EKONOMI & PRODUKTIONSTEKNIK
Självklart är du är intresserad av naturvetenskap och teknik, men du
längtar inte efter att dyka ner i detaljerna. Faktum är att du har lättare
att se dig själv som marknadsförare eller projektledare än som
forskare eller utvecklingsingenjör. I princip skulle du kunna läsa på
Handels, men du gillar tanken på att ge dig själv en rejäl utmaning
och läsa både ekonomi och teknik på samma gång.
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 180 HP
180 hp (högskoleingenjör)
INDUSTRIELL EKONOMI 300 HP
300 hp (civilingenjör)

Arbetsområden
Ekonomi och produktionsteknik är en yrkesutbildning, som med sin
kombination av teknik- och ekonomikunskaper och sin tillämpade
karaktär är efterfrågad i näringslivet. Efter examen är du väl insatt i
modern produktion och kan ta viktiga roller för att utveckla och styra
denna, exempelvis inom produktionsplanering, projektledning,
logistik och resurskoordinering. Ekonomikunskaperna ger dig god
förmåga att kommunicera och samarbeta med företagets
affärsdrivande delar. Du är attraktiv på arbetsmarknaden genom dina
kunskaper om effektiv produktion i dess breda omfattning.
Utbildningen ger också god grund för att starta och driva egen
verksamhet. Efter examen är valmöjligheterna många. Du kan välja
att börja arbeta direkt eller att studera vidare på masternivå i Sverige
eller utomlands.
Utbildningens innehåll
Utbildningen kombinerar kurser i ekonomi, logistik,

arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- och
naturvetenskapliga ämnen som tillverkningsteknik, mekanik och
matematik. Du möter även en del humanistorienterade ämnesmoment
för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor
agerar i olika situationer. Du gör projektarbeten där flera ämnen
integreras. I årskurs tre, efter genomgångna grundstudier, kan du
utnyttja utbildningens valfrihet och skapa dig din egen profil genom
att fördjupa dig efter ditt intresse genom valbara kurser. Utbildningen
avslutas med ett examensarbete vilket utförs i samarbete med
industrin. Det ger dig möjlighet att öva din förmåga att analysera och
lösa problem och att ta individuellt ansvar. Dessutom kan det ge
värdefulla kontakter för framtiden.
Industriell ekonomi
300 hp (civilingenjör)
Teknik och ekonomi en helhet
Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning som kombinerar
teknik och naturvetenskap med ekonomi och management.
Utbildningen ger dig en gedigen kunskap om teknik och
teknikbaseradaffärsverksamhet. Det finns många möjligheter till
individuell specialisering och många projektarbeten under
utbildningens gång förbereder dig för ett spännande arbetsliv.
Arbetsområden
Som civilingenjör i Industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi
som en helhet och kan kommunicera med specialister från olika
områden. Du kommer att fungera som en brobyggare mellan olika
funktioner i företaget, till exempel i rollen som projektledare. Din
framtida arbetsmarknad är stor och du kommer att vara attraktiv i
många branscher och yrkesroller, till exempel inom affärsutveckling,
produktutveckling, industriell marknadsföring, projektledning,

produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult.
Utbildningens innehåll
Utmärkande för programmet Industriell ekonomi är just integrationen
mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse
för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall och
projekt som används i undervisningen. De första tre åren utgörs av
grundstudier. I våra fina lokaler läser du då klassiska ingenjörsämnen,
som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom
väljer du under det första året en av flera teknikinriktningar, såsom IT,
mekanisk produktion, kemi- och bioteknik eller finansiell matematik.
Redan under de första åren börjar du alltså utforma den profil som du
kommer att ha som färdig civilingenjör. Stor vikt läggs också vid
kurserna i huvudämnet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk
analys, industriell marknadsföring , verksamhetsutveckling och
logistik. I slutet av tredje året skriver du ett kandidatarbete inom
huvudämnet. Du får därmed de grundläggande verktyg du kommer att
arbeta med dagligen i ditt yrkesliv. De avslutande två åren läser du ett
masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde. Du har
även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.
Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
	

 •	

 Design and Construction Project Management
	

 •	

 Entrepreneurship and Business Design
	

 •	

 Management and Economics of Innovation
	

 •	

 Product Development
	

 •	

 Production Engineering
	

 •	

 Quality and Operations Management
	

 •	

 Software Engineering
•	

Supply Chain Managemen t

Mittuniversitetet
Industridesign (IND)
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle

SW 66 Tillverkning av kemivaror od.

SW 67 Tillverkning bearbetningsvaror o d

SW 68 Tillverkning av komplexvaror.

SW 69 Tillverkning/ byggande av
byggnader o anläggningar.
Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Chalmers tekniska högskola
INDUSTRIELL EKONOMI OCH
EKONOMI & PRODUKTIONSTEKNIK
Mittuniversitetet
Industridesign (IND)
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle

7. Formgivning av fysiska och sociala
miljöer.
21 områden:
Verksamheterna inom områdena 1-6 ingår som förutsättningar i
de kuturella verksamheterna i områdena 7-9
Område 70 gäller allmänt om kultur och är också förutsättningar
för områdena 8 och 9,
Områdena 71-78 gäller fysiska miljöer och fysiska verksamheter
förknippade med det.
Område 79 gäller sociala miljöer, sociala beteenden o d.
Områdena 8 och 9 gäller speciella kulturella verksamheter med
språk och litteratur.

SW 7 Formgivning av fysiska och sociala
miljöer.

SW 70 Allmänt om konst o kultur.
Göteborgs universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Karlstads universitet
Kulturstudier
Linköpings universitet

Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik
Umeå universitet
Kultur- och medievetenskaper
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Linköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Linköpings universitet
Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS)
Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.
Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper

Malmö högskola
Kultur och samhälle
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk,
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik,
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats
Södertörns högskola
Kultur och lärande

Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.
Luleå tekniska universitet
Konst, kommunikation och lärande
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en
akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv
på kunskap och lärande sammanflätas.

SW 71 Övergripande formgivning/
planering av fysiska miljöer.
Linköpings universitet Linköpings universitet Centrum för
klimatpolitisk forskning
Linköpings universitet
Centrum för miljö och utomhuspedagogik
Umeå universitet
Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)
Umeå universitet
Centrum för regionalvetenskap (CERUM)
Uppsala universitet
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
Högskolan i GävleAkademin för teknik och miljö
Högskolan Kristianstad
Landskapsvetarprogrammet (vt2016)

Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Chalmers tekniska högskola
ARKITEKTUR OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
Kungl. Tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Kungl. Tekniska högskolan
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Skapa framtidens miljöer, byggnader, städer och regioner
Inom arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik skaffar du dig
kunskaper om samhällsutveckling och byggande. Det handlar inte
bara om utformning av byggnader och tekniska konstruktioner.
Sociala, ekonomiska, miljömässiga, estetiska och juridiska perspektiv
tar också stor plats.
Några av våra största utmaningar är snabb urbanisering, åldrande
befolkning, begränsade energiresurser och globala klimatförändringar.
Dessa problem möter vi genom att skapa hållbara lösningar;
exempelvis utvecklar vi nya material, metoder och sätt att utforma
den byggda miljön.

Ett varierat yrkesliv väntar inom detta mycket breda ämnesområde.
Du arbetar med hur miljöer, byggnader, infrastruktur, städer och
regioner ska utformas och förnyas i takt med samhällsförändringar.
Arkitekt, fastighetsekonom, stadsplanerare, byggprojektledare,
lantmätare, miljöforskare och konsult med olika inriktningar är
exempel på yrkesroller som utbildningarna leder till. Många är
anställda i kommuner, av myndigheter, konsultföretag,
fastighetsmäklare, byggföretag eller starta eget.
Utbildningar inom ämnesområdet
Arkitektutbildning 300 hp
Byggproduktion 120 hp
Byggteknik och design 180 hp
Fastighet och finans 180 hp
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp
Samhällsbyggnad 300 hp
Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för
utveckling...
Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för
utveckling...

Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi)

SW 72 Formgivning av byggnader o
anläggningar, arkitektur.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 hp

Uppsala universitet
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Högskolan Kristianstad
Landskapsvetenskap

Chalmers tekniska högskola
ARKITEKTUR OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

Högskolan Kristianstad
Miljöteknik

Arkitekter och ingenjörer jobbar alla mot ett gemensamt mål – att
skapa bra miljöer för människor att leva och verka i. Gemensamt för
oss alla är att vi tänker långsiktigt. Det vi bygger kommer att överleva
oss själva. Därför måste vi fundera över hur nästa generation vill leva
och hur nya klimatförutsättningar kommer att påverka deras vardag.
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP 180 HP
180 hp (teknologie kandidatexamen)
ARKITEKTUR 300 HP
300 hp (arkitekt)
ARKITEKTUR OCH TEKNIK 300 HP
300 hp (civilingenjör/arkitekt)
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 180 HP
180 hp (högskoleingenjör)
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 300 HP
300 hp (civilingenjör)

Arkitektur 300 hp (arkitekt)
Arkitektur på Chalmers
På arkitektur kommer du att ägna en stor del av den schemalagda
tiden tiden åt projektarbeten då du arbetar i ritsalen, i vår
modellverkstad eller i ateljéerna. Du får träning i att arbeta med
penna, modeller och datorprogram och att gestalta allt ifrån interiörer
till stadsplaner. Du går kurser där du lär dig planering av byggnader,
städer och arbetsmiljöer, du studerar arkitekturhistoria, materiallära,
konstruktion och hållbar utveckling samt teckning, målning och
skulptur. Yrkesverksamma arkitekter medverkar som lärare i många
av kurserna och delar med sig av sina erfarenheter om byggande,
planering och brukandets realiteter, frågor som vi tar på största allvar
på Arkitektur. Du får lära dig att ge och ta emot kritik på dina projekt,
både under arbetet och vid redovisningar. Däremot har vi få regelrätta
tentor. Projekten samlar du i en portfölj, dels för lärarnas bedömning,
dels för att visa upp när du söker arbete. En viktig del av din
utveckling är att lära dig se med ”arkitektögon” och uppmärksamma
det som har betydelse för både uttryck och funktion i den byggda
miljön. Du får följa den internationella utvecklingen av arkitekturen,
särskilt på studieresor.
Arkitekter måste kunna realisera sina idéer. Du kommer att få läsa en
hel del byggteknik. Det handlar om detaljernas betydelse för helheten,
om att förstå bärande strukturer, inomhusklimat och
energihushållning. I yrkeslivet arbetar arkitekter i team med tekniker.
Ingenjören gör beräkningarna, men arkitekten måste förstå vad de
betyder för gestaltningen.
Den gestaltande arkitekten
Arbetsfältet för arkitekter är brett: Utformning av städer, stadsdelar,
byggnader, ombyggnader eller interiörer. De flesta arkitekter arbetar

med dessa uppgifter på arkitektkontor eller på kommuner, men
arkitektkompetensen är också användbar inom till exempel
förvaltning av bebyggelsen eller forskning och utveckling inom
byggområdet.
Hur kommer du in?
En del av våra studenter tas in på betyg och en del via arkitektprovet.
Arkitektprovet är gemensamt för Sveriges arkitektskolor. Först måste
du lösa en hemuppgift, som du sänder till den arkitektskola där du vill
genomföra provet. Lyckas du bra kallas du till arkitektprovet. Provet
görs vid ett tillfälle då du får lösa ett antal uppgifter. En jury bedömer
uppgifterna utifrån rumslig förståelse, fantasi, idérikedom,
konstruktionsförmåga och social inlevelse.
Arkitektprovet
Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
Architecture and Urban Design
Design and Construction Project Management
Design for Sustainable Development
Arkitektur och teknik
300 hp (civilingenjör/arkitekt)
Arkitekt, ingenjör eller både och
I byggprocessen samverkar arkitekter och ingenjörer. Var och en
representerar starka yrkesidentiteter som möts med väl avgränsade
uppdrag. I normalfallet innebär denna specialisering en effektiv
process. Men när uppgiften kräver stora spännvidder, klimatkloka
lösningar, krav på hög akustisk precision eller att material utvecklas
och prövas för nya funktioner, behövs ett tätare samarbete mellan
arkitekter och ingenjörer. Arkitektur och teknik-programmet förenar

gestaltning med naturvetenskap och teknik. Du tränar din förmåga att
iaktta och att leva dig in i människors, verksamheters och samhällens
behov, och du utvecklar din förmåga att utforma och kommunicera
förslag till byggnader och rum. Programmet vänder sig till dig som är
intresserad av såväl matematik och teknik som rumsgestaltning och
byggnadskonst. Det finns bara ett fåtal liknande utbildningar i Europa.
Erfarenheterna visar att de examinerade studenterna utvecklas till
antingen professionella arkitekter eller ingenjörer, och att de samtidigt
har kommit att verka som brobyggare mellan arkitekt- och
ingenjörskulturerna.
Ämneskurser samspelar med projekt
Arkitektur och teknik behandlar både ingenjörskonstens och
arkitekturens teorier, metoder och verktyg. Ingenjörsutbildningarnas
kultur med ämnesvisa kurser vävs kontinuerligt samman med
arkitektutbildningarnas tradition med gestaltande projekt. Projektens
syfte är att utifrån både en teknisk/naturvetenskaplig och en estetisk/
humanistisk grund träna ett undersökande, skapande och reflekterande
förhållningssätt. De tre första åren ger en teknisk/naturvetenskaplig
bas med matematik, mekanik, byggnadsfysik och materiallära. Här
finns också grundläggande arkitekturkurser som behandlar form, färg,
skissteknik och arkitekturhistoria. Parallellt med kurserna löper en
serie arkitekturprojekt. Genom skisser, modeller och fysiska
experiment växer förslag till utformningar fram. Under handledning
och genom kritik prövas dessa så att funktion, hållbarhet och uttryck
utvecklas till en helhet.
Matematik- och fysikprovet
Upp till en fjärdedel av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt
antagningsprov. Alla sökande till Arkitektur och teknik är välkomna
att göra provet, se länk nedan för mer information.

Matematik- och fysikprovet
Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
För arkitektexamen:
Architecture and Urban Design
Design for Sustainable Development
För civilingenjörsexamen:
Design and Construction Project Management
Industrial Ecology
Lärande och ledarskap
Structural Engineering and Building Technology
Sound and Vibration
Samhällsbyggnadsteknik
180 hp (högskoleingenjör)
Du är med i hela kedjan
Som högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik är du verksam
inom många områden i byggbranschen såsom projektering och
konstruktion, planering och organisation, genomförande och
uppföljning eller förvaltning och underhåll. Ämnesområden såsom
husbyggnadsteknik, byggnadsmaterial, hållfasthetslära, bärande
konstruktioner, installationsteknik och klimatanläggningar samt
fastighets- och entreprenadjuridik finns representerade i programmet.
Arbetsområden
Efter 3 års utbildning har du en yrkesutbildning som högskoleingenjör
med fördjupade kunskaper inom din valda profil. Nedan redovisas
exempel på vanliga yrken efter utbildningen:

• Arbetsledare/Platschef på en byggarbetsplats inom husbyggnad /
anläggning
• Planering och projektering på arkitekt- /konstruktionskontor
• CAD-ritare/konstruktör
• Fastighetsförvaltare
• Energi- VVS-ingenjör
• Miljöansvarig på företag eller kommun
• Trafikplanerare
• Bygglovhandläggare/Planeringshandläggare inom offentlig sektor
Utbildningens innehåll
Under de första två åren samläser alla högskoleingenjörsstudenter,
hing, de flesta kurser med civilingenjörsstudenterna, cing. Den största
skillnaden är att cing läser mer obligatoriska kurser i matematik, fysik
och kemi. Istället läser hing mer CAD samt fastighets- och
entreprenadjuridik. Inför åk 3 görs ett profilval. Du fördjupar dig inom
ämnesområden i profilen, fortsätter att utveckla generella färdigheter
samt gör ett examensarbete med inriktning på profilen. De profiler du
kan välja mellan är:
• Infrastruktur och anläggning
Markresurser och byggande i mark, Vattenresurser och vattenteknik,
Samhällsplanering och infrastruktur, Ljud och vibrationer
• Byggnader och anläggningskonstruktioner
Byggnadsmaterial och byggnadsteknologi, Bärande konstruktioner för
hus och anläggningar, Ljud och vibrationer
• Projekt- och produktionsledning
Organisation och ledning av projekt inom byggsektorn och
informationshantering

Efter 3 års utbildning har du en yrkesutbildning som högskoleingenjör
med fördjupade kunskaper inom din valda profil.
Samhällsbyggnadsteknik
300 hp (civilingenjör)
Du bygger samhället
Vill du påverka hur samhället ser ut och fungerar? Är du intresserad
av dagens och morgondagens byggtekniska utmaningar för samhälle,
människa och miljö? Då är Civilingenjör i Samhällbyggnadsteknik en
spännande utbildning för dig. Utexaminerade civilingenjörer i
Samhällsbyggnadsteknik har en bra arbetsmarknad framför sig och
signaler från samhället och branschen tyder på en ökad efterfrågan.
Arbetsområden
Som Civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik kan du jobba med hela
processen från planering till färdigställande av ett byggprojekt. Dina
arbetsuppgifter beror av var i processen du arbetar; om du är konsult,
entreprenör, utförare eller beställare. Denna mångsidighet gör det till
en spännande bransch att arbeta inom. Det finns många valmöjligheter
och stor potential för personlig utveckling. Vår nuvarande och
framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde. Du kan som exempel
arbeta inom områdena akustik, geoteknik, inomhusklimat,
konstruktion, miljöteknik, projektledning och trafikplanering. Då både
utbildningen och arbetsmarknaden är internationell finns det
möjligheter att arbeta utomlands.
Utbildningens innehåll
Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att
bygga ett uthålligt samhälle ingår, t.ex. tekniska, miljömässiga,
ekonomiska och till viss del sociala perspektiv. Samtidigt som

utbildningen är skräddarsydd för en civilingenjörsexamen i
samhällsbyggnadsteknik så sker i flera kurser samarbeten och/eller
samläsning med studenter från övriga program inom området. Detta
bidrar till att du vid sidan av din specialisering får en ökad förståelse
för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka
inom samhällsbyggnadsområdet.
Under de tre första åren följer programmet en struktur som är
gemensam för alla program inom Samhällsbyggnadsteknik för att
därefter gå vidare med alltmer profilerade och specialiserade
kunskaper. De samhällsbyggnadstekniska ämnena grupperas i
följande ämnesstråk: markresurser och byggande i mark,
vattenresurser och vattenteknik, samhällsplanering och infrastruktur,
byggnadsmaterial och byggnadsteknologi, bärande konstruktioner för
hus och anläggningar, ljud och vibrationer samt organisering och
ledning inom byggsektorn. Kopplat till ämnesstråken inom finns stråk
som ger mer generella grunder inom naturvetenskap och matematik
samt utvecklar generella förmågor, färdigheter och förhållningssätt.
Inför åk 3 görs ett profilval där du fördjupar dig inom en profil:
• Byggnader och anläggningskonstruktioner
• Infrastruktur och anläggning
• Projekt- och produktionsledning
• Förberedelse för generellt mastersprogram med
samhällsbyggnadsteknisk bas
Efter dina tre grundläggande år väljer du att fördjupa dina kunskaper
på något av Chalmers internationella mastersprogram som är
kopplade till programmet. Du kan även välja att förlägga en del av din
studietid utomlands.
Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and Construction Project Management
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Infrastructure and Environmental Engineering
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building Technology
Kungl. Tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Kungl. Tekniska högskolan
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik
Skapa framtidens miljöer, byggnader, städer och regioner
Inom arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik skaffar du dig
kunskaper om samhällsutveckling och byggande. Det handlar inte
bara om utformning av byggnader och tekniska konstruktioner.
Sociala, ekonomiska, miljömässiga, estetiska och juridiska perspektiv
tar också stor plats.
Några av våra största utmaningar är snabb urbanisering, åldrande
befolkning, begränsade energiresurser och globala klimatförändringar.
Dessa problem möter vi genom att skapa hållbara lösningar;
exempelvis utvecklar vi nya material, metoder och sätt att utforma
den byggda miljön.
Ett varierat yrkesliv väntar inom detta mycket breda ämnesområde.
Du arbetar med hur miljöer, byggnader, infrastruktur, städer och
regioner ska utformas och förnyas i takt med samhällsförändringar.

Arkitekt, fastighetsekonom, stadsplanerare, byggprojektledare,
lantmätare, miljöforskare och konsult med olika inriktningar är
exempel på yrkesroller som utbildningarna leder till. Många är
anställda i kommuner, av myndigheter, konsultföretag,
fastighetsmäklare, byggföretag eller starta eget.
Utbildningar inom ämnesområdet
Arkitektutbildning 300 hp
Byggproduktion 120 hp
Byggteknik och design 180 hp
Fastighet och finans 180 hp
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp
Samhällsbyggnad 300 hp
Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för
utveckling...
Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi)

SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter,
konstutställning.
Kungl. Konsthögskolan 5
Box 16315
103 26 STOCKHOLM
Tfn: 08-614 40 00
E-post: info@kkh.se
Webb: http://www.kkh.se/
Uppsala universitet
Institutionen för ABM

SW 74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål. Inredning.

Beckmans designhögskola (enskild) 5
Brahegatan 10
114 37 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 20 20
E-post: info@beckmans.se
Webb: http://www.beckmans.se/
Studera
Form 180 hp
Vill du formge morgondagens design? Beckmans
formprogram betonar bredden inom designområdet med fokus
på produktformgivning.
Läs mer
Mode 180 hp
På Beckmans modeprogram skapar du mode och kollektioner genom
olika konstnärliga processer och designmetodiker, samtidigt som du
får ett brett nätverk i branschen.
Läs mer
Visuell kommunikation 180 hp
Vill du arbeta som kommunikatör, art director, creative director eller
grafisk designer i Sverige eller internationellt? Då är Visuell
kommunikation rätt utbildning för dig.
Läs mer
Kvällsskola: Form
Design påverkar oss i vår vardag. Kvällsskolan Form ger dig en
grundläggande orientering i formgivning av produkter, objekt och
rum.

Läs mer
Kvällsskola: Mode
Är modedesigner ett drömyrke för dig? Då kan Mode på Beckmans
kvällsskola vara ett steg på vägen.
Läs mer
Kvällsskola: Visuell kommunikation
Är du intresserad av reklam eller grafisk design?
Kvällsskolans Visuell kommunikation ger dig en god grund att stå på.
Läs mer
Kreativitet och innovation
Design och kommunikation med relevans i samtid och framtid Läs
mer
Studiemiljö
På Brahegatan 10 sjuder kreativiteten Läs mer
Lärare
Våra kompetenta lärare bidrar med erfarenheter och nätverk Läs mer
Historia
Mer än 75 års erfarenhet av att utbilda kreatörer Läs mer
Anders Beckman
Skolans grundare — en genuin kreatör Läs mer
Göta Trägårdh
Svensk pionjär inom modedesign och modeillustratör Läs mer

Konstfack 5
Box 3601
126 27 STOCKHOLM
Tfn: 08-450 41 00
E-post: registrator@konstfack.se
Webb: http://www.konstfack.se/
Startsida
Aktuellt
Utbildning
Forskning
Bibliotek
Om Konstfack
Kontakta oss
Om Konstfack
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år
deltar nära 1000 studenter i kandidat- och masterprogram,
lärarutbildning och fristående kurser.
Internationell högskola
Konstfack är en högskola med stark internationell prägel. Våra
professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på
vårt masterprogram representerar flera världsdelar.
Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar
förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom
förbereder det dig som student för världen som arena och arbetsplats.
Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 70
universitet och högskolor i mer än 30 länder. Varje år tar Konstfack

emot cirka 65 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 Erasmus + och det SIDA-finansierade programmet
Linnaeus-Palme.

främsta uppgift är att vara en strategisk informations- och
inspirationsresurs för Konstfacks studenter och personal. Förutom
böcker, databaser, elektroniska och tryckta tidskrifter har biblioteket
också ett materialbibliotek med materialprover och ett videotek med
konstvideo att se på plats. Bibliotekspersonalen undervisar i
informationssökning enskilt och i grupp.

Vi har även bilaterala utbytesavtal med skolor i bland annat
Australien, Indien, Kina, Japan, Israel, Sydafrika, Colombia, Chile
och USA. SIDA:s stipendier för Minor Field Studies (MFS) ger dig
möjlighet, att inför ditt examensarbete, göra en fältstudie i ett
utvecklingsland. En sådan studie ger dig kunskap om olika
utvecklingsfrågor och du bidrar med din kompetens.

Konstfacks byggnad - en del av svensk industriell historia
Konstfack ligger vid Telefonplan, strax söder om Stockholms
innerstad. LM Erikssons gamla kulturmärkta funkislokaler 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.

Våra utbildningar
Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack treårig
utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen. På
avancerad nivå har vi fyra tvååriga masterprogram som leder till
konstnärlig masterexamen. Våra ämneslärarprogram omfattar 4,5–5 år
och leder till lärarexamen.

Utbildning

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

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år
deltar omkring 1000 studenter i kandidat- och masterprogram,
doktorandprogram, lärarutbildningar och fristående kurser.
Våra utbildningar:
Kandidatprogram, 180 hp
Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig
kandidatexamen. Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram.
Kandidatprogram
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
Lärarutbildning, 270-300 hp
Som ämneslärare blir du lärare i två ämnen i grundskolans årskurs
7-9, eller i två ämnen på gymnasieskolan.
Masterprogram, 120 hp
Konstfacks masterprogram utmanar! Våra tvååriga masterprogram är
yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en
konstnärlig masterexamen på 120 högskolepoäng (hp). Programmen
leds av högskolans professorer och har både fasta inriktningar och
valbara kurser vilket ger dig möjlighet att genom specialisering skapa
en utbildning som speglar dina unika intressen.

forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.
Forskning på Konstfack
Forskning och utvecklingsarbete på Konstfack syftar till att bredda
och fördjupa skolans befintliga kunskapsmassa inom huvudområdena
konst, design, konsthantverk, bildpedagogik och visuell
kommunikation i en kritisk, analytisk och kreativ miljö.
Konstfack har dels egna doktorander, dels bedrivs här flera
externfinansierade forskningsprojekt med ett stort antal
samarbetspartners. Dessutom pågår ett flertal konstnärliga
utvecklingsprojekt (KU-projekt) som 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.
Det finns många framgångsrikt pågående och avslutade
forskningsprojekt vid Konstfack som finansieras av nationella
forskningsråd, offentliga konst- och kulturbidrag, industriprovisioner
samt internt finansierade som konstnärlig utveckling (KU).

Doktorandprogram, 240 hp

Rethinking Research Practices – the first doctoral candidates in
the ATD programme will engage invited guests in dialogs around
a series of topics related to their research.

Doktorandprogrammet i konst, teknik och design är ett samarbete
mellan KTH och Konstfack i syfte att stärka utbytet
mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.

Forskarutbildning i samarbete med KTH svarar mot samhällets
framtida behov.

Fristående kurser

Lär känna doktoranderna på Konstfack – Petra Bauer, Frida
Hållander, Nina Hällgren och Katji Lindberg.

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam
inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla
och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot

Nationella konstnärliga forskarskolan, med bland andra Petra
Bauer och Frida Hållander, placerar svensk konstnärlig forskning
i en internationell frontlinje.
Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning
förlagt till KTH men som under 2013–2015 huserar på Konstfack.
Konstfacks forskningsstrategi talar bland annat om skolan som
en stark nod för konstnärlig utveckling med en etablerad
tradition av samhällsengagemang.

Göteborgs universitet
HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk
Linnéuniversitetet
Institutionen för design (DE)
Stockholms universitet
Centrum för modevetenskap
Högskolan i Borås
Sektionen för design
Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats

SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst,
teckenkonst. 77 Fotografi.

Kungl. Konsthögskolan 5
Box 16315
103 26 STOCKHOLM
Tfn: 08-614 40 00
E-post: info@kkh.se
Webb: http://www.kkh.se/
HEM
OM KKH
UTBILDNINGAR
VERKSTÄDER
UNDERVISNING
FORSKNING/KU
UTSTÄLLNINGAR
BIBLIOTEK
KONTAKT
OM KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN
Kungl. Konsthögskolan är en högskola med lång konstnärlig tradition
som går tillbaka till 1700-talets början. Kung. Konsthögskolan har en
bredd i sin utbildning, med undervisning i gamla tekniker såväl som
innovativt skapande i de allra senaste teknikerna. Sammanlagt har
högskolan cirka 230 studerande och tongivande svenska och
utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter verkar på skolan som
professorer och lärare. Vid Kungl. 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.

TEORIUNDERVISNING
Teoriundervisningen syftar till en ökad teoretisk med-vetenhet och
reflektion kring det egna arbetet och kring konstens vidare betydelse i
samhället.
Undervisning ges fortlöpande under läsåret och utgörs av
föreläsningar, seminarier, handledning och exkursioner och ges i såväl
konstens teori- och idéhistoria som konsthistoria. En obligatorisk
kurs i konstvetenskap på grundnivå och en obligatorisk kurs i
konstteori på avancerad nivå ingår i det 5-åriga programmet i fri
konst.
Kursplan: Baskurs i Konstvetenskap
Kursplan: Konstteori
Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete - KU
Vid Kungl. Konsthögskolan bedrivs konstnärliga utvecklings- och
forskningsarbeten. Dessa omfattar två-åriga konstnärliga
utvecklingsprojekt, doktorandstudier över fyra år, Mejan Residents
under ett läsår samt externfinansierade projekt.
Projekten omfattar t.ex. interaktiva och platsrelaterade installationer,
materialundersökningar och konceptuellt orienterade verk.
Presentationer sker genom offentliga utställningar, performance,
publikationer och filmvisningar.
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.

Kungl. Konsthögskolan ökar sedan några år sina aktiviteter runt
konstnärlig forskning och KU-projekten samt deras synlighet och
integration i grundutbildningen och i samhället i stort.
Se vänster meny för information om aktuella konstnärliga
utvecklings- och forskningsprojekt.

Göteborgs universitet
Akademin Valand
Karlstads universitet
Konst- och bildgestaltning
Linnéuniversitetet
Institutionen för musik och bild (MB)
Ämnen: bild, drama, konst- och bildvetenskap, musik och
musikvetenskap
Lunds universitet
Konsthögskolan
Umeå universitet
Bildmuseet
Umeå universitet
Konsthögskolan
Uppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle

Högskolan Kristianstad
Informatik och webbdesign
Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats
Södertörns högskola
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.

SW 78 Musik ( konserter o d 792)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5
Box 27711
115 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 18 00
E-post: info@kmh.se
Webb: http://www.kmh.se/
Om KMH
Utbildning
Forskning
Samverkan
Institutioner
Konserter
Seminarier
Stöd KMH
Välkommen till KMH
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 ensembleledning på hög
nivå innebär.
Vi är nyfikna på att ta vara på just din begåvning och musikaliska
personlighet – välkommen med din ansökan!

västerländsk konstmusik
elektroakustisk musik
filmmusik
pianostämning
lärarutbildningar
musikpedagogik
musikterapi

Våra utbildningar

Forskning vid KMH

KMH erbjuder utbildningar i bl.a. klassisk musik, jazz, folkmusik,
musik från andra kulturer, musik- och medieproduktion, komposition,
dirigering och musikpedagogik, samt olika ämneslärarutbildningar
med inriktning musik.

Ur KMH:s strategi 2015-2017:

Utbildning vid KMH sker huvudsakligen i form av sammanhängande
utbildningsprogram med olika profiler och inriktningar:
Grundnivå (leder i allmänhet till kandidatexamen)
Avancerad nivå (leder i allmänhet till master- eller magisterexamen)
Forskarnivå (leder till doktorsexamen)
Lärarutbildningar (leder till ämneslärarexamen)
Utbildningar efter ämne/genre
folkmusik
musik från andra kulturer
jazz
klassisk musik
tidig musik
musik- och medieproduktion
kyrkomusik
dirigering
komposition

KMH ska ha en forskningsmiljö där forskning inom musik och
musikpedagogik, även på interdisciplinär bas, utvecklas och leds
genom nationell och internationell samverkan.
KMH ska ha varaktiga samarbeten kring forskarutbildning med
lärosäten som har ett intresse för att utveckla sin egen verksamhet
genom musik.
Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konstnärlig som
vetenskaplig grund samt, i samarbete med andra lärosäten, utbildning
på forskarnivå.
Frågeställningar om konstnärliga processer undersöks på vetenskaplig
och konstnärlig grund och ger KMH en övergripande inriktning mot
musikalisk kunskapsbildning. Detta är ett sätt att skapa synergier
mellan expertis på konstnärlig och vetenskaplig grund, som också
kommer utbildningen till godo. Forskningsanknytningen i
utbildningen ger djup och höjd åt nästa generations musiker.

Musik är ett stort forskningsområde, som har bäring på en rad andra
ämnen såsom hälsa, teknik, ekonomi osv. KMH verkar dels som ett
enskilt, specialiserat lärosäte, dels i samarbeten med andra lärosäten
och organisationer, som företrädare för det stora ämnesområdet
musik.
KMH:s högre seminarium för forskning
Välkommen till andra säsongen av KMH:s högre seminarium för
forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av
forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare
(lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.
Institutioner
Institutionen för folkmusik (FM)
Institutionen för jazz (JZ)
Institutionen för klassisk musik (KK)
Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM)
Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM)
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)

Stockholms Musikpedagogiska Institut 5
Box 26164
100 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-611 05 02
E-post: info@smi.se
Webb: http://www.smi.se
HEM
PROGRAMUTBILDNING
FRISTÅENDE KURSER
FORTBILDNING
MUSIKAL
LÄRARLYFTET II
Vill du bli instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom?
Vi på SMI är stolta över att kunna erbjuda en unik utbildning
som ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens, med
beredskap för undervisning i olika sammanhang, skolformer och
uppdrag.
Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig
professionsutbildning av kompetenta och erfarna lärare. Du får
undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga,
både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i
didaktik- och metodikkurser, i egen pedagogisk tjänstgöring samt
genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Du lär dig att skriva och arrangera musik och att tillsammans med
andra studenter planera och genomföra pedagogiska konstnärliga
projekt. Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell

forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför
din yrkesutövning. Efter examen har du färdigheter och förmågor att
undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble, på olika
stadier, för olika åldrar och i olika sammanhang. Du kan efter examen
vid SMI komplettera den vid annat lärosäte och erhålla formell
lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

orientering om aktuella forskningsfrågor.”

Välkommen till din utbildning vid SMI!

MUSIKPEDAGOGPROGRAM
På SMI:s musikpedagogprogram studerar du till musikpedagog för
undervisning i musik- och kulturskolan, folkhögskola, studieförbund
och andra icke statligt reglerade utbildningar inom musikområdet. För
att kunna undervisa även inom grund- eller gymnasieskola kan du
efter examen söka Kompletterande pedagogiska utbildningen 90 hp
(KPU) vid annat lärosäte och på så sätt erhålla lärarlegitimation.

Vill du bli musikalartist?
Hösten 2013 startade SMI en ettårig musikalutbildning.
Utbildningens syfte är att utveckla dig till en självständig
scenkonstnär genom undervisning i kärnämnena sång,
musikteaterframställning och skådespeleri.
Vi erbjuder dig en utbildning med praktisk träning samt funktionella
och personliga verktyg för musikalisk och scenisk gestaltning. Vi
utvecklar din sceniska säkerhet och förmåga att arbeta individuellt
och i en kollektiv process, med kompetens att fatta medvetna
konstnärliga beslut. Under utbildningsåret sammanställer vi en
personlig portfolio som representerar dig som artist när du söker
arbete eller högre utbildning.
Din utbildning på SMI håller hög kvalitet
SMI:s kandidatexamen i musikpedagogik har under 2014 genomgått
en kvalitetsgranskning av Universitetskanslersämbetet och ansetts
hålla hög kvalitet, med bedömningen mycket hög måluppfyllelse
gällande ”kunskap och förståelse inom huvudområdet för
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom Din
utbildning på SMI håller hög kvalitet någon del av området samt

Vi ägnar samma omsorg åt våra övriga utbildningar och kurser.
Därmed kan du vara säker på att din utbildning håller en god kvalitet,
vilket också bekräftas i utvärderingar från våra studenter och
avnämare.

Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp
Instrumental-/sångpedagog
En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första
högre utbildning inom musikområdet.
Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 120 hp
Instrumental-/sångpedagog
Två års heltidsstudier för dig med tidigare musiker- eller
musikpedagogexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande
förkunskaper i form av relevanta studier och yrkeslivserfarenhet.
LOGONOMPROGRAM
Utbildningen, som är unik i Sverige, ger kunskaper och färdigheter att
arbeta som röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

Högskoleexamen i logonomi 120 hp
Två års heltidsstudier för dig med examen på grundnivå om 120–180
hp (80–120 p) inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område såsom
sång-, teater-, logoped-, lärarutbildning eller för dig med motsvarande
förkunskaper i form av relevanta studier och yrkeslivserfarenhet. Du
bör ha viss erfarenhet av arbete som pedagog inom röstområdet.
FRISTÅENDE KURSER 2015/16
SMI:s fristående kurser har både konstnärligt och didaktiskt
fokus. Du hittar kurser för ämnesfördjupning och breddning
inom musik men också kurser inriktade på andra estetiska och
konstnärliga uttrycksformer. Fler kurser kommer att läggas till
under läsåret, till exempel kurser med fokus på gruppmetodik och
musikalmetodik samt kurser inom röstområdet.
BEHÖRIGHETSKRAV
För alla kurser gäller att deltagarna ska ha grundläggande
högskolebehörighet. För några av kurserna gäller dessutom särskilda
behörighetskriterier.
KURSER INOM PROGRAMUTBILDNINGARNA
Förutom kurserna i högerspalten kan SMI i till viss utsträckning
erbjuda plats i kurser inom den musikpedagogiska grundutbildningen,
i mån av plats och efter särskild behörighetsbedömning. Kontakta
SMI:s expedition om du söker efter en kurs med specifikt
ämnesinnehållLärarprogrammet
För dig som studerar i ett lärarprogram kan SMI:s fristående kurser
eventuellt ingå i din lärarexamen. Ansök om detta på den högskola där
du studerar.

Örebro universitet	

 	

Musikhögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan för scen och musik
Karlstads universitet
Musik- och ljudproduktion
Karlstads universitet
Musikhögskolan Ingesund (musiklärare/musik)
Linnéuniversitetet
Institutionen för musik och bild (MB)
Ämnen: bild, drama, konst- och bildvetenskap, musik och
musikvetenskap
Lunds universitet
Musikhögskolan
Uppsala universitet
Institutionen för musikvetenskap
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier

Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk,
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik,
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats

Område 79 avser sociala miljöer, sociala
beteenden od.

SW 79 Seder o bruk, nöjen, sociala
miljöer o verks. Sport.
Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi
Göteborgs universitet
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Linköpings universitet
Centrum för miljö och utomhuspedagogik
Linnéuniversitetet
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier
Lunds universitet
Genusvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Sociologiska institutionen
Umeå universitet
Sociologi
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen

Örebro universitet
Sociologi

SW . 7911-7913 Seder och bruk.

Högskolan Kristianstad
Sociologi och kriminologi

Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle
Linköpings universitet
Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
Högskolan Kristianstad
Sociologi

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Linköpings universitet Forum för genusvetenskap och
jämställdhet
Linnéuniversitetet
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier
Stockholms universitet
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
med Centrum för barnkulturforskning
Stockholms universitet
Socialantropologiska institutionen

Umeå universitet
Humlab
Stockholms universitet
ARC - Forskning om äldre och åldrande
Stockholms universitet
Sociologiska institutionen inklusive Demografi
Umeå universitet Centrum för samisk forskning .se 63 + 7911
Vaartoe/CeSam samordnar och initierar forskning i och om Sápmi,
med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia
och språk. Vaartoe/CeSam är ett nav för doktorander och forskare från
olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer,
organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där
kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen
Umeå universitet
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Uppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Uppsala universitet
Centrum för genusvetenskap
Örebro universitet
Genusvetenskap
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Mälardalens högskola
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats
Södertörns högskola
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap,
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet
Södertörns högskola
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.

SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga
fester mm.
Linköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi,
filmvetenskap, turismvetenskap

Linnéuniversitetet
Institutionen för film och litteratur (IFL)
Ämnen: filmvetenskap, littraturvetenskap och kreativt skrivande
Linnéuniversitetet
Institutionen för medier och journalistik (MJ)
Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och
journalistik
Lunds universitet
Institutionen för kommunikation och medier (KoM)
Lunds universitet
Institutionen för kommunikation och medier
Stockholms universitet
Institutionen för mediestudier

Umeå universitet
Kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
Informatik
Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier
Högskolan Dalarna
Audiovisuella studier
Högskolan i Jönköping
Högskolan för lärande och kommunikation

SW . 792 Teater. Opera. Konserter.
Revyer. Konstdans.

Stockholms konstnärliga högskola 5
(den 1 januari 2014 gick Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan
i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola samman till
Stockholms konstnärliga högskola)
Box 24045
104 50 Stockholm
Tfn: 08-494 000 00
E-post: info@uniarts.se
Webb: http://www.uniarts.se/
Hem
Forskning
Utbildningar
Jobba på SKH
Om SKH
Bibliotek
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en ledande arena för
nytänkande och utforskande utbildning och konstnärlig forskning.
Högskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och avancerad nivå
inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst samt
doktorandutbildning. Konstnärlig forskning utgör en central del i
SKH:s fokus att utvidga kunskapsgränserna inom konstområdena och
vara en dynamisk drivkraft för konstens framsteg och dess betydelse
för samhällsutvecklingen.
Stockholms konstnärliga högskola startade 1 januari 2014 då DOCH
Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms
dramatiska högskola gick samman. Vi satsar på att bli Sveriges första

konstnärliga universitet. Högskolan har cirka femhundra studenter och
tvåhundrafemtio medarbetare.
Utbildningar
DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och
Stockholms dramatiska högskola är de tre ingående lokala
högskolorna i Stockholms konstnärliga högskola. På de lokala
högskolorna ges alla utbildningar och fristående kurser som är på
grundnivå och avancerad nivå (kandidat, magister, master).
DOCH Dans och Cirkushögskolan spetsutbildar cirkusartister,
dansare, danspedagoger, danslärare och koreografer samt ger den som
redan har en profession i dans eller cirkus möjlighet till fortbildning.

Kritisk konstnärlig forskning och bildning är en förutsättning för att
vässa de konstnärliga utbildningarna och de verktyg som konsten
tillhandahåller för att analysera och utmana de tillstånd och processer
som formar samhället, nu och i framtiden.
Samgåendet mellan Dans och Cirkushögskolan (DOCH),
Operahögskolan (OHS) och Stockholms dramatiska högskola (StDH)
skapar förutsättningar för förverkligandet av en miljö med god kritisk
massa och kraftigt ökade resurser, vilket är en förutsättning för
examenstillstånd för konstnärlig utbildning på forskarnivå och
utvecklingen av en ledande internationell forskningsverksamhet.
Forskningen från de tre olika högskolorna samlas nu under ett
gemensamt tak - Stockholms konstnärliga högskola.
Fyra profilområden

Här kan du läsa mer om DOCHs utbildningar och kurser.
Operahögskolan erbjuder sångar-, regissörs- och
repetitörsutbildningar på kandidat- och masternivå.
Här kan du läsa om Operahögskolans utbildningar och kurser.
Stockholms dramatiska högskola (StDH) utbildar till ett stort antal
yrken knutna till scenkonst, radio, film, tv och andra medier.
Här kan du läsa om StDH:s utbildningar och kurser.
Forskning
En gemensam miljö för att främja och utveckla konstnärlig
forskning inom alla konstarter har under många år varit en
strävan för de konstnärliga lärosätena i Stockholm.

För att skapa en dynamisk, aktiv och kritisk forskningsmiljö har fyra
profilområden inrättats:
Koncept och komposition
Kroppsliga och vokala praktiker
Plats, händelse, möte
Konst, teknik, materialitet
Profilområdena, som utarbetats i en kollegial process, utgör
strategiska satsningar för att utveckla forskningen inom tematiskt
organiserade fält. De är inte nödvändigtvis bundna till
forskningsämnen eller konstnärliga områden och discipliner, utan
präglas främst av en tvär- eller transdisciplinär ansats.
Den fullständiga forskningsstrategin hittar du i högerspalten som pdffil.

Göteborgs universitet
Högskolan för scen och musik
Karlstads universitet
Dans
Lunds universitet
Teaterhögskolan

SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans.
Lek.

SW . 794 Spel. Skicklighets-och turspel.
Lotteri. Lotto. Tips etc.
Uppsala universitet
Institutionen för speldesign

SW 795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.

SW . 7951 Socialvård..
Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi
Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Biomedicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap,
omvårdnad, oral hälsa
Göteborgs universitet
Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
med Centrum för barnkulturforskning
Stockholms universitet
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Stockholms universitet
ARC - Forskning om äldre och åldrande
Umeå universitet
Socialt arbete
Högskolan i Borås
Sektionen för vårdvetenskap

Linköpings universitet
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Linköpings universitet
Institutionen för tema (Tema)
Linnéuniversitetet
Institutionen för socialt arbete
Ämnen: Socialt arbete och socialpsykologi
Lunds universitet
Socialhögskolan
Mittuniversitetet
Socialt arbete (SOA)

Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Högskolan i Halmstad
Akademin för hälsa och välfärd
Akademin för hälsa och välfärd bedriver utbildning, forskning och
samverkan inom stora vetenskapliga fält såsom beteendevetenskap,
samhällsvetenskap och vård.
Högskolan Kristianstad
Folkhälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Omvårdnad

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)
På akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) bedrivs forskning och
utbildning inriktad mot yrken inom hälsa, vård och välfärd.
Vid akademin utbildas sjuksköterskor, sjukgymnaster, folkhälsovetare
och socionomer. Dessutom ger vi utbildningar på avancerad nivå till
barnmorska, flera specialistutbildningar för sjuksköterskor,
magisterutbildning i utvärdering samt ett internationellt, ettårigt
masterprogram: Master's Programme in Health and Care.
Till akademin HVV:s webbplats
Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
Ersta Sköndal högskola
Institutionen för socialvetenskap
Röda korsets högskola
Avdelningen för Teknik & Välfärd
Röda korsets högskola
Avdelningen för Vård & Omvårdnad
Högskolan Kristianstad
Folkhälsovetenskap

SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala
verksamheter.
Stockholms universitet
Kriminologiska institutionen
Umeå universitet
Polisutbildningen
Högskolan Kristianstad
Sociologi och kriminologi
Högskolan Kristianstad
Kriminologi

SW . 7957 Undervisning, forskning o d.

Universitet och högskolor.
Från http://uka.se 24 sept 2015
Statliga och enskilda utbildningsanordnare
I Sverige får 44 universitet och högskolor utfärda svenska examina.
31 av dessa är statliga. 29 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 fyra enskilda utbildare som bara har
examenstillstånd inom psykoterapi.
Några lärosäten är så kallade enskilda utbildningsanordnare, det vill
säga högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av
stiftelser eller föreningar. Regeringen har gett dessa rätt att utfärda
högskoleexamina enligt den svenska examensordningen. Några
exempel är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i
Stockholm och Högskolan i Jönköping, som alla har ett brett utbud av
utbildningar och också har rätt att utfärda examina på forskarnivå.
Andra enskilda utbildningsanordnare kan bara ge examina inom ett
särskilt område, som till exempel Beckmans designhögskola och
Örebro teologiska högskola.
Karta över universitet och högskolor
Klicka på bilden för att förstora.
Siffrorna anger var på kartan lärosätet finns.

Universitet
Chalmers tekniska högskola (enskild) 4
Göteborgs universitet 4
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5
Karlstads universitet 9
Karolinska institutet 5
Kungl. Tekniska högskolan 5
Linköpings universitet 7
Linnéuniversitetet 10, 11
Luleå tekniska universitet 8
Lunds universitet 3
Mittuniversitetet 13, 14, 15
Stockholms universitet 5
Sveriges lantbruksuniversitet 1
Umeå universitet 6
Uppsala universitet 1, 2
Örebro universitet 12
Högskolor
Blekinge tekniska högskola 16
Försvarshögskolan 5
Gymnastik- och idrottshögskolan 5
Högskolan i Borås 17
Högskolan Dalarna 18, 19
Högskolan i Gävle 20
Högskolan i Halmstad 21
Högskolan i Jönköping (enskild) 22
Högskolan Kristianstad 23
Högskolan i Skövde 24
Högskolan Väst 25
Malmö högskola 26

Mälardalens högskola 27, 28
Södertörns högskola 5
Konstnärliga högskolor
Beckmans designhögskola (enskild) 5
Konstfack 5
Kungl. Konsthögskolan 5
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5
Stockholms konstnärliga högskola 5
Övriga enskilda utbildningsanordnare
Ericastiftelsen 5
Ersta Sköndal högskola 5
Högskolan Evidens 4
Gammelkroppa skogsskola 29
Johannelunds teologiska högskola 1
Newmaninstitutet 1
Röda korsets högskola 5
Sophiahemmet högskola 5
Stockholms Musikpedagogiska Institut 5
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 5
Stockholms akademi för psykoterapeututbildning 5
Teologiska Högskolan, Stockholm 5
Örebro teologiska högskola 12
Se även karta med några av universitetens och högskolornas nyckeltal
(antal anställda, registrerade studenter och avlagda examina) »

Universitet
Chalmers tekniska högskola (enskild) 4
412 96 GÖTEBORG
Tfn: 031-772 10 00
E-post: registrator@chalmers.se
Webb: http://www.chalmers.se/
Göteborgs universitet 4
Box 100
405 30 GÖTEBORG
Tfn: 031-786 00 00
E-post: registrator@gu.se
Webb: http://www.gu.se/
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5
Box 6501
113 83 STOCKHOLM
Tfn: 08-736 90 00
E-post: info@hhs.se
http://www.hhs.se/
Karlstads universitet 9
651 88 KARLSTAD
Tfn: 054-700 10 00
E-post: info@kau.se
Webb: http://www.kau.se/

Karolinska institutet 5
171 77 STOCKHOLM
Tfn: 08-524 800 00
E-post: info@ki.se
Webb: http://ki.se/
Kungl. Tekniska högskolan 5
100 44 STOCKHOLM
Tfn: 08-790 60 00
E-post: registrator@kth.se
Webb: http://www.kth.se/
Linköpings universitet 7
581 83 LINKÖPING
Tfn: 013-28 10 00
E-post: liu@liu.se
Webb: http://www.liu.se/
Linnéuniversitetet 10, 11
351 95 VÄXJÖ
Tfn: 0772-28 80 00
E-post: info@lnu.se
Webb: http://lnu.se/
Luleå tekniska universitet 8
971 87 LULEÅ
Tfn: 0920-49 10 00
E-post: universitetet@ltu.se
Webb: http://www.ltu.se/

Lunds universitet 3
Box 117 221 00 LUND
Tfn: 046-222 00 00
E-post: registrator@lu.se
Webb: http://www.lu.se/
Mittuniversitetet 13, 14, 15
851 70 SUNDSVALL
Tfn: 0771-97 50 00
E-post: info@miun.se
Webb: http://www.miun.se/
Stockholms universitet 5
106 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 20 00
E-post: registrator@su.se
Webb: http://www.su.se/
Sveriges lantbruksuniversitet 1
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tfn: 018-67 10 00
E-post: registrator@slu.se
Webb: http://www.slu.se/
Umeå universitet 6
901 87 UMEÅ
Tfn: 090-786 50 00
E-post: umea.universitet@umu.se
Webb: http://www.umu.se/

Uppsala universitet 1, 2
Box 256
751 05 UPPSALA
Tfn: 018-471 00 00
E-post: registrator@uu.se
Webb: http://www.uu.se/
Örebro universitet 12
701 82 ÖREBRO
Tfn: 019-30 30 00
E-post: registrator@oru.se
Webb: http://www.oru.se/
Högskolor
Blekinge tekniska högskola 16
371 79 KARLSKRONA
Tfn: 0455-38 50 00
E-post: registrator@bth.se
Webb: http://www.bth.se/
Försvarshögskolan 5
Drottning Kristinas väg 37
115 93 STOCKHOLM
Tfn: 08-553 425 00
E-post: exp@fhs.se
Webb: http://www.fhs.se/sv/

Gymnastik- och idrottshögskolan 5
Box 5626
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 22 00
E-post: registrator@gih.se
Webb: http://www.gih.se

Högskolan i Jönköping (enskild) 22
Box 1026
551 11 JÖNKÖPING
Tfn: 036-10 10 00
E-post: info@ju.se
Webb: http://www.ju.se/

Högskolan i Borås 17
501 90 BORÅS
Tfn: 033-435 40 00
E-post: registrator@hb.se
Webb: http://www.hb.se/

Högskolan Kristianstad 23
291 88 KRISTIANSTAD
Tfn: 044-20 30 00
E-post: info@hkr.se
Webb: http://www.hkr.se/

Högskolan Dalarna 18, 19
791 88 FALUN
Tfn: 023-77 80 00
E-post: registrator@du.se
Webb: http://www.du.se/

Högskolan i Skövde 24
Box 408
541 28 SKÖVDE
Tfn: 0500-44 80 00
E-post: registrator@his.se
Webb: http://www.his.se/

Högskolan i Gävle 20
801 76 GÄVLE
Tfn: 026-64 85 00
E-post: registrator@hig.se
Webb: http://www.hig.se/
Högskolan i Halmstad 21
Box 823
301 18 HALMSTAD
Tfn: 035-16 71 00
E-post: registrator@hh.se
Webb: http://www.hh.se/

Högskolan Väst 25
461 86 TROLLHÄTTAN
Tfn: 0520-22 30 00
E-post: registrator@hv.se
Webb: http://www.hv.se/
Malmö högskola 26
205 06 MALMÖ
Tfn: 040-665 70 00
E-post: info@mah.se
Webb: http://www.mah.se/

Mälardalens högskola 27, 28
Box 883
721 23 VÄSTERÅS
Tfn: 021-10 13 00
E-post: info@mdh.se
Webb: http://www.mdh.se/

Kungl. Konsthögskolan 5
Box 16315
103 26 STOCKHOLM
Tfn: 08-614 40 00
E-post: info@kkh.se
Webb: http://www.kkh.se/

Södertörns högskola 5
Alfred Nobels allé 7
141 89 HUDDINGE
Tfn: 08-608 40 00
E-post: info@sh.se
Webb: http://www.sh.se

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5
Box 27711
115 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 18 00
E-post: info@kmh.se
Webb: http://www.kmh.se/

Konstnärliga högskolor

Stockholms konstnärliga högskola 5
(den 1 januari 2014 gick Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan
i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola samman till
Stockholms konstnärliga högskola)
Box 24045
104 50 Stockholm
Tfn: 08-494 000 00
E-post: info@uniarts.se
Webb: http://www.uniarts.se/

Beckmans designhögskola (enskild) 5
Brahegatan 10
114 37 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 20 20
E-post: info@beckmans.se
Webb: http://www.beckmans.se/
Konstfack 5
Box 3601
126 27 STOCKHOLM
Tfn: 08-450 41 00
E-post: registrator@konstfack.se
Webb: http://www.konstfack.se/

Övriga enskilda utbildningsanordnare
Ericastiftelsen 5
Odengatan 9
114 24 Stockholm
Tfn: 08-402 17 60
E-post: mail@ericastiftelsen.se
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/
Ersta Sköndal högskola 5
Box 11189
100 61 STOCKHOLM
Tfn: 08-555 050 00
E-post: info@esh.se
Webb: http://www.esh.se/
Högskolan Evidens 4
Packhusplatsen 2
411 13 GÖTEBORG
Tfn: 031-10 98 30
E-post: info@evidens4u.se
Webb: http://www.evidens4u.se
Gammelkroppa skogsskola 29
Box 64
682 22 FILIPSTAD
Tfn: 0590-910 10 el. 910 11
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/

Johannelunds teologiska högskola 1
Heidenstamsgatan 75
754 27 UPPSALA
Tfn: 018-16 99 00
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se
Webb: http://www.johannelund.nu/
Newmaninstitutet 1
Slottsgränd 6
753 09 UPPSALA
Tfn: 018-580 07 00
E-post: adm@newman.se
Webb: http://www.newman.se/
Röda korsets högskola 5
Teknikringen 102
15 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00
E-post: info@rkh.se
Webb: http://www.rkh.se/
Sophiahemmet högskola 5
Box 5605
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-406 20 00
E-post: info@sophiahemmethogskola.se
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/

Stockholms Musikpedagogiska Institut 5
Box 26164
100 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-611 05 02
E-post: info@smi.se
Webb: http://www.smi.se
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 5
Sabbatsbergs Sjukhus
Box 6401
113 82 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 52 60
E-post: info@cbti.se
Webb: http://www.cbti.se
Stockholms akademi för psykoterapeututbildning 5
Brännkyrkagatan 76
118 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-642 10 24
E-post: info@sapu.se
Webb: http://www.sapu.se/
Teologiska Högskolan, Stockholm 5
Åkeshovsvägen 29
168 39 BROMMA
Tfn: 08-564 357 00
E-post: ths@ths.se
Webb: http://www.ths.se/

Örebro teologiska högskola 12
Box 1623
701 16 ÖREBRO
Tfn: 019-30 77 50
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/

Delämnen
Göteborgs universitet
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

lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.
Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom
såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.
Lärarutbildningen för samtliga kategorier av lärare är påbyggbar så att
alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen.
Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå.
Ansvaret för lärarprogrammen ligger hos hemvister.

Karlstads universitet
Lärarutbildningen

Lärarprogrammen vid Stockholms universitet är:
Förskollärarprogrammet, Förskollärarprogrammet för barnskötare,
Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och
Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns Kompletterande pedagogisk
utbildning (KPU), Civilingenjör och lärare, Speciallärarprogrammet
och Specialpedagogprogrammet.

Karlstads universitet
Institutionen för pedagogiska studier
Drama, pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik

Stockholms universitet erbjuder vidareutbildning av lärare utan
examen, VAL, och utländska lärares vidareutbildning, ULV, och det
som krävs för lärarlegitmation.
Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet!

Linköpings universitet
Utbildningsvetenskap
Linnéuniversitetet
Nämnden för lärarutbildning
Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser
som leder till lärarexamen, och som ger kompetens att arbeta som
lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för olika åldrar.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av

Umeå universitet
Lärarhögskolan vid Umeå universitet).
Örebro universitet	

 	

Institutionen för läkarutbildning
Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Linnéuniversitetet
Institutionen för pedagogik
Ämnen: Pedagogik, Behandlingspedagogik och Specialpedagogik
Linnéuniversitetet
Institutionen för utbildningsvetenskap
Ämnen: Pedagogik och utbildningsvetenskap
Lunds universitet
Institutionen för utbildningsvetenskap
Mittuniversitetet
Utbildningsvetenskap (UTV)
Stockholms universitet
CeHum - Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Umeå universitet
Estetiska ämnen
Umeå universitet
Pedagogik

Umeå universitet
Tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet
Centrum för skolledarutveckling
Uppsala universitet
SALT
(Forum for advanced studies in arts, languages and theology) arbetar
för att utveckla forskningens och utbildningens internationella och
tvärvetenskapliga karaktär på uppdrag av fakulteterna vid Engelska
Parken och Blåsenhus. Målet för SALT är att skapa en plattform där
forskare, lärare och doktorander inom campus möts kring
gemensamma arrangemang.
Örebro universitet
Pedagogik
Uppsala universitet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Högskolan i Borås
Sektionen för förskollärarutbildning
Högskolan i Borås
Sektionen för lärarutbildningen
Högskolan i Borås
Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Högskolan i Gävle-Akademin för utbildning och ekonomi
Högskolan i Halmstad
Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedriver
grundutbildning, fortbildning, forskning, och regional och
internationell samverkan inom lärarutbildning, humaniora och
samhällsvetenskap.
Högskolan i Halmstad
LÄRANDE
Högskolan i Jönköping
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskolan Kristianstad
Sektionen för lärande och miljö (LM)
Högskolan Kristianstad Grundlärarutbildning med inriktning mot
arbete i grundskolans årskurs 4-6 (vt2016)
Högskolan Kristianstad
Forskning
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
E
Ekologi
Ekonomi
Elektronik
Engelska
F
Folkhälsovetenskap
Fysik
G
Geografi
Geovetenskap
H
Historia
I
Informatik
J
Juridik
K
Kemi
Kriminologi
L
Landskapsvetenskap

Litteraturvetenskap
M
Mat- och måltidskunskap
Matematik
Matematikämnets didaktik
Miljöteknik
N
Naturvetenskapliga ämnenas didaktik
O
Omvårdnad
Oral hälsa
P
Pedagogik
Personal- och arbetslivsvetenskap
Psykologi
S
Sociologi
Svenska

Södertörns högskola
Kultur och lärande

Högskolan i Skövde
Institutionen för hälsa och lärande

Högskolan Kristianstad
Didaktik

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Kristianstad
Naturvetenskapliga ämnenas didaktik

Malmö högskola
Lärande och samhälle

Högskolan Kristianstad
Pedagogik

Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Högskolan Kristianstad
Matematikämnets didaktik

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.

Gymnastik- och idrottshögskolan 5
Box 5626
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 22 00
E-post: registrator@gih.se
Webb: http://www.gih.se
Startsida
Utbildning
Forskning
Samverkan
Om GIH
Bibliotek
200år
GIH aktuellt
GIH:s campus
GIH:s historia
GIH:s organisation
GIH:s styrdokument
Jobba på GIH
Kontakta GIH
Nödsituationer
Nyhetsbrev
Press
Valet 2014
Almedalen 2015

GIH startade 1813 - världens äldsta idrottshögskola
Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion är Sveriges
främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.
Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers,
idrottsvetare och hälsopedagoger.
Läs mer om GIH:s utbildningsprogram
Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet;
ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med
svenska och internationella universitet och högskolor.
Se en kort presentationsfilm om GIH:
Läs mer i vår broschyr om GIH(icon) (icon)
Broschyren har en sida med svensk text och en med engelsk text.
(version 140430)
Boken GIH 200 år - svensk kunskap, hälsa och kraft
Ett häfte på 52 sidor som pdf. Läs mer om böcker utgivna om GIH.
Välkomna till GIH!
GIH:s lokaler står öde och tomma och längtar efter liv och rörelse.
Välkomna alla nya och gamla studenter till en ny termin. Klicka på
bilden nedan så startar filmen.
Korta fakta
Sveriges enda självständiga fackhögskola inom idrott, fysisk aktivitet
och hälsa

Fyra grundutbildningsprogram – för idrottslärare, tränare,
hälsopedagoger och sport managers
Ett magisterprogram
Ett masterprogram
Kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå
Forskarutbildning i idrottsvetenskap
Forskarskola i idrott och hälsas didaktik
Integrering av teori och praktik
1000 studenter
25 forskarstuderande
140 anställda
52% disputerade lärare
7 professorer
Total omsättning cirka 130 mkr
Forskningsbudget 33 mkr
Världens äldsta ännu verksamma idrottshögskola
Läs mer om GIH:s verksamhet i årsredovisningen
Adress till denna sida: www.gih.se/omgih
Utbildning på vår högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan är en specialiserad högskola med
inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa.
Välkommen att söka till något av våra program eller fristående kurser
på grund- och avancerad nivå eller forskarnivå:
Ämneslärarprogrammet
Idrott och hälsa, 120 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning
Hälsopedagogprogrammet
Tränarprogrammet

Sport Managementprogrammet
Masterprogrammet
Fristående kurser
Utbildning på forskarnivå
Kurser på forskarnivå
Lärarlyftet II

Pågående forskningsprojekt
	

 	

	

 	

	

 	


LIV-projektet
Hälsoprojektet 2014
Fysiskt aktiv arbetspendling

Utbildning på forskarnivå

Forskning

Utbildning på forskarnivå - för dig som vill fördjupa dig och bidra
med ny kunskap inom idrottsvetenskap.

Idrott, fysisk aktivitet och hälsa

Utbildning på forskarnivå

GIH bedriver utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet
och hälsa. Sedan 2010 har GIH egna forskarexamensrättigheter och
2013 utsågs fotbollstränare Pia Sundhage till hedersdoktor.
Vid GIH finns flera vetenskapliga discipliner representerade. I relation
till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är forskningen
organiserad i de tre inriktningarna:
	

 	

Fysisk aktivitet och hälsa
	

 	

Kultur och lärande
	

 	

Prestation och träning
Exempel på forskning är LIV-projekten som mäter svenska folkets
kondition och levnadsvanor. Det är tredje gången denna undersökning
sker vilket bidrar till att resultat under de 23 år som testerna
genomförts kan jämföras. I Scapis-studien följs ett stort antal
medelålders män och kvinnor under många år för att försöka förstå
uppkomsten av olika främst hjärt- och kärlrelaterad patologi, men
även för andra sjukdomar, såsom depressioner, lungsjukdomar med
mera. Även stillasittandets hälsofara har det forskats kring på GIH.

Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Biomedicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap,
omvårdnad, oral hälsa
Linnéuniversitetet
Institutionen för idrottsvetenskap
Ämnen: Idrottsvetenskap
Umeå universitet
Idrottshögskolan
Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.
12 områden:

SW 8 Språkvetenskap.
Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809
motsvarar 82/89.

Mittuniversitetet
Engelska
Spanska
Svenska språket

Karlstads universitet
Institutionen för språk, litteratur och interkultur
Engelska, interkultur, litteraturvetenskap, spanska, svenska som
andraspråk, svenska språket, collegeåret

Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik

Göteborgs universitet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
Institutionen för språk och litteraturer
Göteborgs universitet
Institutionen för svenska språket
Linnéuniversitetet
Institutionen för språk (SPR)
Ämnen: engelska, franska, japanska, kinesiska, latin, spanska och
tyska
Linnéuniversitetet
Institutionen för svenska språket (SV)
Ämnen: svenska språket och svenska som andraspråk
Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och
tyska
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
Tolk- och översättarinstitutet
Umeå universitet
Språkstudier
Uppsala universitet
Språkvetenskapliga fakulteten

Örebro universitet
Engelska

Södertörns högskola
Kultur och lärande

Örebro universitet
Retorik

Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska,
estetik, estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap,
konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska, samt
lärarutbildningen och Centrum för praktisk kunskap.

Örebro universitet
Svenska som andraspråk
Svenska språket

Handelshögskolan i Stockholm
Juridik, språk och ekonomisk statistik

Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Kristianstad
Engelska

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Kristianstad
Svenska

Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk,
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik,
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats

SW 81 Litteraturvetenskap.
Litteraturhistoria.

Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier

Karlstads universitet
Institutionen för språk, litteratur och interkultur
Engelska, interkultur, litteraturvetenskap, spanska, svenska som
andraspråk, svenska språket, collegeåret

Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk,
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik,
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats

Göteborgs universitet
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Göteborgs universitet
Institutionen för språk och litteraturer
Linnéuniversitetet
Institutionen för film och litteratur (IFL)
Ämnen: filmvetenskap, littraturvetenskap och kreativt skrivande
Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum (SOL)
Mittuniversitetet
Litteraturvetenskap
Uppsala universitet
Litteraturvetenskapliga institutionen
Örebro universitet
Litteraturvetenskap

Högskolan Kristianstad
Barn- och ungdomslitteratur
Högskolan Kristianstad
Litteraturvetenskap

SW 82/89 Skönlitteratur på olika språk.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
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 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

9. Blandade saklitterära verksamheter.
Tidningar. Allmän geografi. Biografi.
Allmän historia.
12 områden:

SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o
historia. Biografi.

SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
Blandade ämnen.

Lunds universitet
Institutionen för kommunikation och medier (KoM)

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi,
filmvetenskap, turismvetenskap

Lunds universitet
Institutionen för kommunikation och medier

Göteborgs universitet
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.
Linnéuniversitetet
Institutionen för medier och journalistik (MJ)
Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och
journalistik
Linnéuniversitetet
Fortbildning för journalister (Fojo)

Stockholms universitet
Institutionen för mediestudier
Umeå universitet
Kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
Informatik
Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier
Högskolan Dalarna
Akademin Industri och samhälle
Högskolan i Jönköping
Högskolan för lärande och kommunikation

Mälardalens högskola
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat
innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer,
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.
Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och
produktrealisering.
Till akademin IDT:s webbplats
Södertörns högskola
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi,
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

SW 91 Allmän geografi, reseskildringar.
913/919 mots. 93/99.
Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi,
filmvetenskap, turismvetenskap
Göteborgs universitet
Institutionen för globala studier
Linköpings universitet
Centrum för lokalhistoria
Lunds universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Mittuniversitetet
Turismvetenskap och geografi (TUG)
Stockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Uppsala universitet
Kulturgeografiska institutionen
Örebro universitet
Kulturgeografi

Umeå universitet
Geografi och ekonomisk historia se 60+91
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare
kulturgeografiska institutionen och institutionen för ekonomisk
historia).
Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Södertörns högskola
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik,
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för Kulturgeografi
Högskolan Kristianstad
Geografi

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. Poler.
Rymden.
Göteborgs universitet
Institutionen för historiska studier
Göteborgs universitet
Institutionen för globala studier
Karlstads universitet
Historia
Linnéuniversitetet
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia,
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och
religionsvetenskap.
Lunds universitet
Historiska institutionen

Mittuniversitetet
Historia
Stockholms universitet
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Stockholms universitet
Historiska institutionen
Stockholms universitet
Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet
Latinamerikainstitutet
Uppsala universitet
Historiska institutionen
Uppsala universitet
Centrum för rysslandsstudier
Örebro universitet
Historia
Högskolan Dalarna
Akademin Humaniora och medier
Högskolan Dalarna
Afrikanska studier / African studies

Södertörns högskola
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap,
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet
Högskolan Kristianstad
Historia

Från Vetenkapsrådet sept 2015.
Ämnesöversikter
Humaniora och samhälle (1502)
Konstnärlig forskning (1503)
Medicin och hälsa (1504)
Natur och teknik (1505)
Utvecklingsforskning (1506)
Utbildningsvetenskap (1507)

ÄMNESÖVERSIKT 2014
HUMANIORA OCH
SAMHÄLLSVETENSKAP(1502)
Ämnesöversikt 2014: Humaniora och samhällsvetenskap

INNEHÅLL
FÖRORD .......................................................................................................3
SAMMANFATTNING .....................................................................................5
SUMMARY ....................................................................................................7

Klinisk behandlingsforskning
Nationell samordning av kliniska studier
	

 	

VETENSKAPSRÅDET Webbkarta
Vetenskapsrådet: http://vr.se
Ämnesövesikter kan plockas fram genom att man lägger in
det sökta på sökrutan på http://vr.se

ETT VETENSKAPSOMRÅDE I STARK UTVECKLING ............................... 9
En grundforskning för samhällets och människans utveckling.................... 10
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för att hantera de globala
utmaningarna .......................... ...................................................................12
TEMATISKA REKOMMENDATIONER ........................................................14
Bedömning och beslut i samhällslivet .........................................................14
Människan, naturen och de nya teknologierna ............................................15
Förutsättningar för global sammanhållning .................................................15
Nya förutsättningar för välfärden .................................................................17
Det digitala samhällets möjligheter och risker .............................................18
STRUKTURELLA REKOMMENDATIONER ................................................20
Ett stärkt svenskt forsknings- och utbildningssystem ..................................20
En fri projektfinansierad forskning ...............................................................20
Behov av goda villkor och stöd för unga forskare .......................................20
Digitalisering och utvecklade register ......................................................... 21
Stöd för internationell mobilitet och nationell kraftsamling ..........................22
Tvärvetenskap och ämnesbaserad forskning i samspel .............................22
Nyanserade mått och metoder behövs för att mäta forskningens resultat ..23

INTERNATIONELLT GENOMSLAG ............................................................24
MORGONDAGENS UTMANINGAR ...........................................................25
REKOMMENDATIONER ............................................................................ 27
BILAGA: FORSKNINGSÖVERSIKTER

INNEHÅLL BILAGOR
INLEDNING: FORSKNINGSÖVERSIKTER HUMANIORA OCH
SAMHÄLLSVETENSKAP
BILAGA 1: GRUPP 1 FORSKNINGSÖVERSIKTER
ANTIKVETENSKAP (ARJA KARIVIERI)
ANTROPOLOGI (BENGT KARLSSON)
ARKEOLOGI (ANDERS ANDRÉN)
EKONOMISK HISTORIA (LENA ANDERSSON SKOG)
ENGELSK SPRÅKVETENSKAP (MERJA KYTÖ)
ETIK OCH TEOLOGI (ELENA NAMLI)
ETNOLOGI (LARS-ERIC JÖNSSON)
FILMVETENSKAP (MAARET KOSKINEN)
FILOSOFI (ÅSA WIKFORSS)
FREDS- OCH KONFLIKTFORSKNING (KRISTINE HÖGLUND OCH
ANDERS THEMNÉR)
FÖRETAGSEKONOMI (LARS ENGWALL)
GENUSVETENSKAP (MARGARETHA FAHLGREN)
HISTORIA (MARIA ÅGREN)
IDÉHISTORIA (THOMAS KAISERFELD)
INFORMATIK (JONNY HOLMSTRÖM OCH ANNE PERSSON)
KONSTVETENSKAP (HANS HAYDEN)
KULTURGEOGRAFI (BERTIL VILHELMSON)
LITTERATURVETENSKAP (CARIN FRANZÉN)
MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP (STAFFAN ERICSON)
NATIONALEKONOMI (PER KRUSELL OCH ANDERS BJÖRKLUND)
PSYKOLOGI (CARL-MARTIN ALLWOOD)

PSYKOLOGI (TORUN LINDHOLM)
PSYKOLOGI (JERKER RÖNNBERG)
RELIGIONSHISTORIA (GÖRAN LARSSON)
RÄTTSVETENSKAP (PETTER ASP)
SOCIALT ARBETE (ANNA MEEUWISSE)
SOCIOLOGI (KERSTIN JACOBSSON)
SOCIOLOGI (STEFAN SVALLFORS)
SPRÅK (SVEN STRÖMQVIST)
SPRÅKVETENSKAP (ÅSA WENGELIN)
STATISTIK (MATTIAS VILLANI)
STATSVETENSKAP (BO ROTHSTEIN)

BILAGA 2: GRUPP 2 FORSKNINGSÖVERSIKTER YNGRE FORSKARE:
VISIONER FÖR HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG
FORSKNING
BALTISKA SPRÅK (JENNY LARSSON)
EKONOMISK HISTORIA (RODNEY EDVINSSON)
FILOSOFI (GUSTAF ARRHENIUS)
FÖRETAGSEKONOMI (STEFAN JONSSON)
HISTORIA (JOHAN ÖSTLING)
HÅLLBAR UTVECKLING (MAJA SCHLÜTER)
IDÉHISTORIA (CHRISTER NORDLUND)
LITTERATURVETENSKAP (PAULA HENRIKSON)
MEDICINSK ETIK (KRISTIN ZEILER)
NORDISKA SPRÅK (DAVID HÅKANSSON)
PSYKOLOGI (MARTIN LÖVDÉN)
PSYKOLOGI (JONAS OLOFSSON)
RÄTTSVETENSKAP (SANJA BOGOJEVIĆ )
SOCIOLOGI (PATRIK ASPERS)
SOCIOLOGI (JENS RYDGREN)
SPRÅKVETENSKAP (NIKLAS BURENHULT)
STATISTIK (MARIE WIBERG)
TEKNIK OCH SOCIAL FÖRÄNDRING (ERICKA JOHNSON)
TVÄRVETENSKAPLIG MILJÖFORSKNING (BEATRICE CRONA)

ÄMNESÖVERSIKT 2014
KONSTNÄRLIG FORSKNING
(1503) Ämnesöversikt 2014: Konstnärlig forskning

ÄMNESÖVERSIKT 2014
MEDICIN OCH HÄLSA (1504)
Ämnesöversikt 2014: Medicin och hälsa

INNEHÅLL
INNEHÅLL

FÖRORD .......................................................................................................3

KOMMITTÉN FÖR KONSTNÄRLIG FORSKNING .......................................2
FÖRORD ...................................................................................................... 3
SAMMANFATTNING .....................................................................................5
SUMMARY ....................................................................................................7
REKOMMENDATIONER FRÅN KOMMITTÉN FÖR KONSTNÄRLIG
FORSKNING FÖR OMRÅDET SOM HELHET .............................................9
FORSKNINGENS GENOMSLAG INOM OMRÅDET I EN
INTERNATIONELL
JÄMFÖRELSE .................. .........................................................................10
MORGONDAGENS UTMANINGAR FÖR OMRÅDET ................................11

SAMMANFATTNING .................................................................................... 5
Utmaningar för framtida forskning inom medicin och hälsa ......................... 5
Strukturella åtgärder för att stärka forskning inom medicin och hälsa 2015–
2020 ............................................................................................................. 5

INNEHÅLL BILAGA
INLEDNING ................................................................................................. .2
BILDKONST OCH FRI KONST .................................................................... 3
MUSIK ...........................................................................................................6
SCENKONST: TEATER, DANS, KOREOGRAFI, CIRKUS, OPERA OCH
PERFORMANCE ..........................................................................................9
ARKITEKTUR ..............................................................................................12
DESIGN, KONSTHANTVERK OCH VISUELL KOMMUNIKATION ........... 15
FILM, RÖRLIG BILD OCH FOTOGRAFI ....................................................19
LITTERÄR GESTALTNING .........................................................................
21

SUMMARY ................................................................................................... 6
Challenges for future research in medicine and health .................................6
Structural measures for medical and health-related research for the period
2015-2020 .................................................................................................... 6
REKOMMENDATIONER .............................................................................. 7
Strukturella rekommendationer .................................................................... 7
Forskningsfinansiering ..................................................................................7
Framtidens forskare: stöd och professionell utveckling ................................ 8
Internationalisering ........................................................................................9
Forskningsinfrastruktur ................................................................................10
Samverkan mellan forskningsfinansiärer,hälso-och sjukvård samt industri 11
MORGONDAGENS UTMANINGAR ...........................................................14
Ny kunskap och genombrott genom grundläggande forskning .................. 14
Individualiserad medicin ..............................................................................14
Att förebygga sjukdom och säkra god hälsa med kronisk sjukdom .............15
Framtidens modellsystem........................................................................... 15
BILAGOR

INNEHÅLL BILAGA
INLEDNING ..................................................................................................1
ANDNINGSORGANEN ................................................................................ 2
BLODSYSTEMET.......................................................................................... 5
FOLKHÄLSA ................................................................................................ 8
HJÄRT- KÄRLSYSTEMET ..........................................................................10
HUDEN ....................................................................................................... 13
HÄLSOEKONOMI....................................................................................... 15
IMMUNOLOGI OCH INFLAMMATION ........................................................18
INFEKTIONER ........................................................................................... 21
MAG-TARMSYSTEMET ..............................................................................25
MEDICINSK/KLINISK GENETIK .................................................................27
MEDICINSK ETIK .......................................................................................30
MEDICINSK TEKNIK OCH DIAGNOSTIK/BILDANALYS ...........................32
METABOLISM OCH ENDOKRINOLOGI .....................................................35
NERVSYSTEMET ...................................................................................... 37
ORAL HÄLSA ..............................................................................................39
PSYKISK HÄLSA.........................................................................................41
REGENERATIV MEDICIN ...........................................................................44
REPRODUKTION, GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING.............................46
RÖRELSEORGANEN ................................................................................ 48
SINNESORGANEN .................................................................................... 50
SYSTEMMEDICIN ......................................................................................53
TUMÖRBIOLOGI ........................................................................................55
UROGENITALA SYSTEMET .......................................................................59
VÅRD- OCH HÄLSOVETENSKAPER.........................................................62

ÄMNESÖVERSIKT 2014
NATURVETENSKAP OCH
TEKNIKVETENSKAP(1505)
Ämnesöversikt 2014: Naturvetenskap och teknikvetenskap

INNEHÅLL
FÖRORD .......................................................................................................3
SAMMANFATTNING .....................................................................................7
SUMMARY ....................................................................................................9
REKOMMENDATIONER .............................................................................11
Ämnesmässiga/tematiska rekommendationer ............................................ 11
Strukturella rekommendationer ...................................................................11
FORSKNINGENS GENOMSLAG ...............................................................13
Vikten av grundforskning .............................................................................13
Matematik och datavetenskap .....................................................................14
Fysik och materialvetenskap .......................................................................15
Teknikvetenskap ..........................................................................................16
Biologi, geovetenskap och kemi ................................................................. 17
MORGONDAGENS UTMANINGAR ...........................................................19
Grundforskning och samhällets utmaningar ...............................................
Anställningar och finansieringssystem ........................................................19
Kvinnliga forskare inom NT-området ...........................................................20
Infrastruktur .................................................................................................20
Byråkratisering .............................................................................................2
Kvalitetsproblemet med statistik i empiriska vetenskaper ............................2
Vetenskapens ansvar ..................................................................................22

INDIVIDUELLA ÄMNESÖVERSIKTER .......................................................23
Skribenter ....................................................................................................23
BIOTEKNIK ................................................................................................ 25
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................25
Bioteknik ..................................................................................................... 25
BIOVETENSKAPER ....................................................................................30
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................30
Cell- och molekylärbiologi ...........................................................................30
Ekologi .........................................................................................................33
Genetik och systematik samt bioinformatik .................................................36
Organismbiologi ..........................................................................................38
DATA- OCH INFORMATIONSVETENSKAP ...............................................41
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................41
Algoritmer ....................................................................................................41
Bildanalys och visualisering samt interaktionsdesign ..................................44
Datorsystemteknik .......................................................................................47
Programvaruteknik ......................................................................................50
ELEKTROTEKNIK .......................................................................................54
Övergripande områdesbeskrivning ............................................................ 54
Elektronik, sensorik och radioteknik ............................................................54
Elteknik ........................................................................................................57
Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation .............................................59
FYSIK ..........................................................................................................63
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................63
Astronomi och astrofysik .............................................................................64
Astropartikelfysik, kärnfysik och partikelfysik ..............................................67
Atomfysik och molekylfysik ..........................................................................70
Fusions-, rymd- och plasmafysik .................................................................73
Kondenserade materiens fysik ....................................................................76
Teoretisk och matematisk fysik ....................................................................79

GEOVETENSKAPER ..................................................................................83
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................83
Atmosfärsvetenskap ....................................................................................84
Exogen geokemi ..........................................................................................87
Geologi och geofysik ...................................................................................89
Oceanografi, hydrologi och glaciologi .........................................................92
KEMI ............................................................................................................96
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................96
Biokemi ........................................................................................................96
Fysikalisk och analytisk kemi ......................................................................99
Oorganisk kemi .........................................................................................102
Organisk kemi ...........................................................................................104
Teoretisk kemi ...........................................................................................107
KEMITEKNIK .............................................................................................111
Övergripande områdesbeskrivning ............................................................111
Processteknik för användning av biomassa – Cellulosa, papper och
bioraffinaderier............................................................................................114
Kemisk processteknik och livsmedelsteknik...............................................114
MATEMATISKA VETENSKAPER ..............................................................118
Övergripande områdesbeskrivning ............................................................118
Algebra, geometri och talteori ....................................................................119
Matematisk analys .................................................................................... 121
Beräkningsmatematik, optimering och matematisk modellering ...............124
Diskret matematik och logik ......................................................................127
Sannolikhetsteori och statistik ...................................................................129
MATERIALVETENSKAP ...........................................................................133
Övergripande områdesbeskrivning ...........................................................133
Halvledarmaterial, keramer och glaser .......................................................
136
Polymera material och kompositer samt biomaterial .................................139

MEDICINSK TEKNIK ................................................................................142
Övergripande områdesbeskrivning ...........................................................142
Medicinsk teknik ........................................................................................142

OVERVIEW 2014
DEVELOPMENT RESEARCH (1506)

SYSTEMTEKNIK .......................................................................................144
Övergripande områdesbeskrivning ...........................................................144
Kommunikationssystem.............................................................................144
Reglerteknik ..............................................................................................147
Robotik och automation .............................................................................149
Signalbehandling .......................................................................................152

Ämnesöversikt 2014. Utvecklingsforskning

CONTENTS
PREFACE.......................................................................................................3

TEKNISK MEKANIK ..................................................................................156
Övergripande områdesbeskrivning ...........................................................156
Biomekanik ................................................................................................156
Fastkroppsmekanik ...................................................................................159
Fluiders mekanik och teknisk akustik ........................................................162
TEKNISK OCH TILLÄMPAD FYSIK ......................................................... 165
Övergripande ämnesbeskrivning ...............................................................165
Teknisk och tillämpad fysik ........................................................................165

SUMMARY ....................................................................................................5
Introduction.....................................................................................................5
Main recommendations..................................................................................5
Scientific quality and impact of the research .................................................6
Career paths for researchers.........................................................................6
Infrastructure needs and utilisation............................................................... 6
National and international collaboration opportunities....................................6
SVENSK ÖVERSÄTTNING AV ÄMNESÖVERSIKTEN ................................8
RECOMMENDATIONS FROM THE COMMITTEE FOR THE AREA AS A
WHOLE ........................................................................................................ 9
Disciplinary/thematic recommendations ....................................................... 9
Researcher-initiated approach...................................................................... 9
Joint thematic calls with other funding agencies or mechanisms ................. 9
Recommendations on structural issues ......................................................10
Support to a younger generation of researchers .........................................10
Infrastructure needs and utilisation ............................................................. 11
THE IMPACT OF THE RESEARCH WITHIN THE AREA IN AN
INTERNATIONAL COMPARISON............................................................... 12
THE CHALLENGES OF TOMORROW FOR DEVELOPMENT
RESEARCH................................................................................................ 14

Need for long term perspective................................................................... 15
BACKGROUND MATERIA ..................................................................... . 16
APPENDIX: THEME DESCRIPTIONS

Orsaken till att denna rapport publiceras på engelska nu är att kommittén
för utvecklingsforskning har flera utländska forskare som medlemmar
och därmed har engelska som arbetsspråk.

CONTENT APPENDIX

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Inom
Vetenskapsrådet finns ämnesråd,råd och kommittéer. De består av
aktiva forskare och andra experter inom respektive område.

INTRODUCTION: THEME DESCRIPTIONS DEVELOPMENT
RESEARCH………………………………….................................................... 1
WRITERS THEME DESCRIPTIONS DEVELOPMENT RESEARCH............2
DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS...........................................................3
CONFLICT, PEACE AND SECURITY..........................................................12
ECONOMIC DEVELOPMENT......................................................................22
HUMAN DEVELOPMENT ...........................................................................29
HEALTH SYSTEMS ....................................................................................39
COMMUNICABLE DISEASES, VACCINES AND ANTIBIOTIC
RESISTANCE ..............................................................................................46
NON-COMMUNICABLE DISEASES, MENTAL HEALTH AND
SUBSTANCE ABUSE...................................................................................55
MATERNAL, REPRODUCTIVE AND CHILD HEALTH................................60
INTENTIONAL AND UNINTENTIONAL INJURIES......................................66
PHARMACEUTICALS, INNOVATIONS AND TECHNOLOGICAL
APPROACHES ...........................................................................................87
SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH......................................................97
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE ...............................................102
ENERGY.....................................................................................................113
FOOD SECURITY .....................................................................................126

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV
ÄMNESÖVERSIKTEN
Den svenska versionen av översikten av utvecklingsforskning kan
laddas ner från Vetenskapsrådets webbplats vr.se från och med våren
2015.

Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets
utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare
tillregeringen i forskningsrelaterade frågor och arbetar för att skapa
förståelse för forskningens betydelse, resultat och villkor.
Denna rapport är en av sju översikter av svenska forskningsområden
och infrastrukturer genomförda under 2014. Arbetet med översikterna är
en del i Vetenskapsrådets verksamhet för att stödja och stärka
forskarinitierad grundläggande forskning, initiera forskning inom
strategiskt viktiga områden och verka för ett effektivt forskningssystem.
Som forskningspolitisk rådgivare förser Vetenskapsrådet regering och
riksdag med underlag för framtida vägval som främjar svensk forskning
av högsta vetenskapliga kvalitetoch som beaktar forskningen som en del
av lösningen på samhälleliga utmaningar.
Arbetet genomförs återkommande inför varje forskningsproposition.

Utvecklingsforskning
Området utvecklingsforskning som Vetenskapsrådet stödjer omfattar svensk forskning av särskild relevans för låginkomstländer
(projektbidrag) samt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer (Swedish Research Links). Stöd ges till forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.
Forskningen ska vara relevant för de övergripande målen för Sveriges
internationella bistånd samt målen för Sveriges politik för global
utveckling. Detta innebär att forskningen ska bidra till att skapa
förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i
fattigdom och förtryck och bidra till en rättvis och hållbar global
utveckling. Medlen ska användas i enlighet med OECD/DAC:s
definition av bistånd.
Vetenskapsrådet disponerar 170 miljoner av regeringens
biståndsbudget till utvecklingsforskning.
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Klinisk behandlingsforskning
Klinisk behandlingsforskning
I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet
klinisk behandlingsforskning. Forskningen ska hålla hög
vetenskaplig kvalitet och bidra till förbättrad hälso- och sjukvård.
Med klinisk behandlingsforskning menas stora kliniska studier
där man kan se patientnytta inom en definierad tidsrymd.
Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att optimera befintliga
behandlingsrutiner, läkemedel och medicinsk teknik eller att utveckla
och utvärdera nya sådana. Forskningen kan spänna över områden som
prevention, diagnostik, behandling, uppföljning, implementering,
omvårdnad och rehabilitering. Konkret kan det exempelvis röra sig
om att utvärdera diagnostiska tekniker eller användningen av
etablerade läkemedel. Det kan också handla om behandlingsmetoder
som inte kräver läkemedel.

Nationell samordning av
kliniska studier
Nationell samordning av kliniska studie
År 2014 inrättade regeringen en kommitté för nationell samordning av
kliniska studier vid Vetenskapsrådet och gav samtidigt myndigheten i
uppdrag att påbörja arbetet med att bygga upp en organisation för
nationell samordning av kliniska studier. En ny enhet vid
Vetenskapsrådet (enheten för nationell samordning av kliniska
studier) kommer att inrättas i Göteborg, med det huvudsakliga
operativa ansvaret för verksamheten. Chef för enheten blir Kaj
Stenlöf, nuvarande verksamhetschef för Gothia Forum för klinisk
forskning i Göteborg. Han tillträder tjänsten efter sommaren.
Verksamhet
Verksamheten omfattar bland annat att:
	

 •	


	

 •	


Bilda ett nationellt samordningssystem med ett antal
regionala noder. Inom uppdraget ingår, förutom att samordna
de regionala noderna, att fördela gemensamma uppgifter och
verka för goda och effektiva samarbetsstrukturer. Vidare ska
enheten utgöra en central stödfunktion genom utbildning och
kunskapsförmedling samt utveckling av gemensamma
stödsystem.
Skapa och utveckla en gemensam informationsportal.
Portalen blir en viktig ingång för alla parter som är inblandade
i kliniska studier. Man ska bland annat kunna göra
patientsökningar, hitta information om kliniska studier i olika

	

 •	

	

 •	

	

 •	


faser (uppstart, pågående, avslutade), hitta centra, prövare
m.m. Portalen kan även utgöra en kunskapsbank där de olika
parterna kan hitta information om och stöd för de olika stegen
i processen.
Verka för effektivare regulatoriska processer inom
området, i syfte att Sverige blir mer attraktivt som land att
förlägga kliniska studier i.
Verka för en bättre nationell statistik och uppföljning inom
området, för att få fram ett bättre underlag för analys och
beslut inom området.
Marknadsföra Sverige och utgöra kontaktpunkt för
nationella och internationella aktörer när det gäller
nationella förstudier och förmedling av förfrågningar om
genomförande av kliniska studier. I uppdraget ingår även
omvärldsbevakning.

Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och
resurser. Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter
och handlingar hos individer, grupper, organisationer och
institutioner o d. Naturen och människorna påverkar och
påverkas.
För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda,
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskriva sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning särskilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det behövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utredningssystem.
Naturen har inga tankar och kan inte själv beskriva vad den gör,
för att få fram beskrivningar om naturens krafter och resuser
blir det bl a uppgifter för människor inom naturvetenskaperna
att göra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då
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.

De mänskliga verksamheterna har på översta nivån grupperats i
nio huvudområden:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	

20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	

 	

	

	

5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	

30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	

21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar.
Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	

 	

12 områden
Summa	

 	

	

	

	

	

	

	

129 områden
Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en
decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna.

Klassifikationssystemet för de mänskliga verksamheterna har
konstruerats efter långa studier av arkitekt SAR Sven Wimnell. Tog
studenten på reallinjen vid Högre Allmänna Läroverket i Strängnäs på
1940 - talet. Med i examen bl a betyg i filosofi som var ett inte obligatoriskt tilläggsämne som lästes av få men som är ett viktigt ämne i
samhällsplanering. Sedan arkitektexamen (med samhällsplanering)
vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm 1952.
Därefter många års verksamheter som arkitekt i offentliga och privata
verksamheter. 1969 -70 ett års vidareutbidning i samhällsplanering
vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan. Där på 1970talet fullgjord doktorsutbildning i samhällsplanering och vid KTH
flera doktorandkurser om arkitektur och samhällsplanering.
Schemat över mänskliga verksamheter finns med i Nordplans meddelande 1986:5: “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem: ett
klassifikationssystem som hjälpmedel.” Enligt Libris finns rapporten
på biblioteken för pliktleveranser.

Systemet med mänskliga verksamheter,

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

SW
SW
SW
SW
SW

Texten för områdena är länk till hemsidan.
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
. 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
. 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
. 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.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

2 Religiösa verksamheter o d.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
21 Allmän religionsvetenskap.
22/28 Kristna religioner.
29 Icke kristna religioner o d.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW

31 Statistik och demografi.
32 Statsvetenskap.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
51 Matematik.
52 Astronomi, rymdforskning.
53 Fysik o d.
54 Kemi o d.
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
56 Paleontologi, arkeologi o d.
57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
30 områden:
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
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
21 områden:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
12 områden:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 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 .
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.
12 områden:
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. Poler.
Rymden.

Klassifikationssystemet för de mänskliga
verksamheterna med vetenskapsrådets
ämnen inlagda

SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
ETIK OCH TEOLOGI (ELENA NAMLI)

SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
Ämnesövesikter kan plockas fram genom att man lägger in det
sökta (utom personnamn) på sökrutan på http://vr.se
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
IDÉHISTORIA (THOMAS KAISERFELD)
IDÉHISTORIA (CHRISTER NORDLUND)

SW 11/19 Individernas inre verkligheter.
SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.

SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
PSYKOLOGI (CARL-MARTIN ALLWOOD)
PSYKOLOGI (TORUN LINDHOLM)
PSYKOLOGI (JERKER RÖNNBERG)
PSYKOLOGI (MARTIN LÖVDÉN)
PSYKOLOGI (JONAS OLOFSSON)

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.
FILOSOFI (ÅSA WIKFORSS)
FILOSOFI (GUSTAF ARRHENIUS)

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:
SW 2 Religiösa verksamheter o d.
SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
ETIK OCH TEOLOGI (ELENA NAMLI)
RELIGIONSHISTORIA (GÖRAN LARSSON)

SW 21 Allmän religionsvetenskap.
SW 22/28 Kristna religioner.
SW 29 Icke kristna religioner o d.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW 31 Statistik och demografi.

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

STATISTIK (MATTIAS VILLANI)
STATISTIK (MARIE WIBERG)

TVÄRVETENSKAPLIG MILJÖFORSKNING (BEATRICE CRONA)

SW 32 Statsvetenskap.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
SW 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.

STATSVETENSKAP (BO ROTHSTEIN)

SW 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
NATIONALEKONOMI (PER KRUSELL OCH ANDERS BJÖRKLUND)

SW 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.

SW 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

TVÄRVETENSKAPLIG MILJÖFORSKNING (BEATRICE CRONA)

RÄTTSVETENSKAP (PETTER ASP)
RÄTTSVETENSKAP (SANJA BOGOJEVIĆ )

SW 51 Matematik.

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

MATEMATISKA VETENSKAPER ...............................................................
118
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................
118
Algebra, geometri och talteori .....................................................................
119
Matematisk analys .....................................................................................
121
Beräkningsmatematik, optimering och matematisk modellering ................
124
Diskret matematik och logik .......................................................................
127
Sannolikhetsteori och statistik ....................................................................
129

SW 52 Astronomi, rymdforskning.
SW 53 Fysik o d.

FYSIK ...........................................................................................................
63
Övergripande områdesbeskrivning ..............................................................
63
Astronomi och astrofysik ..............................................................................
64
Astropartikelfysik, kärnfysik och partikelfysik ...............................................
67
Atomfysik och molekylfysik ..........................................................................70
Fusions-, rymd- och plasmafysik .................................................................73
Kondenserade materiens fysik ....................................................................76
Teoretisk och matematisk fysik ....................................................................79

SW 54 Kemi o d.
KEMI .............................................................................................................
96
Övergripande områdesbeskrivning ..............................................................
96
Biokemi .........................................................................................................
96
Fysikalisk och analytisk kemi .......................................................................
99
Oorganisk kemi ..........................................................................................
102
Organisk kemi ............................................................................................
104
Teoretisk kemi ............................................................................................
107

SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
GEOVETENSKAPER ...................................................................................
83
Övergripande områdesbeskrivning ..............................................................
83
Atmosfärsvetenskap .....................................................................................
84

Exogen geokemi ...........................................................................................
87
Geologi och geofysik ....................................................................................
89
Oceanografi, hydrologi och glaciologi ..........................................................
92

SW 56 Paleontologi, arkeologi o d.
ARKEOLOGI (ANDERS ANDRÉN)ʼ

SW 57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
BIOVETENSKAPER .....................................................................................
30
Övergripande områdesbeskrivning ..............................................................
30
Cell- och molekylärbiologi ............................................................................
30
Ekologi ..........................................................................................................
33
Genetik och systematik samt bioinformatik ..................................................
36
Organismbiologi ...........................................................................................
38

SW 58 Botanik.
SW 59 Zoologi.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
30 områden:
SW 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
EKONOMISK HISTORIA (LENA ANDERSSON SKOG)
EKONOMISK HISTORIA (RODNEY EDVINSSON)

SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
MEDICINSK ETIK (KRISTIN ZEILER)
INLEDNING ..................................................................................................1
ANDNINGSORGANEN ................................................................................ 2
BLODSYSTEMET.......................................................................................... 5
FOLKHÄLSA .................................................................................................
8
HJÄRT- KÄRLSYSTEMET ...........................................................................
10
HUDEN ........................................................................................................
13
HÄLSOEKONOMI........................................................................................
15
IMMUNOLOGI OCH INFLAMMATION .........................................................
18
INFEKTIONER ............................................................................................
21
MAG-TARMSYSTEMET ...............................................................................
25
MEDICINSK/KLINISK GENETIK ..................................................................
27
MEDICINSK ETIK ........................................................................................
30
MEDICINSK TEKNIK OCH DIAGNOSTIK/BILDANALYS ............................
32
METABOLISM OCH ENDOKRINOLOGI ......................................................
35

NERVSYSTEMET .......................................................................................
37
ORAL HÄLSA ...............................................................................................
39
PSYKISK HÄLSA..........................................................................................
41
REGENERATIV MEDICIN ...........................................................................44
REPRODUKTION, GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING..............................
46
RÖRELSEORGANEN .................................................................................
48
SINNESORGANEN .....................................................................................
50
SYSTEMMEDICIN .......................................................................................
53
TUMÖRBIOLOGI .........................................................................................
55
UROGENITALA SYSTEMET ........................................................................
59
VÅRD- OCH HÄLSOVETENSKAPER..........................................................
62

Klinisk behandlingsforskning
I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet
klinisk behandlingsforskning. Forskningen ska hålla hög
vetenskaplig kvalitet och bidra till förbättrad hälso- och sjukvård.
Med klinisk behandlingsforskning menas stora kliniska studier
där man kan se patientnytta inom en definierad tidsrymd.
Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att optimera befintliga
behandlingsrutiner, läkemedel och medicinsk teknik eller att utveckla
och utvärdera nya sådana. Forskningen kan spänna över områden som
prevention, diagnostik, behandling, uppföljning, implementering,
omvårdnad och rehabilitering. Konkret kan det exempelvis röra sig
om att utvärdera diagnostiska tekniker eller användningen av

etablerade läkemedel. Det kan också handla om behandlingsmetoder
som inte kräver läkemedel.

	

 •	


Nationell samordning av kliniska studie
År 2014 inrättade regeringen en kommitté för nationell samordning av
kliniska studier vid Vetenskapsrådet och gav samtidigt myndigheten i
uppdrag att påbörja arbetet med att bygga upp en organisation för
nationell samordning av kliniska studier. En ny enhet vid
Vetenskapsrådet (enheten för nationell samordning av kliniska
studier) kommer att inrättas i Göteborg, med det huvudsakliga
operativa ansvaret för verksamheten. Chef för enheten blir Kaj
Stenlöf, nuvarande verksamhetschef för Gothia Forum för klinisk
forskning i Göteborg. Han tillträder tjänsten efter sommaren.
Verksamhet
Verksamheten omfattar bland annat att:
	

 •	


	

 •	


Bilda ett nationellt samordningssystem med ett antal
regionala noder. Inom uppdraget ingår, förutom att samordna
de regionala noderna, att fördela gemensamma uppgifter och
verka för goda och effektiva samarbetsstrukturer. Vidare ska
enheten utgöra en central stödfunktion genom utbildning och
kunskapsförmedling samt utveckling av gemensamma
stödsystem.
Skapa och utveckla en gemensam informationsportal.
Portalen blir en viktig ingång för alla parter som är inblandade
i kliniska studier. Man ska bland annat kunna göra
patientsökningar, hitta information om kliniska studier i olika
faser (uppstart, pågående, avslutade), hitta centra, prövare
m.m. Portalen kan även utgöra en kunskapsbank där de olika
parterna kan hitta information om och stöd för de olika stegen

	

 •	

	

 •	


i processen.
Verka för effektivare regulatoriska processer inom
området, i syfte att Sverige blir mer attraktivt som land att
förlägga kliniska studier i.
Verka för en bättre nationell statistik och uppföljning inom
området, för att få fram ett bättre underlag för analys och
beslut inom området.
Marknadsföra Sverige och utgöra kontaktpunkt för
nationella och internationella aktörer när det gäller
nationella förstudier och förmedling av förfrågningar om
genomförande av kliniska studier. I uppdraget ingår även
omvärldsbevakning.

SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
DATA- OCH INFORMATIONSVETENSKAP ................................................
41
Övergripande områdesbeskrivning ..............................................................
41
Algoritmer .....................................................................................................
41
Bildanalys och visualisering samt interaktionsdesign ...................................
44
Datorsystemteknik ........................................................................................
47
Programvaruteknik .......................................................................................
50
ELEKTROTEKNIK ........................................................................................
54
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................
54
Elektronik, sensorik och radioteknik .............................................................
54
Elteknik .........................................................................................................
57
Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation ..............................................
59
KEMITEKNIK ..............................................................................................
111
Övergripande områdesbeskrivning .............................................................
111
Processteknik för användning av biomassa – Cellulosa, papper och
bioraffinaderier............................................................................................114
Kemisk processteknik och livsmedelsteknik................................................
114
MATERIALVETENSKAP ............................................................................
133

Övergripande områdesbeskrivning ............................................................
133
Halvledarmaterial, keramer och glaser .......................................................
133
Metalliska material ......................................................................................
136
Polymera material och kompositer samt biomaterial ..................................
139
MEDICINSK TEKNIK ..................................................................................
142
Övergripande områdesbeskrivning ............................................................
142
Medicinsk teknik .........................................................................................
142
SYSTEMTEKNIK ........................................................................................
144
Övergripande områdesbeskrivning ............................................................
144
Kommunikationssystem..............................................................................
144
Reglerteknik ...............................................................................................
147
Robotik och automation ..............................................................................
149
Signalbehandling ........................................................................................
152
TEKNISK MEKANIK ...................................................................................
156
Övergripande områdesbeskrivning ............................................................
156
Biomekanik .................................................................................................
156
Fastkroppsmekanik ....................................................................................
159

Fluiders mekanik och teknisk akustik .........................................................
162
TEKNISK OCH TILLÄMPAD FYSIK ..........................................................
165
Övergripande ämnesbeskrivning ................................................................
165
Teknisk och tillämpad fysik .........................................................................
165

SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 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.
FREDS- OCH KONFLIKTFORSKNING (KRISTINE HÖGLUND OCH
ANDERS THEMNÉR)

SW
SW
SW
SW
SW

. 653 Handelsverksamheter.
. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
FÖRETAGSEKONOMI (LARS ENGWALL)
FÖRETAGSEKONOMI (STEFAN JONSSON)
HÅLLBAR UTVECKLING (MAJA SCHLÜTER)

SW . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
SW
SW
SW
SW

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

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
21 områden:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.

SW . 7911-7913 Seder och bruk.
ANTROPOLOGI (BENGT KARLSSON)
ETNOLOGI (LARS-ERIC JÖNSSON)
GENUSVETENSKAP (MARGARETHA FAHLGREN)

SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.

SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.

FILMVETENSKAP (MAARET KOSKINEN)
MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP (STAFFAN ERICSON)

SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

SW . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

ARKITEKTUR .

SCENKONST: TEATER, DANS, KOREOGRAFI, CIRKUS, OPERA OCH
PERFORMANCE

SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
DESIGN, KONSTHANTVERK OCH VISUELL KOMMUNIKATION

SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
FILMVETENSKAP (MAARET KOSKINEN)
KONSTVETENSKAP (HANS HAYDEN)
BILDKONST OCH FRI KONST
FILM, RÖRLIG BILD OCH FOTOGRAFI .

SW 78 Musik ( konserter o d 792)
MUSIK

SW 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
SOCIOLOGI (KERSTIN JACOBSSON)
SOCIOLOGI (STEFAN SVALLFORS)
SOCIOLOGI (PATRIK ASPERS)
SOCIOLOGI (JENS RYDGREN)

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..
SOCIALT ARBETE (ANNA MEEUWISSE)
HÅLLBAR UTVECKLING (MAJA SCHLÜTER)
TEKNIK OCH SOCIAL FÖRÄNDRING (ERICKA JOHNSON)

Området utvecklingsforskning som Vetenskapsrådet stödjer omfattar svensk forskning av särskild relevans för låginkomstländer
(projektbidrag) samt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer (Swedish Research Links). Stöd ges till forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.
Forskningen ska vara relevant för de övergripande målen för Sveriges
internationella bistånd samt målen för Sveriges politik för global
utveckling. Detta innebär att forskningen ska bidra till att skapa

förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i
fattigdom och förtryck och bidra till en rättvis och hållbar global
utveckling. Medlen ska användas i enlighet med OECD/DAC:s
definition av bistånd.
Vetenskapsrådet disponerar 170 miljoner av regeringens
biståndsbudget till utvecklingsforskning.
INTRODUCTION: THEME DESCRIPTIONS DEVELOPMENT
RESEARCH………………………………….................................................... 1
WRITERS THEME DESCRIPTIONS DEVELOPMENT RESEARCH............2
DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS...........................................................3
CONFLICT, PEACE AND SECURITY..........................................................12
ECONOMIC DEVELOPMENT......................................................................22
HUMAN DEVELOPMENT ...........................................................................29
HEALTH SYSTEMS ....................................................................................39
COMMUNICABLE DISEASES, VACCINES AND ANTIBIOTIC
RESISTANCE ..............................................................................................46
NON-COMMUNICABLE DISEASES, MENTAL HEALTH AND
SUBSTANCE ABUSE...................................................................................55
MATERNAL, REPRODUCTIVE AND CHILD HEALTH................................60
INTENTIONAL AND UNINTENTIONAL INJURIES......................................66
PHARMACEUTICALS, INNOVATIONS AND TECHNOLOGICAL
APPROACHES ...........................................................................................87
SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH......................................................97
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE ...............................................102
ENERGY.....................................................................................................113
FOOD SECURITY .....................................................................................126

SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.

SW . 7957 Undervisning o d.
NLEDNING .................................................................................................. 2
UTBILDNINGSPOLITIK, UTBILDNINGSSYSTEM OCH ORGANISATION AV
UTBILDNING ...................... ..........................................................................4
Utbildningspolitik och utbildningspolitiska reformer i grundläggande
utbildning ...................................................................................................... 5
Utbildningspolitik och utbildningspolitiska reformer i högre utbildning ..........7
Organisation och ledning i utbildningssektorn .............................................. 8
Forskningsbaserad skolutveckling ............................................................... 9
Utbildningsindikatorer och internationella kunskapsjämförelser ..................11
Utbildningssystem: Jämlika chanser och social reproduktion .....................12
SOCIALA ASPEKTER PÅ UTBILDNING ....................................................15
Lärande och flerspråkighet i mångkulturella miljöer ....................................16
Nyanlända i utbildningssystemet .................................................................17
Mobbning och antimobbningsprogram ........................................................18
Medborgar- och demokratifostran .............................................................. 20
Likvärdighet och jämställdhet ......................................................................21
UNDERVISNING, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE ............................ 23
Lärandeprocesser, kommunikation och meningsskapande ........................24
Lärande, hälsa och kropp ............................................................................25
Betyg och bedömning ..................................................................................27
Multimodalt lärande och digitala verktyg .................................................... 28
Specialpedagogik/inkluderande pedagogik .................................................30
ÄMNESDIDAKTIK .......................................................................................32
Ämnesdidaktik inom matematik, naturvetenskap och teknik........................33
Ämnesdidaktik inom ämnet svenska, inklusive läs- och skrivinlärning ........34
Ämnesdidaktik inom humaniora och samhällsvetenskap ............................36
Språkdidaktik .............................................................................................. 37
Ämnesdidaktik inom estetiska och praktiska ämnen .................................. 38
PROFESSIONER OCH PROFESSIONSUTBILDNINGAR ........................ 40
Lärares profession och utbildning .............................................................. 41
Professionsutbildning (annan än till lärare) .................................................42

LÄRANDE I SÄRSKILDA SAMMANHANG .................................................44
Yngre barns lärande i förskolan ..................................................................44
Studenters lärande i högre utbildning ..........................................................46
Vuxnas lärande och lärande i arbetslivet .....................................................48
Ungas lärande under fritiden samt fritidspedagogik ....................................49

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
12 områden:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

SPRÅK (SVEN STRÖMQVIST)
SPRÅKVETENSKAP (ÅSA WENGELIN)
ENGELSK SPRÅKVETENSKAP (MERJA KYTÖ)
BALTISKA SPRÅK (JENNY LARSSON)
NORDISKA SPRÅK (DAVID HÅKANSSON)
SPRÅKVETENSKAP (NIKLAS BURENHULT)

SW 796/799 Sport, idrott o d.

SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.

SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
LITTERATURVETENSKAP (CARIN FRANZÉN)
LITTERATURVETENSKAP (PAULA HENRIKSON)
LITTERÄR GESTALTNING

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
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 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.
12 områden:
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
INFORMATIK (JONNY HOLMSTRÖM OCH ANNE PERSSON)
MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP (STAFFAN ERICSON)

SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.

Kommentarer
Som man ser av föteckningen saknas i vetenskapsrådets ämneslistor
många forskningsämnen, som borde vara med i en fullständig
redovisning av forskning. Man kan anta att Vetenskapsrådets
ämnesöversikter bör kompletteras med det som finns i de två andra
forskningsråden
Forte. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Forskningsrådet Formas. Forskning för hållbar utveckling

KULTURGEOGRAFI (BERTIL VILHELMSON)

SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
ANTIKVETENSKAP (ARJA KARIVIERI)
HISTORIA (MARIA ÅGREN)
HISTORIA (JOHAN ÖSTLING)

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. Poler.
Rymden.

Regeringskansliet:
“ Nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesråden, m.m.
Ladda ner:
Nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesråden, m.m (pdf 85 kB)
I forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och
innovation(prop. 2008/09:50) gjorde regeringen bedömningen att
förändringar i fråga om Vetenskapsrådets styrelse och organisation
behöver göras samt att den avsåg återkomma i dessa frågor. Förslagen
i denna PM innebär att lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet ändras
samt att förordningen (2007:1397) med instruktion för
Vetenskapsrådet samt förordningen (2002:1018) om
elektorsförsamling vid forskningsråd ersätts av nya förordningar.
Förändringarna av förordningen om elektorsförsamling vid
forskningsråd berör samtliga tre forskningsråd; Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. De
övriga förändringarna rör endast Vetenskapsrådet.
Publicerad 03 juli 2009 · Uppdaterad 02 april 2015 “

Från vetenskapsrådet 24 sept 2015:

Om Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk
forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till
samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är
myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrela-terade
frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den
långsiktiga nyttan av forskningen.
I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att:
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


fördela medel till forskning,
identifiera forskningsområden för strategiska satsningar i
samråd med andra forskningsfinansiärer,
arbeta med analys, utvärdering och strategiska frågor som rör
forskning och forskningsfinansiering i ett nationellt och
internationellt perspektiv,
främja kommunikation mellan forskare inom olika områden,
och mellan forskare och det övriga samhället,
främja mång- och tvärvetenskaplig forskning,
göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de
områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel
inom utbildning, sjukvård och i näringsliv,
ge råd till regeringen i forskningspolitiska frågor,
sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och
utbyte inom forskningssamhället,
främja genusperspektiv i forskningen,
ha ett övergripande ansvar för frågor som rör etiska krav på
forskningen,
verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i
forskarsamhället,
öka förståelsen för grundforskningens betydelse i samhället.

Ämnesområden
Humaniora och samhälle
Klinisk behandlingsforskning
Konstnärlig forskning
Medicin och hälsa
Natur och teknik
Utbildningsvetenskap
Utvecklingsforskning
Nationell samordning av kliniska studier
Styrande dokument
Vetenskapsrådet är en myndighet under
Utbildningsdepartementet. Här finns grundläggande
styrdokument från regering och riksdag.
Instruktion
Myndighetens instruktion är en författning med regler om dess
organisation, arbetssätt med mera som regeringen utfärdar. Varje
myndighet har sin egen instruktion.
Instruktion för Vetenskapsrådet
Regleringsbrev
Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så
kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar den har till sitt
förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika
verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under
året.
Regleringsbrev för Vetenskapsrådet
Lag om Vetenskapsrådet
Lag om Vetenskapsrådet (Svensk författningssamling (SFS)

Om Forte. Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd.

Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och
välfärd. Vi är en statlig myndighet under Socialdepartementet.
Forte står den för styrka och kraft som vår finansiering bidrar
med till det svenska forskarsamhället och på sikt också till
individens och samhällets utveckling.

Våra forskningsområden
Forskningen om hälsa, arbetsliv och välfärd behandlar skilda aspekter
av människors liv. Forte stödjer forskning inom ett antal
huvudområden:
Huvudområden
Arbete och hälsa
- Fysikaliska, kemiska, biologiska faktorer etc.Therese Woodhill
- Psykosociala faktorer, stress, sjukskrivning etc. Cecilia Odelstierna
Arbetsorganisation Tove Hammarberg
Arbetsmarknad Ulla Wallin
Folkhälsa Kerstin Carsjö
Välfärd och socialförsäkring Ulla Wallin
Omsorg och sociala relationer Thomas Jacobsson

Samordningsansvar
Forte har dessutom ett samordningsansvar för forskningen inom
följande områden:
	

 •	

 Socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning
	

 •	

 Funktionshinder och handikapp
	

 •	

 Internationell migration och etniska relationer (IMER)
	

 •	

 Barn och ungdomar
	

 •	

 Äldre
Det innebär att rådet ska vara informerat om andra
forskningsfinansiärers stöd till forskningen inom dessa områden, om
möjligt samordna utlysningar samt göra regelbundna
sammanställningar av det totala forskningsstödet inom
forskningsområdena. Tidigare samordningsrapporten finns att ladda
ner bland våra publikationer.

Webbkarta
Forskningsområden
	

 ◦	

 Arbete och hälsa
	

 ◦	

 Arbetsorganisation
	

 ◦	

 Arbetsmarknad
	

 ◦	

 Folkhälsa
	

 ◦	

 Välfärd och socialförsäkring
	

 ◦	

 Omsorg och sociala relationer
	

 ◦	

 Särskilda satsningar
	

 ◦	

 Projektkatalog

Forskningsrådet Formas. Forskning för
hållbar utveckling
Forskningsrådet Formas Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling
Kunskapsöversikter
	

 	

› Biologisk mångfald
	

 	

› Den uthålliga staden
	

 	

› Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning
	

 	

› Hållbar stadsutveckling
	

 	

› Miljökonsekvenser av genetiskt modifierade organismer
	

 	

› Sustainable Urban Development in Sweden	

	


Webbkarta
Beredningsgrupper
	

 .	

 1. Klimatförändring
	

 .	

 2. Naturmiljön
	

 .	

 3. Nyttjande av naturresurser
	

 .	

 4. Resurseffektiva produkter och processer
	

 .	

 5. Miljöföroreningar
	

 .	

 6. Livsmedel och djurs välfärd
	

 .	

 7. Stads- och landsbygdsutveckling
	

 .	

 8. Den byggda miljön

Från www.forskning.se
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta
och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna
hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen
på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av
artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman
Läs mer om forskning.se

Våra ägare
ENERGIMYNDIGHETEN |
FORTE |
FORMAS
MISTRA
|
NATURVÅRDSVERKET
RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND
VETENSKAPSRÅDET |
VINNOVA
VÅRDALSTIFTELSEN
|
KK-STIFTELSEN
SKOLVERKET |
STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING
I SAMARBETE MED SVERIGES
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR.

Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 | Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se
Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm.
Kontakta redaktionen
Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.
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Om menyerna:
Forskning.se har tre huvudmenyer: Nyheter & Fakta, Forskning &
Utveckling samt För dig i skolan. Undersidorna till dessa presenteras i
en meny till höger. För att lättare skilja på sidorna har vi tre olika
färgmarkeringar.
Nyheter & fakta utgör vår startsida där vi samlat alla ingångar till
forskningsnyheter, teman och övrigt redaktionellt material så som
forskarporträtt och filmer. Här finns även vår länksamling över
externa webbplatser. Dessa sidor har gröna element.
Under fliken Forskning & Utveckling hittar man vår databas över
FoU-organisationer i Sverige. Under dessa sidor presenterar vi också
nya satsningar, vilket är ett helt nytt område på forskning.se. Dessa
nyheter kommer från olika forskningsfinansiärer, institut och
lärosäten. Här finns även generell information om det svenska
forskningssystemet. Sidorna under Forskning & utveckling har
turkosa vinjetter.
Sidorna under fliken För dig i skolan är till för elever och lärare och
är ett samarbete med skolverket. Här presenterar vi bland annat teman
och forskningsnyheter inom utbildningsvetenskap. Dessa sidor har blå
element.
Utöver dessa ingångar har vi ett avancerat forskningssök som man
alltid hittar längst upp till höger. Dessutom finns genvägar under alla
gröna sidor (Nyheter & fakta) till våra fyra ämnesområden; Samhälle
& kultur, Medicin & hälsa, Naturvetenskap & teknik, samt Miljö.

Aktörer inom forskning &
utveckling

Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Länk till sida med karta
Forskning & utveckling

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering
och kontroll av FoU

Antal besöksadresser på kartan:156, Antal FoU-aktörer i listan:144

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

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

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

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

Blekinge tekniska högskola, BTH
Typ av aktör: Universitet/högskola, (Högskola), Statlig
myndighet

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

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Brottsoffermyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

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

CBI Betonginsitutet
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Centrala etikprövningsnämnden, CEPN
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter

Chalmers
Typ av aktör: Stiftelse, (Högskola), Universitet/högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Dalarnas forskningsråd
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Utveckling av offentlig verksamhet,
Produkt- och processutveckling, Statistik, utvärdering och
kontroll av FoU, Nätverksbyggande, Forskning

FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd
Typ av aktör: Forskningsråd, Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Statistik,
utvärdering och kontroll av FoU, Finansiering

Energimyndigheten

Försvarshögskolan

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU, Företagsutveckling, Nätverksbyggande, Finansiering

Typ av aktör: Statlig myndighet, (Högskola), Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Entreprenörskapsforum

Försäkringskassan

Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Forskning

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU:

ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och
småföretagsforskning

Glasforskningsinstitutet, Glafo

Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Forskning

Typ av aktör: Forskningsinstitut, Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Forskning

FMV, Försvarets Materielverk

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling

Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola,
(Högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Utveckling av offentlig
verksamhet, Produkt- och processutveckling

Forskningsrådet Formas
Typ av aktör: Forskningsråd, Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Göteborgs universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola,
(Universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärlig FoU, Forskning

Handelns Utvecklingsråd

Högskolan i Halmstad

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Typ av aktör: Universitet/högskola, (Högskola), Statlig
myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Handelshögskolan i Stockholm, HHS
Typ av aktör: Universitet/högskola, (Högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

(ej bekräftad)
Havs och Vattenmyndigheten, HaV

Högskolan i Jönköping
Typ av aktör: Stiftelse, Universitet/högskola, (Högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Högskolan i Skövde

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Finansiering, Statistik,
utvärdering och kontroll av FoU

Typ av aktör: (Högskola), Statlig myndighet, Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Hjärt-Lungfonden

Högskolan Kristianstad

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

Typ av aktör: (Högskola), Universitet/högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Högskolan Dalarna

Högskolan Väst

Typ av aktör: (Högskola), Statlig myndighet, Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Företagsutveckling

Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Högskolan i Borås

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering

Typ av aktör: Universitet/högskola, (Högskola), Statlig
myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärlig FoU

Typ av aktör: Forskningsinstitut, Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och
kontroll av FoU

Högskolan i Gävle

Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga (IVA)

Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola,
(Högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande

Innventia

Internationella Miljöinstitutet, IIIEE

Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Insitutet för språk och folkminnen, SOFI

IVF Industriforskning och Utveckling AB

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Forskning, Nätverksbyggande

Institutet för Framtidsstudier
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Institutet för Nano och Mikroteknologi i Göteborg,
IMEGO

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

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

Karlstads universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, (Universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Institutet för rymdfysik, IRF

Karolinska Institutet

Typ av aktör: Forskningsinstitut, Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Interactive Institute

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

Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Forskning,
Konstnärlig FoU, Produkt- och processutveckling

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
(ej bekräftad)

Konjunkturinstitutet

Kungl. Vitterhetsakademien

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Utveckling av offentlig verksamhet,
Forskning

Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande,
Finansiering

Konkurrensverket

(ej bekräftad)
Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Konstfack

Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter

Typ av aktör: (Högskola), Statlig myndighet, Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärlig FoU

(ej bekräftad)
Kungliga Musikaliska Akademien

KTH Kungliga Tekniska högskolan
Typ av aktör: (Universitet), Statlig myndighet, Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Kungl. Konsthögskolan

Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Andra uppgifter

Kungliga Musikhögskolan, KMH
Typ av aktör: (Högskola), Statlig myndighet, Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärlig FoU

Typ av aktör: (Högskola), Universitet/högskola, Statlig
myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärlig FoU

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)

Linköpings universitet

Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Finansiering, Statistik,
utvärdering och kontroll av FoU, Nätverksbyggande

Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande
Typ av aktör: Statlig myndighet, (Universitet), Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Linnéuniversitetet

Mittuniversitetet

Typ av aktör: Statlig myndighet, (Universitet), Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Forskning

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

Livsmedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU, Forskning

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande

Luleå tekniska universitet
Typ av aktör: (Universitet), Universitet/högskola, Statlig
myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: (Högskola), Universitet/högskola, Statlig
myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och
processutveckling

Lunds universitet

Nationella sekretariatet för genusforskning

Typ av aktör: (Universitet), Universitet/högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Utveckling av offentlig verksamhet,
Nätverksbyggande, Statistik, utvärdering och kontroll av FoU

Läkemedelsverket

Mälardalens högskola

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU, Utveckling av offentlig verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet

Malmö högskola

Naturvårdsverket

Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola,
(Högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU, Finansiering

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Nordiska Afrikainstitutet, NAI

Rättsmedicinalverket

Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Polarforskningssekretariatet

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU, Forskning, Finansiering

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter

Sida, Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

Psoriasisförbundet

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Ragnar Söderbergs stiftelse

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

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

Riksantikvarieämbetet, RAÄ

Skogforsk

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Finansiering, Statistik,
utvärdering och kontroll av FoU, Utveckling av offentlig
verksamhet

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

Riksbankens Jubileumsfond, RJ

Smittskyddsinstitutet, SMI - från 2014
Folkhälsomyndigheten

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU:

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Typ av aktör: Forskningsinstitut, Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande

Typ av aktör: Forskningsinstitut, Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Statistik, utvärdering och kontroll av FoU, Företagsutveckling,
Forskning

Rymdstyrelsen
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

SP Trätek

Statens veterinärmedicinska anstalt

Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och
processutveckling

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och
processutveckling

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Utveckling av
offentlig verksamhet

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU

Statens folkhälsoinstitut - från 2014:
Folkhälsomyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU:

Statens geotekniska institut, SGI
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Statens institutionsstyrelse, SiS
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Finansiering

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Forskning, Nätverksbyggande (ej bekräftad)

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Statistiska centralbyrån, SCB
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU

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

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Stiftelsen IMIT
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Produkt- och
processutveckling, Forskning

Stiftelsen Lantbruksforskning

Strålsäkerhetsmyndigheten

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik,
utvärdering och kontroll av FoU

Stiftelsen Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut, Sipri

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS

Typ av aktör: Forskningsinstitut, Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

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

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning

(ej bekräftad)
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Produkt- och
processutveckling

Stockholm Environment Institute, S E I
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Forskning

Stockholms konstnärliga högskola
Typ av aktör: (Högskola), Universitet/högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärlig FoU

Stockholms universitet

Svenska Gjuteriföreningen
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Forskning

(ej bekräftad)
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps

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

Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Stroke-Riksförbundet

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

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Svenska Läkaresällskapet
Svenska sällskapet för medicinsk forskning - SSMF
Typ av aktör: Stiftelse, Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Swerea KIMAB

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering
och kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling, Forskning

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

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Swerea MEFOS

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

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

Sveriges meterologiska och hydrologiska institut,
SMHI

Swerea SICOMP AB

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Forskning

Sveriges riksbank

Södertörns högskola

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Typ av aktör: Statlig myndighet, (Högskola), Universitet/
högskola
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Swedish ICT Research
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU:

(ej bekräftad)
Tillväxtverket

Swedish Institute of Computer Science, SICS

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling,
Nätverksbyggande

Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling,
Forskning, Nätverksbyggande

(ej bekräftad)
Swerea AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU:

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

Umeå universitet

Viktoriainstitutet AB

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

Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och
processutveckling, Nätverksbyggande

Universitetskanslersämbetet

VINNOVA

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av
FoU

Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande, Finansiering

Uppsala universitet

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

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

Utrikespolitiska institutet

Vårdalstiftelsen
(ej bekräftad)
YKI, Ytkemiska Institutet AB

Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

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

Vattenfall AB

Örebro universitet

Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och
processutveckling

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

Vetenskapsrådet

Östersjöstiftelsen

Typ av aktör: Forskningsråd, Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering
och kontroll av FoU

Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering

AKTÖRER A-Ö
Om FoU-databasen
Inloggning för aktörer

Utveckling av offentlig verksamhet
Företagsutveckling
Nätverksbyggande
Andra uppgifter

Typ
av	

 aktör	

	


	


	


Statlig myndighet

	

	

	

Ämnesområde
	

	

	

Alla inriktningar

Stiftelse

Miljö

Akademi

Medicin och hälsa

Aktiebolag

Naturvetenskap och teknik

Universitet/högskola

Samhälle och kultur

(Universitet)
(Högskola)

	

	

Ägare
	

	

Alla

Forskningsråd

Icke vinstdrivande stiftelse/förening

Forskningsinstitut

Staten

Förening/annan organisation

Vinstdrivande bolag

	

	

	

	

	

Huvuduppgift
inom
FoU
	

	

	

	

	

Alla områden

Landsting/kommun

Alla

	


	

	


	

	


	

	


	


	

	


	


Utländsk

Forskning

	

	

	

Lyder
under
	

	

	

Alla

Konstnärlig FoU

Arbetsmarknadsdepartementet

Statistik, utvärdering och kontroll av FoU

Finansdepartementet

Produkt- och processutveckling

Försvarsdepartementet

Finansiering

	

	


	

	


	

	


	


Webbkarta

Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet

Nyheter & fakta

Miljödepartementet

	


Näringsdepartementet

	


Socialdepartementet

	


Utbildningsdepartementet

	


Utrikesdepartementet
	


Sök

	


Fritextsökning

	


	


	


	


	

	

	

	


	


	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


Samhälle & kultur
	

Nyheter
	

Redaktionella artiklar
	

Teman
	

Faktalänkar
	

Frågor & svar
	

Tidningar & böcker
Medicin & hälsa
	

Nyheter
	

Redaktionella artiklar
	

Teman
	

Faktalänkar
	

Frågor & svar
	

Tidningar & böcker
Naturvetenskap & teknik
	

Nyheter
	

Redaktionella artiklar

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Miljö
	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	

	

	

	

	

 	


	

	


Teman

Forskning & utveckling

Faktalänkar

	


Frågor & svar

	


Tidningar & böcker

	


	


	


	


Nyheter

	


	


Redaktionella artiklar

	


	


	


Vad är FoU?
	

Ordlista
Samverkan
Starka miljöer
Att mäta FoU
Statistik

Teman
Faktalänkar
Frågor & svar
Tidningar & böcker

Utbildningsvetenskap
	

Nyheter
	

Teman
	

Vem gör vad?

Tema: Hur mår Sverige?
	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

 	


Valåret 2014
Nationalism
Demokrati
Tiggandet
Sjukvården

Teman
	


	


	

	


Allergi

	


	


	


	


	


	


	

	


	

	


	

	

	


Nickelallergi
Ordlista
Länkar

Antibiotic Resistance
	


	


Exempel på allergier

Antibiotic Resistance - ESOF 2014

Artificial Intelligence

	


Artificiell intelligens
	


	


Bakom vansinnet

	


	


	


	


	


	


Ordförklaringar
Länkar

	


Bedömning
	


Artikel om de nya kunskapskraven i skolan

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	


Om forskaren
Med elevernas lärprocesser i fokus
BFL håller pedagogiska samtal levande
Länkar & litteratur

Bildmedicin

	


	


Slut på klassrumsspelet

Skarpare bilder av vårt inre
Han tar bilder vid sängkanten
Grundpelare i medicinsk forskning
Bildspel
Film: Världens första virtuella
obduktionsbord
Länkar

Demokrati

	


	


	


	


Forskningsprojekt
Länkar
	


	

	


	


Doft
	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	


	


	


Intervju med en nobelpristagare

	


	


Tre forskningsprojekt

	


	


Ordlista

	


	


Länkar

	


	


	


	


	


	


Elektromagnetiska fält
	


Fakta om elektromagnetiska fält

	


Elevperspektiv
	


	


	


	


Skolans samverkan kan begränsa elevers
utveckling och integritet

Entreprenörskap i skolan

	


	


	


	


Forskare om entreprenörskap
Blogg om entreprenörskap i skolan

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Evolution

Bilder från inspelningen av filmen
Extramaterial från filmen
Lärarhandledning film
Samarbete nyckeln till framgång
Länkar om Darwin och evolutionen
Darwinåret 2009

Fetma

	


	


	


	


Om filmen Jordens snällaste apa

Fettcellens liv
Varför är amerikaner fetare än fransmän?
Länkar

Forskningsetik
Fritidshem
	


Barn hittar nya kunskapsmöjligheter

	


	


	


Förnybar energi
	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Kloning
	


	


	


	


	


Ny bakterie dubblar vätgasproduktionen
Länkar
Om Reynir Bödvarsson
Om Stellan Marklund
Om Staffan Lundström
Om Stenbjörn Styring
Om Marika Edoff

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Hjärnan och lärande

	


	


Om forskaren

	


	


Länkar & litteratur

	


	


Jordbävningar

	


	


	


	


	


	


Nyheter inom området
Länkar
Om forskaren

	


Länkar
Kloningspionjärer fick Nobels medicinpris
2012

Teatern hjälper oss förstå verkligheten
Lekfulla barn blir kreativa vuxna
Lästips

Kärnkraft
	


	


Ordlista

Kreativitet

	


	


	


	


Om Mats Leijon

	


	


Nano-solceller – supereffektiv solteknik
från Lund

	

	


Finansiering av Kärnkraftsforskning
Länkar
Om forskaren

Läromedel

	


	


	


	


	


	


Om forskaren
Styrdokumenten avgörande vid
läromedelstillverkning
Länkar & litteratur

	


	


Läsning

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Att lära sig läsa & skriva i skolan

Läsfärdigheter igår & idag
Dyslexi

Länkar

Matematik

	


	


	


	


	


	


Miljögifter
	


	


Länkar & litteratur
	


	


Rick Smith om boken "förgiftad"
	


	


Apropå Kvicksilver - 2010-07-01

Medverkande

	


	


	


Forskarfrågan - Fråga om läsning

Läs- och skrivinlärning
	


	


	


	


Mobbning

	


	


	


	


	


	


Länkar & litteratur
Om Peter Gill

Nanoteknik

Vad är beräkningsmatematik

	


	


Matematik i praktiken

	


	


Länkar

	


	


	


	


	


	


Forskare berättar
Möjligheter & risker
Nano på en skala
Länkar
nanometern

	


	


Naturvetenskap i undervisningen
	


	


	

	


	


Om forskaren
Länkar & litteratur

	


Nya biologin
	


	


	


Nya biologin
	


Ämnet Nya Biologin
	


	


Nyanlända och lärande

	


	


	


	


	


	


Klent med kunskap om de nyanlända
Involvera modersmålslärarna

	

	


Ozon

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Nära marken
Påverkas vädret?
Satelliten mäter
Solbrända växter
Solens roll
Länkar

Pandemier

	


	


	


	


	


	


Tio frågor & svar
Intervju med en forskare
Länkar

Planeten
	


	


	


	


	


	


Reportage

	


Kort om ozon

Lärarhandledning till Planeten

Planeten
Rektor

	


	


	


	


Rektorslyftet
Rektorsprogrammet

	


	


Resistenta bakterier

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	


	


	


	


Tre forskningsprojekt

	


Länkar

	


Länkar

	


	


SO i undervisningen
	


	


	


	


	


Svenskars rädsla för varg

	


	


Länkar

	


	


Quiz: Vad vet du om rovdjur?

	


Video: I vargens spår

	


	


	


	


FAQ

Se hjärnan
Skola

	

	


	


	


Länkar & litteratur

Stamceller

	


Se hjärnan
	


Skola på vetenskaplig grund

Forskarfynd blev världsnyhet

Rovdjur

	


	


Intervju med Inga Odenholt

Riksdagsval
	


	


Idas egna stamceller gjorde henne frisk
Hon transplanterar stamceller till hjärnan
Quiz: Vad vet du om stamceller?
Länkar

Svininfluensan H1N1
Länkar
Narkolepsi hos barn

Terrorism
	


Länkar

	


	


	


	


Ungas psykiska hälsa
Vatten i världen

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	


	

	


Återanvändning av renat avloppsvatten

Världsekonomi

	


	


Länkar

Introduktion till temat
Centralbankerna och krisen
Aktiebörsen och krisen
Den gröna ekonomin
BNP och välstånd
Två dokumentärer
Två böcker

Åldrande
	


Länkar

	


Östersjön

Östersjön

Klassifikationssystem för verksamheter.
Med ämnen i SAB/Libris, DC (Dewey) och
DK (UDK)
Från Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system
för verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner,
myndigheter. utskott. regeringen och departementen,
statsbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf

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

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
. 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
. 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
. 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.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Länk till hemsidan:
SW . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
Aa 	

 Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:b	

 Bibliografisk forskning (1 051)
Aa:d	

 Bibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121)
Aa:k	

 Bibliografins 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:bf	

Arkivinstitutioner (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

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:bf	

Biblioteksinstitutioner (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/omr025.pdf
http://wimnell.com/omr026.pdf
Gjorda 1996.

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

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]

105 Övergripande om forskning
Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.
SW . 105 Övergripande om forskning
Libris/SAB: del Bf
(DC del 00.DK delar 00, 303

106 Övergripande om ekonomiska
verksamheter
Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.
SW . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Libris/SAB: delar Q, Bk
(DC, DK delar 00, 06)

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: del E
(DC, DK delar 37

108 Samhällskunskap.
SW . 108 Samhällskunskap.
Libris/SAB: del O
(DC, DK delar 00)

109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Libris/SAB:
Be 	

 Allmän idé- och lärdomshistoria (12 040)
Be-	

 Särskilda länder och områden (5 143)
Db 	

 Filosofins historia (35 997)
Dbb 	

Medeltidens och renässansens filosofi (1 382)
Dbc 	

 Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) (9 148)
Dbd 	

Icke-västerländsk filosofi (2 296)
D(x) 	

Filosofiska lexikon (304)
D:d 	

 Filosofisk teori och metodlära (35)
(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

11/19 Individernas inre verkligheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

Libris/SAB:
D 	

 Filosofi och psykologi (Delar på 109 och 11-19)

11 Individens lager av kunskaper,
erfarenheter o d.
SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
Libris/SAB: Em:oi
(DK 371.27, 378.2)

12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
Libris/SAB: del Op
(DK 1 ”313” )

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)

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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.

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

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:bf	

Allmänt: institutioner
Ob:k	

Allmänt: 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:bf	

Organisationer 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

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

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

35 De demokratiskt valda församlingarnas
verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
. 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
. 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
. 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
. 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)

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

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)

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

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)

36 Politiska krav och politiska planeringar
om individernas kroppsliga förhållanden.

38 Politiska krav och politiska planeringar
om fysiska miljöer o ekonomiska verks.

SW 36 ...om individernas kroppsliga förhållanden.

SW 38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.

Libris/SAB: 360-368 politiska delar av Oh, Ok. 369 politiska
delar av A-Ö
(360-368: DC, DK politiska delar av 36)
(369: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

Libris/SAB: 380-389 delar av politiska delar av A-Ö.
(380-389:DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av
001-999 )

37 Politiska krav och politiska planeringar
om utbildning o d.

39 Politiska krav och politiska planeringar
om sociala miljöer, nöjen, sport o d

SW 37 ...om utbildning o d.
Libris/SAB: 370-378 politiska delar av E. 379 politiska delar av AÖ
(370-378: DC, DK politiska delar av 37)
(379: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

SW 39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.
Libris/SAB: 390-399 politiska delar av M, dela av poltiska delar
av A-Ö
(390-399: DC, DK politiska delar av 39, delar av politiska delar av
001-9 99 )

36/39 Politiska krav och politiska
planeringar.
SW
SW
SW
SW
SW

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

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.

4 Sambandsforskningsverksamheter.
(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 klassifikationssystemet.
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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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 	

Jq 	

Jr 	

Js 	


Afrika 	

	

Amerika
Australien och Oceanien
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.

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

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)

59 Zoologi
SW 59 Zoologi.
Libris/SAB:
Ug Zoologi
Ug:bf Zoologiinstitutioner
Ug:k Zoologins historia
Ug.0 Särskilda zoologiska aspekter och delområden
Uge Ryggradsdjur (Vertebrata)
Ugf Däggdjur (Mammalia)
Ugg Fåglar (Aves)
Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia)
Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)
Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata)
(DC, DK 59) DC:
590 zoologiska Sciences / Djur
591 Zoologi
592 Ryggradslösa djur
593 Protozoa , ECHINODERMATA , tillhörande phyla
594 Mollusca och Molluscoidea
595 Övriga ryggradslösa djur
596 Vertebrata ( Craniata , Ryggradsdjur )
597 Kallblodiga ryggradsdjur, fiskar
598 Aves (fåglar)
599 Mammalia (däggdjur)

6 Teknologiska / Ekonomiska
verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW
SW
SW
SW
SW

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.
. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
. 6525-6529 Militära verksamheter.
. 653 Handelsverksamheter.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

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

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 	

 	

612 	

 	

613 	

 	

614 	

 	

	

	

615 	

 	

	

	

615 A 	

615 B 	

615 C 	

	

	

615 D 	


Människans anatomi.
Fysiologi.
Medicinska råd om enskild hygien.
Offentliga hygienverksamheter,räddning, 	

	

	

sjukvårdsorganisation od
Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
terapi o d.
Farmakologi, läkemedelsforkning.
Allmänna sjukvårdverksamheter.
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
utom läkare.
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

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

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.
6213	

El- 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 	

623 	

624 	

625 	

	

626 	

	

627 	

	

628 	

629 	


Gruvkonstruktioner o d.
Militärkonstruktioner .
Konstruktion av byggnader o d.
Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, 	

 	

gator, vägar o d.
Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för 	

 	

jordbruk, fiske.
Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav, 	

 	

dammar.
Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
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
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.01	

Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri

Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
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

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:bf	

Lantbruksorganisationer 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:bf	

Skogsbruksorganisationer 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)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

(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

64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

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

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

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

644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning 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

645 Användning av inventarier o d.
SW . 645 Användning av inventarier o d.
	

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).
DC:
645 Hushållens inredning

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

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster
och utgifter mm.
SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
Inklusive fastighetsförvltning.
Libris/SAB:
Qci 	

 Privatekonomi
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi
DC:
647 Hantering av offentliga hushåll

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

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

65 Administration, distribution,
kommunikation, organisation o d

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.
. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
. 6525-6529 Militära verksamheter.
. 653 Handelsverksamheter.
. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 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

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]

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

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

653 Handelsverksamheter.
SW . 653 Handelsverksamheter.
Libris/SAB:
Qi 	

 Handel
Qi(x)	

Allmänt: lexikon och uppslagsverk
Qi:k 	

Handelns historia
Qi:oe	

Handelslagstiftning
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

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

655 Förlagsverksamheter o d.
SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
Libris/SAB:
Ad 	

 Bokförlag och bokhandel
(DC delar 07, 686. DK del 655)

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

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.

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:bf	

Allmänt: 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

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.

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

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

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.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
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
(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.

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
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård..
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
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 upplevelser 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 formgivning 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
del vardagliga beteenden ingår i 791-794.

Verksamheter om de fysiska och sociala
miljöerna ingår i område 7.

Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter,
som ju har till syfte att påverka psyken.

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 Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar.
74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk
konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.

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.

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 relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård,
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksamheter 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 verksamheter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verksamheterna 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 verksamheterna 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 nöjesverksamheter 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 arbetsprocesserna 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 ekonomiska verksamheter.
Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdelningen 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:bf	

 Konstinstitutioner
Ia:do	

Konstpsykologi
Ia:k 	

 Vetenskapshistoria
Ia:oa	

Konstsociologi
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

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
711
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119

Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
Allmänna utgångspunkter och principer.
Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
Landsbygdsplanering.
Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
Planering för trafikleder.
Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
Övrigt.

712

Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
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.

72 	

Formgivning av byggnader och
anläggningar, arkitektur

Från 01d.pdf (DC DK)

SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

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. Parkbyggnader.
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 arkitektarbeten.

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

(SAB Ic, Mu, delar av P som gäller formgivning o d. DC, DK 72)

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 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
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.

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.

(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
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

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

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

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 Negativo 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.

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

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

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
SW
SW
SW
SW

. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård.
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 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:bf	

Sociologiska 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

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

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

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

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

794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri.
Lotto. Tips
SW . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
794 Libris/SAB:
Rd 	

 Spel och tidsfördriv
Re	

 Lotteri, vadhållning, tips
(DC 794-795, DK 794) DC:
794 Inomhus skicklighetsspel
795 Hasardspel

795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.

7955-7958 gäller sociala miljöer med anknytning till byggnader i
725-728.
7959 gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda
byggnader .

SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

7951 	

 	

7952/7954 	

7955 	

 	

	

	

79551 	

	

79552 	

	

79553 	

	

79554 	

	

79555 	

	

79556 	

	

79557 	

	

79558 	

	

79559 	

	


Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, kriminologi.
Sociala miljöer i olika tidsepoker.
Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
olika slags byggnader:
-offentliga byggnader, verksamheter bl a polisväsendet.
-merkantila byggnader.
-transporter o kommunikation.
-industri, lantbruk.
- sjukhus,vårdhem.
- fängelser od, verksamheter bl a kriminalvård o d.
- restauranger od.
- fritid, underhållning, sport.
- övriga byggnader.

7956 	

7957 	

	

7958	

7959 	

	


- med anknytning till död, begravning, religion.
-undervisnings-, forskningsanstalter, museer, bibliotek,
verksamheter bl a undervisning.
Sociala miljöer i boendet.
Sociala miljöer och verksamheter i grupper,
folkrörelser, föreningar.

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, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, föreningsliv od.
7950 Allmänt.
Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala verksamheter 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 allmänt 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 byggnader från olika epoker.

	

	

	

	

	

	


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.

7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
(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.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

79516 	

	


Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	

 	

Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem.
Sjömanshem. 	

	

	

	

Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn.
Fosterbarn. Fosterhem.
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

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
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, klassskillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.
DC:

364 Kriminologi
365 Straffrättsliga och relaterade institutioner

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)
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Byggnader:
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.
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.

(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. Undervisningsmateriel.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.

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 hit: främlingsfientlighet, rasism,
invandrare, migration, integrering o d

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

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, 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.

8 Språk. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
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 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

80 Språk. Språkliga verksamheter.
802-809 motsvarar 82-89.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 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.

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 Rätoromanska. 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 Hottentottspråk. 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

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

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

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

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

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

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 	

Gn 	

Go	

Gp 	

Gq 	

Gr 	

Gs 	

Gt 	

Gu	

Gv 	

Gx	

Gz 	


Slavisk och baltisk litteraturhistoria
Keltisk litteraturhistoria
Grekisk och latinsk litteraturhistoria
Indo-arisk litteraturhistoria
Iransk litteraturhistoria
Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria
Semitisk litteraturhistoria
Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk
Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria
Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Övrig litteraturhistoria
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.
811085 Modern retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande
litteraturvetenskap.
8111/8119: Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112 Dramatik. 8113 Romaner. 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)

82/89 Skönlitteratur på olika språk
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
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 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)

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 Rätoromanska. 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.

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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)
(DK (05), 07, 08, (04) )
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.

(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

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 	

Nr 	

	

Ns 	

Nt 	

Ny 	


Amerika
Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien)
Polarländerna
Oceaner och hav
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

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria
od
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
Libris/SAB:
L 	

 Biografi med genealogi
L:k 	

 Vetenskapshistoria
Ld 	

 Genealogi
Ld:bf	

Genealogiska 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

93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
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 	

 1914K.6 	

 2000Ka 	

 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

Från 01d.pdf
http://wimnell.com/omr01d.pdf
(DC DK)

( 020218)

93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria 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 Palestina. 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.

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 .

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.

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).

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.

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.

96 Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden.

970: Nord- och Mellanamerikas historia.

960: Afrikas 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

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.

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

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

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

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

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

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

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

93 Allmänt om allmän historia. Världs- och
forntidshistoria

98 Medeltidens o nya tidens historia i
Sydamerika

SW 93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.

SW 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.

94 Medeltidens o nya tidens historia i
allmänhet och i Europa

99 Medeltiden o nya tiden: Australien.
Oceanien. Polerna. Rymden

SW 94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
SW 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.

96 Medeltidens o nya tidens historia i
Afrika.
SW 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.

97 Medeltidens o nya tidens historia i Nordoch Mellanamerika.
SW 97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika

SW 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

Förteckning över myndigheter
inom departementens verksamhetsområden
Från http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf
Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter som
ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Statsrådsberedningen
Organisation
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
Arbetet i EU
Budget
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kommittéer

Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Organisation
Remisser

Finansdepartementet
Kort om våra ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Pågående utredningar/kommittéer
Har inte undermenyer
Planerade propositioner och skrivelser
Har inte undermenyer
Myndigheter m.m.
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Finansdepartementet i sociala medier
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Försvarsdepartementet

Kulturdepartementet

Försvarsberedningen
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget och mål
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Nämnder, delegationer och stiftelser
Har inte undermenyer
Kalendarium
Utredningar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Myndigheter inom kulturområdet
Har inte undermenyer
Myndigheter inom medieområdet
Har inte undermenyer
Bolag
Har inte undermenyer
Stiftelser med flera
Har inte undermenyer
Regleringsbrev

Justitiedepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Budget för 2015
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Landsbygdsdepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Miljödepartementet
Myndigheter
Har inte undermenyer
Stiftelser, bolag med mera

Näringsdepartementet
Affärsverk
Har inte undermenyer

Domstolar

Har inte undermenyer
EU-samarbete
Har inte undermenyer
Internationellt samarbete

Utbildningsdepartementet
Myndigheter inom forskningsområdet
Har inte undermenyer
Myndighet inom ungdomspolitiska området
Har inte undermenyer
Myndigheter inom utbildningsområdet

Myndigheter

Socialdepartementet
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Remisser att svara på
Har inte undermenyer
Organisation
Utredningar, kommittéer och råd
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Bolag med statligt ägande
Har inte undermenyer
Stiftelser
Har inte undermenyer
Budget 2015

Utrikesdepartementet
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
UD i sociala medier
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Det här är Utrikesdepartementet
Har inte undermenyer
Diplomatprogrammet
Utrikesdeklarationen
Arbetet i EU
Vanliga frågor och svar
Nyhetsartiklar Myndigheter
Publicerad 20 april 2004
Uppdaterad 21 oktober 2014

Statsrådsberedningen
Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal
statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen
bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för
myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur
myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i
olika ärenden. Till Statsrådsberedningen hör nedanstående
myndigheter.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
Tfn: 08-454 47 00
E-post: info@sieps.se
Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska
studier har till uppdrag är att på ett självständigt och
allsidigt sätt belysa aktuella europapolitiska frågor. I
detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den
politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85

E-post: per.rudengren@telia.com
Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften
av jord- och skogsbruket vid statsministerns representationsbostad Harpsund.
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Statsrådsberedningen (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 10 augusti 2010

Arbetsmarknadsdepartementet

följs på landets arbetsplatser.
112 79 Stockholm
Telefon 08-730 90 00

Arbetsmarknadsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal
statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen
bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för
myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur
myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i
olika ärenden. Till Arbetsmarknadsdepartementet hör 12 myndigheter, varav en domstol.
Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att
pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje
tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00
Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för
ohälsa och olycksfall i arbetslivet och medverka till att
förbättra arbetsmiljön så att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/föreskrifter för
arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken).
Till verket hör tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen

Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten
Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en
sammanslagning av före detta Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
113 99 Stockholm
Telefon 08-508 801 00
Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder. DO utreder anmälningar om
diskriminering och trakasserier samt granskar hur
arbetsgivare, hög-skolor och skolor arbetar för att
förebygga diskrimine-ring.
Box 3686, 103 59 Stockholm
Telefon 08-120 20 700
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar
Arbetsförmedlingen i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor som
gäller arbetslöshetsförsäkringen samt handlägger
ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som

söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och
genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt
motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens
funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70
Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister
och har i uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är också statistikansvarig för den
officiella svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar
frågor om tillstånd enligt lagen om
styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245)
och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm

Telefon 08-405 10 00
Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva
frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen.
Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala
arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende
hos nämnden.
Box 2066, 103 12 Stockholm
Telefon 08-561 666 68
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska
ESF-rådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska
socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens
program.
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 020-33 33 90
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till
uppgift att avge utlåtande enligt lagen om rätten till
arbetstagares uppfinningar (1949:345).
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
Svenska ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s
fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den
svenska ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan
i ILO-frågor, bland annat vid utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt tillämpningen av
de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
Svenska ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
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Finansdepartementet
Myndigheter m.m.
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Utöver
myndig-heternas befogenheter och skyldigheter samt styrning
som sker i samband med budgetprocessen, beslutar regeringen
om för-utsättningarna för de enskilda myndigheternas
verksamhet.
Det grundläggande styrdokumentet för varje myndighet
är en instruktion, i form av förordning som beslutas om
regeringen. Regeringen kan även besluta om andra
förordningar, eller fatta särskilda beslut, för att styra
myndigheterna. Årliga regleringsbrev anger myndigheternas ekonomiska ramar samt i förekommande fall
verksamhetens mål och krav på återrapportering.
Dessutom utnämner regeringen chefer för myndigheter.
Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska
tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Finansdepartementet har 12 myndigheter, 6
myndigheter i form av allmänna pensionsfonder (APfonder) och några nämnder m.m. samt en stiftelse.
Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde APfonderna förvaltar, tillsammans med Sjätte AP-fonden,
det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet.
Fondkapitalet ska förvaltas till största möjliga nytta för

inkomstpensionssystemet. Första-Fjärde AP-fondernas
uppdrag är att uppnå långsiktigt hög avkastning till låg
risk i placeringarna.
Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden förvaltar en del av det fonderade
kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet
ska förvaltas till nytta för inkomstpensionssystemet
genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Sjätte APfondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning
och hålla en tillfredsställande riskspridning.
Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens förvaltar fonder inom premiepensionssystemet, bl.a. förvalsalternativet för de premiepensionssparare som inte har gjort ett aktivt val.
Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, har till uppgift att utveckla
god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och

informationsmaterial om tillämpningen av framför allt
bokföringslagen och årsredovisningslagen.
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ska utveckla och förvalta
den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt
utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och
främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel.
Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen,
regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader
och finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt
svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens verksamhet ska bidra
till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och
verka för ett gott konsumentskydd inom sitt
ansvarsområde.
Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådets centrala uppgift är att stödja
långsiktigt hållbara offentliga finanser. Som en del av
rådet väktarfunktion ska rådet analysera hur väl regeringen uppfyller de budgetpolitiska målen och om de
offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Rådets
analyser presenteras i en rapport i maj varje år.
Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om

skattelättnader för utländska experter, forskare eller
andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.
Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla
service inom det statliga området, främst avseende
ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och
administra-tion. Kammarkollegiet har dessutom
uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt,
Sveriges indelning, registrering av trossamfund,
fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet,
fastställande av resegarantier, auktorisation av tolkar
och översättare, statlig inköps-samordning och
upphandlingsstöd. Kammarkollegiet bevakar Allmänna
arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.
Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken
i Sverige. KI analyserar den ekonomiska utvecklingen i
Sverige och internationellt och forskar inom områdena
svensk ekonomi och miljöekonomi.
Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga
frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap.
lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig
eller krigsfara m.m.
Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor

om verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande
och handräckning, skuldsanering och tillsyn i konkurs.
Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt,
säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas
intressen och ska även medverka till att minska riskerna
för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Pröv-ningsnämnden har till uppgift att pröva tvister
enligt 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut. Prövning kan då ske i prövningsnämnden
avseende villkor för statligt stöd i vissa fall och avseende
inlösen av aktier. Kammarkollegiet utför vissa administrativa uppgifter åt nämnden.
Riksgälden
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är
statens internbank med ansvar för det statliga
betalnings-systemet. I rollen som statens
finansförvaltning tar Riks-gälden upp lån och förvaltar
statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om.
Riksgälden ger också statliga garantier och lån, efter
beslut av riksdag och regering. Riksgälden ansvarar även
för insättningsgarantin och investerarskyddet samt
hanteringen av statligt stöd till banker.

Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked
i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt
för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext
eller praxis.
Skatteverket
Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter,
socialavgifter, folkbokföring och vissa
borgenärsuppgifter.
Statens Personadressregisternämnd
Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är
en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket.
Nämnden beslutar i vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska särskilt vaka över frågor
som har att göra med den personliga integriteten och
användandet av SPAR. Skatteverket är huvudman och
personuppgiftsansvarigt för SPAR.
Statens skaderegleringsnämnd
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i
ärenden som rör ersättning för personskada eller annan
skada på begäran av statliga myndigheter.
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell
statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som

följer av förordningen om den officiella statistiken ska
SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB
ska även samordna det statliga statistiksystemet och
samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till
internationella organisationer.

Externa länkar
Kontaktuppgifter till myndigheter på Riksdag &
departements webbplats
Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets
webbplats

Sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam
fond (sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att
enligt lag (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa
trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.
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Tullverket
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och
andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan
säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om inoch utförsel av varor följs.
Stiftelser
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv
erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för
studiebesök i Japan. Stipendierna utgår för studier och
forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.
Relaterat
Läs mer om hur statliga myndigheter styrs

Försvarsdepartementet
Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen
bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för
myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur
myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i
olika ärenden. Nedan finns Försvarsdepartementet myndigheter.
Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra
utformningen och upphandlingen av ny materiel, där
produkterna ska anpassas till insatsförsvaret.
Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99
Generaldirektör Lena Erixon
Överdirektör Dan Ohlsson
Försvarets radioanstalt (FRA)
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på
uppdrag av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s underrättelser är ett stöd för regeringen i
dess utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska arbete.
FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter
och statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.

Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93
Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53
Generaldirektör:Dag Hartelius
Överdirektör:Christina Malm
Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl
stora och komplexa materielsystem som mindre system
och delkomponenter där det är av försvars- och
säkerhets-politiskt intresse. Det innebär ett stöd till både
större försvarsindustriföretag och små- och medelstora
företag, utifrån ett regionalt perspektiv.
Myndigheten ska också främja export av militär
teknologi för civila tillämpningar, säkerhetsteknologier,
samt företräda svenska staten vid förhandlingar och
avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen
för den statliga exportkontrollen.
Besöksadress: Östermalmsgatan 87
Box 56081, 102 17 Stockholm
Telefon vxl: 08-587 13 300
Generaldirektör: Ulf Hammarström
Försvarsmakten (FM)
Försvarsmaktens uppgift är att:
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom
insatser på vårt eget territorium, i närområdet och
utanför närområdet,
- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska
territoriet och i enlighet med internationell rätt värna

suveräna rättigheter och nationella intressen i områden
utanför detta och
- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga
samhället och andra myndigheter vid behov.
Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78
Överbefälhavare: Sverker Göranson
Generaldirektör: Peter Sandwall
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol.
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 KISTA
Tel:08-55504500
Ordförande: Hases Per Sjöblom
Kustbevakningen (KBV)
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och
kontroll vad gäller säkerhet, fiske och miljö runt hela
Sveriges kust. Kustbevakningen har ett väl utvecklat
samarbete såväl nationellt som internationellt.
Besöksadress:Stumholmen.
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
Generaldirektör: Lena Jönsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det
gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt
försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en
olycka eller en kris. Uppdraget spänner över hela hotoch riskskalan, från vardagens olyckor till stora
katastrofer.
Myndigheten har en viktig samordnande roll över
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB
tar inte över andra aktörers ansvar.
MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad
och Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö
och Revinge.
Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.
Telefon växel: 0771-240 240
Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se
Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
Generaldirektör: Helena Lindberg
Överdirektör:Nils Schwarz
Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten (tidigare Totalförsvarets
pliktverk) genomför på uppdrag av Försvarsmakten
urvalstester av dem som sökt till Försvarsmaktens
utbildningar. Vi kan också utföra andra uppdrag för
Försvarsmaktens räkning.

Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt
andra myndigheter, kommuner, landsting och enskilda.
Vi testar bland annat polisaspiranter, personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09
Generaldirektör Birgitta Ågren
Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka
olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels flygolyckor, sjöolyckor och
olyckor med spårbunden trafik, dels andra allvarliga
olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-508 862 00,
Generaldirektör: Hans Ytterberg
Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och
ska kontrollera de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt
att SIUN på begäran av enskilda ska utreda om något
otillbörligt skett i samband med signalspaning.
BOX 1140, 164 22 Kista
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista

Telefon vxl: 08-555 04 550
Ordförande: Rolf Holmgren
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning,
metod- och teknikutveckling samt utredningar för
totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00
Generaldirektör Jan-Olof Lind
Överdirektör Anna-Lena Österborg
Relaterat
Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
Statsliggaren (på ESV:s webbplats) - innehåller
myndigheternas regleringsbrev
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 17 februari 2004
Uppdaterad 29 augusti 2014

Nämnder, delegationer och stiftelser
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Delegationen har till uppgift att granska olika typer av vapenprojekt ur en folkrättslig synvinkel. Delegationen, som leds av
Försvarsdepartementet, består av högst åtta ledamöter från
Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.
Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Granskar förslag till försvarsuppfinningar.
c/o Patent- och registreringsverket. Postadress: Box 5055
104 42 Stockholm
Tfn: 08-782 25 00
Rikshemvärnsrådet (RiksHvr)
Rådet verkar för att medel anskaffas för utgifter som inte kan
bekostas av statsmedel och yttrar sig i frågor som hänskjuter till
rikshemvärnstinget eller till nämnden.
Lidingövägen 28. Postadress: 107 85 Stockholm
Tfn: 08-788 75 00
Riksvärderingsnämnden
Bestämmelser om Riksvärderingsnämndens uppgifter finns i
förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och
förfogandeförordningen (1978:558).
Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

Totalförsvarets folkrättsråd
Rådet ska följa utvecklingen inom den internationella humanitära rätten.
Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag också fattat beslut om
regleringsbrev för 2009 avseende domstolen.
Utskriftsversion
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Justitiedepartementet
Myndigheter
Till Justitiedepartements verksamhetsområde hör ett antal
myndigheter, nämnder och bolag som ansvarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska
tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08 - 508 860 00
Prövar opartiskt - och utan avgift för parterna konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild
konsument som har en tvist med en näringsidkare om
köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon 08 - 401 87 00
Främjar brottsförebyggande arbete och ansvarar för
officiell statistik för rättsväsendet.
Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Box 470, 901 09 Umeå
Telefon 090 - 70 82 00
Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar
medel ur brottsofferfonden.

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon 08 - 657 61 00
Ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet.
Domarnämnden
Box 2330, 103 18 Stockholm
Telefon 08 - 561 669 50
Lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning
av ordinarie domare eller hyresråd.
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Box 22098, 104 22 Stockholm
Telefon 010 - 562 90 00
Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk
brottslighet.
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 22034, 104 22 Stockholm
Telefon 08 - 580 069 00
Registrerar fastighetsmäklare och utövar tillsyn över
dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
Gentekniknämnden
Box 1380, 171 27 Stockholm
Telefon 08 - 508 846 30

Ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt
försvarbar och säker användning av gentekniken.
Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm
Telefon 08 - 405 10 00
Har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet,
bevakar statens rätt och tillhandagår regeringen med råd
och utredningar i juridiska frågor.
Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon 0771 - 42 33 00
Tar tillvara konsumenternas intressen i Sverige och inom
EU. På Konsumentverkets webbplats finns råd och
information till konsumenter men myndigheten har inte
möjlighet att ge personlig rådgivning.
Kriminalvården
601 80 Norrköping
Telefon 077 - 228 08 00
Verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta
för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och
häkte.
Marknadsdomstolen
Box 2217, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 412 10 30
Avgör mål och ärenden enligt bland annat

marknadsföringslagen och konkurrenslagen.
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Telefon 0771 - 235 235
Ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för
bosättning i Sverige, asylprocessen (från ansökan till
uppehållstillstånd eller självmant återvändande),
medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.
Miljömärkning Sverige AB
118 80 Stockholm
Telefon 08 - 55 55 24 00
Sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier
samt kontrollera och utfärda licenser för Svanen och EU
Ecolabel - Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning.
Miljömärkning Sverige AB ägs av Sveriges
Standardiseringsråd och staten.
Resegarantinämnden
Box 2218, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 700 08 00
Beslutar om hur stor ersättning resenärerna är
berättigade till när en paketresa har blivit inställd eller
avbruten på grund av researrangörers konkurs. Resegarantinämnden finns hos Kammarkollegiet.

Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon 08 - 783 18 70
Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer
samt registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn
över dessa revisorer och revisionsbolag.

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)
581 94 Linköping
Telefon 010 - 562 80 00
SKL:s huvuduppgift är att som opartiskt expertorgan
utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets
myndigheter.

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256, 102 26 Stockholm
Telefon 114 14
Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt
chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen och
en enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

Sveriges Domstolar
551 81 Jönköping
Telefon 036 - 15 53 00
Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet
för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna
och Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall
Telefon 060 - 13 46 00
Handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.
Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm
Telefon 08 - 441 76 00
Central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk,
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk
verksamhet.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 Stockholm
Telefon 08 - 617 98 00
Utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters
användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade
skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.
Säkerhetspolisen
Box 12312, 102 28 Stockholm
Telefon 010 - 568 70 00
Arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets
säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala
statsledningen.

Valmyndigheten
Box 12191, 102 25 Stockholm
Telefon 08 - 635 69 00
Har till uppgift att planera och genomföra val och
folkomröstningar.
Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm
Telefon 010 - 562 50 00
Leder förundersökningen av ett brott, beslutar om åtal
ska väckas och för talan i domstolen.
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Kulturdepartementet
Myndigheter och bolag, stiftelser med flera inom
Kulturdepartementets verksamhetsområde
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter, bolag och stiftelser.
Myndigheter
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar
och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika
ärenden. Det grundläggande dokumentet för regeringens
styrning av myndigheter utgörs av myndighetens instruktion.
Regleringsbrevet, som beslutas årligen, utgör ett komplement
till instruktionen.
Bolag
Staten äger och förvaltar bolag inom en rad olika verksamhetsområden. Regeringens övergripande mål för förvaltningen är
att skapa värde och att uttryckta samhällsintressen infrias. Som
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas
av staten. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut i form av
riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för bolagen som hör
till Kulturdepartementet.

Stiftelse
En stiftelse uppkommer genom att en eller flera stiftare
avskiljer viss egendom att självständigt förvaltas för något visst
ändamål. Med statlig stiftelse avses en sådan stiftelse som har
bildats av staten. Regeringen har även i uppdrag att utse
styrelseledamöter i ett antal stiftelser. Regeringen utfärdar
årligen regeringsbeslut i form av riktlinjebeslut eller bidrags-/
anslagsvillkor för stiftelserna som hör till Kulturdepartementet.
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Myndigheter inom kulturområdet
Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet vars uppgift
är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete
med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till
uppgift att informera om Förintelsen och
kommunismens brott mot mänskligheten. Forum för
levande historia ska sträva efter att stärka människors
vilja att aktivt verka för allas lika värde.
Institutet för språk och folkminnens webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att
bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka,
levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter,
folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.
Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan
med andra.
Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers
arbete, utveckling och internationella kontakter.
Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och
bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-,
dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala
villkor.

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museets webbplats
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museets mål är att förvalta
och tillgängliggöra kulturarvet. Utifrån museernas
samlingar ska myndigheten bevara och förmedla
kulturarvet och ge perspektiv på samhällsutvecklingen
och samtiden.
Moderna museets webbplats
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara
modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska
verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt,
ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.
Myndigheten för kulturanalys webbplats
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen,
utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och
genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften
ingår att analysera utvecklingen både inom detta område
och inom andra samhällsområden som har betydelse för
kulturlivet.
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes
webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska
främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen.
Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konst-

formerna och deras samband med den nutida konsten
och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och
kulturell förnyelse.
Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresset för och
kunskapen och forskningen om universums, jordens och
livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald,
människans biologi samt miljö och landskap. Museet ska
bl.a. vårda, förteckna och tillgängliggöra de samlingar
som anförtrotts myndigheten.
Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela
Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter
med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv samt
genom statligt stöd. En viktig del av arbetet är information, utbildning och samordning för hemslöjdskonsulentersverksamheten. Nämnden har sitt kansli i lokaler hos
Tillväxtverket i centrala Stockholm.
Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet är en förvaltningsmyndighet för
frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten
har det övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka
för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas. I
myndighetens uppdrag ingår bl.a. att verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara
samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering

och byggande.
Riksarkivets webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och
har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten
och för arkivvården i landet. Myndigheten ska bl.a. utforma föreskrifter och allmänna råd för arkivhantering.
Riksarkivet ska också sköta statens heraldiska verksamhet och även verka för att bestämmelser om Sveriges
flagga iakttas. Vid Riksarkivet finns även landsarkiv och
Krigsarkivet. Landsarkiv finns i Göteborg, Härnösand,
Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund.
Stadsarkiven i Stockholm och Malmö samt
Värmlandsarkiv i Karlstad utför vissa uppgifter på
uppdrag av Riksarkivet.
Riksutställningars webbplats
Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling
och samarbete på utställningsområdet. Myndigheten
samlar in och förmedlar kunskaper och erfarenheter
samt erbjuder teknik- och metodstöd till sådana
arrangörer och producenter av utställningar och
utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller
arbetar på ideell basis. Riksutställningar ska också stödja
produktion och förmedling av turnerande utställningar i
syfte att ge perspektiv på samtiden och
samhällsutvecklingen. Myndigheten får dessutom, i
begränsad omfattning, producera turnerande
utställningar i motsvarande syfte.

Statens centrum för arkitektur och designs webbplats
Statens centrum för arkitektur och design (f.d.
Arkitekturmuseet) har till uppgift att stärka kunskapen
om och främja intresset för arkitekturens, formens och
designens värden och betydelse för individen och för
samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en
nationell mötesplats för aktörer inom sitt område samt
driva och stödja forskning, utställningsverksamhet och
annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att
stärka arkitekturens, formens och designens ställning i
sam-hället.
Statens försvarshistoriska museers webbplats
Statens försvarshistoriska museers uppdrag är att främja
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och
om försvarets roll i samhällsutvecklingen. De två museer
som hör till myndigheten är Armémuseum i Stockholm
och Flygvapenmuseum i Linköping. I myndigheten ingår
även Försvarets traditionsnämnd.
Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer har till uppgift att bevara och
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. I myndigheten ingår
Historiska museet och Kungliga myntkabinettet Sveriges ekono-miska museum. Historiska museets
samlingar består av arkeologiska föremål från Sverige
och svensk kyrkokonst. Myndigheten bedriver även
museiverksamheten vid Tumba bruksmuseum.

Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de
byggnader som innehåller statlig verksamhet med god
samtidskonst. SK gör även insatser i gemensamma
miljöer som inte är statliga samt informerar om den
offentliga konsten i samhället.
Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet har
hand om frågor som rör teater, dans, musik, litteratur,
kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera.
Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet,
ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och
informerar om kultur och kulturpolitik.
Statens maritima museers webbplats
Statens maritima museer är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. Myndigheten
har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt
bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. I
myndigheten ingår de tre museerna Vasamuseet,
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i
Karlskrona.
Statens museer för världskulturs webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa
och levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska
dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och

villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och
internationellt. Vidare ska myndigheten främja
tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik
verksamhet i olika former. Statens museer för
världskultur består av fem delar, fyra museer samt
myndighetens ledning och administration. De fyra
museerna är Etnografiska museet, Medelhavs-museet
och Östasiatiska museet i Stockholm samt
Världskulturmuseet i Göteborg.
Statens musikverks webbplats
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt
utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja
utvecklingen av ett professionellt musikliv. Det innebär
att myndigheten ska vara en resurs för musiklivet genom
att ta till vara initiativ från musiklivet, koordinera och
stödja samverkansprojekt av nationellt intresse samt
vara en nationell part vid internationellt samarbete.
Statens musikverk ska även dokumentera, främja, bygga
upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens
och musikens kulturarv.
Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond har hand om den statliga ersättningen till upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet
av deras verk genom bibliotek (biblioteksersättning).
Medlen används dels till statistiskt beräknade författaroch översättarpenningar, dels till stipendier med mera.
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Myndigheter inom medieområdet
Myndigheten för radio och tv:s webbplats
Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar,
beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar samt
beslutar i frågor om utgivningsbevis. Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom
myndigheten som prövar om innehållet i radio- och tvprogram följer de regler som finns för sändningarna.
Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar
om statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av
driftsstöd och distributionsstöd.
Statens medieråds webbplats
Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga
från skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens medieråd ska också
besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas
offentligt för barn under 15 år.
Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska i samverkan med landets bibliotek arbeta för att personer med
funktionsnedsättning får tillgång till litteratur. MTM har
ett specifikt uppdrag att framställa och låna ut talböcker
och punktskriftsböcker, och inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och

organisationer. MTM ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift. Inom myndigheten finns taltidningsnämnden, som har till uppgift att
förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar genom
att lämna statligt stöd för utgivning av taltidningar.
Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom
MTM.
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Bolag inom Kulturdepartementets områden
Bolag inom kulturområdet
Mottagare av statliga medel inom Kulturdepartementets
område.
▪
Kungliga Dramatiska teatern AB
▪
Kungliga Operan AB
▪
Voksenåsen AS
Bolag inom medieområdet
Finansieras med radio- och TV-avgift som beslutas av
riksdagen.
▪
▪
▪

Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
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Stiftelser med flera inom Kulturdepartementets
områden
Mottagare av statliga medel inom Kulturdepartementets
område.
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
Bildmuseet
Föreningen Svensk Form
Judiska Museet i Stockholm
Nobelmuseet
Nordicom
Riksförbundet Sveriges museer
Riksteatern
Röhsska museet
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
Centrum för lättläst
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Thielska galleriet
Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI)
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Riksidrottsförbund
Zornsamlingarna
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Landsbygdsdepartementet

säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i
livsmedelshante-ringen och goda matvanor.

Myndigheter inom Landsbygdsdepartementet

Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska intressen och är samtidigt en statlig
förvaltningsmyndighet. Den grundläggande uppgiften är
att verka för en levande samisk kultur.

Jordbruksverket
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor
som gäller jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring
och landsbygdsutveckling. SJV är även chefsmyndighet
för landets distriktsveterinärer.
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar
bland annat frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av legitimation.
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en
god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och
bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.
Centrala djurförsöksetiska nämnden
Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk
nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för
frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och
har till uppgift att i konsumenternas intresse verka för

Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk
kultur och samiska organisationer. Webbplats saknas,
för att komma i kontakt hänvisas till
Landsbygdsdeparte-mentet.
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk produktion.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som
rör skogsbruket och har till uppgift att verka för att
landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger
en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk
mång-fald bevaras. Myndigheten arbetar också med att
lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.
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Miljödepartementet

energianvändning och en kostnadseffektiv svensk
energiförsörjning.

Myndigheter

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas

Flera statliga myndigheter, stiftelser, bolag och liknande hör till
Miljödepartementets verksamhetsområde. Myndigheterna
svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.
Regeringen bestämmer mål och riktlinjer för, samt fördelning
av resurser till myndigheternas verksamhet. Regeringen
bestäm-mer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller
besluta i olika ärenden.
Elsäkerhetsverket
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att
människor och egendom skadas av el. De arbetar också
för att elektriska apparater och elinstallationer är
konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte
stör utrustning för radio och telekommunikation och
andra apparater.
Energimarknadsinspektionen
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt
utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Energimyndigheten
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer
för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om
forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt
hållbar tillväxt och utveckling.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag
att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra
hav och vatten. Målet för havspolitik är att havet och
dess naturresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt så att
livet i vattnen bevaras.
Kemikalieinspektionen, KemI
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar
bland annat för att förebygga skador på människor och
miljö från kemiska och biotekniska produkter.
Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i
en fond för att finansiera framtida utgifter för använt
kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram
och förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar
förslag till mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för en fortsatt
utveckling av miljöpolitiken.
Oljekrisnämnden
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet
som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt
oljekrislagen (1975:197).
Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och
uppgifter från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och
Statens strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30
juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att
skydda människor och miljö från skadlig verkan av
strålning, nu och i framtiden.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
SMHI, tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag
för väder- och vattenberoende verksamheter.
Myndigheten fungerar som samhällets expertorgan inom
meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en resurs
i miljöarbetet.

Statens geotekniska institut
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige.
Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter
med ansvar för områden som har koppling till miljö,
infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.
Statens va-nämnd
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om
vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Nämnden är första instans för mål från
hela landet.
Relaterat
Mer om statliga myndigheter
Externa länkar
Samtliga myndigheters instruktioner på riksdagens
webbplats
Samtliga myndigheters regleringsbrev på
Ekonomistyrningsverkets webbplats
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 20 april 2004
Uppdaterad 20 oktober 2014

Stiftelser, bolag med mera
Inom departementets och enheternas ansvarsområden
finns även stiftelser, bolag med mera.
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan för
det europeiska miljöledningssystemet Emas.
Miljöstyrnings-rådet samägs med Sveriges kommuner
och landsting, SKL, och Svenskt Näringsliv.
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet.
Forskningen finansieras av staten, forskningsstiftelser,
EU och näringslivet. Uppdragsverksamheten omfattar
konsultinsatser samt nationella och internationella
forsk-nings- och utvecklingsuppdrag.
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet
Stiftelsen förvaltar sitt kapital och beslutar om stöd till
institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra
Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för
hållbar utveckling. Mistra investerar årligen hundratals
miljoner i forskning, varav huvuddelen i stora
forsknings-program. En mindre del går till
projektgrupper genom idéstöd.

Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning,
SIVL
Stiftelsen äger samtliga aktier i IVL Svenska
Miljöinstitutet AB.
Stockholms internationella miljöinstitut, SEI
SEI är ett internationellt forskningscentrum för miljö
och hållbar utveckling. Institutets huvudsakliga
uppgifter är att stödja beslutsfattare, arbeta med
institutions- och kapacitetsbyggande samt bidra med
lösningar inom dessa områden.
Svenska Kraftnät
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har
systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta
ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i
balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
Svenska kraftnät är också systemansvarig för naturgasmarknaden.
Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden
Följande råd ingår också i Miljödepartementets
ansvarsområden:
- Naturvårdsverkets insynsråd
- Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd
- Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 8 februari 2007
Uppdaterad 20 oktober 2014

Näringsdepartementet
Näringsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen
bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för
myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur
myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i
olika ärenden. Till Näringsdepartementet hör 22 myndigheter,
varav tre affärsverk och en domstol.
Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av
nya företag och registerändringar för befintliga företag,
tar emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer.
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare
i Patent- och registreringsverket, PRV.
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
E-legitimationsnämnden
E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och
samordna elektronisk identifiering och signering (elegitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster.
Nämnden bildades den 1 januari 2011.

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att
människor och egendom skadas av el. De arbetar också
för att elek-triska apparater och elinstallationer är
konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte
stör utrustning för radio och telekommunikation och
andra apparater.
Elsäkerhetsverket
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt
utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Energimarknadsinspektionen
Box 155, 631 03 Eskilstuna
Telefon 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se
Konkurrensverket (KKV)
Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv
konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för
konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling
till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket arbetar med lagtillämpning och tillsyn,
förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt
arbete och samverkan inom sina områden.
Konkurrensverket, KKV
103 85 Stockholm

Telefon 08-700 16 00
E-post: konkurrensverket@kkv.se
Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet
som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt
oljekrislagen (1975:197).
Oljekrisnämnden nås genom:
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
Patent- och registreringsverket (PRV)
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design,
varumärken, personnamn, periodiska skrifter och
uppdragsverksamhet.
Patent- och registreringsverket, PRV
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00
E-post: prv@prv.se
Patentombudsnämnden
Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för
patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden.
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och
har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva,
prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
Post- och telestyrelsen, PTS
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
Telefon 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se
Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större
arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och
hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk
energiförsörjning. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för betydande
delar av elcertifikatsystemet.
Statens energimyndighet
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00
E-post: registrator@energimyndigheten.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom
samtliga transportslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart
och sjöfart.
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
583 30 Linköping

Telefon 013-20 40 00
E-post: vti@vti.se
Sveriges geologiska undersökning (SGU),
inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om
berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som
central myndighet för geologi och mineralfrågor i Sverige
är en av SGUs viktigaste uppgifter att möta efterfrågan
på geologisk information från samhället.
Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se
Tillväxtanalys - myndigheten för tillväxtpolitiska
analyser och utvärderingar
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften
och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och
växande företag i alla delar av landet. Myndigheten
arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett
brett svenskt och internationellt perspektiv.
Tillväxtanalys
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se
Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt

ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar
av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare
har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt
Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och
offentlig service.
Tillväxtverket
Box 4044, 102 61 Stockholm
Telefon 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera åtgärder och redovisa
olika åtgärders effekter inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar samt för den officiella statistiken inom området transporter och kommunikation. Myndigheten har
också till uppgift att sprida kunskap, erfarenheter och
resultat från verksamheten till andra myndigheter och
intressenter.
Trafikanalys
Torsgatan 30, 113 21 Stockholm
Telefon 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se
Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft samt för planering,
byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och

järnvägarna. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för
ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart
transportsystem.
Trafikverket
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921
E-post: trafikverket@trafikverket.se

Verket för innovationssystem, Vinnova
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se
Relaterat
Myndigheter
Externa länkar
Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets
webbplats

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning, tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning
inom transportområdet. Myndigheten har det samlade
ansvaret för att ta fram regler och se till att de följs.
Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg,
luftfart och sjöfart. Dessutom administrerar Transportstyrelsen bland annat fordons- och trängselskatten och
supermiljöbilspremien.
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Telefon 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se

Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 10 oktober 2014

Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom
utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom
verksamhetsområdena teknik, transport,
kommunikation och arbetsliv samt genom finansiering
av behovsmotive-rad forskning.

Näringsdepartementets affärsverk
Till Näringsdepartementets myndigheter hör tre affärsverk.
Affärsverk är en organisationsform som juridiskt är en del av
staten. Regeringen har direktivrätt gentemot affärsverken och
verken har lydnadsplikt i förhållande till regeringen på samma
sätt som en myndighet. Ett affärsverk finansierar sin verksamhet med intäkter från de tjänster och produkter det tillhandahåller.
Luftfartsverket, LFV
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en
säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil
och militär luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår
också forskning och innovation inom myndighetens
verksamhetsområde.
LFV, Luftfartsverket
602 29 Norrköping
Telefon 011-19 20 00
E-post: lfv@lfv.se
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket svarar för sjöfartens framkomlighet
genom att se till att sjöfart kan bedrivas året runt i
svenska far-vatten och i samtliga svenska hamnar under
säkra och effektiva former.
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
Telefon 0771-63 00 00
E-post: hk@sjofartsverket.se

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har
systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta
ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i
balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
Svenska kraftnät är också systemansvarig för naturgasmarknaden.
Svenska Kraftnät
Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Telefon 08-475 80 00
E-post: registrator@svk.se
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 3 oktober 2014

Näringsdepartementets domstol
Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en
domstol.
Patentbesvärsrätten
Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter
överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets
beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster
samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar
också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.
Patentbesvärsrätten
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50
E-post: pbr@pbr.se
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
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Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 2 juli 2014

Socialdepartementet
Myndigheter och nämnder under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör 57 myndigheter och
nämnder, varav 21 länsstyrelser, som ansvarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer
mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller besluta i olika ärenden.
Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden prövar vissa beslut som
fattas av Systembolaget. Nämnden ska garantera att
Systembolagets detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med vad som gäller om icke-diskriminerande behandling i EU-rätten.
Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för
statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen
ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det
statliga området.
Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make eller närmare släktingar än kusiner, såvida
inte de avlidna har skrivit ett testamente som utesluter
arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer ideella

föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer,
som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
på deras egna villkor.
Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen.
Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är
central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för
boende- och bostadsfinansieringsfrågor.
eHälsomyndigheten
eHälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa för att bidra till en bättre vård, omsorg och
hälsa. Verksamheten är inriktad på att skapa delaktighet
för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma och
beslutsfattare.
Ersättningsnämnden
Ersättningsnämnden tar emot ansökningar om
ersättning från personer som under sin barndom (under
perioden 1920-1980) utsatts för allvarliga övergrepp

eller försummelser i samhällsvården. Nämnden prövar,
gör bedömningar och beslutar om vilka som ska beviljas
ersättning.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för
folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa
genom att bygga upp och förmedla kunskap till hälsooch sjukvården och andra aktörer på smittskydds- och
folkhälsoområdet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och
välfärd. Myndigheten finansierar både grundforskning
och behovsstyrd forskning.
Fortifikationsverket
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att
Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark
och lokaler för sin verksamhet.
Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp eller för barnfamiljer.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom
socialförsäkringsområdet och skapa ökad tilltro hos
med-borgarna.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över
hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). IVO ansvarar också för tillståndsprövning inom
dessa områden.
Lantmäteriet
Lantmäteriet kartlägger landet, sätter gränserna och
säkrar ägandet av fastigheter. Myndigheten ger information om Sveriges geografi och fastigheter.
Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och
kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn
över medicintekniska produkter. Myndigheten ska se till
att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt

djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som
regeringen gör.

Länsstyrelserna
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse
och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som
garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till
trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är
att fördela statens ekonomiska bidrag till de
statsbidrags-berättigade trossamfunden.

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha
samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och
kunna ta del av mänskliga rättigheter.
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har i
uppdrag att skapa en hög kvalitet i den internationella
adoptionsverksamheten i Sverige. Myndigheten arbetar
för att adoptioner sker i enlighet med lag och principen
om barnets bästa.
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar
såväl offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares perspektiv.

Offentliga sektorns särskilda nämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd ska, på begäran av
förhandlingspart, i sitt utlåtande ange huruvida den anser att ett kollektivavtal i något visst ämne skulle kränka
den politiska demokratin.
Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och
betala ut den allmänna pensionen, men också att ge
såväl generell som individuell information om
pensionen.
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor är en myndighet
som prövar överklaganden av beslut om ersättning för
arbetsskada.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och
allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Verksamheten rör socialtjänst, hälso- och sjukvård samt
smittskydd.
Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning
med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.

Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt
anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med
allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Uppdraget är att ge dem som vårdas
bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan
missbruk och kriminalitet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de
metoder som används inom sjukvården och gör
objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och
nytta.

Statens servicecenter
Statens servicecenter samordnar myndigheternas administration genom att erbjuda administrativa stödtjänster
åt andra statliga myndigheter. Myndigheten erbjuder
bastjänster inom områdena löneadministration, ekonomiadministration och e-handel.

Statens fastighetsverk (SFV)
Statens fastighetsverk har till uppdrag att bevara och utveckla statligt ägda kulturhistoriska fastigheter som till
exempel utrikesfastigheter, de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, gamla fästen, monument samt vissa
älvsträckor och markområden.
Statens geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige.
Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter
med ansvar för områden som har koppling till miljö,
infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är
att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och utöva arbetsgivarens befogenheter
enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens
kansli har sitt säte hos Statens tjänstepensionsverk.
Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk ansvarar för att
administrera den statliga tjänstepensionen för anställda,
pensionärer och arbetsgivare. I uppdraget ingår att
räkna ut pensions-premier samt att leverera prognoser
och statistik till regeringen.

Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om
vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Nämnden är första instans för mål från
hela landet.
Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som
prövar överklaganden av statliga myndigheters
anställnings-beslut. Nämnden prövar också vissa beslut
om militär utbildning inom Försvarsmakten och
utbildning i skydd mot olyckor.
Statskontoret
Statskontorets uppgift är att se till att regeringen och
departementen får beslutsunderlag som är relevanta,
konkreta och användbara så att de kan användas för
omprövning och effektivisering av den statliga verksamheten. Statskontoret arbetar också med mer generella
frågor om statsförvaltningens organisering, styrning och
kompetensförsörjning.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har till uppgift
att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller
en tandvårdsbehandling ska subventioneras av
samhället. Myndigheten bidrar också till god service och
tillgänglighet på apotek.
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Bolag med statligt ägande under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fem bolag
med statligt ägande.

Systembolaget Aktiebolag
Systembolaget Aktiebolag har ensamrätt i Sverige på att
sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.
Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen
genom att alkohol säljs utan att styras av vinstintresse.

Apotekens Service Aktiebolag i likvidation
Apotekens Service Aktiebolags uppgifter har förts över
till E-hälsomyndigheten. Bolaget befinner sig i
likvidation.

Relaterat
Företag med statligt ägande

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) har till huvudsaklig uppgift att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar, det vill säga läkemedel som är anpassade till en enskild patient, klinik,
djur eller djurbesättning eller tillverkas i små serier.

Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 2 januari 2014

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB ska medverka till att
bostadshyresmarknaden kommer i balans på orter med
minskande befolkning. Det sker genom att förvärva, äga,
förvalta, utveckla eller avveckla fastigheter som övertas
från kommunala bostadsföretag eller kommuner.
Swedesurvey Aktiebolag
Swedesurvey Aktiebolag exporterar svenskt kunnande
inom lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem,
geografisk information och fastighetsinformation samt
geografisk informationsteknik.

Stiftelser under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fyra
stiftelser.
Provinsialläkarstiftelsen
Provinsialläkarstiftelsens uppgift är att verka för provinsialläkarnas, det vill säga distriktsläkarnas, förkovran i
yrket. Detta sker genom att stiftelsen arrangerar kurser
med varierande innehåll för medlemmar i Svenska Distriktläkarföreningen.
Stiftelsen för vård och allergiforskning
Stiftelsen för vård- och allergiforskning
(Vårdalstiftelsen) har till ändamål att främja forskning
och forskarutbild-ning på vårdområdet samt forskning
och forskarutbild-ning med inriktning på allergier och
annan överkänslig-het.
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International
Drug Monitoring
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International
Drug Monitoring kallas också Uppsala Monitoring
Centre (UMC). Organisationen är en oberoende stiftelse
som arbetar internationellt för patientsäkerhet och en
säker och effektiv användning av läkemedel. Stiftelsen
till-handahåller diverse tjänster och är involverad i
veten-skaplig forskning. Verksamheterna grundar sig på
en överenskommelse mellan Världshälsoorganisationen
och Sverige.

Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet.
Stiftelsens ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare
inom den statliga sektorn som på grund av arbetsbrist är
uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Stiftelsen
ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Socialdepartementet (e-post till departementet)
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Utbildningsdepartementet
Myndigheter inom Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en
mängd myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Regeringsuppdrag till myndigheter
▪

Uppdrag att genomföra uppföljning av unga utan
gymnasieutbildning 18 september 2014
▪
Uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner och stödja
utveckling och produktion av lärverktyg på de nationella
minoritetsspråken 15 september 2014
▪
Tillägg till uppdraget att ta fram förslag till en
stadieindelad timplan för grundskolan 15 september
2014
▪
Alla regeringsuppdrag
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
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Myndigheter inom forskningsområdet
Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser
människor består av totalt sju nämnder. Etikprövningen
sker vid sex regionala etikprövningsnämnder med placering i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och
Uppsala. Beslut från en regional etikprövningsnämnd
kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden som
även avgör överlämnade ärenden vid oenighet inom en
regional etikprövningsnämnd. Centrala etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens
efterlevnad.
Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmosfärfysik samt rymdteknik.
Institutet ska medverka i utbildning som anordnas vid
högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver
även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.
Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och
tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material.
KB samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete.
KB är också ett forskningsbiliotek, främst inom
humaniora och samhällsvetenskap.

Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och
samordna svensk polarforskning. Det innebär bland
annat att följa och planera forskning och
utvecklingsarbe-te samt organisera och genomföra
expeditioner i Arktis och Antarktis.
Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad
gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det
svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i
inter-nationellt samarbete, främst inom ramen för
europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt
samarbete.
Universitetskanslerämbetets webbplats (universitet och
högskolor)
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige.
Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk
examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till
dessa finns på Universitetskanslerämbetets webbplats.
Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden, och den huvudsakliga uppgiften är att fördela
medel till forskning i konkurrens. Vetenskapsrådet

ansvarar också för forskningsstrategiska frågor, analys,
forskningsinformation och forskningskommunikation.
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Myndighet inom ungdomspolitiska området
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(tidigare Ungdomsstyrelsen)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har
ett övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. Detta genomförs bland annat genom att myndigheten tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor. Myndigheten ansvarar också för att göra
uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och att
utveckla ungdomsperspektivet i statliga myndigheter.
Kommuner är en viktig målgrupp då myndigheten ska
verka för att kommunerna utvecklar en ungdomspolitik
och stödja utvecklingen av denna.
Sedan 2012 har myndigheten även fått i uppdrag att
stödja regeringen i arbetet med frågor som rör det civila
samhället. Uppdraget innebär att Ungdomsstyrelsen ska
ta fram och förmedla kunskap om det civila samhällets
villkor, sammansättning och utveckling. Ungdomsstyrelsen fungerar även som ett stöd i dialogen mellan
regeringen och det civila samhällets organisationer inom
politiken för det civila samhället.
För övrigt fördelar Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor bidrag till bland annat ungdomsorganisationer, organisationer bildade på etnisk grund,
kvinnoorganisationer och organisationer som samlar
hbt-personer. Myndigheten fördelar också bidrag för
inter-nationellt ungdomssamarbete och till projekt som
hand-lar om bland annat arbete och utbildning,

demokrati och inflytandefrågor, diskriminering och
jämställdhet samt rasism och extremism.
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Myndigheter inom utbildningsområdet
Den 1 januari 2013 blev de tre myndigheterna Högskoleverket,
Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret
för utbildningsområdet två, Universitetskanslersämbetet och
Universitets- och högskolerådet.
Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar
ut studiestöd till studerande på olika utbildningsnivåer
och hanterar återbetalningen av studielån. CSN administrerar även hemutrustningslånet till utländska medborgare.
Högskolans avskiljandenämnds webbplats
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden
om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter
anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.
Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar
utbildningsanordnarna statsbidrag. Vid myndigheten
finns en tillsynsenhet som granskar och kontrollerar
utbildningars kvalitet. Myndigheten ansvarar också för
att analysera arbetsmarknadens behov av yrkeshögskoleutbildningar och redovisa de studerandes prestationer
och sysselsättning efter slutförda studier. Vidare har
myndigheten till uppgift att besluta om statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar och förordningen (2012:140)
om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och
teckenspråk. Slutligen samordnar och stödjer myndigheten en nationell struktur för validering och är den
nationella samordningspunkten för EQF- den europeiska
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

Kungl. bibliotekets webbplats
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och
tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material.
KB samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete.
KB är också ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en
utbildning med samisk inriktning och att bidra till att
bevara och utveckla det samiska språket och den samiska
kulturen. Utbildningen bedrivs vid sameskolor samt i
form av integrerad samisk undervisning i kommunal
grundskola. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill hörande verksamhet. Sameskolstyrelsen
ska även främja och utveckla läromedel för samisk
under-visning och bistå vid uppsökande verksamhet
bland samer samt informera om sameskolan och samisk
undervisning i det offentliga skolväsendet.

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka

Skolinspektionens webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för tillsyn och

kvalitetsgranskning när det gäller bland annat skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan
pedago-gisk verksamhet. Skolinspektionen ansvarar
vidare för så kallad tillståndsprövning när det gäller
fristående skolor. Det innebär att myndigheten beslutar
om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
skolor, samt om återkallande av sådant godkännande
och sådan rätt till bidrag. Dessutom är Skolinspektionen
värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd
och vid Skolinspek-tionen finns också Barn- och
elevombudet.
Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet
samt för vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet. Myndighetens verksamhet ska
främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får
tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet, samt
bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och
lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever och
vuxenstuderande. Skolverket ska följa upp och utvärdera
skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet samt svara för vissa styrdokument.
Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd har till uppgift att
överpröva vissa beslut av skolhuvudmännen som
bedöms vara särskilt viktiga för enskilda elever. Vilka

beslut som får överklagas hos nämnden anges i skollagen
(2010:800). Genom sin sammansättning av ledamöter
har nämnden en särskild sakkunskap på skolområdet.
Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit
går inte att överklaga.
Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har i uppgift att ge specialpedagogiskt stöd till
huvudmän inom skolväsendet, främja tillgången till
anpassade läro-medel och fördela statsbidrag till vissa
utbildningsanordnare. Dessutom är myndigheten
huvudman för den statliga specialskolan för elever med
vissa funktionsnedsättningar.
Universitetskanslersämbetet
Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har tre
huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk
tillsyn samt att ansvara för statistik och uppföljning på
högskoleområdet.
Den kvalitetsutvärdering av universitets- och
högskoleut-bildningar som bedrivits inom
Högskoleverket fortsätter inom UK-ämbetet. Det gäller
även arbetet med examens-tillståndsprövningar och
utvärdering av kurser som inte kan ingå i en examen
samt internationell samverkan.
Ett annat av UK-ämbetets huvuduppdrag är att utöva
tillsyn över universitet och högskolor i Sverige. Uppdraget har tidigare skötts av Högskoleverket. Myndigheten

tillhandahåller även kanslistöd för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN).
UK-ämbetet ska svara för den officiella statistiken för
högskoleväsendet, uppföljning och insamling av data
inom högskoleområdet samt omvärldsanalys - tre uppdrag som fram till nu skötts av Högskoleverket. Ett av de
huvudsakliga uppdragen inom ramen för UK-ämbetets
uppföljningsansvar blir att följa upp effektiviteten i högskolans resursutnyttjande.

motverka diskriminering, främja lika rättigheter och
möjligheter samt främja breddad rekrytering till
högskolan.

Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och
utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete
och mobilitet inom utbildningsområdet.
Myndighetens uppgifter omfattar ansvar för antagningsregler och antagning till högskolan, högskoleprovet och
information om högskolestudier samt bedömning av
utländsk utbildning på gymnasial och eftergymnasial
nivå. Myndigheten är det svenska programkontoret för
de EU-program och internationella program inom
utbild-ningsområdet som regeringen beslutat om och
ansvarar för information om och stöd för internationellt
samarbete och utbyten inom hela utbildningsområdet.
Myndigheten ansvarar även för nordisk och europeisk
utbytestjänst-göring för statstjänstemän samt utbildning
inför EU:s uttagningsprov. Dessutom ansvarar
myndigheten för statistik, uppföljning och analys inom
sitt område.
Universitets- och högskolerådet arbetar vidare med att

Överklagandenämnden för högskolans webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av
vissa beslut fattade inom högskolesektorn och yrkeshögskolan. Överklagandenämnden är sista instans i
dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

Universitet och högskolor på
Universitetskanslersämbetets webbplats
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige.
Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk
examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till
dessa finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till
uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiestöd.
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Utrikesdepartementet
Myndigheter
Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör
myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom
statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och
fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet,
men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag
eller besluta i olika ärenden.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar
Sveriges export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål.
ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s konvention
om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

Exportkreditnämnden, EKN
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export
av svenska varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49

Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för
utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en
öppen handel, både inom och utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och katastrofinsatser. Dess grunduppgift
är att förbereda, utbilda och samträna personal som ska
medverka i internationella katastrof-, krishanteringsoch fredsinsatser.
872 64 Sandöverken
Tel: 0612-823 00
Fax: 0612-823 99

Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och
bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja
samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska
forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är
central myndighet för teknisk kontroll och fungerar
bland annat som ackrediteringsorgan för laboratorier,
certifierings-organ och miljökontrollanter.
Box 878
501 15 Borås
Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges
bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer
och för stödet till länder i Central- och Östeuropa för att
främja säkerhet, demokrati och en hållbar utveckling.
105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64
Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i
utlandet och svara för utbyte med andra länder inom
kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48

Relaterat
Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverket
Utskriftsversion
Visa ordförklaringar
Tipsa om sidan
Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 9 april 2004
Uppdaterad 21 februari 2013

Sveriges Kommuner och
Landsting
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets
alla kommuner, landsting och regioner.
Från info@skl.se 11 nov 2014
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Från SCB.se 19 oktober 2015: Länk:Nationell förteckning över
forskningsämnen

Nationell förteckning över
forskningsämnen
SCB har haft ett regeringsuppdrag att utveckla
forskningsstatistiken så att en ämnesuppdelad
redovisning av statistiken över forskning och utveckling
blir möjlig. Resultatet är denna nationella förteckning
över forskningsämnen.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

Humaniora och Religionsvetenskap
Rättsvetenskap/Juridik
Samhällsvetenskap
Matematik
Naturvetenskap
Teknikvetenskap
Skogs- och jordbruksvetenskap samt
Landskapsplanering
Medicin
Odontologi
Farmaci
Veterinärmedicin
Övriga forskningsområden

Förteckning (pdf)

11 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP
110 Religionsvetenskap/teologi
1101 Religionsvetenskap/teologi
Häri ingår (exempel):
Bibelvetenskap/exegetik
Islamologi
Judaistik
Religionsbeteendevetenskap
Tros- och livsåskådningsvetenskap
111 Historisk-filosofiska ämnen
1111 Filosofiämnen
Häri ingår (exempel):
Logik
Praktisk filosofi
Teoretisk filosofi
Vetenskapsteori
1112 Arkeologiämnen
Häri ingår (exempel):
Historisk osteologi
1113 Historieämnen
Häri ingår (exempel):
Agrarhistoria
Ekonomisk historia
Idé- och lärdomshistoria

Kyrkohistoria
Teknikhistoria
Vetenskapshistoria
1114 Etnologi
Häri ingår (exempel):
Kulturantropologi
Nordisk historisk och nutida folklivsforskning
1115 Historiska kulturer

Retorik
Teatervetenskap
113 Språkvetenskap
1131 Nordiska språk
Häri ingår (exempel):
Svenska
1132 Övriga germanska språk

Häri ingår (exempel):

1133 Romanska språk

Altaistik
Antikens kultur- och samhällsliv
Assyriologi
Bysantinologi
Egyptologi
Övriga historiska kulturer

1134 Finsk-ugriska språk

112 Estetiska ämnen
1121 Estetiska ämnen
Häri ingår (exempel):
Bebyggelseforskning
Dansvetenskap
Filmvetenskap
Konstvetenskap
Litteraturvetenskap
Musikvetenskap

1135 Slaviska språk
1136 Klassiska språk
Häri ingår (exempel):
Klassisk grekiska
Latin
1137 Övriga språk Häri ingår (exempel):
Sanskrit
1138 Teckenspråk
1139 Lingvistikämnen
Häri ingår (exempel):
Allmän språkvetenskap
Datorlingvistik
Fonetik

Tvåspråkighetsforskning
119 Övrig humaniora och religionsvetenskap
1199 Övrig humaniora och religionsvetenskap

12 RÄTTSVETENSKAP/JURIDIK
120 Rättsvetenskap/juridik
1201 Offentlig rätt
Häri ingår (exempel):
Förvaltningsrätt
Konstitutionell rätt
1202 Processrätt

Bolagsrätt
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
Sakrätt
Skadeståndsrätt
Speciell avtalsrätt
1209 Övrig rätt
Häri ingår (exempel):
Allmän rättslära
EU-rätt
Folkrätt
Internationell privat- och processrätt
Komparativrätt
Marknads- och konkurrensrätt

Häri ingår (exempel):
Civilprocess
Straffprocess
Förvaltningsprocess
Skiljemannarätt
1203 Straffrätt

13 SAMHÄLLSVETENSKAP

1204 Finansrätt

Didaktik inkl ämnesdidaktik
Idrottspedagogik
Musikpedagogik
Vårdpedagogik
1312 Psykologi

1205 Civilrätt
Häri ingår (exempel):
Allmän avtalsrätt
Arbetsrätt

131 Socialvetenskap
1311 Pedagogik
Häri ingår (exempel):

1313 Socialantropologi/etnografi

1314 Socialt arbete
1315 Kriminologi
1316 Sociologi
Häri ingår (exempel):
Socialpsykologi
1317 Demografi
1318 Statsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Freds- och konfliktforskning
1319 Pedagogiskt arbete
132 Ekonomi
1321 Företagsekonomi
1322 Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Medie- och kommunikationsvetenskap
Områdesstudier (språk ingår ej)
14 MATEMATIK
140 Matematik
1401 Algebra, geometri och analys
Häri ingår (exempel):
Matematisk logik
1402 Tillämpad matematik
Häri ingår (exempel):
Matematisk statistik
Numerisk analys
Optimeringslära
Teoretisk datalogi
1409 Övrig matematik

1323 Nationalekonomi
133 Statistik, data- och systemvetenskap
1331 Informatik, data- och systemvetenskap
1332 Statistik

15 NATURVETENSKAP
150 Fysik
1501 Elementarpartikelfysik

139 Övrig samhällsvetenskap
1391 Biblioteks- och informationsvetenskap

1502 Kärnfysik

1399 Övrig samhällsvetenskap

1504 Kondenserade materiens fysik

Häri ingår (exempel):

1503 Atom- och molekylfysik

1505 Astronomi och astrofysik

1506 Geokosmofysik och plasmafysik
1509 Övrig fysik
151 Kemi
1511 Teoretisk kemi
1512 Fysikalisk kemi
1513 Analytisk kemi
1514 Molekylär biofysik
1515 Oorganisk kemi
1516 Organisk kemi
1517 Biokemi
1518 Miljökemi
1519 Övrig kemi
152 Biologi
1521 Terrestisk, limnisk och marin ekologi
Häri ingår (exempel):
Beteendeekologi
Etologi
1522 Organismbiologi
Häri ingår (exempel):
Mikrobiologi
Systematik och fylogeni

Utvecklingsbiologi
Växtfysiologi
Zoofysiologi
1523 Cell- och molekylärbiologi
Häri ingår (exempel):
Immunologi
Molekylär genetik
Neurobiologi
1529 Övrig biologi
153 Geovetenskap
1531 Endogen geovetenskap
Häri ingår (exempel):
Berggrundsgeologi och petrologi
Fasta jordens fysik
Mineralvetenskap
1532 Exogen geovetenskap
Häri ingår (exempel):
Exogen geokemi
Historisk geologi och paleontologi
Kvartärgeologi
Naturgeografi
Sedimentologi
1533 Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap
Häri ingår (exempel):

Hydrologi
Klimatologi
Meteorologi
Oceanografi
1539 Övrig geovetenskap

16 TEKNIKVETENSKAP
160 Informationsteknik
1601 Datavetenskap
Häri ingår (exempel):
Datalogi
Kognitionsvetenskap
Programvaruteknik
1602 Reglerteknik
1603 Telekommunikation
1604 Signalbehandling
1605 Bildanalys
1606 Datorteknik
1607 Systemteknik
1609 Övrig informationsteknik
161 Teknisk fysik
1611 Teknisk fysik

Häri ingår (exempel):
Akustik
Biofysik
Materialfysik med ytfysik
Optisk fysik
Plasmafysik med fusion
162 Elektroteknik, elektronik och fotonik
1621 Elektroteknik
1622 Elektronik
1623 Elektrofysik
1624 Fotonik
1625 Elektronisk mät- och apparatteknik
1626 Elkraftteknik
1629 Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
163 Kemiteknik
1631 Kemisk process- och produktionsteknik
Häri ingår (exempel):
Cellulosa- och pappersteknik
Elektrokemi
Kärnkemi
Materialkemi
Processkemi

Yt- och kolloidkemi
1632 Metallurgisk process- och produktionsteknik
1633 Livsmedelsteknik
1639 Övrig kemiteknik
164 Bioteknik
1641 Bioteknik
Häri ingår (exempel):
Bioanalytisk teknik
Bioinformatik
Biokemisk och bioteknisk processteknik
Bioorganisk syntes
Bioteknisk separation
Enzymteknik
Genteknik inkl. protein engineering
Immunteknik
Växtbioteknik
165 Teknisk mekanik
1651 Fastkroppsmekanik
1652 Strömningsmekanik
1653 Konstruktionsteknik
1654 Mekanisk tillverkningsteknik
1655 Mekanisk och termisk energiteknik

1656 Farkostteknik
1659 Övrig teknisk mekanik
166 Teknisk materialvetenskap
1661 Funktionella material
1662 Konstruktionsmaterial
1663 Ytbehandlingsteknik
1664 Övrig bearbetning/sammanfogning
1669 Övrig teknisk materialvetenskap
167 Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur
1671 Geoteknik och gruvteknik
1672 Byggnadsteknik
1673 Byggproduktionsteknik
1674 Vattenteknik
Häri ingår (exempel):
Vatten- och avloppsteknik
Vattenbyggnad
Vattenresurslära
Vattenteknik
1675 Lantmäteri
1676 Arkitektur och bebyggelsevård

1679 Övrig samhällsbyggnadsteknik och
arkitektur
168 Industriell teknik och ekonomi
1681 Produktion och arbetsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Arbetsvetenskap och ergonomi
Produktionsteknik
1682 Industriell organisation, administration och
ekonomi
1683 Fysisk planläggning m.m.
1689 Övrig industriell teknik och ekonomi
169 Övriga teknikvetenskaper
1691 Medicinsk teknik
1692 Miljöteknik
1693 Rymdteknik
1699 All annan teknikvetenskap

1713 Markbiologi
1714 Jordmånslära
172 Växtproduktion
1721 Växtförädling
1722 Trädgårdsväxtodling
1723 Jordbruksväxtodling
1724 Skogsskötsel
Häri ingår (exempel):
Skogsföryngring
Skogsproduktion
1725 Växt- och skogsskydd
173 Animalieproduktion
1731 Husdjursförädling
1732 Husdjurens utfodring och vård
1733 Vattenbruk
1734 Fiske

17 SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt
LANDSKAPSPLANERING
171 Markvetenskap
1711 Markfysik
1712 Markkemi

174 Produktforskning
1741 Livsmedelsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Köttvetenskap
Livsmedelskemi

Mjölkproduktlära
Växtproduktlära
1742 Träfiber- och virkeslära
1743 Fytokemi inklusive alger och
industribioråvaror
175 Landskapsplanering
1751 Landskapsarkitektur
1752 Vegetationsbyggnad
1753 Natur- och landskapsvård
1754 Översiktlig planering

18 MEDICIN
180 Kirurgi
1801 Anestesiologi och intensivvård
Häri ingår (exempel):
Anestesiologi
Intensivvård
Katastrofmedicin
Traumatologi
1802 Kirurgisk forskning
Häri ingår (exempel):

1773 Skogsuppskattning och skogsindelning

Endokrin kirurgi
Handkirurgi
Kirurgi
Kärlkirurgi
Neurokirurgi
Ortopedi
Otoneurologi
Pediatrisk kirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Transplantationskirurgi
Urologi och andrologi
1803 Obstetrik och kvinnosjukdomar

1774 Informationslära

1804 Onkologi

176 Areell teknik
1761 Jordbruksteknik
1762 Jordbrukets byggnadsteknik
1763 Skogsteknik
1764 Fjärranalys
177 Areell ekonomi
1771 Jordbruksekonomi
1772 Skogsekonomi

Häri ingår (exempel):

Klinisk onkologi
1805 Otorhinolaryngologi
Häri ingår (exempel):
Audiologi
Logopedi och foniatrik
181 Morfologi
1811 Cellbiologi
1812 Morfologi
Häri ingår (exempel):
Anatomi
Biomaterial
Histologi
Tumörbiologi
1813 Patologi
Häri ingår (exempel):
Patologi
Rättsmedicin
182 Medicin
1821 Dermatologi och venerologi
1822 Genetisk forskning
Häri ingår (exempel):

Klinisk genetik
Medicinsk genetik
Molekylärbiologi
1823 Invärtesmedicin
Häri ingår (exempel):
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik och medicinsk gerontologi
Hematologi
Kardiologi
Lungsjukdomar
Neurologi
Njursjukdomar
Pediatrisk medicin
Prenatal- och perinatalforskning
Reumatologi
183 Fysiologi och farmakologi
1831 Farmakologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Farmakologi
Klinisk farmakologi
Toxikologi
1832 Fysiologi
Häri ingår (exempel):
Fysiologi

Klinisk fysiologi
Medicinsk informatik
Medicinsk teknik
Neurobiologi
Neurofysiologi
Näringslära
1833 Oftalmologi
1834 Radiologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Diagnostisk radiologi
Medicinsk radiofysik
Strålningsbiologi
184 Socialmedicin
1841 Folkhälsomedicinska forskningsområden
Häri ingår (exempel):
Allmänmedicin
Arbetsfysiologi
Epidemiologi
Folkhälsovetenskap
Miljömedicin
Samhällsmedicin
Socialmedicin
Yrkesmedicin
185 Mikrobiologi

1851 Immunologi
Häri ingår (exempel):
Allergologi
Immungenetik
Immunologi
Klinisk immunologi
1852 Mikrobiologi
Häri ingår (exempel):
Bakteriologi
Klinisk bakteriologi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Medicinsk mikrobiologi
Virologi
1853 Infektionssjukdomar
186 Kemi
1861 Kemi
Häri ingår (exempel):
Biokemi
Klinisk kemi
Neurokemi
Rättskemi
187 Psykiatri
1871 Psykiatri

Häri ingår (exempel):
Barn- och ungdomspsykiatri
Beroendelära
Psykiatri
19 ODONTOLOGI

1911 Kirurgisk forskning
Häri ingår (exempel):
Oral kirurgi
1912 Morfologi
Häri ingår (exempel):

190-192 Odontologi
1901 Biokemi

Anatomi och histologi
1913 Odontologisk beteendevetenskap

1902 Biomaterial

1914 Oral mikrobiologi

Häri ingår (exempel):

1915 Oral patologi och rättsodontologi

Dentala material
1903 Cariologi

1916 Oral protetik

1904 Cell- och molekylärbiologi

1918 Parodontologi

1905 Endodonti
1906 Farmakologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Farmakologi
Toxikologi
1907 Fysiologi
Häri ingår (exempel):
Klinisk oral fysiologi
1908 Gerodontologi

1917 Ortodonti

Häri ingår (exempel):
Inflammationsforskning
Vävnadsregeneration
1921 Pedodonti
1922 Radiologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Oral radiologi
1929 Övrig odontologi

21 FARMACI

2201 Biokemi och klinisk kemi

210-211 Farmaci
2101 Biofarmaci

2202 Cellbiologi och genomforskning

2102 Biologisk beroendeforskning
2103 Farmaceutisk biokemi
Häri ingår (exempel):
Läkemedelsmetabolism
2104 Farmaceutisk farmakologi
2105 Farmaceutisk kemi
Häri ingår (exempel):
Analytisk farmaceutisk kemi
Fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
Organisk farmaceutisk kemi
2106 Farmaceutisk mikrobiologi
2107 Toxikologi
2108 Farmakognosi
2111 Galenisk farmaci
2112 Samhällsfarmaci
2119 Övrig farmaci

22 VETERINÄRMEDICIN
220-221 Veterinärmedicin

Häri ingår (exempel):
Sjukdomsgenetik
2203 Husdjurens etologi
2204 Farmakologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Farmakologi
Toxikologi
2205 Fysiologi och näringslära
2206 Husdjurshygien
2207 Kirurgi
2208 Livsmedelshygien
2211 Medicin
Häri ingår (exempel):
Icke idisslare
Idisslare
2212 Mikrobiologi och immunologi
2213 Morfologi
2214 Obstetrik och gynekologi
2215 Patologi

2216 Radiologi

2374 Sjukgymnastik/fysioterapi

2217 Veterinärmedicinsk epidemiologi

2375 Social omsorg/socialpedagogik

2219 Övrig veterinärmedicin

2376 Vetenskapsteori med inriktning mot vårdoch omsorgsområdet.

23 ÖVRIGA FORSKNINGSOMRÅDEN
231 Barn
2311 Barn
232 Hushålls- och kostvetenskap
2321 Hushålls- och kostvetenskap
233 Hälso- och sjukvård i samhället
2331 Hälso- och sjukvård i samhället
234 Kommunikation mellan människor
2341 Kommunikation mellan människor
235 Teknik och social förändring
2351 Teknik och social förändring
236 Vatten i natur och samhälle
2361 Vatten i natur och samhälle
237 Vårdvetenskap
2371 Arbetsterapi
2372 Medicinsk laboratorievetenskap
2373 Omvårdnad

238 Etnicitet
2381 Etnicitet
239 Genus
2391 Genus
241 Kulturarv och kulturproduktion
2411 Kulturarv och kulturproduktion
242 Idrott
2421 Idrott
243 Äldre och åldrande
2431 Äldre och åldrande
Till övriga forskningsområden skall endast räknas den
forskning som inte kan hänföras till något av de
föregående områdena. Vidare krävs att det skall finnas
en inrättad professur i ämnet. Sålunda förs exempelvis
arbetsvetenskap till Produktion och arbetsvetenskap
som är ett ämne upptaget under teknik. Miljöforskning
förekommer under både natur- och teknikvetenskap.

Från Statistiska centralbyrån, SCB.
22 oktober 2015. Innehåll:
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Sveriges officiella statistik
Officiell statistik ska enligt Lag (2001:99)
om den
officiella statistiken finnas för allmän information,
utredningsverksamhet och forskning. Den ska vara objektiv
och allmänt tillgänglig. När den publiceras ska den vara
försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller
den symbol som framgår härintill.
Enligt 14 § i förordningen (2001:100)
om den officiella
statistiken ska individbaserad officiell statistik vara uppdelad
efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Statistikansvariga myndigheter

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens
innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte
något annat följer av särskilt beslut av regeringen.

Officiell statistik efter ämne

Symbolen för Sveriges officiella statistik:

Sveriges officiella statistik

Statistiksystemet
I samband med den statistikreform, som trädde i kraft i
mitten av 1990-talet, fördelades ansvaret för den officiella
statistiken på 25 statliga myndigheter. Den 1 juli 1994
överfördes därmed stora delar av ansvaret för den officiella
statistiken inom avgränsade sektorsområden från i
huvudsak Statistiska centralbyrån (SCB) till 24 andra
statliga myndigheter. SCB fortsatte att ansvara för
sektorsövergripande statistik medan andra myndigheter fick
ansvaret för den statistik som låg inom deras

verksamhetsområde. Från den 1 januari 2012 finns 27
statistikansvariga myndigheter.

Statistikansvariga myndigheter

Ett av huvudsyftena med statistikreformen 1994 var att öka
användarnas inflytande över statistiken. Man förväntade sig
att reformen skulle leda till att statistiken blev mer relevant
för användarna, att statistiksystemet blev mer flexibelt och
att statistikproduktionen blev mer effektiv.

I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges
vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken
myndighet som ansvarar för statistiken på respektive
område/delområde. Den följande förteckningen bygger på
uppgifter i bilagan till statistikförordningen.

SCB hade redan tidigare, enligt sin instruktion, haft ansvar
för samordning och bevakning av den officiella statistiken.
För att stärka samordningen och överblicken över systemet
föreslog utredningen att ett råd för Sveriges officiella
statistik skulle inrättas. Ett sådant råd för den officiella
statistiken inrättades vid SCB år 2002.

Statistiknätverket
De 27 myndigheter som är ansvariga för officiell statistik i
Sverige bildar tillsammans ett nätverk. Varje myndighet
publicerar sin statistik på den egna webbplatsen. Statistiska
centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och annan
statlig statistik. Från SCB:s webbplats nås all officiell
statistik på de olika webbplatserna via länkar. Du kan också
nå all officiell statistik från de andra myndigheternas
statistiksidor. Det här nätverket underlättar för dig att
snabbt hitta statistik oavsett på vilken myndighets
webbplats du befinner dig.
Kortadress: http://www.scb.se/sos

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Tfn: 08-730 90 00
Fax: 08-730 19 67
Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Arbetsskador
Arbetsmiljö

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm
Tfn: 08-401 87 00
Fax: 08-411 90 75
E-post: info@bra.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Brott
För brott lagförda personer
Kriminalvård
Återfall i brott

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Energimyndigheten

851 82 Sundsvall
Tfn: 060-18 60 00
Fax: 060-18 61 92

Box 310, 631 04 Eskilstuna
Tfn: 016-544 20 00
Fax: 016-544 19 00
E-post: registrator@esv.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Studiestöd

Domstolsverket
551 81 Jönköping
Tfn: 036-15 53 00
Fax 036-16 57 21
E-post: domstolsverket@dom.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Domstolarnas verksamhet

Ekonomistyrningsverket
Box 43 316, 104 30 Stockholm
Tfn: 08-690 43 00
Fax: 08-690 43 50
Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Utfallet av statsbudgeten

Ansvarar för officiell statistik på området
Energi:
Tillförsel och användning av energi
Energibalanser
Prisutvecklingen inom energiområdet
Finansinspektionen
Box 7831, 103 98 Stockholm
Tfn: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Finansmarknad:
Aktieägarstatistik
Finansräkenskaper
Finansiella företag utom försäkring
Försäkring
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
Tfn: 08-786 90 00
Fax: 08-411 27 89
E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Socialförsäkring:
Stöd till barnfamiljer
Stöd vid sjukdom och handikapp
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg
Tfn: 010-698 60 00
E-post: havochvatten@havochvatten.se
Ansvarar för officiell statistik på områdena
Miljö:
Havs- och vattenmiljö
Jord- och skogsbruk, fiske:
Fiske
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn: 036-15 50 00
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk:
Djurhälsa
Jordbrukets ekonomi
Jordbrukets produktion
Jordbrukets struktur
Sysselsättning i jordbruket
Prisutveckling i jordbruket

Vattenbruk
Kemikalieinspektionen (KemI)
Box 2, 172 13 Sundbyberg
Tfn: 08-519 411 00
Fax: 08-735 76 98
Ansvarar för officiell statistik på området
Miljövård och naturresurshushållning:
Kemikalier; försäljning och användning
Konjunkturinstitutet (KI)
Box 3116, 103 62 Stockholm
Tfn: 08-453 59 00
Fax: 08-453 59 80
E-post: kemi@kemi.se
Ansvarar för officiell statistik på områdena
Priser och konsumtion:
Hushållens inköpsplaner
Kungliga biblioteket
Box 5039, 102 41 Stockholm
Tfn: 010-709 30 00
Fax: 010-709 39 25
E-post: kungl.biblioteket@kb.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Bibliotek

Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Tfn: 08-545 292 40
Fax: 08-650 68 36
E-post: info@mi.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljö:
Miljötillstånd
Miljöbalkens tillämpning
Avfall
Utsläpp

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Löner och arbetskostnader

Pensionsmyndigheten

Myndigheten för kulturanalys

Box 38190, 100 64 Stockholm
Tfn: 0777-771 771

har tagit över statistikansvaret som tidigare legat hos
Statens kulturråd.

Ansvarar för officiell statistik på området
Socialförsäkring:
Stöd vid ålderdom

Box 120 30, 102 21 Stockholm
Tfn: 08-52 80 20 05
E-post: info@kulturanalys.se

Riksgälden

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Kultur och fritid:
Kulturmiljövård
Muséer
Samhällets kulturutgifter
Studieförbund
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Tfn: 08-698 10 00
Fax: 08-20 29 25
E-post: registrator@naturvardsverket.se

103 74 Stockholm
Tfn: 08-613 45 00
Fax: 08-21 21 63
E-post: riksgalden@riksgalden.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Statlig upplåning och statsskuld
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Tfn: 036-35 93 00
Fax: 036-16 61 70
E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Miljö och sociala frågor i skogsbruket
Sysselsättning i skogsbruket
Produktion i skogsbruket
Skolverket
106 20 Stockholm
Tfn: 08-527 332 00
Fax: 08-24 44 20
E-post: registrator@skolverket.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Skolväsende och barnomsorg
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Tfn: 075-247 30 00
Fax: 075-247 32 52
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Ansvarar för officiell statistik på områdena
Hälso- och sjukvård:
Hälsa och sjukdomar
Hälso- och sjukvård
Dödsorsaker
Socialtjänst:
Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg
Stöd och service till funktionshindrade

Statistiska centralbyrån (SCB)
SCB, Stockholm
Box 24300
104 51 Stockholm
Tfn: 08-506 940 00
Fax: 08-661 52 61
E-post: information@scb.se
SCB, Örebro
701 89 Örebro
Tfn: 019-17 60 00
Fax: 019-17 70 80
E-post: information@scb.se
Ansvarar för officiell statistik på områdena
Arbetsmarknad:
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Sjuklöner
Vakanser och arbetslöshet
Arbetskraftsundersökningar
Befolkning:
Befolkningens storlek och förändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
Invandring och asylsökande
Bostäder och byggande:
Fastighetspriser och lagfarter
Fastighetstaxeringar
Bostadsbyggande och ombyggnad
Byggnadskostnader
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
Handel med varor och tjänster:
Inrikeshandel
Utrikeshandel
Hushållens ekonomi:
Hushållens utgifter
Inkomster och inkomstfördelning
Levnadsförhållanden:
Levnadsförhållanden
Jämställdhet
Demokrati:
Allmänna val
Partisympatier
Miljö:
Miljöekonomi och hållbar utveckling
Markanvändning
Vattenanvändning
Gödselmedel och kalk
Nationalräkenskaper:
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet:
Näringslivets investeringar
Näringslivets struktur
Industriproduktionens utveckling
Industrins leveranser och order
Industrins lager
Industrins kapacitetsutnyttjande
Offentlig ekonomi:
Finanser för den kommunala sektorn
Taxering
Priser och konsumtion:
Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled
Köpkraftspariteter

Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader
Utbildning och forskning:
Forskning
Befolkningens utbildning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
901 83 Umeå
Tfn: 018-67 10 00
Fax: 018-67 20 00
E-post: registrator@slu.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Skogarnas tillstånd och förändring
Tillväxtanalys
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tfn: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Nystartade företag
Internationella företag
Konkurser och offentliga ackord
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm

Tfn: 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Officiell statistik efter ämne

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Inkvartering

I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges
vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken
myndighet som ansvarar för statistiken på respektive
område/ delområde. Den följande förteckningen bygger på
uppgifter i bilagan till statistikförordningen.

Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Tfn: 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Transporter och kommunikationer:
Bantrafik
Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
Luftfart
Postverksamhet
Sjöfart
Televerksamhet
Vägtrafik
Kommunikationsvanor
Universitetskanslersämbetet
Box 7703, 103 95 Stockholm
Tfn: 08-563 085 00
Fax: 08-563 085 50
E-post: registrator@uka.se
Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:Högskoleväsende

AM Arbetsmarknad
BE Befolkning
BO Boende, byggande och bebyggelse
EN Energi
FM Finansmarknad
HA Handel med varor och tjänster
HE Hushållens ekonomi
HS Hälso- och sjukvård
JO Jord- och skogsbruk, fiske
KU Kultur och fritid
LE Levnadsförhållanden
ME Demokrati
MI Miljö
NR Nationalräkenskaper
NV Näringsverksamhet
OE Offentlig ekonomi
PR Priser och konsumtion
RV Rättsväsende
SF Socialförsäkring m.m.
SO Socialtjänst m.m.
TK Transporter och kommunikationer
UF Utbildning och forskning

