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• Vision 2020

– ”Umeå universitet har en stark internationell position som 
ett av Sveriges ledande universitet. Vi har utvecklat ett 
samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och 
innovation som utmanar gränser och spelar en central roll 
i regionens utveckling”

• 2 aspekter av vikt i den föreslagna modellen:

– Umeå universitets engagemang i relation till regionens 
unicitet – vad gör vi som endast kan göras utifrån 
regionen speciella förutsättningar

– Umeå universitets engagemang i relation till regionala 
utmaningar (RUS, regionala utvecklingsstrategin)
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• Syfte med modellen:

– Visa universitetets vilja och avsiktsförklaring,

– Synliggöra nyttan för UMU och förankra arbetet internt vid 
universitetet,

– Synliggöra regional nytta och relevans,

– Utgöra en deskriptiv modell av pågående verksamhet för 
kommunikation internt och  externt,

– Underlätta upptäckten av möjliga utvecklingsidéer och 
RUS-gemensamma projekt samt

– Utgöra ett uppföljningsverktyg.



Umeå universitets regionala  engagemang 
innebär:

• Att regionens unika förutsättningar kan ge möjligheter till stärkt kvalitet inom olika 
forsknings-, utbildnings-, och innovationsområden

• Att tillgången till resurser i form av extern finansiering, nätverk, empiri, extern kunskap 
samt access till test- och labbmiljöer utanför lärosätet underlättas

• Att den relativa närheten ger ökade möjligheter att bygga närverk, verksamhetsförlagd 
utbildning, evidensbaserad praktik, externa examensarbeten ect.

• Att idéer snabbare kan nyttiggöras och/eller kommersialiseras via t.ex. regionala 
kluster och deras specialiserade nätverk runt om i världen

• Att vi tillsammans med andra aktörer svara mot flera regionala utmaningar (som de 
beskrivs i RUS)

• Att vi tillsammans med andra aktörer eller genom den forskning och utbildning som 
bedrivs svara mot nationella och/eller globala utmaningar (Arktis, urfolk, miljö, 
demografi, folkhälsa, etc.)

• Att vi tillsammans med lokala aktörer utvecklar vår närmiljö för ökad attraktion av 
forskare och studenter

• Att övergången från studier till arbetsliv underlättas för universitetets studenter
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• Excel-matriser är uppbyggda så att respektive flik 
representerar ett insatsområde i RUS. Via länken 
http://regionvasterbotten.se/wp-
content/uploads/2013/12/V%C3%A4sterbottens-
l%C3%A4ns-RUS-2014-2020.pdf hittar ni hela RUS-
dokumentet. 

• Vilken verksamhet har vi idag kopplat till områdena 
utbildning, forskning och nyttiggörande/samverkan? 
Fyll på tabellerna…

– Vad finns idag?

– Vad krävs mer?

– Vinsten för UMU?

• Deadline för denna första omgången: 19/12 2014

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/12/V%C3%A4sterbottens-l%C3%A4ns-RUS-2014-2020.pdf


t.ex. Mål 1. Samhällen som inkluderar och 
utvecklar människor
(se Bilaga 2)



t.ex. Verksamhet (se bilaga 3)

L Lokalt

R Regionalt

N Nationellt

E EU

G Globalt



Samtliga mål i RUS

• Mål 1. Samhällen som inkluderar och utvecklar människor

• Mål 2. Strukturer för innovation

• Mål 3. Miljödriven utveckling

• Mål 4. Investering i utbildning och kompetens

• Mål 5. Platsförlagd näringslivsutveckling

• Mål 6. Tillgänglig region




