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1. Bokslut för verksamhetsåret 2022 för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

Bokslutet 2022 för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs 
resultaträkningen för år 2022. I kapitel 3 presenteras resultat för verksamhetsområdet 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå medan verksamhetsområdet forskning och 
utbildning på forskarnivå presenteras i kapitel 4. Övrig verksamhet beskrivs i kapitel 5 och 
myndighetskapitalet i kapitel 6. 

 

 

 

Fakultetsnämnden beslutar att: 

- fastställa bokslut 2022 för teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 
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2. Resultaträkning 

Fakultetens totala intäkter uppgår till 1 261 856 tkr och totala kostnader uppgår till 1 305 329 
tkr. Årets resultat summerar till -43 474 tkr, vilket avviker från budget med 18 970 tkr och 
motsvarar 1,5 procent av omsättningen. I figur 1 framgår bokslutet 2022 jämfört med utfallet 
2020 och 2021 där både intäkter och kostnader har en ökande trend. Resultatet har vänt från 
positivt till negativt resultat. Orsaken till avvikelsen ligger både på intäkts- och kostnadssidan 
även om huvuddelen förklaras av lägre kostnader än budgeterat. 
 
Intäkterna blev 4 358 tkr högre än budget där bidrag och försäljningsintäkter ökar samtidigt 
som anslag och uppdrag minskar.  De erhållna bidragsintäkterna har ökat från 329 228 tkr 
2021 till 367 410 tkr 2022. De periodiserade medlen uppgår till 3 803 tkr. Summan av erhållna 
bidragsintäkter och periodiserade medel speglar upparbetade kostnader på pågående 
bidragsprojekt under året. År 2022 är fakultetens förbrukning inom dessa pågående 
forskningsprojekt 371 214 tkr vilket är cirka 34 400 tkr högre än 2021. Externa bidragsmedel 
utbetalas antingen i förväg eller i efterhand och variationen mellan åren kan vara betydande. 
Periodiseringen innebär att man bara kan tillgodoräkna sig de intäkter som motsvarar den 
faktiska förbrukningen. De periodiserade externa medlen ingår nästkommande år i de ej 
förbrukade projektmedlen.  

 
Figur 1. Resultaträkning per 2022-12-31, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Alla verksamheter. Källa: Fokus 
 

Utfall Utfall Utfall Budget Prognos
tkr 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter
Anslag 723 959 770 193 766 479 794 567 772 093
Medfinansiering 79 102 122 159 200
Bidrag 310 836 329 228 367 410 344 747 391 465
Uppdrag 41 862 38 897 33 846 42 476 33 599
Periodiserade externa medel -18 173 -25 381 3 803 8 029 -21 205
Försäljningsintäkt 87 264 91 267 90 067 67 519 76 104
Finansiella intäkter 182 56 128 0 17
Summa 1 146 009 1 204 363 1 261 856 1 257 498 1 252 272

Verksamhetens kostnader
Lönekostnader -626 231 -675 954 -705 083 -734 248 -722 276
Övriga personalkostnader -5 029 -5 949 -5 572 -2 378 -2 814
Lokalkostnader -161 600 -166 638 -172 982 -170 105 -170 304
Driftskostnader -170 412 -188 595 -222 832 -213 277 -218 729
Universitetsgem kostnader -126 086 -133 193 -150 259 -153 680 -152 414
Fakultetsgem kostnader 3 0 0 -3 381 -1 301
Institutionsgem kostnader 403 452 748 -11 -121
Finansiella kostnader -96 -88 -360 36 -21
Avskrivningar -42 704 -44 123 -48 988 -42 899 -47 313
Medel för transfereringar 59 946 69 906 67 691 53 058 64 637
Transfereringar -59 946 -69 906 -67 691 -53 058 -64 638
Summa -1 131 752 -1 214 089 -1 305 329 -1 319 942 -1 315 293

Årets resultat
Årets resultat 14 257 -9 726 -43 474 -62 444 -63 021
Summa 14 257 -9 726 -43 474 -62 444 -63 021

Ej förbrukade projektmedel
Ej förbrukade projektmedel 132 538 158 159 154 355 103 506 127 352
Summa 132 538 158 159 154 355 103 506 127 352

Myndighetskapital
Årets kapitalförändring 14 257 -9 726 -43 474 -62 444 -63 021
Balanserat kapital 316 854 331 111 321 050 321 050 321 050
Summa 331 111 321 386 277 576 258 606 258 029
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Kostnaderna blev 14 612 tkr lägre än budget men ökar med 91 240 tkr jämfört med 2021. 
Avvikelserna på kostnadssidan utgörs huvudsakligen av lönekostnader som understiger både 
budget och prognos samt lokal- och driftskostnader som överstiger budget såväl som prognos. 
Lönekostnaderna 2022 understiger budget med 29 164 tkr vilket förklaras av en ambitiöst lagd 
budget och att rekryteringar och tillsättningar skett senare under året. Lokalkostnader 
överstiger budget med 2 878 tkr vilket förklaras av att bokningsbara lokaler ökat i samband 
med återgång till campusbaserad undervisning. Vidare har den årsförhyrda totala ytan för 
institutionerna ökat från 2021 till 2022. Jämfört med föregående år har löne- och 
lokalkostnader ökat med 4 procent. Driftskostnaderna överstiger budget med 9 554 tkr som en 
följd av återgång till ordinarie verksamhet efter pandemin då framför allt rese- och 
konferenskostnader på forskningssidan ökat markant jämfört med föregående år.  Totala 
driftskostnader har ökat med 18 procent jämfört med 2021.  
 
Årets resultat uppgår till -43 474 tkr vilket är 18 970 tkr högre än budget, dock lägre än utfall 
2020 om 14 257 tkr respektive -9 726 tkr 2022. Även om intäkterna har ökat 2020-2022 så har 
kostnader ökat i större utsträckning vilket är i linje med fakultetens och institutionernas 
målsättning att nyttja tillgängliga medel samt förbruka myndighetskapital. Ytterligare detaljer 
för respektive verksamhetsgren och på institutionsnivå presenteras i avsnitten 3-5. 
 
I figur 2 är intäkter och kostnader uppdelade per verksamhetsgren, VG. VG 1 är utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, inklusive stödverksamhet. VG 2 är forskning och utbildning på 
forskarnivå, inklusive stödverksamhet. VG 7 är övrig verksamhet och detta avser framför allt 
Kemiförrådets och KBC:s verksamhet. Av figur 2 framgår att omsättningen inom 
forskningsverksamheten är drygt dubbelt så stor som inom utbildningsverksamheten. VG 1 
redovisar ett negativt resultat om -20 654 tkr 2022, VG 2 -22 092 tkr och VG 7 -727 tkr. 

 
Figur 2. Intäkter och kostnader per verksamhetsgren per 2022-12-31. Källa: Fokus 
 
  

Intäkter Kostnader Resultat
Myndighets-

kapital
Ej förbrukade 
projektmedel

1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
10 U - stödverksamhet 17 3 710 3 728 1 141
11 U - anslag 376 039 -400 465 -24 425 61 952
12 U - bidrag 3 493 -3 244 249 679 -213
13 U - uppdrag 785 -991 -206 1 550
Summa 380 335 -400 989 -20 654 65 323 -213

2 Forskning och utbildning på forskarnivå
20 F - stödverksamhet 0 -1 093 -1 093 -935
21 F - anslag 424 849 -445 850 -21 001 202 815
22 F - bidrag 402 040 -400 681 1 359 -5 388 153 137
23 F - uppdrag 26 790 -28 147 -1 357 11 037 1 431
Summa 853 679 -875 771 -22 092 207 528 154 568

7 Övrigt
90 Univsitetsgemsam stödverksamhet 233 233 233
91 Universitetsgemensamt ö budget -345 -345 1 981
97 Universitetsgemsam försäljning int/ex 27 841 -28 456 -615 2 512
Summa 27 841 -28 569 -727 4 725
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Av figur 3 framgår intäkterna och kostnaderna uppdelade per institution/enhet. Fakultetens 
största institution är Kemiska institutionen med en omsättning kostnader på ca 271 506 tkr 
(inkl. VMC KBC, Säkerhetshuset och Kemiförrådet). Näst störst är Institutionen för 
datavetenskap och därefter Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap tätt följt av 
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Av fakultetens 14 institutioner/enheter visar 
alla utom två negativa resultat för år 2022. Alla institutioner har på aggregerad nivå positivt 
myndighetskapital, det vill säga balanserat kapital plus årets kapitalförändring. Däremot har 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap ett negativt myndighetskapital inom VG 1. 
Mer ingående information om myndighetskapitalet finns i kapitel 6 om myndighetskapital. 

 
 
Figur 3. Intäkter och kostnader samt balanserat kapital uppdelat per institution/enhet per 2022-12-31. Källa: 
Fokus 
  

tkr Intäkter Kostnader Resultat 
Myndighets-

kapital
Ej förbrukade 
projektmedel

Myndighets-
kapital %

Teknatfak gemensamt* -16 730 -6 176 -22 907 1 383 511 22,39
Fysbot 111 541 -112 212 -671 16 226 -6 848 14,46
TFE 116 359 -119 183 -2 824 32 425 20 117 27,21
Kemi 269 525 -271 506 -1 981 50 488 47 775 18,60
Datavet 142 124 -145 144 -3 020 19 321 -550 13,31
FFS 8 824 -14 266 -5 443 14 458 101,34
UMF 39 237 -41 408 -2 171 4 611 -848 11,14
EMG 138 012 -144 891 -6 880 37 932 42 421 26,18
Molbio 69 511 -58 306 11 205 50 010 13 257 85,77
Design 59 611 -59 648 -37 8 560 3 017 14,35
Fysik 110 981 -113 177 -2 196 1 724 8 546 1,52
MaMS 87 852 -91 698 -3 847 17 018 7 361 18,56
NMD 48 114 -50 877 -2 762 14 447 8 559 28,40
Arkitekt 52 245 -52 491 -246 1 825 1 902 3,48
HPC2N 24 650 -24 345 305 7 149 9 135 29,37
Summa 1 261 856 -1 305 329 -43 474 277 576 154 355 21,26

* Varav semesterlöneskuld 40 973
 Myndighetskapital exkl semesterlöneskuld 42 356
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3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Figur 4 visar de totala intäkterna och kostnaderna inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, inklusive stödverksamhet. De totala intäkterna uppgår till 380 335 tkr. De 
totala kostnaderna uppgår till 400 989 tkr. Årets resultat uppgår till -20 654 tkr. Fakultetens 
budgeterade resultat var -15 079 tkr och det prognostiserade resultatet var -25 340 tkr. Totalt 
avviker resultatet från budget med -5 575 tkr, vilket motsvarar 1,4 procent av kostnaderna.  

Figur 4. Resultaträkning utbildning på grundnivå och avancerad nivå, VG 1. Källa: Fokus 

Anslagsintäkterna summerar till 359 935 tkr vilket avviker med -32 440 tkr från budget och -
8 812 tkr från prognos. Det är även en minskning med 15 800 tkr jämfört med 2021. 
Huvudorsaken till avvikelsen mot budget och prognos är att fakulteten inte fyller sitt 
undervisningsuppdrag och därmed inte når takbeloppet för anslag. Tillgängliga 
utbildningsplatser fylls inte och påbörjade studier slutförs i lägre omfattning än budgeterad 
omfattning, det vill säga att planeringstalen för HST och HPR inte uppnås. 
Preliminäravräkning för 2022 summerar till -14 000 tkr. Utfallet 2022 inkluderar 
slutavräkning för 2021 om -11 721 tkr vilket bidrar till minskningen från 2021 till 2022. 

Uppdragsintäkterna avviker från budget med 480 tkr vilket beror till stor del på att intäkterna 
från avgiftsfinansierade studenter överstiger budget. Även försäljningsintäkten blev väsentligt 

Utfall Utfall Utfall Budget Prognos
tkr 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter
Anslag 343 782 375 735 359 935 392 375 368 747
Medfinansiering 79 102 122 159 158
Bidrag 180 2 427 547 603 613
Uppdrag 10 218 8 537 8 131 7 651 7 349
Periodiserade externa medel 2 311 -1 925 861 679 732
Försäljningsintäkt 16 526 8 562 10 736 3 749 6 820
Finansiella intäkter 22 2 3 0 1
Summa 373 119 393 440 380 335 405 215 384 419

Verksamhetens kostnader
Lönekostnader -200 059 -216 307 -216 260 -226 860 -219 625
Övriga personalkostnader -2 165 -1 917 -2 594 -1 925 -2 270
Lokalkostnader -73 228 -76 400 -79 339 -79 031 -79 527
Driftskostnader -38 470 -37 646 -40 310 -45 778 -44 005
Universitetsgem kostnader -51 504 -51 639 -57 324 -60 494 -58 873
Fakultetsgem kostnader 0 0 1 -1 703 -852
Institutionsgem kostnader -98 -27 7 0 1
Finansiella kostnader -10 -10 -33 0 -1
Avskrivningar -4 312 -4 716 -5 137 -4 503 -4 607
Summa -369 845 -388 662 -400 989 -420 294 -409 759

Årets resultat
Årets resultat 3 274 4 779 -20 654 -15 079 -25 340
Summa 3 274 4 779 -20 654 -15 079 -25 340

Ej förbrukade projektmedel
Ej förbrukade projektmedel -1 276 648 -213 -111 -98
Summa -1 276 648 -213 -111 -98

Myndighetskapital
Årets kapitalförändring 3 274 4 779 -20 654 -15 079 -25 340
Balanserat kapital 78 261 81 535 85 977 85 977 85 977
Summa 81 535 86 313 65 323 70 898 60 638



Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
 

högre än budgeterat (6 987 tkr). På fakultetsnivå beror detta delvis på medel för 
distansutbildning som överstiger budget samt att institutionerna genomgående har budgeterat 
för lågt för undervisning som internfaktureras till andra institutioner, både inom fakulteten 
och även mot andra fakulteter. 

De totala lönekostnaderna inom VG 1 blev 10 600 tkr lägre än budgeterat och ligger på samma 
nivå som föregående år. Avvikelsen härleds till färre rekryteringar jämfört med plan när 
personalbudgeten upprättades samt omfördelning av bemanning mellan 
verksamhetsgrenarna då utbildningsplatserna ej fyllts. Sjukfrånvaro lyfts också fram av 
institutionerna som en orsak till lägre lönekostnader.  

Driftkostnaderna ökar med 2 664 tkr jämfört med föregående år men understiger budget 5 468 
tkr. Strategiska medel och Utbildningskommitténs budgeterade nivåer nås inte på Teknatfak 
gemensam nivå och på institutionsnivå är det Institutionen för molekylärbiologi och 
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik som inte uppnår budgeterade nivåer. Posten är 
generellt svårbudgeterad, i synnerhet under 2022 då pandemins restriktioner gällde i början 
av året och återgången till campus sedan skett successivt. Minskningen från föregående år 
gäller framför allt datortjänster och program samt köpta undervisningstjänster internt.  

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ökar från föregående år men understiger 
samtidigt både budget och prognos. Förändringen mellan åren beror både på ökad bas till 2022 
och övergång till ny beräkningsmodell av gemensamma kostnader. Avvikelsen mot budget och 
prognos beror på att institutionernas bas inte uppnådde budgeterade nivåer vilket medför att 
även gemensamma kostnader triggas i lägre omfattning jämfört med budget. 
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4. Forskning och utbildning på forskarnivå 

Figur 5 visar de totala intäkterna och kostnaderna inom forskning och utbildning på 
forskarnivå, inklusive stödverksamhet. Intäkterna uppgår till 853 679 tkr och kostnaderna 
uppgår till 875 771 tkr. Årets resultat summerar till -22 092 tkr. Fakultetens budgeterade 
resultat var -46 941 tkr. Totalt avviker resultatet från budget med 24 849 tkr. Intäkterna blev 
28 224 tkr högre än budget och kostnaderna 3 375 tkr lägre än budget.  
 

Figur 5. Resultaträkning forskning och utbildning på forskarnivå, VG 2. Källa: Fokus 
 

Anslagsintäkterna blev 4 351 tkr högre än budget, vilket motsvarar 1,1 procent av de totala 
anslagen. Bidrag blev 22 719 tkr högre än budget vilket motsvarar en avvikelse på 6,6 procent. 
Avvikelsen förklaras till viss del av utbetalningsperioder inom EU-finansierade projekt som 
jämfört med 2021 ökar bidragen med totalt 40 061 tkr. Institutionen för datavetenskap, 
Institutionen för fysiologisk botanik och Institutionen för molekylärbiologi står för huvuddelen 
av ökningen. Periodiserade externa medel 2022 är till skillnad från 2021 positiv vilket innebär 
kostnader inom bidragsfinansierade forskningsprojekt överstiger erhållna bidragsintäkter. 
Avvikelsen mot budget beror i sin tur på avvikelser för bidragsintäkter och kostnaderna i 
relation till budget. 

Utfall Utfall Utfall Budget Prognos
tkr 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter
Anslag 380 177 394 457 406 544 402 193 403 347
Medfinansiering 0 0 0 1 42
Bidrag 310 656 326 802 366 863 344 144 390 852
Uppdrag 31 643 30 360 25 715 34 825 26 250
Periodiserade externa medel -20 484 -23 456 2 942 7 350 -21 937
Försäljningsintäkt 42 299 54 950 51 492 36 943 42 457
Finansiella intäkter 159 53 123 0 16
Summa 744 451 783 167 853 679 825 456 841 026

Verksamhetens kostnader
Lönekostnader -420 457 -453 951 -483 387 -502 127 -497 390
Övriga personalkostnader -2 810 -4 017 -2 958 -398 -489
Lokalkostnader -86 380 -88 205 -91 601 -89 136 -88 840
Driftskostnader -113 291 -133 098 -164 071 -150 269 -157 494
Universitetsgem kostnader -71 932 -78 875 -90 563 -90 938 -91 293
Fakultetsgem kostnader 3 0 -1 -1 297 -438
Institutionsgem kostnader 501 479 742 -11 -122
Finansiella kostnader -83 -78 -321 40 -16
Avskrivningar -38 094 -39 107 -43 609 -38 262 -42 573
Medel för transfereringar 59 946 69 906 67 691 53 058 64 637
Transfereringar -59 946 -69 906 -67 691 -53 058 -64 638
Summa -732 542 -796 853 -875 771 -872 397 -878 655

Årets resultat
Årets resultat 11 908 -13 686 -22 092 -46 941 -37 629
Summa 11 908 -13 686 -22 092 -46 941 -37 629

Ej förbrukade projektmedel
Ej förbrukade projektmedel 133 815 157 510 154 568 103 617 127 450
Summa 133 815 157 510 154 568 103 617 127 450

Myndighetskapital
Årets kapitalförändring 11 908 -13 686 -22 092 -46 941 -37 629
Balanserat kapital 231 398 243 306 229 620 229 620 229 620
Summa 243 306 229 620 207 528 182 679 191 991



Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
 

Utvecklingen av erhållna bidrag från de tre största finansiärerna inom fakulteten 
Vetenskapsrådet, Formas och Wallenbergstiftelserna under perioden 2018–2022 framgår av 
figur 6. Den positiva utvecklingen totalt för dessa finansiärer fortsätter även 2022 men den 
ökningstakten har planat ut. Vetenskapsrådet och Formas minskar från 2021 medan 
Wallenberg ökar. Ökningen har en tydlig koppling till satsningen Wallenberg AI, autonomous 
systems and software program (WASP). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bokförda bidrag från VR, Formas och Wallenberg 2018-2022. Tkr. Källa: Fokus  

Uppdragsintäkter understiger budget med 9 109 tkr vilket förklaras av att förväntade uppdrag 
uteblivit. De bokförda försäljningsintäkterna består i huvudsak av interna transaktioner som 
avser intern transferering av bidragsmedel från huvudprojekt på andra fakulteter. Posten 
överstiger budget med 14 549 tkr vilket härleds till bidragsmedel för intern transferering som 
inte inkluderats i budget samt rättelser från föregående år. 

De totala kostnaderna inom forskningsverksamheten blev 3 375 tkr högre än budgeterat.  
Lönekostnaderna blev totalt 18 739 tkr lägre än budgeterat men ökar med 29 436 tkr jämfört 
med 2021. Att lönekostnaderna är lägre än budget förklaras bland annat av att rekryteringar 
och tillsättningar skett senare än planerat men också oplanerad frånvaro lyfts fram som orsak 
till avvikelse. Att rekryteringsprocesserna dragit ut på tiden förklaras av framför allt av att det 
inte funnits tillräckligt med behöriga kandidater i vissa utlysningar gällande alla 
befattningskategorier. Alla institutioner ökar sina lönekostnader jämfört med år 2021 med 
undantag för Kemiska institutionen och Institutionen för molekylärbiologi.  

Lokalkostnader överstiger budget med 2 878 tkr vilket förklaras av ökad årsförhyrning vid 
några institutioner från 2021 och 2022 av vilket inte fullt ut inkluderats i budget. Det har även 
skett omfördelning av lokalkostnader inom institutionerna mellan utbildning och forskning. 
Det gör att den totala avvikelsen påverkar VG 2. Driftskostnaderna ökar kraftigt från 
föregående år med 30 974 tkr och överskrider budget med 13 802 tkr. Både ökningen från 
föregående år och avvikelsen mot budget avseende 2022 kopplas till pandemin och 
restriktionernas påverkan på möjligheten till resor och konferensdeltagande. Budgeten lades 
med försiktighet då pandemins utveckling under året var osäker. 

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ökar från föregående år och överstiger även 
både budget och prognos. Förändringen mellan åren beror både på ökad bas till 2022 och 
övergång till ny beräkningsmodell av gemensamma kostnader. Avvikelsen mot budget och 
prognos beror på att institutionernas bas budgeterades för lågt. När faktisk bas blir högre, det 
vill säga lönekostnader och externa driftskostnader, triggas även ytterligare universitets- och 
fakultetsgemensamma kostnader.  
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Figur 7 illustrerar institutioners/enheters varierande storleksförhållande mellan de två 
verksamhetsgrenarna utbildning och forskning. Det finns institutioner som har sin 
huvudsakliga verksamhet (intäkter) inom forskningen, exempelvis Institutionen för 
fysiologisk botanik medan exempelvis Arkitekthögskolan och Designhögskolan har 
huvuddelen av intäkterna inom utbildning. Fakulteten har tre enheter som enbart bedriver 
verksamhet inom forskning; Företagsforskarskolan, Umeå marina forskningscentrum (UMF) 
samt Högpresterande beräkningscentrum Norr (HPC2N). De har därför exkluderats i figur 7. 

 

Figur 7. Andel av intäkter inom de olika verksamhetsgrenarna i förhållande till totala intäkter vid varje institution. 
Källa: Fokus 
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5. Övrig verksamhet 
 
Övrig verksamhet avser i huvudsak Kemiförrådets och KBC:s verksamhet. Intäkter och 
kostnader varierar förhållandevis lite mellan åren.  
 
Figur 8 visar de totala intäkterna och kostnaderna inom övrig verksamhet. Intäkterna uppgår 
till 27 841 tkr och kostnaderna uppgår till 28 569 tkr. Årets resultat summerar till -727 tkr 
vilket understiger budget med 304 tkr. Försäljningsintäkter överstiger budget 1 014 tkr 
samtidigt som kostnader överstiger budget med 1 318 tkr. Det beror framför allt på högre 
driftkostnader som förklaras av prishöjningar från upphandlade leverantörer. 
 
 

 
 
Figur 8. Resultaträkning Övrig verksamhet. Källa: Fokus 
  

Utfall Utfall Utfall Budget Prognos
tkr 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkt 28 439 27 755 27 839 26 827 26 827
Finansiella intäkter 1 1 2 0 0
Summa 28 439 27 756 27 841 26 827 26 827

Verksamhetens kostnader
Lönekostnader -5 715 -5 695 -5 436 -5 261 -5 261
Övriga personalkostnader -54 -15 -20 -55 -55
Lokalkostnader -1 993 -2 033 -2 042 -1 938 -1 938
Driftskostnader -18 651 -17 851 -18 450 -17 230 -17 230
Universitetsgem kostnader -2 651 -2 678 -2 372 -2 248 -2 248
Fakultetsgem kostnader 0 -382 -11
Institutionsgem kostnader 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -3 0 -6 -4 -4
Avskrivningar -298 -301 -242 -134 -134
Summa -29 365 -28 574 -28 569 -27 251 -26 880

Årets resultat
Årets resultat -925 -818 -727 -424 -53
Summa -925 -818 -727 -424 -53

Myndighetskapital
Årets kapitalförändring -925 -818 -727 -424 -53
Balanserat kapital 7 196 6 270 5 453 5 453 5 453
Summa 6 270 5 453 4 725 5 029 5 400
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6. Myndighetskapital 

Med myndighetskapital avses det balanserade kapitalet och årets kapitalförändring. 
Myndighetskapitalet minskade med 43 810 tkr vilket motsvarar årets kapitalförändring med 
undantag för omföringar som gjorts mot balanserat kapital motsvarande 336 tkr. 
Myndighetskapitalet totalt för fakulteten summerar till 277 576 tkr vid utgången av 2022. 

För 2022 utgör det totala myndighetskapitalet för fakulteten 21,3 procent av kostnaderna (år 
2021: 26,5 procent). Inom utbildning uppgår myndighetskapitalet till 65 323 tkr vilket 
motsvarar 16,3 procent av kostnaderna (2021: 22,2 procent). Inom forskning uppgår 
myndighetskapitalet till 207 528 tkr vilket motsvarar 23,7 procent av kostnaderna (2021: 28,8 
procent). Inom övrig verksamhet uppgår myndighetskapitalet till 4 725 tkr vilket motsvarar 
16,5 procent av kostnaderna (2021: 19,1 procent).  

Figur 9 visar att det totala myndighetskapitalet haft en ökande trend fram till 2020 och att det 
därefter vänt och minskar både år 2021 och 2022 inom samtliga verksamhetsgrenar. I 
samband med att Företagsforskarskolan flyttades till fakulteten överfördes även det 
balanserade kapitalet på 30 066 tkr vilket delvis förklarar ökningen av kapitalet inom 
forskningen mellan 2018–2019. Företagsforskarskolans myndighetskapital är fortsatt högt 
med 101,3 procent av kostnaderna (2021: 134,9 procent av kostnaderna).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Myndighetskapital 2018–2022, tkr. Källa: Fokus 

Figur 10 visar utvecklingen av myndighetskapitalet i relation till de totala kostnaderna. Kurvan 
för utbildning tydliggör trendskiftet från ökande till minskande myndighetskapital från 2021 
till 2022.  Kurvan för forskning visar negativ trend sedan 2020. Kurvan för övrig verksamhet 
visar negativ trend sedan 2018. Samtliga verksamheter har ett myndighetskapital som ligger 
över sina respektive tillåtna gränser 2022 (VG 1: 10%, VG 2 25% och VG 7 10%). 
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Figur 10 Myndighetskapital 2018–2022 som andel av totala kostnader, per verksamhetsgren. Källa: Fokus 

Myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad av år när intäkterna varit högre än 
kostnaderna. Det finns flera förklaringar till att myndighetskapital har uppstått. En orsak som 
ofta nämns är försenade och utdragna utlysningar samt att det tar tid för anställda personer 
att påbörja sin anställning. Under pandemin har mer resurser fördelats till institutionerna. 
Omställning inom både utbildning och forskning tar tid och kostnader upparbetas inte i 
samma omfattning som intäkterna fördelas. För institutioner och enheter såväl som enskilda 
forskargrupper finns det ett behov av ett visst kapital för att kunna hantera eventuella 
intäktsminskningar och kostnadsökningar som kan uppstå inom verksamheten. Många, 
förhållandevis små projekt med sparade medel, blir ackumulerat ett stort myndighetskapital 
på fakultetsnivå.  

Det råder stora variationer mellan institutionernas storlek på myndighetskapitalet men 
sammanfattningsvis har alla institutioner ett positivt myndighetskapital inom både utbildning 
och forskning, med undantag för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap som har ett 
negativt myndighetskapital inom utbildningen. Procentuellt har Institutionen för 
molekylärbiologi det högsta myndighetskapitalet motsvarande 94,9 procent av kostnaderna 
inom utbildning och 81,9 procent inom forskning. Inom utbildning följer Institutionen för 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik med 39,4 procent och inom forskning följer 
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik med 46,5 procent.  Även på Teknatfak 
gemensam nivå finns myndighetskapital inom både utbildning och forskning. Inom utbildning 
har dock myndighetskapitalet minskat kraftigt de senaste åren till följd av svårigheter att nå 
takbeloppet och inom forskning är myndighetskapitalet nästan helt knutet till de 
universitetsgemensamma satsningarna Forskningssatsning respektive Insatser att stärka 
utbildning och forskning. 
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Figur 11. Myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018-2022 i tkr uppdelat per 
institution.  
 
Figur 11 visar att det finns variationer gällande hur stort myndighetskapitalet institutionerna 
har inom utbildning. Figur 12 visar myndighetskapitalets andel av totala kostnader. 
Arkitekthögskolan och Kemiska institutionen har kommit i balans med tidigare negativt 
myndighetskapital inom utbildning, medan Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
fortfarande arbetar med att minska sitt negativa myndighetskapital som återigen minskade 
2022. Stora svängningar i nyckeltalet mellan åren kopplas ofta till institutioner med liten 
verksamhet där små förändringar i myndighetskapitalet får stora effekter i relation till de totala 
kostnaderna. Ser vi till de övriga ligger alla andra institutioner över tioprocentsgränsen för 
myndighetskapital, med undantag för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt 
Institutionen för fysik och Arkitekthögskolan som uppnådde balans av myndighetskapitalet 
2020 respektive 2021. 

 

 
Figur 12. Myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018-2022, som andel av totala 
kostnader uppdelat per institution.  
 
I figur 13 går det att utläsa att ingen av fakultetens institutioner och enheter har ett negativt 
myndighetskapital inom forskningen. Figur 14 visar myndighetskapitalet i relation till totala 
kostnader. Fem institutioner har ett myndighetskapital som överskrider 25 procent av de totala 
kostnaderna. De institutioner som har störst myndighetskapital i relation till kostnaderna är 
Institutionen för molekylärbiologi och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Även 
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här blir det tydligt med svängningar när institutionen har en liten verksamhet inom forskning 
som exempelvis Arkitekthögskolan som gick från ett negativt myndighetskapital till ett positivt 
myndighetskapital över godkänd nivå för forskning 2021.  
 

 
Figur 13. Myndighetskapital inom forskning 2018–2022 i tkr uppdelat per institution. 
 
Baserat på institutionernas inlämnande bokslutskommentarer, institutionernas 
verksamhetsuppföljning samt i dialoger har flera uttryckt långsiktiga strategier för att nyttja 
myndighetskapital. Flera institutioner ser att de under de kommande åren får en ökad 
förbrukning av sitt myndighetskapital. Satsningarna har påbörjats men tar tid för kostnader 
att upparbetas fullt ut, i synnerhet lönekostnader som också är den enskilt största 
kostnadsposten. Några institutioner flaggar också för ett eventuellt negativt myndighetskapital 
på sikt. De institutioner som ser denna risk är Arkitekthögskolan som genomfört en 
lokalexpansion för att rymma sin ökade verksamhet samt Institutionen för datavetenskap som 
i och med WASP- satsningen ser ökade kostnader för med- och samfinansiering.  
 

 
Figur 14. Myndighetskapital inom forskning 2018-2022, som andel av totala kostnader uppdelat per institution. 
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