
 

Yttrande  
Maria Göransdotter/vicerektor 
maria.goransdotter@umu.se 
090-786 7036 
 
Dnr AN 2.2.1-1729-16  

27 februari 
Sid 1 (2)  

 

 Designhögskolan 901 87 Umeå www.uid.umu.se   
 

Anställning, institutionsadministratör 100 % 
 
 
Bakgrund 
Under slutet av 2016 anhöll Designhögskolan om rekryteringsprövning för en anställning som 
institutionsadministratör, 100 %. Rekryteringsprövningen  beviljades varpå tjänsten öppet 
annonserades med sista ansökningsdag 2017-01-02. 
 
Bedömning av ansökningar  
Totalt inkom 36 ansökningar, 11 män och 25 kvinnor. Rekryteringsgruppen bestod av Maria 
Göransdotter, vicerektor, Sara Eriksson, personaladministratör och Per Sihlén, programansvarig 
för kandidatprogrammet i industridesign, samt Birgitta Sundberg, koordinator för utbildning (sjuk 
under första genomgång och första intervju, men deltog vid en andra intervju). Maria 
Göransdotter och Sara Eriksson gick individuellt igenom ansökningshandlingarna enligt matris 
baserad på anställningsprofil och annons, för att utesluta de som inte mötte de formella kraven, 
samt rangordna sökande för intervju. Ett urvalsmöte hölls och det beslutades att de sex högst 
rankade sökande skulle kallas till intervju. Följande personer kallades:  
 

• Anette Ekman 
• Tarja Arpinen 
• Helena Westman 
• Erik Enström 
• Lennart Niemelä 
• Lars Knutsson 

Intervjuer bokades in under februari månad. Helena Westman och Lennart Niemelä blev båda 
erbjuda andra arbeten innan intervjuerna genomförts, av den anledningen kallades även Eva 
Lindgren till intervju. Totalt genomfördes 5 intervjuer, utifrån förutbestämda kompetensbaserade 
frågor, i början av februari. Under intervjuerna deltog från Designhögskolan Maria Göransdotter, 
vicerektor, Sara Eriksson, personaladministratör och Per Sihlén, programansvarig för 
kandidatprogrammet i industridesign.  
 
Efter intervjuerna började referenser tas för de tre kandidater som rekryteringsgruppen listade 
som mest intressanta: Anette Ekman, Erik Enström och Lars Knutsson. Dessa tre kandidater 
kontaktades också med förfrågan om ytterligare intervju, samt gavs hemuppgift att utföra som 
arbetsprov och underlag till diskussion inför den andra intervjun. Den andra intervjun hölls i 
februari då, arbetsprovet och genomförandet av det diskuterades utifrån förutbestämda frågor. 
Övriga kandidater ansågs inte vara aktuella för att gå vidare i procesen.  
 
Förslag till beslut 
Efter avslutade intervjuer, arbetsprover, fördjupad intervju och referenstagning rankades 
kandidaterna enligt följande:  
 

1. Erik Enström. Erik Enström har en magisterexamen i komposition. Han har gedigen 
administrativ erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom konstnärlig utbildning som 
utbildningsledare (Gotlands tonsättarskola), rektor (Orionskolan, Gotland). Han har 
erfarenhet av såväl administration som projektkooordination och reseadministration, som 
projektledare på Norrlandsoperan och Kulturförvaltningen i Luleå.  Han uppvisar såväl 
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administrativ kompetens som en hög grad av analysförmåga och förståelse för olika 
aspekter av vikt för kommunikation och planering inom det konstnärliga området. Efter 
referenstagning och intervjuer framstår att Enström har en mycket hög grad av 
servicekänsla, noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat såväl på egen hand som 
tillsammans med kollegor.  
 

2. Lars Knutsson. Lars Knutsson har en Filosofie magisterexamen, beteendevetenskaplig 
inriktning. Han har en bakgrund inom beteendevetare inom industrin (Volvo lastvagnar) 
och har vikarierat som studieadministratör på Malmö högskola. Han har arbetat på Umeå 
Universitet i olika administrativa funktioner sedan 2011, bland annat på vikariat som 
studieadministratör och institutionsadministratör, och för närvarande arbetar han som 
fakultetssamordnare på lärarhögskolan vid Umeå Universitet. Även Knutsson uppvisar en 
gedigen administrativ erfarenhet, tillika inom högre utbildning. Efter referenstagning och 
intervjuer placeras han strax efter den tidigare kandidaten.  

 
 

3. Anette Ekman. Anette Ekman har en merekonomexamen från Jakobsbergs 
handelsläroverk (2-årig).Ekman har en lång och bred erfarenhet inom olika administrativa 
områden (institutionssekreterare och administrativ assistent), och arbetar för närvarande 
på Umeå Universitet som utbildningssamordnare på Lärarhögskolan.  

 

Vid en jämförelse mellan kandidaterna utifrån intervjuer och referenstagning var Erik Enström 
den utmärkte sig när det gäller de kriterier som satts i anställingsprofil och –annons. Även 
genomförandet av och reflektioner kring arbetsproverna som diskuterades under den andra 
intervjun gav vid handen att Enström var den något starkare kandidaten.  

Föreslås att anställa Erik Enström som institutionsadministratör på Designhögskolan, 100 %, med 
start i mars 2017. 

 

Maria Göransdotter 

Vicerektor 

 

 
 
 


