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Förord 
Under 2017 har Umeå universitet producerat stora 
mängder kunskap som har genomgått kritisk 
granskning och nu är tillgänglig för vår omvärld. 
Genom möten mellan forskare, lärare och studenter, 
och inte minst en nära samverkan med det övriga 
samhället, lokalt, regionalt, nationellt och interna-
tionellt, sprider vi dessa kunskaper vidare.  

När vi blickar tillbaka på 2017 kan vi glädjas åt flera 
framgångar på forskningsområdet, inte minst i form 
av flera riktigt stora forskningsanslag. Till exempel 
beviljades Umeå universitet ett femårigt forsknings-
anslag på 35 miljoner kronor av Stiftelsen för 
strategisk forskning för att i ett tvärvetenskapligt 
projekt kartlägga hur växter reagerar på stress, ex-
empelvis torka och extrema temperaturer. Under 
våren invigdes också universitetets nya forsknings-
centrum, Wallenberg centrum för molekylär medi-
cin. År 2017 var dessutom ett år då Umeå univer-
sitetet valde att profilera sin forskning inom det 
arktiska området. Syftet var att belysa den bredd av 
forskning med fokus på den norra regionen som be-
drivs vid Umeå universitet. Vid ett flertal tillfällen 
under året har vi framgångsrikt presenterat, 
diskuterat och debatterat frågor som rör den norra 
regionen. Vi startade med Kunskapsnoden i februa-
ri, följt av såväl ett klimatseminarium med koppling 
till den senaste forskningspolitiska propositionen i 
närvaro av ministern för högre utbildning och 
forskning, Helene Hellmark Knutsson, som en 
större internationell konferens om Arktis inom 
samhällsvetenskap och humaniora. Universitetets 
arktiska forskningscentrum ARCUM firade också 
sitt 5-års jubileum under 2017. 

I början av året invigde Umeå universitet sin nya 
forskningsrestaurang med Sveriges just nu tekniskt 
mest avancerade kök. Den nya forskningsrestau-
rangen är en milstolpe i Restauranghögskolans 
ambitioner om en verksamhet med ännu större 
akademisk tyngd. Under året har också Umeå 
universitets nya forskningsfartyg R/V Botnica döpts 
och gjorts redo för tjänstgöring till havs. 

Vårpromotionen och Årshögtiden blev viktiga 
tillfällen för att promovera och installera våra nya 
doktorer, hedersdoktorer och professorer, samt 
hylla universitetets pristagare för deras insatser. 
Högtiderna ramades in av föreläsningar och 
seminarier med våra festföremål, vilket visade på 
den bredd och höga kvalitet som finns i vår 
forskning och utbildning. 

Under Årshögtiden besöktes universitetet av H.M.K. 
Carl XVI Gustaf. Kungen mottog då det seminarium 
som universitetet gav honom i samband med hans 
70-årsdag. Även detta seminarium gick under temat 
Arktis. Under året har Umeå universitet också 
tecknat samarbetsavtal med såväl Polarforsknings-
sekretariatet, som med fem nordliga universitet, ett 
samarbete under namnet the Arctic Five.  

Med alla dessa aktiviteter och den forskning som 
bedrivs om arktiska frågor har vi verkligen lyckats 
sätta Umeå universitet på den arktiska kartan. 
Verksamheten slutar inte med att året tar slut. 
Under kommande år kommer arbetet att fortsätta 
med att vidga begreppen kring arktisk forskning. 

Även omvärlden uppmärksammade Umeå universi-
tet under 2017. Umeå universitet får fortsatt höga 
betyg och fina omdömen i internationella 
rankningar av lärosäten. Glädjande nog behåller 
Designhögskolans utbildning i industriell design sin 
världsledande position för andra året i rad. I den 
nationella antagningsomgången inför höstterminen 
2017 är Umeå universitet ett av sju lärosäten som 
har ett ökat antal sökande jämfört med föregående 
hösttermin. Vi befäster vår position som ett mycket 
populärt lärosäte vilket visas i att Umeå universitet 
hade näst flest förstahandssökande i landet. Under 
året har nio nya utbildningsprogram inrättats, 
samtidigt som ett flertal program har reviderats för 
att förbättra kvalitet och lärandeformer. 

Internationalisering är för Umeå universitet en 
kvalitetsfråga och inför våren 2018 går vi tvärt emot 
rikstrenden och har en kraftig ökning av antalet som 
söker ett internationellt masterprogram. Umeå uni-
versitets populäraste internationella master-
program är i molekylärbiologi, följt av ekologi, 
befolkningsstudier och geoekologi. 
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Under den senare delen av året har vi i 
universitetsvärlden uppmärksammat den kraftfulla 
manifestationen mot sexuella trakasserier som har 
sitt ursprung i #metoo-uppropet. Alla människors 
lika värde är en självklarhet vid Umeå universitet. 
Att fortsätta arbetet med universitetets värdegrund 
och hela tiden hålla dialogen levande är en 
förutsättning för att skapa en arbets- och studieplats 
där alla känner sig trygga och välkomna. 

Ett universitet är en plats där diskussioner ska föras. 
Utöver inomvetenskapliga seminarier och konferen-
ser har lärare och forskare vid Umeå universitet 
även träffat allmänheten, bland annat i samband 
med årets Vetenskapsluncher. Vi har dessutom haft 
besök av flera prominenta gäster som har delat med 
sig av sina kunskaper. Som avslutning på året höll 
professor Jacques Dubochet, en av 2017 års Nobel-
pristagare i kemi, en öppen föreläsning om kryo-
elektronmikroskopi som är en revolutionerande 
metod för att ta fram tredimensionella bilder av 
livets molekyler. Universitetets forskare, som för 
övrigt arbetar med ett av landets två kryoelektron-
mikroskop fick en unik möjlighet att diskutera med 
Jacques Dubochet om tekniken och om hur man 
skapar framgångsrik forskning. Det gavs även 
tillfälle för gymnasieungdomar att få ställa frågor till 
Nobelpristagaren. 

Universitetets framgångar är av stor betydelse för 
vår synlighet och attraktionskraft både mot blivande 
studenter och mot forskarsamhället liksom mot det 
övriga samhället. Som rektor kan jag inte nog 
understryka den stolthet jag känner över de resultat 
som Umeå universitet har presterat under 2017. 

Tillsammans med mina kollegor i ledningen för 
Umeå universitet konstaterar jag att Umeå 
universitet har den bredd och kvalitet i forskning 
och utbildning som krävs för att bära in i framtiden. 
Vi är väl rustade och kan därmed med tillförsikt se 
fram emot det arbete som ligger framför oss! 

 

Rektor 

Hans Adolfsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbfakta om Umeå universitet 2017 

33 979 studenter, varav 

- 33 001 studenter på grundnivå och avancerad nivå (62 procent kvinnor, 38 procent män) 
- 978 studenter på forskarnivå (51 procent kvinnor, 49 procent män)  

4 051 anställda (54 procent kvinnor, 46 procent män) 

348 professorer (31 procent kvinnor, 69 procent män) 
 
4 fakulteter 
39 institutioner 
16 centrumbildningar (inkl. Lärarhögskolan) 
12 arbetsenheter 
 
4,3 miljarder i årsomslutning  
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Inledning 
 

Visionen – Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap – lyder: 

”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” 

(Umeå universitet 2020 – fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012) 
 
 

Umeå universitet har en högt ställd vision, Umeå 
universitet 2020 – Vision och mål.  

Delmålen är indelade i områdena Långsiktighet 
möjliggör högt risktagande, Kreativa miljöer 
stimulerar till dynamiska möten, Samverkan 
skapar utveckling och stärker kvalitet, Utbildning 
för gränslös kunskap, Forskning som spränger 
gränser samt Det goda och effektiva universitetet.  

År 2014 blev det första implementeringsåret för 
visionen, och implementeringen har fortsatt under 
perioden 2015─2017. Inför uppföljning av delmålen 
2016 utvecklades och samordnades uppföljnings-
modellen mellan universitetets olika nivåer. Under 
våren 2017 har en uppföljning av delmålen genom-
förts och rapporterats till universitetsstyrelsen.  

 

 

Under 2016 utarbetades en universitetsgemensam 
verksamhetsplan som omfattar 2017 och som har 
fastställts av rektor, i syfte att tydligare presentera 
universitetets fastställda mål samt viktigaste aktivi-
teter och uppdrag. Arbetet med att förenkla och för-
bättra universitetets process och modell för verk-
samhetsplanering och verksamhetsuppföljning har 
fortsatt 2017. Rektor har fastställt 13 delmål för 
2018, varav sju är obligatoriska för alla organisato-
riska nivåer.  
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Indelning av årsredovisningen  

Redovisningen av universitetets verksamhet delas 
in i Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå respektive Innovation. 
Samverkan inom utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå respektive inom forskning, konstnärligt 
utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå 
finns kommenterat i ett särskilt avsnitt under re-
spektive verksamhetsområde. Förutom dessa tre 
delar redovisas vissa uppgifter under rubriken 
Gemensamt för verksamhetsgrenarna. Avslut-
ningsvis i årsredovisningen ligger den finansiella 
redovisningen. 

För vissa avsnitt i resultatredovisningen anges 
tillämpliga återrapporteringskrav och bestämmel-
ser i regleringsbrev, lagar eller förordningar, bland 
annat högskolelagen (SFS 1992:1434), där de 
övergripande målen för statliga universitets 
verksamhet anges. För vissa avsnitt anges också 
hänvisningar till annan information från riksdag 
och regering, eller till mål som universitetet självt 
uppställt. Gemensamt för dessa avsnitt är att de 
inleds med att citera aktuellt återrapporteringskrav, 
lag eller bestämmelse, alternativt den information 
som avsnittet kan hänvisas till. 

Redovisningen av jämförelsetal har i vissa fall gjorts 
för fyra föregående år utöver redovisningsåret 2017, 
trots att endast två jämförelseår formellt behöver 
redovisas. 

Årsredovisningen har sammanställts med bidrag 
från många delar av universitetet, och uppgifter om 
volym, ekonomi och utveckling har hämtats främst 
från universitetets beslutstödssystem Fokus samt 
från ekonomisystemet Raindance. Uppgifter om 
måluppfyllelse och viktiga aktiviteter har hämtats 
ifrån beslut, rapporter etc. Uppgifter om studenter, 
forskarstuderande och personal har hämtats från 
Fokus, som är universitetets system för automatise-
rad uppföljning och som hämtar data från universi-
tetets stora administrativa källsystem Ladok, 
Primula och Raindance.  

Viss utbildningsdata från Ladok som är av icke-
ekonomisk karaktär låses inte i de särskilda 
årsredovisningstabeller som finns. Eftersom Ladok-
systemet i grunden är ett levande system innebär 
detta att det kan ha skett datatransaktioner som 
skapar skillnader i historiska data jämfört med vad 
som rapporterats i tidigare årsredovisningar. Detta 

gäller bland annat data angående doktorander. Viss 
efterrapportering av historiska data sker även när 
det gäller personaluppgifter i Primula. För att 
redovisningen ska vara så rättvisande och enhetlig 
som möjligt, men även i syfte att få en ökad 
jämförbarhet med övriga nationella universitet, har 
därför historiska data gällande både personal och 
utbildning i viss mån uppdaterats.  

För att underlätta läsbarheten har ekonomiska tal 
och sifferuppgifter, i både texter och tabeller, i 
många fall avrundats. 

Verksamheten 

Umeå universitet bedriver utbildning och forskning 
inom ramen för fyra fakulteter: humanistisk, 
samhällsvetenskaplig, medicinsk samt teknisk-
naturvetenskaplig fakultet. Lärarhögskolan vid 
Umeå universitet ska samordna, utveckla och 
kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsve-
tenskap vid Umeå universitet. 

Universitetet har ett brett utbildningsutbud inom 
flertalet utbildningsområden, vilka omfattar såväl 
yrkesexamina och generella examina inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 
licentiat- och doktorsexamina inom utbildning på 
forskarnivå.  

Forskningsverksamheten inom fakulteterna är 
betydande, med såväl stor bredd som spetsområden 
med mycket hög nationell eller internationell 
kvalitet. Universitetet har under året rönt flera 
framgångar inom forskningen.  

Universitetet har ett rikt samarbete med det 
omgivande samhället, vilket inom utbildning på 
grundnivå bland annat kommer till uttryck genom 
att studenter har praktik i arbetslivet samt genomför 
examensarbeten i samarbete med andra 
organisationer, som företag, kommuner, landsting 
etc. Inom forskningen sker samverkan genom 
projekt i samarbete med näringslivet och andra 
organisationer. Universitetet bedriver vidare upp-
dragsforskning och uppdragsutbildning.  
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Personal  

Det totala antalet årsarbetare vid Umeå universitet 
var 3 564 i oktober 2017, en minskning med 124 års-
arbetare (─3 procent) jämfört med 2016. Det totala 
antalet anställda personer uppgick 2017 till 4 051. 
År 2017 fortsätter antalet lektorer liksom tidigare år 
att öka, medan antalet adjunkter fortsätter att 
minska, i enlighet med universitetets strategi att öka 
andelen disputerade lärare. Antalet professorer 
minskar 2017 jämfört med föregående år.  

Diagrammet nedan visar hur antalet årsarbetare har 
förändrats totalt de senaste åren och hur många av 
dessa som var kvinnor respektive män. 

Diagram 1: Antal årsarbetare 2013–2017.  

Fördelningen av antalet årsarbetare mellan olika 
typer av befattningar samt mellan kvinnor och män 
inom olika kategorier av befattningar framgår på 
annan plats i årsredovisningen (avsnittet 
Jämställdhet och likabehandling). 

Ekonomisk överblick  

Årets kapitalförändring 
Årets resultat, inklusive andelar i dotterbolag som 
avser 2017 års resultat, uppgår till ett överskott om 
102 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av 
de totala kostnaderna 2017. Umeå universitetet har 
2013–2016 redovisat ekonomiska underskott.  

Universitetsstyrelsen beslutade redan 2013 att 
anpassning till en lägre kostnadsnivå skulle ske 
planerat fr.o.m. 2014, och i oktober 2015 beslutade 
rektor om flera åtgärder i syfte att ytterligare säkra 
ekonomistyrningen inom universitetet samt 
därigenom anpassa kostnaderna till den lägre nivån. 
Av dokumentet Budget Umeå universitet år 2017, 
inkl. ekonomisk plan 2018─2019 framgår att det 
ekonomiska resultatet för universitetet planerades 
vara 0 miljoner kronor 2017. Resultatet för 2017 är 
väsentligt högre.  

Umeå universitets intäkter har under perioden 
2013–2017 ökat med 8 procent, och kostnaderna 
har under samma period ökat med 3 procent. År 
2017 har intäkterna ökat med 66 miljoner kronor 
(+2 procent), medan kostnaderna har minskat med 
41 miljoner kronor (─1 procent).  

Årets kapitalförändring är +102 miljoner kronor, 
vilket är 8 miljoner kronor högre än den prognos 
som lämnades i delårsrapporten per den 30 juni 
2017 (+94 miljoner kronor).  

I raden Resultat från andelar i hel- och delägda 
företag i tabell 1 redovisas 2017 års preliminära och 
oreviderade ekonomiska resultat för Umeå 
universitet Holding AB, där resultatet var +465 
tusen kronor. Se även noterna 18 och 25 i den 
finansiella redovisningen. 

Diagram 2: Kapitalförändring 2013–2017, miljoner kronor. 
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Kapitalförändring per verksamhetsgren 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
redovisar ett överskott med 41 miljoner kronor. 
Detta överskott motsvarar 2 procent av kostnaderna 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Överskottet finns främst inom anslagsfinansierad 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 
redovisar ett ekonomiskt utfall med +29 miljoner 
kronor, medan det ekonomiska utfallet på 
uppdragsutbildning är ett överskott med 12 miljoner 
kronor. Samtliga fakulteter liksom Lärarhögskolan 
redovisar överskott inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå.  

Ladokkonsortiet redovisar ett underskott med 
4 miljoner kronor 2017, som fördelas både på 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
respektive på forskning och utbildning på 
forskarnivå. Detta underskott finansieras genom 
tidigare ackumulerat överskott. 

Inom forskning och utbildning på forskarnivå 
redovisas ett överskott med totalt 61 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av årets 
kostnader. Överskottet finns inom anslagsfinan-
sierad forskning och bland annat inom medicinsk 
fakultet, humanistisk fakultet och teknisk-
naturvetenskaplig fakultet.  

Diagram 3: Kapitalförändring per verksamhetsgren 2017, 
miljoner kronor. 

Finansiering 
Intäkterna av anslag ökar 2017 (+73 miljoner kronor 
eller +3 procent) beroende på indexökning samt 
ökat anslag inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar minskar 2017 jämfört med 2016 
(−12 miljoner kronor). Minskningen beror på att 
Ladokkonsortiet från och med 2017 internfakture-
ras för utvecklingskostnaderna avseende det 
studieadministrativa systemet (−50 miljoner 
kronor). Bidragsintäkterna har ökat med 5 miljoner 
kronor 2017 (+0,6 procent) jämfört med 2016. 

Diagram 4: Finansiering uppdelad på olika intäktsgrupper  
2013–2017, procent. 

Resursförbrukning 
De totala personalkostnaderna minskar med 
6 miljoner kronor (─0,2 procent) 2017 jämfört med 
2016. Lokalkostnaderna ökar med 10 miljoner 
kronor (+2 procent) under samma period. De 
främsta orsakerna till ökningen av lokalkostnader är 
stigande konsumentprisindex och elpris samt 
genomförda ombyggnationer av Säkerhetshuset och 
Restauranghögskolan. Driftkostnaderna minskar 
med 67 miljoner kronor (─7 procent) 2017. Den nya 
rutinen när Ladokkonsortiet internfaktureras från 
och med 2017 innebär att driftkostnaderna minskar 
med 58 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Kostnaderna för avskrivningar ökar med 
22 miljoner kronor (+12 procent) 2017 på grund av 
ökade investeringar, bland annat avseende HPC2Ns 
nya superdator Kebnekajse samt Ladok3-projektet. 

Diagram 5: Resursförbrukningen uppdelad på olika kostnads-
grupper 2013–2017, procent. 
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Balansräkning 
Universitetets tillgångar respektive eget kapital och skulder har ökat med 59 miljoner kronor 2017 och 
uppgår 2017-12-31 till totalt 2 544 miljoner kronor. Ökningen avser främst behållning räntekonto i Riks-
gäldskontoret.   

Oförbrukade bidrag uppgår till 851 miljoner kronor, vilket är en minskning med 6 miljoner kronor jämfört 
med 2016. Myndighetskapitalet ökar till totalt 612 miljoner kronor vid årets slut. 

Resultaträkning 
Nedan ges en sammanställning av universitetets intäkter och kostnader, samt årets kapitalförändring 2017 
jämfört med 2013–2016. 

Tabell 1: Resultaträkning Umeå universitet totalt 2013–2017, miljoner kronor. 
Ekonomisk sammanfattning,  
Umeå universitet totalt  2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter      
Anslag 2 511 2 586 2 637 2 676 2 749 
Avgifter, ersättningar 560 601 607 615 603 
Bidrag 884 938 911 927 933 
Finansiella intäkter 15 7 2 3 3 
Summa intäkter  3 970 4 132 4 158 4 221 4 288 
Kostnader         
Personal 2 512 2 534 2 621 2 618 2 611 
Lokaler 397 402 402 408 418 
Övrig drift 1 016 1 028 1 020 1 004 938 
Finansiella kostnader 5 4 4 8 8 
Avskrivningar 148 171 168 189 211 
Summa kostnader  4 078 4 138 4 216 4 227 4 186 
      

Verksamhetsutfall ‒109 ‒7 ‒59 ‒6 +102 
Resultat från andelar i hel- och delägda företag  0  ‒1  0 0 0 
Årets kapitalförändring ‒109 ‒8 ‒59 ─6 +102 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Inledning 

Vid Umeå universitet bedrivs utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsom-
rådena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, 
naturvetenskap, teknik, vård, odontologi, medicin, 
undervisning, verksamhetsförlagd utbildning, 
design, konst, musik, idrott samt övrigt. 

Prioritering av utbildningsutbudet har fortsatt vara 
en viktig fråga under året. Då takbeloppet för 
avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer 
nyttjas mer än maximalt, har universitetet i flera år 
arbetat med att anpassa utbildningsvolymen till 
anvisad nivå. Hittills har utbildningsprogram 
prioriterats framför fristående kurser. Samtidigt är 
det angeläget att universitetet behåller bredden i 
utbildningsutbudet och utvecklar program på 
avancerad nivå med stark forskningsanknytning och 
internationell prägel. 

Universitetet är ett brett lärosäte med ett stort 
utbildningsutbud som under 2017 omfattar 206 
utbildningsprogram och 1 427 fristående kurser. 
Under året har nio nya utbildningsprogram inrättats 
och flera program har reviderats för att förbättra 
kvaliteten och utveckla lärandeformer.  

Utbildningsvolymen mätt som helårsstudenter 
under året ökade cirka 3 procent jämfört med 
föregående år. Ökningen av helårsstudenter jämfört 
med 2016 kan huvudsakligen förklaras av en ökning 
inom fristående kurser, vilket bland annat inklude-
rar uppdrag från Socialstyrelsen. Ökningen beror 
även på de särskilda satsningar på vissa utbildnings-
program som regeringen beslutat om de senaste 
åren och som universitetet arbetar med att införa.  

Prestationsgraden minskar för andra året i rad och 
uppgår 2017 till 83 procent. Minskningen kan delvis 
förklaras av en ökning inom fristående kurser där 
prestationsgraden generellt är lägre än inom 
utbildningsprogram.

Tabell 2: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå kalenderåren 2008–2017 (alla kurstyper, 
d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Prestationsgraden uttryckt i procent = HPR/HST x 100. 

  Helårsstudenter Helårsprestationer  

År Registrerade Totalt Varav Totalt Varav Prestations- 

  individer   
Utbildnings-

program 

Fristående 

kurser 
  

Utbildnings-

program 

Fristående 

kurser 
grad 

2008 28 032 16 117 10 882 5 235 13 568 10 081 3 488 84 % 

2009 32 259 17 498 11 401 6 097 14 049 10 111 3 938 80 % 

2010 35 433 17 914 11 506 6 407 14 552 10 580 3 972 81 % 

2011 34 842 17 742 11 694 6 048 14 281 10 409 3 872 80 % 

2012 32 955 17 144 11 712 5 432 14 184 10 620 3 564 83 % 

2013 31 251 16 915 11 995 4 920 14 379 11 004 3 375 85 % 

2014 30 253 16 854 12 392 4 462 14 138 11 201 2 936 84 % 

2015 29 851 16 726 12 510 4 216 14 371 11 616 2 755 86 % 

2016 31 023 16 762 12 477 4 286 14 158 11 457 2 701 84 % 

2017 33 001 17 279 12 581 4 699 14 340 11 480 2 860 83 % 
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Diagram 6: Antal registrerade studenter i utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå per år och kön 2008–2017. 

Könsfördelningen för studentpopulationen inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå är i 
stort sett oförändrad från 2016. Andelen kvinnor 
ökar marginellt till 62 procent samtidigt som 
andelen män minskar till 38 procent. 

Diagram 7: Antal högskolenybörjare 2008–2017. 

Antalet nybörjare ökar med 1 437 individer jämfört 
med föregående år. Det motsvarar en ökning om 
cirka 12 procent jämfört med föregående år. 

Vid universitetets fakulteter och Lärarhögskolan 
pågår kontinuerligt ett arbete med att anpassa 
utbildningsutbudet för både in- och utresande 
studenter. Bland annat innebär arbetet att inrätta så 
kallade mobilitetsfönster inom utbildningsprogram 
samt att erbjuda kurser på engelska. Arbetet med att 
se över befintliga utbytesavtal samt inrätta nya 
samarbeten pågår aktivt för att möta såväl 
studenternas som personalens efterfrågan på 
internationella perspektiv.  

I enkäten International Student Barometer, som 
genomfördes under 2016 av inresande internatio-
nella studenter och som redovisades under året, fick 
universitetet återigen toppbetyg. I flertalet av 
enkätens kategorier är universitetet bäst i Sverige. 

Studenterna är särskilt nöjda med kategorin sociala 
aktiviteter. 

Designhögskolan har återigen rankats som världens 
bästa designutbildning inom produktdesign. I 
rankningen Red Dot Ranking är det femte året i rad 
som lärosätet placerar sig högst upp. Vidare intar 
designutbildningen för andra året i rad 
förstaplatsen på iF Design Ranking. 

Universitetet har ett kvalitetssystem för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå. Kvalitetssystemet 
skapar förutsättningar för en målinriktad, 
systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling. Under året har universitetet 
deltagit i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 
pilotutvärdering av lärosätets kvalitetssäkringsar-
bete tillsammans med tre andra lärosäten. 
Universitetet deltog även i en pilotutvärdering av 
grundlärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshem och i UKÄs utvärdering av arbetet med 
hållbar utveckling i utbildning. 

Delmål inom Utbildning för gränslös kun-
skap  
I verksamhetsplanen för universitetet avseende 
2017 har nio delmål definierats inom utbildnings-
verksamheten utifrån Umeå universitet 2020 – 
Vision och mål. Delmålens formuleringar varierar 
något mellan fakulteterna och Lärarhögskolan, men 
ansluter till den övergripande visionen och de 
universitetsgemensamma delmålen. 

Andelen helårsstudenter inom utbildning på 
avancerad nivå har under året ökat till 21,3 procent 
från 21,0 procent 2016. Ökningen är i linje med den 
långsiktiga trend som har gällt sedan 2013 och i 
enlighet med målen i visionen.  

Antalet utfärdade examina är i stort sett oförändrat 
de senaste åren. Den övergripande trenden de 
senaste åren är att generella examina minskar 
samtidigt som yrkesexamina ökar. 

Universitetet har under året utsett sju lärare som 
meriterade och excellenta enligt universitetets 
pedagogiska meriteringsmodell. Sedan systemet 
infördes för fyra år sedan har totalt 141 lärare inpla-
cerats som meriterade eller excellenta lärare enligt 
modellen. Det universitetsgemensamma delmålet 
att en modell ska utvecklas för hur 
samverkansinslag kan integreras i kurser och 
utbildningsprogram har uppfyllts under året.  



 

10                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2017  

Ekonomisk översikt

Tabell 3: Resultaträkning 2015–2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning, tkr. 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå,  
exkl. uppdragsutbildning  2015 2016 2017 

Intäkter     
Anslag 1 432 892 1 454 382 1 499 900 
Avgifter och andra ersättningar  154 934 154 597 157 318 
Bidrag 29 822 23 929 25 137 
Finansiella intäkter 954 1 755 2 639 
Summa intäkter 1 618 603 1 634 664 1 684 994 
     
Kostnader    
Personal 996 408 1 000 436 1 050 339 
Lokaler 210 490 217 642 227 393 
Övriga driftkostnader 377 429 357 991 311 383 
Finansiella kostnader 1 593 2 888 3 715 
Avskrivningar  45 592 50 226 62 977 
Summa kostnader 1 631 512 1 629 184 1 655 807 
     
Transfereringar    
Erhållna medel 16 410 15 977 22 863 
Lämnade bidrag ‒16 410 ─15 977 ─22 863 
Summa 0 0 0 
Årets kapitalförändring ‒12 909 5 480 29 187 

År 2017 har intäkterna inom grundutbildnings-
verksamheten ökat med totalt 3 procent, motsva-
rande 50 miljoner kronor, i förhållande till 2016. 
Det är främst intäkter av anslag som står för 
ökningen, vilka ökat med just 3 procent. 
Anslagsintäkternas del av totala intäkter ligger kvar 
på 89 procent 2017 (2016: 89 procent). Samtliga 
resterande intäktsslag har även ökat 2017, men då 
dessa är relativt små i förhållande till 
anslagsintäkterna medför inte förändringarna 
någon större påverkan på de totala intäkterna. 

Även kostnadssidan ökar 2017, om än i mindre 
omfattning än intäktssidan. Totala kostnader ökar 
med 1,6 procent, motsvarande 27 miljoner kronor. 
Personalkostnaderna utgör likt tidigare år den 
största andelen av totala kostnader med 63 procent 
(2016: 61 procent), och här återfinns en ökning med 
5 procent i faktiska kostnader 2017 (+50 miljoner 
kronor). Denna ökning beror delvis på löneökningar 
2017 och delvis på att fördelningsnyckeln mellan 
verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå respektive forskning och utbildning 
på forskarnivå justerats något 2017. Lokalkostnader 
ökar 2017 med 4,5 procent och avskrivningskostna-
derna ökar med 25 procent. Driftkostnaderna har 
däremot en motsatt utveckling och minskar 2017 
med 13 procent (─47 miljoner kronor). 

Denna minskning förklaras till stor del av att Ladok-
konsortiet från och med 2017 internfaktureras. 
Tidigare år har universitetets IT-stöd och systemut-
vecklingsenhet (ITS) fakturerat Universitets- och 
högskolerådet (UHR) och UHR har i sin tur 
fakturerat konsortiet. Den nya faktureringsrutinen 
medför att både avgiftsintäkter och driftkostnader 
minskar. Inom verksamheten för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå får detta en effekt på 
minskade driftkostnader med 29 miljoner kronor. 

Sammantaget ger detta ett överskott inom grundut-
bildningsverksamheten på 29 miljoner kronor som 
till största del förklaras av minskade driftkostnader. 

Diagram 8: Intäkts- och kostnadsutveckling 2013–2017 
avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. 
uppdragsutbildning, miljoner kronor. 

  



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2017                                                                                     11 

Uppdragsutbildning 
Inom uppdragsutbildning har intäkterna totalt sett 
ökat med 46 miljoner kronor 2017, en ökning mot-
svarande 52 procent från 2016. Även totala kostna-
der har ökat 2017 motsvarande 25 miljoner kronor 
(+25 procent). Det är främst driftkostnader som står 
för ökningen, vilka ökat med 20 miljoner kronor 
(+40 procent). Både de ökade intäkterna och kost-
naderna hänger samman med utvecklingen av antal 
helårsstudenter inom uppdragsutbildning, vilka 
ökat med 44 procent 2017. Uppdragsutbildningen 
kommenteras ytterligare i avsnittet Uppdragsut-
bildning. 

Tabell 4: Resultaträkning 2015–2017 för uppdragsutbildning, 
tkr. 

  2015 2016 2017 

Intäkter    
Anslag 0 0 0 
Avgifter 88 361 89 030 135 239 
Bidrag 0 0 0 
Finansiella intäkter 6 5 24 
Summa intäkter 88 367 89 034 135 263 
Kostnader    
Personal 35 455 43 572 46 061 
Lokaler 4 358 4 502 6 269 
Övriga driftkostnader 49 778 50 142 70 024 
Finansiella kostnader 37 35 7 
Avskrivningar  220 379 1 327 
Summa kostnader 89 848 98 630 123 688 

Årets kapitalförändring ‒1 481 ─9 596 11 574 

 
Polisutbildningen är fortsatt universitetets största 
uppdragsutbildning och står 2017 för 47 procent 
(63 miljoner kronor) av totala avgiftsintäkter inom 
uppdragsutbildningen (2016: 51 procent, 46 miljo-
ner kronor).  

Utbildningsuppdraget 

Takbeloppet 
År 2017 registrerades totalt 16 232 helårsstudenter 
(HST) som avräknats mot universitetets takbelopp 
(2016: 15 936, 2015: 15 873). Ökningen 2017  
(+296 HST, +1,9 procent) ligger främst inom 
utbildningsområdet samhällsvetenskap (+116 HST, 
+3 procent) samt utbildningsområdet teknik  
(+105 HST, +5 procent). Inom de konstnärliga 
utbildningsområdena design, konst och musik finns 
maximalt antal helårsstudenter som universitetet 
får avräkna. Överskjutande helårsstudenter har av-
räknats mot utbildningsområdet teknik. 

Ökningen 2017 är planerad och beror delvis på att 
universitetet har erhållit medel från regeringen för 
fler utbildningsplatser inom vissa utbildningar. 
Utöver studenter finansierade inom utbild-
ningsanslaget finns 2017 totalt 1 036 helårsstuden-
ter som finansieras genom särskilda statliga medel 
eller uppdragsmedel (2016: 826, 2015: 853). De 
studerande och deras prestationer inom takbeloppet 
fördelar sig på utbildningsområden enligt tabell 5.  

Ersättningen överstiger takbeloppet med 2,1 miljo-
ner kronor 2017 (2016: +7,0 miljoner kronor, 2015: 
+37,3 miljoner kronor), vilket motsvarar 0,2 pro-
cent av takbeloppet. Utvecklingen 2017 är helt i linje 
med universitetets strategi att minska över-
produktionen.    

Universitetet hade en ackumulerad överproduktion 
motsvarande 123,5 miljoner kronor vid ingången av 
2017. Vid utgången av 2017 har universitetet  
125,6 miljoner kronor i överproduktion som får spa-
ras till kommande budgetår för att då berättiga till 
ersättning de år universitetet underskrider takbe-
loppet. Jämfört med den prognos som universitetet 
inlämnat i oktober till Utbildningsdepartementet är 
avvikelsen ─17,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 
─1,3 procent i relation till takbeloppet. 

Tabell 5: Takbelopp 2017, tkr. 

Utbildningsområde Antal Antal  Ersättning 

  HST HPR (tkr) 
Humaniora     1 976 1 234 87 030 
Juridik 402 376 20 262 
Samhällsvetenskap 4 246 3 421 202 722 
Naturvetenskap 2 157 1 703 191 827 
Teknik 1 903 1 532 170 549 
Vård 2 223 2 096 229 191 
Odontologi 291 276 28 758 
Medicin 1 629 1 535 221 718 
Undervisning 419 418 32 634 
Verksamhetsförlagd ut-
bildning 178 143 17 077 

Övrigt 330 252 22 936 
Design 310 289 73 518 
Konst 74 74 22 692 
Musik 10 10 2 130 
Idrott 85 83 13 607 
Summa 16 232 13 443 1 336 652 
Ersättning för helårsprestationer från dec 2016 2 268 
Summa utfall    1 338 920  
Takbelopp 2017   1 336 777 
Differens till takbelopp 
(Takbelopp ─ Summa utfall)     ‒2 143 

Ingående överproduktion (2017-01-01) ‒123 472 

Utgående överproduktion (2017-12-31) ‒125 615 
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Följande diagram redovisar utfallet i miljoner 
kronor under 2013–2017 i förhållande till det av 
regeringen tilldelade takbeloppet. 

Diagram 9: Intäkter grundutbildningsanslag samt takbelopp 
2013–2017, miljoner kronor. 

Antalet avlagda examina 
År 2017 utfärdades 4 564 examina inom grundut-
bildningen vid Umeå universitet, vilket är 
11 examina fler än under 2016. Av det totala antalet 
examina har 3 060 utfärdats till kvinnor, vilket 
motsvarar 67 procent, och 1 504 (33 procent) har 
utfärdats till män (2016: 66 procent kvinnor, 
34 procent män). Antalet utfärdade examina till 
kvinnor ökar med 2 procent medan antalet utfärda-
de examina till män minskar med 3 procent jämfört 
med 2016. Antalet utfärdade yrkesexamina ökar 
med 77 examina jämfört med 2016 vilket motsvarar 
en ökning med 3,6 procent. Antalet utfärdade 
generella examina minskar med 35 examina jämfört 
med 2016 (−1,6 procent). Antalet konstnärliga 
examina minskar med 15 examina jämfört med 2016 
(−9,5 procent). 

Tabell 6: Antal examina per examenskategori 2013–2017 
fördelade på kön.  

Examenskategori 2013 2014 2015 2016 2017 

Generella examina 1 995 2 266 2 426 2 223 2 188 

kvinnor/män (%) 62/38 67/33 66/34 66/34 67/33 

Konstnärliga examina 130 106 112 158 143 

kvinnor/män (%) 50/50 52/48 53/47 53/47 53/47 

Yrkesexamina 2 149 2 018 2 282 2 148 2 225 

kvinnor/män (%) 70/30 70/30 68/32 67/33 68/32 

Övriga examina 16 20 19 24 8 

kvinnor/män (%) 56/44 55/45 68/32 58/42 62/38 

Totalt 4 290 4 410 4 839 4 553 4 564 

Utbildningsutbud 

Regleringsbrev 2017 
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska 
svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarkna-
dens behov. Universitet och högskolor ska i årsredovis-
ningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och 
behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbild-
ningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avväg-
ningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program 
och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav 
samt fördelningen mellan campus och distansutbildning 
ska redovisas. Prioriteringar och förändringar som rör ut-
bildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- 
och förskollärarutbildningar ska särskilt kommenteras. 
Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet 
möter det omgivande samhällets behov av utbildning. 

Övergripande angående universitetets prio-
riteringar och hur universitetet möter det 
omgivande samhällets behov av utbildning 
Umeå universitet är ett bredduniversitet där bedöm-
ningar och analyser rörande utbildningsutbudet i 
stor utsträckning görs av berörda fakulteter, pro-
gramråd och institutioner. Övergripande diskuss-
ioner sker inom universitetets Utbildningsstrate-
giska råd samt i återkommande dialoger mellan uni-
versitets- och fakultetsledningar. Universitetets 
kvalitetssystem innehåller bland annat ett antal ak-
tiviteter rörande utvärdering och förändring av ut-
bildningsutbudet, bland annat Handläggningsord-
ning för att inrätta, revidera, ställa in eller av-
veckla program och kurser samt för att inrätta el-
ler avveckla huvudområden. Inför inrättande av 
nya utbildningsprogram krävs enligt handlägg-
ningsordningen en bedömning av studenternas ef-
terfrågan, en analys av utbildningens innehåll och 
inriktning i relation till arbetsmarknadens behov, en 
bedömning av arbetsmarknaden för studenterna ef-
ter genomgången utbildning samt redovisning av 
eventuella diskussioner som förts med avnämare. 
Universitets-, fakultets- och institutionsledningar 
för också regelbundna dialoger med kommuner, 
landsting och andra parter. Umeå universitet har in-
gått strategiska partnerskap med Volvo lastvagnar i 
Umeå samt, i januari 2018, med Umeå kommun. 
Även extern representation i fakultetsnämnder och 
programråd och andra former av samverkansinslag 
i universitetets utbildningar bidrar till att det omgi-
vande samhällets behov vägs in i utbildningsplane-
ringen. 

I universitetets visionsprogram och verksamhets-
plan prioriteras utbildningar på avancerad nivå, ut-
bildningar med stark forskningsanknytning samt 
utbildningar med hög grad av internationalisering 
och samverkan. Dessa prioriteringar kommer även 
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till uttryck i den interna modellen för fördelning av 
grundutbildningsramar mellan fakulteterna.  

Eftersom universitetet överskridit takbeloppet för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå har en 
övergripande prioritering under flera år varit att 
minska den totala utbildningsvolymen. Eftersom 
överproduktionen i förhållande till takbeloppet var 
försumbar för 2017 (se avsnittet Utbildningsupp-
draget) kommer målet att begränsa antalet 
helårsstudenter troligen att justeras i nästa 
verksamhetsplan.  

Under 2017 har arbete pågått för att utveckla de 
kompletteringsutbildningar för psykologer, socio-
nomer och läkare med examen från länder utanför 
EU/EES som universitetet fått i uppdrag från rege-
ringen att genomföra. Dessa kommer att startas un-
der 2018. Sedan tidigare har universitetet ett upp-
drag att genomföra sådan kompletteringsutbildning 
för lärare (se avsnittet Integrationssatsningar). 

Fördelningen mellan program och kurser 
samt mellan campus och distans 
I anpassningen av utbildningsutbudet till takbelop-
pet har programutbildningar prioriterats, vilket 
medfört att andelen helårsstudenter på program 
ökade under flera år, från 64 procent 2010 till 
75 procent 2015. De senaste två åren har antalet och 
andelen helårsstudenter på fristående kurs åter ökat 
något. Antalet helårsstudenter på fristående kurs 
ökade med drygt 400 mellan 2016 och 2017. En 
knapp fjärdedel av denna ökning beror på ett upp-
drag från Socialstyrelsen att anordna kurs i svenska 
författningar som uppdragsutbildning. I följande ta-
bell framgår andelen helårsstudenter som studerat 
på program respektive fristående kurs de senaste 
fem åren.  

Tabell 7: Andel helårsstudenter (HST) studerande på program 
respektive fristående kurs 2013–2017. 

Andel HST 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt      
Program (%) 71 74 75 74 73 

Fristående kurs (%) 29 26 25 26 27 

Kvinnor      
Program (%) 70 73 74 74 72 

Fristående kurs (%) 30 27 26 26 28 

Män      
Program (%) 72 74 76 75 74 

Fristående kurs (%) 28 26 24 25 26 

 

Utvecklingen av fördelningen mellan campusför-
lagda utbildningar och olika former av distansut-
bildningar följer samma mönster som fördelningen 
mellan program och kurs. Andelen distansutbild-
ning var som högst 2010 med drygt 27 procent, och 
föll till knappt 21 procent till 2015 som ett led i 
minskningen av utbildningsvolymen. Distansutbild-
ning är en viktig del av Umeå universitets regionala 
ansvarstagande, t.ex. inom skolans och hälso- och 
sjukvårdens område, men även nationellt med nät-
burna utbildningsprogram som lockar studenter 
från hela landet. Av Universitetskanslersämbetets 
rapport Distansutbildning i svensk högskola (Rap-
port 2017:12) framgår att Umeå universitet har det 
tredje största distansutbudet av svenska lärosäten. 
Som framgår av tabellen nedan ökade andelen 
helårsstudenter på distansutbildningar från 22 till 
24 procent mellan 2016 och 2017. År 2017 studerade 
28 procent av kvinnliga helårsstudenter på distans, 
medan bara 19 procent av manliga helårsstudenter 
gjorde det. Att kvinnor studerar på distans i högre 
grad än män är ett nationellt mönster.  

Tabell 8: Andel helårsstudenter (HST) studerande på campus 
respektive distans 2013–2017. 

Andel HST 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt      
Campus (%) 77 79 79 78 76 

Distans (%) 23 21 21 22 24 

Kvinnor      
Campus (%) 73 75 75 74 72 

Distans (%) 27 25 25 26 28 

Män      
Campus (%) 83 84 85 84 81 

Distans (%) 17 16 15 16 19 

Utbildningar inom hälso- och sjukvårdsom-
rådet 
Vårdens behov av utbildad personal är stort, och 
Umeå universitet arbetar för att möta det i dialog 
med hälso- och sjukvårdens aktörer. Universitetet 
startade 2013 en successiv utbyggnad av sjukskö-
terskeutbildningen, som numera bedrivs på fyra 
studieorter i Norra sjukvårdsregionen – som cam-
pusutbildning i Umeå och som distansutbildning i 
Skellefteå, Lycksele och Örnsköldsvik. Läkarutbild-
ningen vid Umeå universitet bedrivs sedan 2011 på 
fyra studieorter, där de kliniska delarna av program-
met förutom Umeå genomgås vid de tre länssjukhu-
sen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Umeå 
universitet arbetar med att öka utbildningsplatserna 
inom tandläkarutbildning i enlighet med budget-
propositionen för 2017 samt avseende barnmorskor 
och specialistsjuksköterskor enligt regeringens be-
slut inför budgetåren 2015─2016.  
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En kritisk faktor är tillgång och kvalitet på place-
ringar för den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Idag har berörda verksamheter ibland svårt att upp-
fylla volymavtal för mottagande av studenter på 
verksamhetsförlagd utbildning, särskilt på sjukskö-
terskeprogrammen. 

I dialog med landsting och kommuner ser Umeå 
universitet över möjligheten att skapa uppdragsut-
bildningar för att möta behovet av kompetensut-
veckling för de redan yrkesverksamma inom hälso-, 
sjuk- och tandvårdsområdet. 

För utvecklingen inom enskilda utbildningar, se av-
snitten Särskilda utbildningar, Utbyggnad av vissa 
utbildningar, Integrationssatsningar samt Sär-
skilda åtaganden. 

Lärar- och förskollärarutbildningar 
Vid Umeå universitet utbildas förskollärare, 
grundlärare (samtliga inriktningar), ämneslärare 
mot årskurs 7–9 och mot gymnasieskolan, 
yrkeslärare, speciallärare och specialpedagoger 
samt studie- och yrkesvägledare. Umeå universitet 
har dessutom ett särskilt nationellt uppdrag för 
ämneslärarutbildning i samiska och meänkieli. 
Umeå universitet har som mål att ha ett brett 
programutbud inom lärarutbildningsområdet med 
flera vägar till läraryrket och som nyttjar hela 
universitetets bredd. Ett brett utbud är en viktig del 
av Umeå universitets regionala ansvar. För att nå 
målet finns dock ett antal utmaningar, inte minst ett 
lågt söktryck till vissa utbildningar.  

Umeå universitet har också som mål att utveckla 
modeller för fortbildning och vidareutbildning av 
lärare som svarar mot det behov som finns i 
regionen och nationellt. Universitetets fristående 
kursutbud omfattar fortbildningskurser för lärare 
med tydlig relevans för skola och studie- och 
yrkesvägledning, programidentiska kurser och 
kurser som kompletterar en befintlig lärarexamen 
mot ytterligare ett verksamhetsområde samt 
handledarutbildningar för skolans lärare. Enligt de 
principer för fristående kurser inom lärarutbild-
ningen som togs fram under 2017 ska programiden-
tiska kurser inom bristområden prioriteras. Utbudet 
är i huvudsak distansbaserat, så att så många lärare 
som möjligt kan ta del av utbudet även om de 
befinner sig i yrkesverksamhet på en annan ort.  

Även flera programutbildningar ges på distans eller 
på andra studieorter för att möta studenternas 
behov och önskemål från kommuner och skolhu-
vudmän. Bland annat startar 2018 förskollärarut-
bildning med 30 platser förlagda till Örnsköldsvik. 
Specialpedagog- och speciallärarprogrammen går 
helt på distans, liksom yrkeslärarutbildningen och 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Andra utbildningar har både campusförlagda ut-
bildningar och distansalternativ. Lärarhögskolan 
ser för närvarande över utbildningsutbudet för att 
undersöka i vilken mån ytterligare utbildningar kan 
ges på distans. 

För utvecklingen inom enskilda utbildningar, se av-
snitten Särskilda utbildningar, Utbyggnad av vissa 
utbildningar, Lärar- och förskollärarutbildning, 
Lärarutbildning i minoritetsspråk, Integrations-
satsningar, Särskilda åtaganden samt Uppdrag 
nedan. 

Särskilda utbildningar 
Regleringsbrev 2017 
Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa 
uppgifter om antalet programnybörjare, antalet helårs-
studenter samt antalet examinerade de senaste tre åren 
på utbildningar som leder till följande examina: 
 

x barnmorskeexamen 
x civilingenjörsexamen 
x förskollärarexamen 
x grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1─3) 
x högskoleingenjörsexamen 
x ämneslärarexamen 
x ämneslärarexamen som avläggs efter komplet-

terande pedagogisk utbildning 
x läkarexamen 
x sjuksköterskeexamen 
x speciallärarexamen och specialpedagogexamen 
x specialistsjuksköterskeexamen 
x tandläkarexamen. 

 
Utvecklingen av antalet programnybörjare, antalet 
helårsstudenter samt antalet utfärdade examina 
under perioden 2015–2017 åskådliggörs i tabell 9 på 
nästa sida. 
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Tabell 9. Antal programnybörjare, helårsstudenter och utfärdade examina 2015–2017 för särskilda utbildningsprogram.

 Antal programnybörjare Antal helårsstudenter Antal examina 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Förskollärarexamen 126 117 86 275 311 288 36 53 75 
kvinnor/män (%) 82/18 87/13 91/9 86/14 86/14 87/13 86/14 87/13 93/7 

Grundlärarexamen med inriktn. mot arb. i 
förskoleklass och grundskolans åk 1─3 

59 46 51 155 177 188 18 25 25 

kvinnor/män (%) 89/11 84/16 89/11 92/8 92/8 92/8 94/6 100/0 88/12 
Ämneslärarexamen (exkl. KPU) 164 164 174 412 459 500 14 83 113 

kvinnor/män (%) 46/54 55/45 44/56 47/53 49/51 51/49 64/36 57/43 45/55 

Ämneslärarexamen som avläggs efter 
kompl. pedagogisk utbildning (KPU) 70 61 76 53 71 96 14 29 27 

kvinnor/män (%) 63/37 59/41 63/37 62/38 63/37 64/36 57/43 66/34 74/26 
Speciallärarexamen 59 31 93 73 68 71 50 51 48 

kvinnor/män (%) 88/12 100/0 95/5 93/7 91/9 96/4 98/2 94/6 90/10 
Specialpedagogexamen 37 40 36 58 53 52 43 36 35 

kvinnor/män (%) 95/5 95/5 97/3 97/3 98/2 95/5 98/2 97/3 100/0 
Civilingenjörsexamen 352 360 358 1 104 1 150 1 174 145 160 148 

kvinnor/män (%) 26/74 30/70 27/73 29/71 30/70 30/70 29/71 29/71 28/72 
Högskoleingenjörsexamen 151 167 130 347 336 320 113 86 106 

kvinnor/män (%) 16/84 17/83 11/89 17/83 16/84 16/84 19/81 21/79 17/83 
Barnmorskeexamen 27 22 26 33 29 31 20 21 16 

kvinnor/män (%) 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 
Läkarexamen 241 273 256 1 073 1 068 1 084 204 192 189 

kvinnor/män (%) 55/45 53/47 57/43 55/45 55/45 54/46 56/44 58/42 54/46 
Sjuksköterskeexamen 313 294 318 752 767 774 179 182 236 

kvinnor/män (%) 77/23 83/17 82/18 81/19 80/20 82/18 89/11 81/19 83/17 
Specialistsjuksköterskeexamen 182 190 157 185 165 157 137 133 157 

kvinnor/män (%) 80/20 81/19 80/20 81/19 84/16 82/18 85/15 78/22 85/15 
Tandläkarexamen 84 80 84 317 317 315 57 53 61 

kvinnor/män (%) 76/24 71/29 63/37 67/33 68/32 69/31 60/40 66/34 59/41 
 

Förskollärarexamen 
För att möta arbetsmarknadens behov av förskol-
lärare har intag gjorts både vår- och hösttermin se-
dan 2015. Söktrycket har tidigare varit bra, men 
antalet programnybörjare har minskat med 40 
studenter under perioden 2015–2017. Lärosätet har 
under 2017 förberett för att starta en decentrali-
serad utbildning i Örnsköldsvik våren 2018, bland 
annat för att nå nya grupper av studenter. Antal 
examina ökar och förväntas göra så de närmaste 
åren. 

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete 
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 
En liten ökning av programnybörjare till grundlä-
rarprogrammet med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1−3 kan 
noteras jämfört med föregående år, men lärosätet 
når fortfarande inte upp till beslutade planeringstal, 
och antalet programnybörjare är lägre 2017 jämfört 
med 2015. En utredning tillsattes 2017 för att 
undersöka möjligheterna att göra programmet mer 
flexibelt på distans som ett sätt att nå nya 
studentgrupper. 

Ämneslärarexamen (exkl. KPU) 
Antalet programnybörjare, helårsstudenter och exa-
mina har inom ämneslärarprogrammet ökat 2017 
jämfört med 2015. En förklaring till de två sist-
nämnda är att programmet startade i sin nuvarande 
form 2011 och inte varit fullt utbyggt förrän 2016. 
För att ytterligare stärka rekryteringen har ett nytt 
marknadsföringsmaterial utvecklats. Undantaget 
vissa inriktningar inom estetiska ämnen har 
universitetet haft nollintag sedan 2015 inom 
utbildningsprogrammet som leder till ämnes-
lärarexamen med inriktning mot arbete i grundsko-
lans årskurs 7−9. Därav omfattar lärosätets 
utbildning som leder till ämneslärarexamen inom 
ämneslärarprogrammen i huvudsak med inriktning 
mot gymnasieskolan 460 helårsstudenter av totalt 
500 helårsstudenter. 

Ämneslärarexamen via kompletterande pe-
dagogisk utbildning (KPU) 
Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds vid 
Umeå universitet inom programvarianter med 
inriktning mot grundskolans årskurs 7−9 och 
gymnasieskolan samt en särskild variant för 
personer med forskarexamen. Söktrycket är högt till 
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alla tre varianter, i synnerhet till varianten för de 
som har en forskarexamen som även medför ett 
särskilt utbildningsbidrag under utbildningens tolv 
månader. Antalet programnybörjare har ökat med 6 
studenter 2017 jämfört med 2015. En utredning 
påbörjades hösten 2017 i syfte att utreda hur 
utbudet inom kompletterande pedagogisk utbild-
ning vid Umeå universitet kan bli ännu mer 
strategiskt med avseende på framtida rekrytering. 

Speciallärarexamen 
Inför programstart 2016 noterades en minskning av 
antalet programnybörjare på speciallärarprogram-
met jämfört med 2015. Under 2017 ökade antalet 
programnybörjare igen beroende på att 58 
studenter påbörjade programmet inom ramen för 
Lärarlyftet under året. Totalt sett visar därför 
programmet en ökning med totalt 34 program-
nybörjare 2017 jämfört med 2015.  

Specialpedagogexamen 
Specialpedagogprogrammet är stabilt vad gäller 
antal programnybörjare och helårsstudenter. 

Gemensamt för förskollärar- och lärarutbild-
ningsprogram 
År 2017 är övervägande antal programnybörjare på 
förskollärar- och lärarprogrammen kvinnor, föru-
tom ämneslärarprogrammet där andelen män är 
högre än andelen kvinnor. 

Civil- respektive högskoleingengörsexamen 
Antalet programnybörjare på civilingenjörs-
utbildningen har varit relativt konstant kring 
350−360 studenter under de senaste åren. Denna 
nivå styrs dels av de ramar som finns, dels av det 
söktryck utbildningen har. År 2017 tog 148 studen-
ter examen, vilket är en liten nedgång från 2016. 
Antalet programnybörjare på högskoleingenjörs-
programmen har sjunkit från 167 för 2016 till 130 
under 2017. En minskad efterfrågan på 
utbildningen bland studenterna är den främsta 
anledningen till detta. Under 2017 utfärdades 106 
högskoleexamina, vilket är en ökning från 2016. 
Andelen kvinnor bland nybörjarna på 
ingenjörsutbildningarna har under de senaste tre 
åren varit mellan 26 och 30 procent för 
civilingenjörsprogrammen och 11 till 17 procent för 
högskoleingenjörsprogrammen. För civilingenjörs-
utbildningarna är andelen kvinnor stabil, samtidigt 
som den är avtagande för högskoleingenjörs-
programmen. 

Barnmorskeexamen 
Jämfört med 2015 minskade antalet programny-
börjare inom barnmorskeprogrammet 2017 med en 
student. Antalet utfärdade examina minskade 
relativt 2015 beroende på att färre studenter än 
planerat påbörjade utbildningen vårterminen 2016. 

Läkarexamen 
Läkarprogrammet befinner sig i en fas med ökande 
utbildningsvolym. Under 2017 uppgick antalet 
helårsstudenter till 1 084, vilket gjorde att 
universitetet klarade målet enligt regleringsbrevet 
om 1 082 helårsstudenter. Antagning till senare del 
av programmet samt ett ökat antal nybörjarplatser 
har kompenserat för den underproduktion som 
läkarprogrammet redovisade för 2016. Under 
höstterminen 2018 påbörjas en ny utbyggnad av 
läkarprogrammet med åtta helårsstudenter per 
termin. Antalet utfärdade läkarexamina var 189 
under 2017. Effekten av nu påbörjad utökning 
förväntas slå igenom med ökat antal examina först 
2023.  

Sjuksköterskeexamen 
Vart tredje år antas studenter till fyra studieorter 
istället för tre, vilket innebär att utökningen av 
programmet inte är linjär. Under perioden 2015 till 
2017 ökade antalet programnybörjare inom 
utbildningen med 5 studenter. Utökningen av 
programmet syns även i antal helårsstudenter och 
antal utfärdade examina som båda har ökat under 
perioden 2015–2017. 

Specialistsjuksköterskeexamen  
Antalet programnybörjare minskade 2017 jämfört 
med föregående år. Den huvudsakliga förklaringen 
är att det 2017 var färre programtillfällen jämfört 
med 2016. Rekryteringen är konjunkturkänslig och 
beror främst på bristen på sjuksköterskor, vilket 
påverkar möjligheter till tjänstledighet för studier. 
För att möta behovet av framförhållning kommer 
det framöver att vara möjligt att söka specia-
listsjuksköterske- och barnmorskeprogram i en 
tidigarelagd antagningsomgång. Inför höstterminen 
2018 innebär det att antagningsbesked kan lämnas 
redan i slutet av april. Antalet helårsstudenter 
minskade relaterat till det ovan beskrivna. Antalet 
examina ökade påtagligt, vilket hänger ihop med det 
ökade antalet programnybörjare 2016.  
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Tandläkarexamen 
Tandläkarprogrammet hade en budgetnivå på 342 
helårsstudenter och utfallet för 2017 uppgick till 315 
helårsstudenter. Att programmet inte når upp till 
målvärdet beror bland annat på tillgodoräknanden, 
avhopp för flytt till andra program eller 
utbildningsorter samt att vissa studenter inte har 
klarat satta krav och måste komplettera. Det pågår 
ett arbete med att åtgärda detta genom att 
kompensera med ett överintag till första terminen 
där det på 72 platser togs in 90 studenter januari 
2018. Vidare har det öppnats för antagning till 
senare delen av program från höstterminen 2018 
där studenter kommer att antas till termin fyra. 

Breddad rekrytering 

Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 5 §  
Högskolorna ska aktivt främja och bredda rekryteringen 
till högskolan. 

Breddad rekrytering och breddat deltagande är en 
kvalitets- och rättvisefråga som omfattar hela 
utbildningsprocessen. Det innebär att universitetet 
arbetar med insatser från övergången till 
universitetsstudier och vidare till övergången ut i 
arbetslivet. Ett av de under 2017 beslutade och för 
alla nivåer obligatoriska delmålen för åren 
2018─2020 adresserar detta: Med ökad kvalitet 
säkerställa högre genomströmning och brett 
deltagande. I Umeå universitets plan för 
jämställdhetsintegrering som rektor fastställde i 
juni 2017 ingår ett avsnitt om studieval och 
genomströmning inklusive mål och aktiviteter för 
att minska risken att reproducera ojämställdhet i 
utbildning. 

Ett sätt att främja och bredda rekryteringen är att 
tillhandahålla olika studieformer i tid och rum för 
att sänka trösklarna till högre utbildning. Umeå uni-
versitet har bland annat lokaliserat utbildningar till 
campus Skellefteå och campus Örnsköldsvik. 
Universitetet har också ett brett utbud av såväl 
kurser som program som ges på distans eller över 
internet. Andra exempel på insatser för breddad 
rekrytering är Lärarhögskolans vidareutbildning för 
både svenska och utländska lärare. Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet har under 2017 inlett en 
undersökning för att kartlägga och analysera 
orsakerna till den sneda könsfördelningen inom 
fakultetens IT-utbildningar. 

Förutom att tillhandahålla olika studieformer, 
genomför universitetet en rad aktiviteter som syftar 
till att främja och bredda rekryteringen, till exempel 
genom kontakter med grund- och gymnasieskolor. 
Umeå universitet har fortsatt utveckla sitt 
samarbete med lärcentrum. Hösten 2017 anordnade 
universitetet en informationsdag för personal vid 
kommunernas lärcentrum i den norra regionen. 
Samarbetet är viktigt för såväl kompetensutveckling 
som för att främja breddad rekrytering från 
regionens inlandskommuner. Att söka utbildning 
kan upplevas som en svår process. En satsning 
under 2017 var att erbjuda presumtiva studenter ett 
webbaserat antagningstest för att ge dem en snabb 
inblick i vilka utbildningar deras meritvärde och 
behörighet räcker till eller vad som eventuellt 
behöver kompletteras.  

Att ge alla studenter ett bra välkomnande och en bra 
upplevelse av det första studieåret är viktigt för att 
förhindra tidiga avhopp. Ett av Utbildningsstrate-
giska rådets temaseminarier under 2017 hade rubri-
ken Stanna kvar eller hoppa av – första studieårets 
avgörande betydelse med universitetslektor Staffan 
Andersson, Uppsala universitet, som inbjuden före-
läsare. Universitetet och studentkårerna samarbetar 
om ett bra universitetsgemensamt mottagande av 
nya studenter, exempelvis genom utbildning av 
mottagningsansvariga studenter. Institutionerna 
arbetar också mycket med mottagande och intro-
duktion, bland annat genom fadderverksamhet.  

Umeå universitet erbjuder en rad stödåtgärder 
under studietiden för att möjliggöra för alla studen-
ter att fullfölja sin utbildning med goda resultat. 
Universitetets studieverkstad erbjuder studenter 
handledning och undervisning i akademiskt 
skrivande på svenska och engelska, muntlig redovis-
ning, studieteknik samt informationssökning, 
referenshantering, källkritik och upphovsrätt. Den 
samlade studievägledningens uppdrag är bland 
annat att ”ge bästa möjliga förutsättningar för 
studenter med olika bakgrund att bedriva 
framgångsrika studier”. Arbetet inriktas på såväl 
förebyggande som uppföljande insatser under 
studentens väg genom universitetet. Studenthälsan 
arbetar förebyggande med bland annat 
stresshantering, livsstilsprofiler och stödsamtal. 
Utöver detta arbetar fakulteter och institutioner 
med stödåtgärder till studenter. 
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Kvalitetsförstärkning 

Regleringsbrev 2017 
Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbild-
ningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsve-
tenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbild-
ning som har redovisats i budgetpropositionen för 2016 
ska användas för kvalitetsförstärkande åtgärder. Medlen 
avsatta för humaniora, teologi, juridik och samhällsve-
tenskap ska i första hand användas för att öka andelen 
lärarledd tid på utbildningar inom dessa områden. Uni-
versitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa 
och analysera hur de höjda ersättningsbeloppen har bi-
dragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar. 

Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen för 
ovan angivna utbildningsområden har fördelats 
vidare från universitetsgemensam nivå till 
fakultetsnivå/motsvarande och vidare till berörda 
institutioner. Institutioner inom universitetet har 
mellan 2015 och 2017 haft ökade kostnader, bland 
annat utifrån löneökningar och ökade kostnader för 
lokalhyror. Det finns svårigheter i att exakt bedöma 
i vilken mån andelen lärarledd tid har ökat samt att 
härleda kvalitetsförbättrande åtgärder utifrån 
höjningen, bland annat på grund av att studenter på 
olika program och kurser samläser, att antalet 
studenter i kurser varierar mellan åren och att 
kursupplägg förändras mellan åren.  

I syfte att undersöka hur andelen lärarledd tid 
förändrades mellan 2016 och 2015 samt bedöma hur 
de höjda ersättningsbeloppen har bidragit till högre 
kvalitet, studerades ett urval av totalt 13 kurser inom 
utbildningsområdena humaniora, juridik, samhälls-
vetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. Urvalet av kurser omfattade olika 
ämnen, kurser på grundnivå respektive avancerad 
nivå samt kurser på campus respektive nät/distans. 
Eftersom urvalet av kurser är relativt litet i 
förhållande till universitetets totala kursutbud, kan 
resultaten av undersökningen inte generaliseras till 
att gälla för universitetets samlade kursutbud inom 
dessa utbildningsområden. År 2017 har totalt 24 
kurser granskats i syfte att få en bild av de höjda 
ersättningsbeloppens inverkan på kvalitet.  

I totalt 11 av dessa 13 valda kurser 2016 hade den 
lärarledda tiden per helårsstudent ökat jämfört med 
2015. Detta gällde samtliga utbildningsområden 
(humaniora, samhällsvetenskap, undervisning samt 
verksamhetsförlagd utbildning) sammanvägt för 
utvalda kurser. Per utbildningsområde varierade 
den positiva förändringen av lärarledd tid med 
mellan 3 och 47 procent.  

Nedan framgår hur de höjda ersättningsbeloppen 
bidragit till ökad kvalitet i dessa utvalda 13 kurser 
2016 respektive de 24 kurser som granskats 2017.  

x Mer lärartid har inneburit förstärkning i form av 
pedagogisk utveckling och mer individuell åter-
koppling till studenterna. Det senare avser bland 
annat. mer respons på skrivuppgifter, ökad tid 
för muntlig kommunikation samt individuell 
uppföljning av studenter som har svårt att klara 
kursupplägg.  

x Kursutveckling som syftar till samordningsvins-
ter har kunnat genomföras. Även annan kvali-
tetshöjande kursutveckling har kunnat genom-
föras, bland annat förstärkning av 
undervisningen genom ökat användande av 
digitala plattformar.   

x Resurser har använts till gästlärare från det 
omgivande samhället och berörda branscher.  

x Förstärkningen har inneburit att lärare har 
kunnat ägna mer tid åt lärarledd undervisning 
samt kurs- och momentsamordning.  

x Medel har använts för att skapa system för 
effektivare handledning vid uppsatsskrivande.  

x Ersättningen till kommuner för verksamhetsför-
lagd utbildning har kunnat höjas.  

x Medel har använts till lärares resor för att besöka 
studenter som genomför verksamhetsförlagd 
utbildning på annan ort.  

x Lärarledd tid inför verksamhetsförlagd utbild-
ning har utökats. Exempelvis har andelen 
undervisning som utförs av lektorer ökat 2017.  

x Befarade minskningar av bemanning i kurser har 
kunnat undvikas.  
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Bedömning av reell kompetens 

Regleringsbrev 2017 
Alla som har behov av att få sin reella kompetens be-
dömd för högskoleutbildning bör kunna erbjudas den 
möjligheten. Universitet och högskolor ska därför under 
perioden 2016─2018 utveckla sitt arbete med bedömning 
av reell kompetens. I årsredovisningen ska lärosätena 
redogöra för hur arbetet med bedömning av reell kom-
petens utvecklas. Redovisningen ska också innefatta hur 
lärosätet har bidragit till Universitets- och högskolerådets 
(UHR) arbete inom ramen för det nämnda uppdraget. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) samordnar 
från och med 2017 det nationella projektet för reell 
kompetens. Umeå universitet fick bifall på ansökan 
om medel för 2017 och deltar i delprojekten infor-
mation och IT-stöd samt riktlinjer, organisation och 
roller.   

Projektet vid Umeå universitet samarbetar med 
UHR i arbetet med att ta fram rekommendationer 
för information om reell kompetens för behörighet 
och tillgodoräknande riktade till presumtiva 
studenter och befintliga studenter. Antagningen vid 
universitetet signalerar ett ökat antal ansökningar 
efter att webbsidan om reell kompetens på 
Studentrekryteringswebben (SRW) skapats. 
Projektet har även skapat en webbsida riktad till 
anställda, för att personal lätt ska kunna hitta 
väsentlig information om reell kompetens.  

En rapport över arbetet 2016 med kartläggning och 
utbildning inom projektet har sammanställts under 
våren 2017 och spridits nationellt som ett bidrag till 
den fortsatta utvecklingen av arbetet. Samverkan 
med UHR och andra lärosäten för att utveckla 
systemstödet VALDA för ärendehantering pågår. 
Processbeskrivningar för validering av reell 
kompetens utvecklas i samarbete med UHR och 
andra lärosäten. 

Under året har ett samarbete mellan antagningen 
och studievägledningen vid Studentcentrum inletts 
i syfte att följa upp behörighet för personer som vill 
att deras reella kompetens bedöms. Projektet har 
genomfört två seminarier under året.  

Under året har projektet även arbetat med 
fallbeskrivningar (baserade på intervjuer med 
anställda vid institutioner och Studentcentrum) för 
att se på möjligheter och svårigheter i arbetet med 
validering av reell kompetens.  

Projektet har, inom ramen för regionalt samarbete i 
den norra regionen, presenterat Umeå universitets 
arbete och tagit del av andra lärosätens arbete.  

Universitetet har också inlett samarbete med Hanne 
Smidt Consulting, Malmö universitet och 
Högskolan Väst genom ett nationellt uppdrag om 
utveckling av validering (NUKUV) mot bakgrund av 
europeisk praxis. 

Utbyggnad av vissa utbildningar 

Regleringsbrev 2017 
Antalet programnybörjare ska vid universitet och hög-
skolor öka på de utbildningar som anges nedan. Utbygg-
naden ska genomföras under 2017 och ska redovisas i 
årsredovisningen. Utdrag från bilaga 7 avseende utbygg-
nad som omfattar Umeå universitet. 

x Sjuksköterskeutbildning (32 platser)* 
x Kompletterande pedagogisk utbildning (20 platser) 
x Grundlärare (10 platser) 
x Ämneslärare (10 platser) 

*För sjuksköterskeutbildningen sker en stegvis utbygg-
nad av antalet programnybörjare till och med 2017 
(57 procent av utbyggnaden sker under 2015─2016, 
fortsatt utbyggnad görs under 2017). 

Utbyggnaden avser en utökning av antalet program-
nybörjare jämfört med 2014. 

Tabell 10: Antal programnybörjare 2014─2017, utvalda pro-
gram. 

Sjuksköterskeutbildning 
Antalet programnybörjare har under perioden 
2014−2017 minskat med 24. Orsaken till minsk-
ningen under aktuell period kan förklaras med att 
antalet programnybörjare under 2014 var på en 
ovanligt hög nivå, med bland annat antagning till 
fyra studieorter istället för tre. Succesivt pågår en 
utbyggnad av programmet som inleddes redan 2013 
och som omfattar tio tillkommande nybörjarplatser 
per år till och med 2017. Den ursprungliga 
satsningen summerar därmed till totalt 50 extra 
nybörjarplatser 2017 jämfört med utgångsåret 2012 
(då 269 nybörjare påbörjade utbildningen). Utfallet 
av denna satsning är en ökning med 49 
programnybörjare till 2017. 

Antal programnybörjare  2014 2015 2016 2017 

Sjuksköterskeutbildning 342 313 294 318 
kvinnor/män (%) 82/18 77/23 83/17 82/18 

Kompl. pedagogisk utb. 47 70 61 76 
kvinnor/män (%) 74/26 63/37 59/41 63/37 

Grundlärare 115 138 131 117 
kvinnor/män (%) 70/30 72/28 69/31 77/23 

Ämneslärare 175 164 164 174 
kvinnor/män (%) 47/53 46/54 55/45 44/56 

Varav ämneslärare med 
inriktn. gymnasieskolan 138 164 159 170 

kvinnor/män (%) 50/50 46/54 54/46 42/58 
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Kompletterande pedagogisk utbildning 
Inom kompletterande pedagogisk utbildning tillde-
lades universitetet 20 extraplatser och ökningen är 
29 studenter under perioden. Söktrycket är stabilt. 
Till den särskilda programinriktningen för personer 
med forskarexamen är söktrycket väldigt högt och 
antalet som antas begränsas endast av antal 
utbildningsbidrag som universitetet tilldelats. 

Grundlärare 
Totalt sett för grundlärarprogrammens tre inrikt-
ningar är ökningen två programnybörjare under 
perioden, och antalet extraplatser var 10. Uppdelat 
har antalet programnybörjare med inriktning mot 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1−3 samt 
grundskolans årskurs 4−6 ökat med fyra respektive 
nio platser under perioden. Samtidigt har antalet 
programnybörjare minskat med elva studenter 
inom inriktningen mot arbete i fritidshem. 
Minskningen inom inriktningen kan förklaras av en 
minskning i antalet sökande till utbildningen. 

Ämneslärare 
Eftersom universitetet sedan 2015 har nollintag på 
ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
grundskolans årskurs 7−9 (undantaget vissa 
inriktningar inom estetiska ämnen), bedrivs ämnes-
lärarprogrammet vid Umeå universitet i huvudsak 
med inriktning mot gymnasieskolan. Gymnasiein-
riktningen har under perioden ökat med 32 pro-
gramnybörjare. På grund av minskningen inom 
inriktningen mot grundskolans årskurs 7−9 visar 
dock ämneslärarprogrammet en total minskning 
med en programnybörjare sedan 2014. 

Lärar- och förskollärarutbildning 

Regleringsbrev 2017 
Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda 
lärar- och förskollärarexamina ska planera för dimensio-
neringen av utbildningen till olika examina, inriktningar 
och ämneskombinationer så att dimensioneringen sva-
rar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens 
nationella och regionala behov. De överväganden och 
åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda 
studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. 
 
Det regionala och nationella behovet av lärare är 
stort inom nästan samtliga områden där Umeå 
universitet har examenstillstånd. Universitetet har 
de senaste åren arbetat med att utöka programut-
bildningarna för förskollärare, grundlärare och 
ämneslärare. Antalet programnybörjare har 
minskat på förskollärarprogrammet och grund-
lärarprogrammet mot fritidshem på grund av låg 
studentefterfrågan. En delförklaring är att 

obehöriga lärare anställs inom dessa kategorier, då 
ingen legitimation krävs. Antalet programnybörjare 
till ämneslärarprogrammet mot gymnasiet har ökat. 
Den nya kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU) för personer med forskarexamen har bidragit 
till ökningen av nybörjarplatser inom KPU.  

De estetiska ämnena, moderna språk, kemi och fysik 
har få sökande inom ämneslärarprogrammet. Det 
gäller även hem- och konsumentkunskap, där 
lärosätet stängt ned ingången i programmet till 
förmån för fristående distansbaserade kurser (som 
har många sökande) med möjlighet att bygga på 
med KPU. Gällande utbildning av ämneslärare inom 
estetiska ämnen, görs bedömningen att denna bäst 
tillgodoses genom fristående kurser och KPU. 
Denna utveckling ses även inom teknik och 
naturvetenskapliga ämnen, där många studenter 
efter dessa utbildningar söker KPU. Lärosätet 
erbjuder tre varianter av KPU; en med 50 procent 
studietakt och två med förhöjd studietakt. För att 
anpassa utbudet till efterfrågan utreds möjligheten 
att erbjuda KPU på helfart. Ämneslärarutbildningen 
med inriktning årskurs 7─9 har under året erbjudits 
endast i ämneskombinationerna slöjd/bild i väntan 
på den nya reformen.  

För att öka genomströmningen på lärarutbild-
ningarna har arbetet med systematiska behörighets-
granskningar vid utvalda tidpunkter i utbildningen 
intensifierats. Studenter med många oavslutade 
kurser erbjuds aktivt individuell studievägledning. 
Marknadsföring av lärarutbildningarna har fortsatt, 
främst via webben. Ett regionalt samverkansråd 
inrättades 2017 med företrädare för bland annat 
Umeå universitet och Region Västerbotten. 
Samverkan sker kring bland annat kompetens- och 
lärarförsörjning i regionen. Möjligheten att ge fler 
lärarutbildningar distansbaserat med flexibla 
tekniklösningar ses över då kommuner i regionen 
efterfrågar sådana. 
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Lärarutbildning i minoritetsspråk 

Regleringsbrev 2017 
Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden 
enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nation-
ella minoriteter och den europeiska stadgan om lands-
dels- eller minoritetsspråk, som Sverige har ratificerat, 
fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i sa-
miska respektive meänkieli. I arbetet ska universitetet ta 
hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som 
språket har samt föra en dialog med berörda företrädare 
för de nationella minoriteterna. Lärosätet ska samverka 
med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra 
länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. I 
årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur ar-
betet med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbild-
ningarna i de två angivna minoritetsspråken fortlöper. 

Sedan 2012 har Umeå universitet ett regeringsupp-
drag att erbjuda ämneslärarutbildning i samiska, 
och sedan 2016 gäller detsamma för meänkieli. 
Eftersom ytterst få är behöriga för akademiska 
studier i meänkieli måste de flesta intresserade först 
gå behörighetsgivande kurser. Under hösten 2017 
har den första gruppen gått den vägen. Kurserna är 
helt nätbaserade. Ytterligare några av de studenter 
som antogs till A-kursen i meänkieli har redan god 
kompetens i språket och har genomgått prövning av 
sin reella kompetens. 

Under hösten 2017 erbjöds kompletterande pedago-
gisk utbildning med inriktning mot samiska. 
Utbildningen var på distans för att passa den 
tilltänkta målgruppen som finns utspridd över ett 
stort område. Ingen student påbörjade studier till 
ämneslärare i samiska under året. 

Andelen elever som är behöriga att läsa ett 
minoritetsspråk på högstadiet och gymnasiet 
bedöms som förhållandevis låg. Störst behov av 
lärare i minoritetsspråk finns i de lägre åldrarna, där 
kunskapen om språken behöver grundläggas. 
Kompetensen på lärosätet inom det samiska språket 
och inom meänkieli är i dagsläget god. Samverkan 
med framför allt lärosäten i Norge, som bedriver 
undervisning och lärarutbildning i samiska, pågår. 

Integrationssatsningar 

Regleringsbrev 2017 
Samtliga lärosäten som tilldelas medel avseende integ-
rationssatsningar ska i årsredovisningarna redogöra för 
antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs 
enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning 
som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt an-
talet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt 
ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisning-
arna ska även framgå utbildningens upplägg och de vik-
tigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande läro-
säten ska göra en uppskattning av kostnaderna för sats-
ningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, 

antagning, validering, undervisning och verksamhetsför-
lagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovis-
ningen även redovisa:  
 
a) antalet studenter som har genomgått utbildningen 
med godkänt resultat, och  
b) antalet studenter som har avbrutit studierna under ut-
bildningens gång och anledningen till detta.  
 
Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de 
arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet 
av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppfölj-
ning och utvärdering av området som utförs av Universi-
tetskanslersämbetet. 
 
När individbaserad statistik presenteras eller analyseras 
ska det göras för det totala antalet individer och uppdelat 
på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot 
detta.  
 
För universitet och högskolor som tilldelas medel för att 
planera för och bygga upp kompletterande utbildning för 
personer med avslutad utländsk utbildning gäller sär-
skilda återrapporteringskrav. 
 
Universitetet ska planera för och bygga upp komplette-
rande utbildning för personer med avslutad utländsk lä-
karutbildning, psykologutbildning respektive socionom-
utbildning. Utbildningarna ska bedrivas enligt förord-
ningen om högskoleutbildning som kompletterar avslu-
tad utländsk utbilding. I årsredovisningen ska universite-
tet redogöra för hur arbetet med att bygga upp utbild-
ningarna fortlöper. 
 
Universitetet har möjlighet att anordna kompletterande 
utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för per-
soner med avslutad utländsk lärarutbildning enligt för-
ordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kom-
pletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska 
riktas till högst 500 helårsstudenter per år. Samtliga 
medverkande universitet och högskolor ska även göra en 
bedömning av verksamheten för de kommande två åren. 

Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk läkarutbildning 

Umeå universitet fick under 2016 uppdraget att 
bygga upp en kompletteringsutbildning för personer 
med avslutad utländsk läkarutbildning. Under 2017 
har styrkor och svagheter inom övriga komplette-
ringsutbildningar, Arbetsförmedlingens integrat-
ionssatsningar för läkare samt resultaten på kun-
skapsprov för läkare analyserats och en ny, tvåårig 
kompletteringsutbildning för läkare utvecklats. Ut-
bildningen planeras att ges på distans med teori och 
case-diskussioner via videokonferensteknik, exam-
ination och metodövningar under inne-veckor på 
universitetet, samt klinisk praktik antingen på hem-
orten eller på sjukhus och hälsocentraler i norra reg-
ionen. Utbildningen startar med 25 platser höstter-
minen 2018. 
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Kunskapsprov för läkare 
Under 2016 fick Umeå universitet i uppdrag av 
Socialstyrelsen att utveckla och genomföra 
kunskapsprov för läkare med utbildning från tredje 
land. Under 2017 har fyra teoretiska delprov och 
fyra praktiska delprov genomförts med totalt 48 
godkända på kunskapsprovets bägge delar. De som 
inte blir godkända på kunskapsprovet är aktuella 
som sökande till den kompletterande utbildningen.  

Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk psykologutbildning resp. 
socionomutbildning 
Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått i uppdrag 
att planera och genomföra kompletteringsutbild-
ning för personer med utländsk psykologexamen 
eller examen i socialt arbete eller motsvarande. 
Uppdragen genomförs av Institutionen för 
psykologi och Institutionen för socialt arbete. 

Institutionen för psykologi har under verksam-
hetsåret 2017 utlyst ett kurspaket om 90 högskole-
poäng. Efter genomgånget kurspaket anses 
studenten ha kunskaper och färdigheter motsvaran-
de svensk psykologexamen och kan då söka praktisk 
tjänstgöring för psykologer (PTP) och därefter 
ansöka om legitimation som psykolog. I 
planeringsarbetet har tät samverkan skett med 
Lunds universitet och Uppsala universitet för att 
kompletteringsutbildningarna ska få likartade 
upplägg. Vid ansökningsperiodens stängning den 15 
oktober 2017 hade 18 personer sökt till utbild-
ningen, varav åtta uppfyllde behörighetskraven och 
dessa har sålunda antagits. Kursstart sker den 15 
januari 2018. 

Under 2017 har Institutionen för socialt arbete 
arbetat med planering av en kompletteringsutbild-
ning för personer med utländsk examen i socialt 
arbete eller motsvarande. Arbetet har bestått av del-
tagande i planerings- och arbetsmöten i Stockholm, 
Göteborg och Malmö arrangerade av Stockholms 
universitet som är samordningsansvariga. Utveck-
ling av kompletteringsutbildningen, behörighets-
krav och samordning mellan lärosätena har stått i 
fokus. Arbetet har också innefattat möten med 
enheter inom förvaltningen samt med samhällsve-
tenskapliga fakulteten, i syfte att skapa goda 
förutsättningar för ett genomförande samt med 
utveckling av kurser som kommer att ingå i den 
högskoleexamen i socialt arbete som komplette-
ringsutbildningen ska leda till.  

Utöver detta har marknadsföringsarbetet påbörjats 
och kommer under våren 2018 att intensifieras. En 
första antagning till kompletteringsutbildningen 
kommer att ske under våren 2018 i samarbete med 
Stockholms universitet. Utbildningen kommer att 
starta höstterminen 2018. 

Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk förskollärar- eller lärarut-
bildning 
Utländska lärares vidareutbildning (ULV) samord-
nas nationellt av Stockholms universitet. Syftet med 
utbildningen är att anställningsbarheten ska 
förbättras genom att personerna kompletterar sin 
utländska lärarexamen med en svensk lärarexa-
men/legitimation. En studievägledare arbetar tio 
procent med information, vägledning, validering 
och antagning samt deltar som samordnare i det 
nationella arbetet. 

Tabell 11: Antal sökande, antagna och helårsstudenter (HST) 
per antagningstermin 2013─2017. 

Antagningster-
min 

Sökande Antagna HST 

VT13 
Kvinnor/män (%) 

3 
100/0 

0 
0/0 

2,0 

HT13 
Kvinnor/män (%) 

5 
80/20 

5 
80/20 

2,3 

VT14 
Kvinnor/män(%) 

1 
100/0 

1 
100/0 

3,2 

HT14 
Kvinnor/män (%) 

8 
62/38 

6  
83/17 

4,1 

VT15 
Kvinnor/män (%) 

6 
83/17 

1 
100/0 

5,6 

HT15 
Kvinnor/män (%) 

9 
89/11 

6 
100/0 

2,9 

VT16 
Kvinnor/män (%) 

6 
67/33 

3 
100/0 

4,1 

HT16 
Kvinnor/män (%) 

19 
95/5 

10 
80/20 

3,1 

VT17 
Kvinnor/män (%) 

5 
60/40 

2 
100/0 

5,0 

HT17 
Kvinnor/män (%) 

14 
64/36 

4 
75/25 

3,5 

 
Utbildningen planeras individuellt, och innehålls-
mässigt är variationen stor beroende på att studen-
ternas utländska lärarexamen ser olika ut. I regel 
läser studenten kurser inom den utbildningsve-
tenskapliga kärnan och kompletterande kurser 
inom sitt ämne. Främst ges utbildningen på distans 
och deltid. Behovet av kvalificerad studievägledning 
är stort och detta medför omfattande handlägg-
ningsarbete för varje student, bland annat eftersom 
lärarlegitimationsreformen är komplex. 
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Hösten 2016 påbörjades två enkätundersökningar, 
dels för att följa upp arbetsmarknadssituationen för 
studenter som slutfört utbildningen, dels för att följa 
upp avbrottsorsaker. Detta gjordes på initiativ av 
den nationella ledningsgruppen för ULV, där alla 
medverkande lärosäten är representerade. Resultat 
från undersökningarna kommer förhoppningsvis 
kunna redovisas under 2018.  

Tabell 12: Kostnader 2013–2017, tkr. 

Kostnader (tkr) 2013 2014 2015 2016 2017 
Undervisn. 
(kurskostn.) 326 313 374 381 

 
388 

Planering,  
antagn.,  
validering (lön) 39 50 85 86 

 
 

84 
Övrig drift (t.ex. 
förvaltn. och drift 
av databas) 43 157 130 40 

 
 

54 
Totalt 408 520 589 507 526 

 

Tabell 13: Antal examinerade 2013─2017. 

Examinerade 
studenter 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 3 1 3 2 2 
kvinnor/män (%) 100/0 100/0 100/0 50/50 100/0 

 
Vid studieavbrott görs en uppföljning. Denna kan 
leda fram till studieaktivitet och en ny studieplan i 
de fall avbrottet inte gjordes på grund av att 
lärarlegitimation beviljades. Inga avbrott har 
noterats under 2017. Vissa studenter kan, främst av 
ekonomiska skäl eller familjeskäl, vara mindre 
aktiva. 

Ansökningarna ökade 2016, men minskade igen 
under 2017. Förväntningen är att omfattningen på 
antalet sökande, antagna och HST ska öka igen inom 
ett par år, och anledningen är regeringens initiativ 
till snabbspår för arabisktalande nyanlända med 
examen som lärare och förskollärare eller motsva-
rande.  

Snabbspåret 
Utöver ovan redovisade kompletterande utbild-
ningar finns det s.k. Snabbspåret, ett initiativ 
samordnat av Arbetsförmedlingen som syftar till att 
arabisktalande nyanlända med examen och 
erfarenhet som lärare eller förskollärare snabbare 
ska kunna påbörja den kompletterande utbildning 
de behöver för att kunna etablera sig som legitime-
rade lärare och förskollärare i Sverige. Under 2017 
startade 40 deltagare Snabbspåret vid Umeå 
universitet. Samtliga har slutfört utbildningen och 
flera har gått vidare till arbete, praktik eller fortsatta 
studier. I januari 2018 påbörjade ytterligare en 
grupp Snabbspåret. 

Studieavgifter för tredjelandsstu-
denter 

Regleringsbrev 2017 
I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade 
verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen 
ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfi-
nansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett 
universitets eller en högskolas övriga verksamhet. Uni-
versitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelands-
studenter som har deltagit i utbildning inom ett utbytes-
avtal och de eventuella förändringar som har skett i 
denna verksamhet. Vidare ska universitet och högskolor 
redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fun-
gerat. Universitet och högskolor ska även redovisa anta-
let avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom se-
parat antagning samt hur den studieavgiftsfinansierade 
verksamheten har påverkats av detta. 

Sedan avgiftsreformen infördes höstterminen 2011 
har antalet avgiftsskyldiga studenter ökat varje år 
t.o.m. 2016. År 2017 studerade 259 avgiftsstudenter 
från tredjeland (studenter från länder utanför 
EU/EES och Schweiz) vid Umeå universitet, vilket 
är en en minskning med 26 jämfört med föregående 
år. Av dessa var 124 kvinnor och 135 män. Ändrade 
rutiner på Migrationsverket orsakade långa 
väntetider för uppehållstillstånd för tredjelandsstu-
denter. Umeå universitet fick återbetala avgifter till 
52 studenter som hade blivit antagna till 
utbildningar under höstterminen 2017 men inte fick 
sina uppehållstillstånd i tid för att påbörja sina 
studier. Universitetet har inte antagit avgiftsskyl-
diga studenter genom separat antagning. 

Diagram 10: Antal avgiftsskyldiga studenter vid Umeå universi-
tet per kön 2013‒2017. 

De populäraste mastersprogrammen för tredje-
landsstudenter är folkhälsovetenskap (48 studen-
ter), IT management (14), folkhälsovetenskap med 
inriktning mot hälsoekonomi (14), finans (11), och 
redovisning (10). De avgiftsskyldiga studenterna 
bidrar på ett mycket positivt sätt till universitetets 
internationella miljö och därmed till höjd kvalitet i 
utbildningen. Inom vissa utbildningsområden har 
avgiftsreformen också gjort att de internationella 
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studenter som kommer är betydligt bättre 
förberedda för studier här och klarar dem väsentligt 
bättre. Totalt 137 studenter erhöll stipendier 2017, 
vilket motsvarar 53 procent av antalet avgiftsstu-
denter (2016: 183 studenter, motsvarande 64 pro-
cent, 2015: 176 studenter, motsvarande 66 procent).  

Goda kontakter med Migrationsverket underlättar 
arbetet med tredjelandstudenter. Samarbetet 
fungerar överlag mycket väl trots de problem som 
Migrationsverket har haft under året med ändrade 
rutiner och långa handläggningstider som inneburit 
avhopp från betalande studenter. Universitetet har 
regelbunden dialog med Migrationsverket för att 
hitta bra samarbetsrutiner.  

Majoriteten av Umeå universitets inresande utby-
tesstudenter kommer från Europa. Antalet tredje-
landsstudenter som deltagit i utbildning inom ett ut-
bytesavtal var 215 (24 procent) av de totalt 902 
utbytesstudenter som kom under 2017 (2016: 211). 
Utbytesstudenter är ett viktigt inslag i universitetets 
internationaliseringsarbete och med deras unika 
perspektiv och de krav som de ställer på pedagogik 
bidrar dessa studenter på ett väldigt positivt sätt till 
utbildningens kvalitet. Detta är särskilt märkbart 
inom utbildningar där det finns ett relativt lågt antal 
svenska studenter. 

Särskilda åtaganden 

Decentraliserad utbildning 
Regleringsbrev 2017 
Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning 
motsvarande minst 100 helårsstudenter. Av årsredovis-
ningen ska framgå omfattning, inriktning och total kost-
nad för denna verksamhet. 

Med decentraliserad utbildning avses alla utbild-
ningar där Umeå universitet har en fast studiegrupp 
utanför campus Umeå. Utbildningarna kan ske på 
heltid (normal studietakt) eller på deltid. En 
fungerande decentraliserad utbildning förutsätter 
samverkan med kommuner, myndigheter och andra 
samverkande organ. Umeå universitet värderar den 
regionala förankringen och vill bidra till en hållbar 
utveckling och tillväxt i norra Sverige och i det 
sammanhanget är decentraliserade utbildningar en 
viktig del. 

De riktade medlen har för 2017 använts främst för 
decentraliserade utbildningar i Skellefteå, 
Örnsköldsvik och Lycksele. Under 2017 har följande 
utbildningsprogram erbjudits inom ramen för 
decentraliserad utbildning: socionomprogrammet, 

programmet för internationell kris- och 
konflikthantering samt naturguideprogrammet i 
Kiruna och Örnsköldsvik. Vidare har ett antal 
fristående kurser inom utbildningsområdena 
humaniora, teknik och naturvetenskap erbjudits 
inom ramen för decentraliserad utbildning. I 
anslaget för decentraliserad utbildning ingår även 
ett anslag för läkarutbildningen på fyra orter, som 
förutom i Umeå bedrivs (fr.o.m. termin 6) i 
Sunderbyn, Östersund och Sundsvall. 

Under 2017 har 101 helårsstudenter finansierats av 
de särskilda medlen för decentraliserad utbildning. 
Den totala kostnaden för 2017 uppgick till 17,8 
miljoner kronor varav 11,8 miljoner kronor avser 101 
helårsstudenter samt 6 miljoner kronor avser läkar-
utbildning på fyra orter. 

Tabell 14: Antalet helårsstudenter (HST) och kostnad för de-
centraliserad utbildning (miljoner kronor) 2013–2017.  

DEC-utb. 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal HST 116 106 102 101 101 

Kostnad  12,6 12,0 11,8 11,7 11,8 

Uppdrag 

Utbildning i samiska och meänkieli 
Regleringsbrev 2017 
Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänki-
eli och samiska. Av årsredovisningen skall framgå antalet 
erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårs-
studenter och helårsprestationer inom respektive utbild-
ning. 

Utbildning i samiska 
Kursutbudet i samiska språk och samiska studier 
utgörs av distanskurser med nätstöd eller av rena 
nätkurser. Kurserna med inriktning på samiska 
språk ges periodiserat över två läsår.  

Hösten 2016 startade en ny omgång B-kurser i 
lulesamiska (samlingsort Luleå), nordsamiska 
(samlingsort Umeå) och sydsamiska (samlingsort 
Östersund). Dessa kurser gavs på halvfart läsåret 
2016/2017 och fortsatte alltså under vårterminen 
2017.  

Eftersom den enda läraren i nordsamiska från 
hösten 2017 och två år framåt har en externt finan-
sierad postdoktoranställning måste kursen Samiska 
A, Nordsamiska, ställas in. Motsvarande kurser i 
lule- respektive sydsamiska startade dock.  
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Detta år var antalet sökande till kurser på avancerad 
nivå i samiska språk och samiska studier tillräckligt 
högt för att två av de erbjudna kurserna kunde 
genomföras: Samiska studier, Forskningsmetoder i 
urfolksstudier och Samiska studier, Repatriering.  

Hösten 2017 erbjöds för första gången en kurs om 
samiska frågor som i första hand riktar sig till 
lärarstuderande och verksamma lärare, Fatta 
Sápmi. Intresset var stort, men endast ett fåtal 
studerande kom till de obligatoriska träffarna.  

Tabell 15: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårsstuden-
ter samt helårsprestationer i samiska 2013–2017. 

Samiska  2013 2014 2015 2016 2017 
Erbjudna platser 305 540 530 555 495 
Sökande  305 345 334 263 479 
Helårsstudenter 43 34 37 29 32 
kvinnor/män (%) 77/23 82/18 78/22 83/17 83/17 

Helårsprestationer 28 19 30 19 13 
kvinnor/män (%) 82/18 74/26 83/17 79/21 87/13 

Utbildning i meänkieli 
Sedan 2016 har Umeå universitet ett uppdrag att 
erbjuda ämneslärarutbildning i meänkieli. 
Höstterminen 2016 påbörjades en nystart med 
behörighetsgivande kurser, och höstterminen 2017 
erbjöds för första gången en akademisk kurs på A-
nivå i meänkieli. 

Under läsåret 16/17 erbjöds ett paket med behörig-
hetsgivande kurser: Meänkieli: Nybörjarkurs I (steg 
1) och Meänkieli: Nybörjarkurs II (steg 2), Meän-
kieli: Kvalifikationskurs (steg 3) samt Meänkieli: 
Påfartskurs (steg 4). Dessa var helt nätbaserade och 
erbjöds på halvfart. Nybörjarkurs I lockade många 
sökande. Genomströmningen är, liksom på andra 
nätkurser, låg och endast ett tiotal registrerades på 
kursen Meänkieli: Påfartskurs (steg 4). Eftersom det 
finns personer som har meänkieli som modersmål 
och dessutom använder språket professionellt 
(framför allt modersmålslärare och journalister) 
kunde några sökande till kursen Meänkieli A, 
Grammatik, vokabulär och muntlig kommunika-
tion, som erbjöds under hösten 2017, bli behöriga 
genom prövning av deras reella kompetens.  

Tabell 16: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårsstuden-
ter samt helårsprestationer i meänkieli 2013–2017. 

Meänkieli 2013 2014 2015 2016 2017 
Erbjudna platser 115 50 80 220 580 
Sökande 115 143 188 291 589 
Helårsstudenter 7 2 8 15 17 
kvinnor/män (%) 71/29 100/0 75/25 80/20 78/22 
Helårsprestationer 5 5 0 8 10 
kvinnor/män (%) 80/20 80/20 - 81/19 79/21 

ALF-ersättningen 
Regleringsbrev 2017 
Universitetet ersätts för kostnader när det gäller lands-
tingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) 
i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats 
mellan staten och vissa landsting om samarbete om ut-
bildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). Enligt ALF-avtalet 
ersätts universitetet för högst 1 082 helårsstudenter vil-
ket är det minsta antal helårsstudenter som staten för-
väntar sig att landstinget ska ta emot för den verksam-
hetsintegrerade utbildningen av läkare. Universitetet ska 
i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersätt-
ningen har fördelats under året när det gäller lokalkost-
nader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovis-
ningen ska universitetet redovisa det totala antalet 
helårsstudenter på läkarutbildningen. 

Vetenskapsrådet har av regeringen fått i uppdrag att 
under 2017 utvärdera den kliniska forskningens 
kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-
avtalet, vilket innebär att all klinisk forskning som 
bedrivs i alla delar av landstingen ska utvärderas. 

Den statliga ALF-ersättningen för 2017 uppgick till 
268,7 miljoner kronor. Av dessa har 6,5 miljoner 
kronor fördelats till Region Norrbotten, 6,2 miljoner 
kronor till Region Jämtland Härjedalen och 6,0 
miljoner kronor till Landstinget Västernorrland 
enligt det hängavtal till det regionala ALF-avtalet 
som tecknats mellan nämnda landsting och Umeå 
universitet och Västerbottens läns landsting (VLL). 
Resterande 250,0 miljoner kronor har tilldelats 
Västerbottens läns landsting.  

Landstingen har totalt förbrukat 269 miljoner 
kronor under 2017, d.v.s. 0,3 miljoner kronor mer 
än budgeterade/tilldelade medel för 2017. 
Förbrukningen följer väl den budget som lagts även 
om det finns vissa avvikelser i uteblivna kostnader 
för investering i samband med nybyggnation av 
undervisningslokaler samtidigt som det finns ett 
överutnyttjande för professorsmedel under 2017. 

Inför budgetåret 2017 överfördes ett ackumulerat 
överskott på 17 miljoner kronor som härrör från ti-
den fram t.o.m. 2014 när överskott tilläts sparas. I 
det nationella avtalet som trädde i kraft 1 januari 
2015 anges att ALF-ersättningen ska användas det 
år som riksdagen har beslutat om användningen för 
medlen, d.v.s det är inte möjligt att öka ackumulerat 
överskott fr.o.m 2015. Till 2018 års budgetår över-
förs således 16 miljoner kronor. Detta ackumulerade 
överskott finns fr.o.m 2016 enbart bokfört inom 
Västerbottens läns landsting. 
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Tabell 17: ALF-ersättningens kostnadsfördelning 2015─2017, 
samtliga landsting, tkr. 

ALF 2015 2016 2017 
Lokalkostnader 54 084 55 677 56 603 
Lönekostnader 153 422 161 475 169 938 
Övriga kostnader 53 386 46 585 42 492 
Totalt 260 892 263 737 269 033 

 
Totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen 
2017 var 1 084 (varav 54 procent kvinnor och 
46 procent män), vilket kan jämföras med 1 082 
helårsstudenter som angavs i Umeå universitets 
regleringsbrev för 2017. 

Tabell 18: Antal helårsstudenter vid läkarutbildningen 
2015─2017. 

ALF 2015 2016 2017 
Helårsstudenter 1 073 1 068 1 084 

kvinnor/män (%) 55/45 55/45 54/46 

 
TUA-ersättningen 
Regleringsbrev 2017 
Universitetet ersätts för kostnader när det gäller lands-
tingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-
ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 
slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete 
om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forsk-
ning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet) kom-
pletterat med regionala avtal mellan respektive landsting 
och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa 
landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen 
ersättas för högst 342 helårsstudenter när det gäller 
kompensation för landstingets medverkan i grundutbild-
ningen av tandläkare. Universitetet ska i årsredovis-
ningen lämna uppgifter om hur TUA-ersättningen har för-
delats under året när det gäller lokalkostnader, lönekost-
nader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska uni-
versitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tand-
läkarutbildningen. 

Den statliga TUA-ersättningen för 2017 uppgick till 
68,4 miljoner kronor. Förbrukningen 2017 uppgår 
till 68,4 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat 
nära noll. En viss underförbrukning har skett av 
grundutbildningsmedel samtidigt som detta 
kompenseras av en viss överförbrukning på 
forskningssidan.   

Det ackumulerade överskottet minskar marginellt 
från 13,5 miljoner kronor till 13,4 miljoner kronor. 
Av det ackumulerade överskottet per 2017-12-31 
består 6,5 miljoner kronor av medel till 
grundutbildning och 6,9 miljoner kronor till 
forskning. 

Tabell 19: TUA-ersättningens kostnadsfördelning 2015─2017, 
tkr. 

 
Totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbild-
ningen 2017 var 315, varav 69 procent kvinnor och 
31 procent män, vilket kan jämföras med de 342 
helårsstudenter som anges i Umeå universitets 
regleringsbrev för 2017. Att programmet inte når 
målvärdet beror bland annat på tillgodoräknande, 
avhopp för flytt till andra program eller utbildnings-
orter samt att vissa studenter inte klarat satta krav. 

Tabell 20: Antal helårsstudenter vid tandläkarutbildningen 
2015─2017. 

TUA 2015 2016 2017 
Helårsstudenter 317 317 315 

kvinnor/män (%) 68/32 68/32 69/31 

Kompletterande utbildning för personer med 
forskarexamen 
Särskilt regeringsbeslut 2016 
Regeringen uppdrar åt Umeå universitet m.fl. att så snart 
som möjligt under perioden 2016─2021 anordna komp-
letterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslä-
rarexamen för personer som har en examen på forskar-
nivå enligt vad som anges i propositionen Särskild kom-
pletterande pedagogisk utbildning för personer med fors-
karexamen (prop. 2015/16:142). Uppdraget innefattar 
även att administrera det utbildningsbidrag som avses 
lämnas till de studerande. Umeå universitet ska sam-
ordna anordnandet av utbildningarna. I samordnings-
uppdraget ingår också att sammanställa och lämna un-
derlag för rekvisition till Statens skolverk från samtliga 
deltagande lärosäten. En redogörelse för utbildningarnas 
genomförande ska årligen lämnas i lärosätenas årsredo-
visningar. 

Nationellt 
Umeå universitet har tillsammans med Stockholms 
universitet/Kungliga Tekniska högskolan och 
Karlstads universitet fått i uppdrag av regeringen att 
anordna kompletterande pedagogisk utbildning 
som leder till ämneslärarexamen för personer med 
forskarexamen. I första hand vänder sig utbild-
ningen till sökande med ämneskunskaper i biologi, 
fysik, kemi, matematik och teknik. De studerande 
erhåller ett utbildningsbidrag på 25 tusen kronor 
per månad under tolv månader. Programmet 
omfattar 90 högskolepoäng och ges med förhöjd 
studietakt, 125 procent. Syftet med utbildningen är 
minska lärarbristen inom de naturvetenskapliga 
ämnena och matematik men också att öka andelen 
lärare i skolan med forskarexamen och på så sätt 
stärka den vetenskapliga grunden i skolväsendet. 

TUA 2015 2016 2017 
Lokalkostnader 6 558 6 689 6 823 
Lönekostnader 34 756 30 337 32 146 
Övriga kostnader 24 780 23 275 29 455 
Totalt 66 094 60 301 68 424 
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Umeå universitet har det nationella samord-
ningsansvaret i vilket ingår att administrera 
utbildningsbidraget för de lärosäten som medver-
kar. Utbildning ska anordnas för det antal studenter 
som ryms inom de av regeringen avsatta medlen för 
utbildningsbidraget. Utbildningskostnaderna räk-
nas av mot respektive lärosätes takbelopp. 

Söktrycket till platserna är mycket högt. Totalt i ri-
ket fanns 463 behöriga sökande. Under 2017 utbeta-
lades totalt 17,4 miljoner kronor i utbildningsbidrag, 
vilket motsvarar 58 studieplatser som fördelats på 
de tre utbildningsanordnarna. 

Umeå universitet 
Det var 139 behöriga sökande till denna komplette-
rande utbildning för personer med forskarexamen. 
Antal kvarvarande studenter på utbildningen vid 
lärosätet är hög, 18 studerande av totalt 21 program-
nybörjare.  

Tabell 21: Antal sökande, programnybörjare och helårsstuden-
ter inom kompletterande utbildning för personer med forskarex-
amen 2017. 

Komp. utb. för personer med forskarexamen 2017 
Behöriga sökande 139 
Programnybörjare 21 

kvinnor/män (%) 52/48 
Helårsstudenter 27 

kvinnor/män (%) 55/45 

Uppdragsutbildning 

Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och 
högskolor (2002:760) 
Ett universitet eller en högskola som har staten som hu-
vudman och som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) får bedriva uppdragsutbildning enligt be-
stämmelserna i denna förordning. 

Umeå universitets institutioner kan erbjuda 
kvalitativ och aktuell uppdragsutbildning till 
företag, myndigheter och organisationer med allt 
från kortare kurser och seminarier, till längre 
utbildningar. Genom att ge uppdragsutbildning får 
universitetet nya impulser och kunskaper som bi-
drar till att utveckla utbildning och forskning, sam-
tidigt som universitetets kunskaper når ut i sam-
hället. För lärare och institutioner ges dessutom 
möjlighet till kontakt med yrkesverksamma. År 
2017 uppgår de totala intäkterna inom uppdragsut-
bildning till 135 miljoner kronor, vilket motsvarar 
7,4 procent av de totala intäkterna inom utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå (2016: 5 procent). 

Tabell 22: Erhållna medel för uppdragsutbildning 2013‒2017, 
miljoner kronor.  

Finansiering 2013 2014 2015 2016 2017 
Statliga myndig-
heter inkl. affärs-
drivande verk  

94,8 91,2 74,6 91,5 119,3 

Universitet och 
högskolor 0,9 1,0 1,7 1,4 0,8 

Kommuner och 
landsting 5,7 4,2 4,5 3,2 7,1 

Svenska företag 1,8 1,3 1,0 1,1 1,2 
Svenska org. utan 
vinstsyfte 0,3 0,1 2,0 3,5 2,3 

Utländska företag 1,4 0,8 0 0,5 0,6 
Utländska org. 
utan vinstsyfte 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7 

Övrigt 0 0,2 0 0,0 0,0 
EU-medel 0 0 0 0,0 0,0 

Totalt  105,1 99,4 84,4 101,8 132,0 

 
Erhållna medel inom uppdragsutbildning ökar med 
30 procent 2017, motsvarande 30 miljoner kronor. 
Statliga myndigheter inkl. affärsdrivande verk är 
likt tidigare år den enskilt största finansiären och 
står för 90 procent av totalt erhållna medel och det 
är även här den största delen av årets ökning åter-
finns. Posten ökar med 28 miljoner kronor 
(+30 procent). Denna ökning förklaras till största 
del av ökade erhållna medel från Rikspolisstyrelsen, 
vilka ökar med 18 miljoner kronor 2017. 

Inom Lärarhögskolan har Skolverket finansierat 
kurser inom ramen för Lärarlyftet motsvarande 
8,5 miljoner kronor. Speciallärarprogrammet har 
hösten 2017 startat med 58 lärare som påbörjade 
påbyggnadsutbildningen som sträcker sig över tre 
terminer. 
 
Rikspolisstyrelsen är fortsatt den enskilt största fi-
nansiären inom uppdragsutbildning från vilka uni-
versitetet erhållit 63 miljoner kronor 2017  
(2016: 45 miljoner kronor). Därefter följer Skolver-
ket där universitetet erhållit 42 miljoner kronor 
2017 (2016: 29 miljoner kronor). Dessa två finansiä-
rer motsvarar tillsammans 79 procent av erhållna 
medel inom uppdragsutbildning 2017. 
 
Antalet helårsstudenter i uppdragsutbildning ökar 
kraftigt 2017 med 44 procent och uppgår till 656 
(2016: 454). Likt tidigare år står polisutbildningen 
vid den samhällsvetenskapliga fakulteten för den 
största uppdragsutbildningen vid universitetet, 
61 procent av antalet helårsstudenter (2016: 
68 procent). Även om polisutbildningens totala an-
del av uppdragsutbilningen vid universitetet mins-
kar växer utbildningen under 2017 och antalet 
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helårsstudenter ökar med 96 och uppgår därmed till 
403 helårsstudenter (2016: 307).  

Antalet studenter uppgår 2017 till 2 867 (2016: 
2 006), en ökning med 43 procent. Bland de en-
skilda kurserna inom uppdragsutbildning återfinns 
största delen av denna ökning inom samhällsveten-
skaplig fakultet. Fördelningen mellan kvinnor och 
män är oförändrad från 2016 (60 procent kvinnor, 
40 procent män). Av det totala antalet studenter 
återfinns 611 inom polisutbildningen (2016: 461). 
Andelen kvinnor minskar till 33 procent (2016: 
37 procent) och andelen män uppgår således till 
67 procent (2016: 63 procent).  
 
Diagram 11: Antal helårsstudenter i poänggivande uppdrags-
utbildning 2013─2017. 

Konsortiesamarbetet om Ladok 

Ladokkonsortiet är högskolesektorns samverkans-
organ kring det studieadministrativa systemet 
Ladok. Då polisutbildningarna har fördelats på tre 
av de andra parterna i konsortiet utträdde Polishög-
skolan i Solna konsortiet den 31 december 2016. 
Detta innebär att konsortiet har haft 37 högskolor 
samt Centrala studiestödsnämnden (CSN) som 
parter under 2017. Konsortiet är formellt en enhet 
inom Umeå universitet.  

Ladokkonsortiet ska på sina parters uppdrag 
förvalta, vidareutveckla och sköta driften av 
Ladoksystemet. Stämman beslutar och fastställer 
verksamhetsplan och ekonomiska ramar för varje 
år. Styrelsen ansvarar för övergripande styrning av 
verksamheten med hjälp av en konsortiechef.  

Ladok3-projektet har delats in i två faser eftersom 
det varit svårt att möta en gemensam kravbild för 
alla lärosäten. Under 2017 slutfördes fas 1, vars 
huvudsyfte var att utveckla och leverera en version 
av nya Ladok till Malmö Högskola senast kvartal 1 
år 2017. Fas 1 levererades på budget och enligt 
tidplan. Fas 2 innebär att utvecklingen fortsätter 
mot ett stort universitet, Lunds universitet, som ska 
kunna produktionssättas under kvartal 1 år 2018.  

Produktionssättning av nya Ladok har fortsatt efter 
Malmö högskola och under 2017 har 14 lärosäten 
förutom Malmö produktionssatts. Detta innebär att 
17 lärosäten har stängt det gamla systemet och 
använder nya Ladok.  

I takt med att fler använder nya Ladok växer behovet 
av support, utbildning och dokumentation, så en 
viktig del av arbetet under 2017 har varit att utveckla 
en organisation för verksamhetsstöd. Ladokkonsor-
tiet har även ansvaret för driften av nya Ladok. 
Under 2017 har ett projekt startats för att 
automatisera flödet runt installation och 
uppgradering av utvecklad programvara.  

Finansieringen av konsortiets verksamhet är uteslu-
tande beroende av avgifter från konsortiets parter. 
Ladokkonsortiet upprättar separat bokslut och tar 
fram en redogörelse för sin verksamhet. Den 
redovisas för konsortieparterna till vårstämman i 
maj. 

För att behålla avgiftsnivån för parterna beslutade 
vårstämman 2016 att använda en del av 
myndighetskapitalet inför 2017. Ladokkonsortiet 
har per 2017-12-31 fortfarande ett positivt myndig-
hetskapital motsvarande 4 miljoner kronor. 

Tabell 23: Intäkter och kostnader 2015─2017 för Ladokkonsor-
tiet inom Umeå universitet, tkr. 

Ladokkonsortiet 2015 2016 2017 
Intäkter 98 335 96 748 96 648 
Kostnader  105 425 101 264 100 212 
Kapitalförändring ‒7 091 ─4 516 ‒3 564 
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Kostnad per prestation 

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag 
Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000: 605) om årsredo-
visning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa 
och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till 
de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion 
och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i 
regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredo-
visningen ska främst avse hur verksamhetens prestatio-
ner har utvecklats med avseende på volym och kostna-
der. Redovisningen ska lämnas enligt en indelning som 
myndigheten bestämmer om inte regeringen beslutat an-
nat. 

 
Kommentarerna till mått som relaterar prestationer 
till kostnader i detta avsnitt refererar till styckkost-
nadsredovisningen under avsnittet Väsentliga 
uppgifter. 

Kostnad per helårsstudent 
Måttet består av samtliga kostnader för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå (exklusive kost-
nader för uppdragsutbildning och beställd 
utbildning) dividerat med antal helårsstudenter för 
aktuellt år, exklusive studenter inom uppdragsut-
bildning och beställd utbildning.  

År 2017 har den genomsnittliga kostnaden per 
helårsstudent minskat med 0,2 procent jämfört med 
2016 och uppgår till 99,6 tusen kronor 2017, beroen-
de på att kostnaderna totalt inte ökat i samma 
utsträckning som antal helårsstudenter, bland an-
nat är driftkostnaderna lägre 2017. I universitetets 
kostnad per helårsstudent ingår kostnader för 
Ladokkonsortiet samt utveckling av Ladoksystemet, 
vilka båda är resurser för totalt 37 lärosäten i 
Sverige. Kostnaderna för Ladokkonsortiet, som bok-
förs inom utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, uppgick 2017 till totalt 50 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 3 procent av universitetets totala 
kostnad för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 2016 (2016: 42 miljoner kronor, 3 procent av 
totala kostnader, 2015: 44 miljoner kronor, 3 pro-
cent av totala kostnader). Kostnaden per helårsstu-
dent varierar mellan olika utbildningsområden. 

Tabell 24: Kostnad per helårsstudent 2013‒2017, tkr. 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Kostnad per  
helårsstudent 96,3 98,0 100,3 99,9 99,6 

Kostnad per helårsprestation 
Måttet beräknas genom att samtliga kostnader för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exklu-
sive kostnader för uppdragsutbildning och beställd 
utbildning) divideras med antal helårsprestationer 
för aktuellt år, exklusive studenter inom 

uppdragsutbildning och beställd utbildning. En 
orsak till att kostnaderna per helårsprestation ökar 
är den årliga kostnadsökningen för löner, drift och 
lokaler. Kostnaden per helårsprestation är i 
genomsnitt 120,2 tusen kronor 2017. Orsaken till att 
kostnaden per helårsprestation ökat är att 
prestationsgraden minskat jämfört med 2016. I 
universitetets kostnad per helårsstudent ingår 
kostnader för Ladokkonsortiet samt utveckling av 
Ladoksystemet, vilka båda är resurser för totalt 37 
lärosäten i Sverige. Kostnaderna som bokförs inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
Ladokkonsortiet var 2017 totalt 50 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 3 procent av universitetets totala 
kostnad för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 2017. Kostnaden per helårsprestation varierar 
mellan olika utbildningsområden. 

Tabell 25: Kostnad per helårsprestation år 2013–2017, tkr. 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Kostnad per  
helårsprestation 113,8 117,8 117,1 118,8 120,2 

Summering 
Ovanstående mått svarar mot kravet på hur 
verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader men fångar inte 
vilken kvalitet prestationerna har. Några slutsatser 
beträffande lärosätets resultat avseende kvalitet kan 
därför inte göras från dessa mått. 

Samverkan inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 2 § 
I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med 
det omgivande samhället och informera om sin verksam-
het samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta.  

Samverkan skapar utveckling och stärker 
kvalitet 
Genom sitt samhällsengagemang bidrar universite-
tet å ena sidan till utveckling och förnyelse av ett 
respektfullt, hållbart och demokratiskt samhälle och 
å andra sidan till ett konkurrenskraftigt näringsliv. 
Lärosätets samverkan med offentliga och privata 
aktörer ger ett ömsesidigt utbyte och bidrar sam-
tidigt till att höja utbildningens och forskningens 
kvalitet.  

Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2015 att 
tillstyrka inriktningen på den fortsatta verksamhets-
planeringen som Umeå universitet 2020 – Vision 
och mål, delmål 2016─2018 uttrycker, samt att en 
årlig uppföljning av fastställda delmål ska ske under 
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perioden 2016─2018 med rektor ansvarig för 
uppföljningen. I juni 2017 beslutade universitetssty-
relsen att fastställa uppföljningen av Umeå 
universitets mål 2016. Ett av de tre övergripande 
målen Samverkan skapar utveckling och stärker 
kvalitet, som brutits ned i fyra delmål inom 
samverkansmeritering, personutbyte, innova-
tionsstödssystem samt modell för regionala 
satsningar och engagemang, bedöms kunna nås 
inom den utsatta tidsramen för visionsdokumentet. 
Arbete pågår inom flera av delmålen, t.ex. arbetet 
med att integrera samverkansaktiviteter i befintliga 
meritportföljer för vetenskaplig och pedagogisk 
meritering, där ett slutligt förslag är färdigställt. Ett 
strategidokument för innovationsstödsystemet har 
färdigställts av Umeå universitet Holding AB och 
uppdraget till Innovationskontoret är tydliggjort 
och avgränsat. 

Samverkan - universitetsövergripande  
Universitetets centrala stödstruktur för samverkan 
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
samt forskning och utbildning på forskarnivå utgörs 
av Enheten för externa relationer (ER). Inno-
vationskontor Norr (IKN), Företagsforskarskolan 
(IDS) och Sliperiet. Enheten för externa relationer 
ger stöd till universitetsledningen i form av olika 
uppdrag.   

Fyra projektansökningar till Vinnova i syfte att 
utveckla lärosätets strategiska samverkan har 
beviljats under 2017. Utvecklingsprojekten omfattar 
att utveckla och förbättra former för förankring av 
strategiska partnerskap inom lärosätet, utveckla en 
modell för samverkansfinansiering, definiera och 
utveckla metoder för att säkerställa utbildningars 
relevans samt utveckla metoder för ett systematiskt 
arbete med nyttiggörande av kunskapstillgångar. 

Under 2017 pågick ett intensivt arbete för att ta fram 
ett strategiskt partnerskap med Umeå kommun. 
Avtalsförslaget färdigställdes i december 2017 och 
undertecknades av båda parter i januari 2018. 
Partnerskapet är lärosätets andra partnerskap. 
Under 2017 har även en rad aktiviteter genomförts 
inom ramen för partnerskapet med Volvo 
Lastvagnar. Exempelvis kan nämnas att forsk-
ningsprojekt inom området wearables förberetts 
och åtta examensarbeten inom olika ämnesområden 
har gjorts med studenter från lärosätet. Dessutom 
genomfördes en gemensam industridag under 
temat Digitalisering i människans tjänst. 

Universitetets gemensamma funktion för 
samverkan och forskningsfinansiering har till 
uppgift att stödja och ta initiativ till långsiktig 
utveckling av samverkan och forskningsfinan-
siering. Under året har ett arbete implementeras för 
ökad kvalitet i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå genom att utveckla och ge stöd till 
implementering av samverkansaktiviteter, utveckla 
processerna kring uppdragsutbildning och erbjuda 
stöd till forskningsfinansiering. Universitetet deltar 
även i ett nationellt utvecklingsprojekt tillsammans 
med andra lärosäten i syfte att utveckla metoder för 
att säkerställa högskoleutbildningars relevans. 

Samverkansaktiviteter inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Vid Umeå universitet sker en mångfald av 
samverkansaktiviteter inom alla vetenskapsområ-
den. Samverkansformerna skiljer sig åt beroende på 
ämnesområde och sammanhang. Exempel på sam-
verkansaktiviteter inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå under 2017 är examensarbeten, 
praktikkurser, mentorskap, gästföreläsningar, pro-
jektuppgifter, co-op education, uppdragsutbildning 
m.m. 

Enheten för externa relationer erbjuder stöd till 
fakulteter och institutioner att utveckla och 
implementera olika former av samverkansaktivite-
ter. Under 2017 genomförde enheten en inventering 
av samverkansinslag vid samtliga utbildningar vid 
lärosätet. Programansvariga intervjuades och en 
rapport sammanställdes där statistik för respektive 
fakultet och lärosätesnivå presenteras. Summerat 
på lärosätesnivå har 47 procent av utbildningspro-
grammen samverkansinslag i undervisning och 
lärprocesser, 33 procent samverkansinslag som 
underlättar övergången mellan studier och 
arbetsliv, och 20 procent har samverkan för 
långsiktig utveckling av utbildningsprogram. Enligt 
rapporten finns inte en på förhand eftersträvans-
värd procentuell fördelning mellan de tre olika 
grupperingarna. Dels är det fler program som 
samverkar med extern part inom undervisning och 
lärprocesser än inom de övriga grupperingarna, dels 
skiljer sig omfattningen av inslag åt. Det finns 
exempelvis ett större urval av inslag att välja på 
inom samverkan i undervisning och lärprocesser än 
inom samverkan för långsiktig utvecklig av 
utbildningsprogram.  
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Ett av universitetets uppföljningskriterier inom ra-
men för Umeå universitet 2020 – Vision och mål för 
samverkan inom utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå är externa examensarbeten. År 2017 
publicerades 2 006 examensarbeten, varav 762 
(38 procent) var med extern samverkan (2016: 760, 
37 procent, 2015: 522, 31 procent). Orsaken till 
ökningen bedöms vara att universitetet aktivt 
arbetat med stöd till samverkansinslag i utbildning 
och visat på goda exempel, men också att externa 
examensarbeten används som grund för resurs-
fördelning. Universitetet arbetar aktivt med att 
underlätta studenters inträde på arbetsmarknaden 
och kontakter med arbetslivet. Enheten för externa 
relationer erbjöd under 2017 stöd till lärare vid olika 
utbildningsprogram i form av kursinslag om 
samverkan. Kurserna utgår ifrån att studenterna 
under hela studietiden ska få förståelse för sin 
kompetens och hur den kan matchas mot 
arbetsmarknaden. Kursinslagen om samverkan 
ingick 2017 som en del i 17 utbildningsprogram som 
omfattade cirka 450 studenter. För att stödja 
samverkan mellan forskare och externa parter 
arrangerar universitetet olika former av 
mötesplatser i detta syfte. Under 2017 arrangerades 
sex tillfällen av mötesplatsen Räkmacka, där 
studenter i ett givet format träffade det regionala 
näringslivet. De olika tillfällena riktade sig mot olika 
studentgrupper och branscher.  

Inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet utgörs en 
majoritet av utbildningarna på grundnivå och 
avancerad nivå av yrkesutbildningar där samverkan 
med företag är ett viktigt inslag. Ungefär hälften av 
de examensarbeten som görs inom fakultetens 
utbildningar utförs med extern samverkan (2017: 49 
procent, 2016: 53 procent). Under 2017 påbörjades 
ett arbete med utveckla Co-operative education 
(Co-op) vid Byggteknik och Industriell ekonomi. 
Totalt har fyra utbildningsprogram infört Co-op, 
och under 2017 kom totalt 150 studenter och 14 
företag att omfattas av denna formaliserade 
samverkansmodell.  

Inom humanistisk fakultet ges studenterna möjlig-
het till praktik/VFU inom samtliga kandidatpro-
gram. Bransch- eller programråd har inrättats på de 
flesta program för att externa representanter ska 
delta i den långsiktiga utvecklingen av programut-
bildningarna. Under 2017 utlyste fakulteten 200 tu-
sen kronor för att möjliggöra extern samverkan, sär-
skilt för resurssvaga utbildningar. Medlen fördela-
des på tre institutioner och möjliggjorde genomfö-

rande av flera samverkansinslag vid berörda utbild-
ningar, som t.ex. gästföreläsare med branschan-
knytning, studieresor och arbetsmarknadsdagar. 

Inom medicinsk fakultet sker samverkan inom 
utbildning, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården och tandvården kontinuerligt 
mellan Umeå universitet och Västerbottens läns 
landsting (VLL), Region Norrbotten, Region Jämt-
land Härjedalen och Landstinget i Västernorrland. 
Medicinska fakulteten och VLL samverkar i frågor 
som rör utbildning och forskning inom vård och 
rehabiliteringsområdet i VårdSam-kommittén. 
Kommittén har under 2017 fortsatt sitt arbete med 
kvalitetsutveckling av handledning under VFU 
genom införandet av den studentaktiverande 
handledningsmodellen Peer learning. Utvecklingen 
av verksamhetsintegrerat lärande (ViL) har fortgått 
under 2017 i samverkan med VLL, med fler student-
täta enheter som resultat, exempelvis har geriatriskt 
centrum startat en studentundervisningsavdelning 
(SUA), och Backens hälsocentral har invigt en 
klinisk undervisningsmottagning (KUM). Till 
Norrlandstingens regionförbunds Forsknings- och 
utbildnings-/innovationsråd (FUI) finns en ViL-
grupp kopplad. I mars 2017 hölls en konferens i 
Umeå arrangerad av ViL-gruppen. Inbjudna var 
handledare, ledare, studenter, lärare och andra 
intresserade från landsting/regioner och kommuner 
i den norra regionen. Syftet var att i samverkan hitta 
lösningar på de utmaningar som finns för det 
verksamhetsintegrerade lärandet. 

Inom samhällsvetenskaplig fakultet utgör samver-
kan ett mycket viktigt inslag på många av 
fakultetens utbildningar, inte minst inom 
psykologprogrammet och socionomprogrammet 
där praktik/VFU-samverkan utgör en väsentlig del 
av utbildningen, med landsting och kommun som 
samverkanspartner. Extra resurser avsätts också på 
fakultetsnivå för att stärka utbildningar med prak-
tikinslag. Cirka 40 procent av de examensarbeten 
som görs inom samhällsvetenskapliga utbildningar 
utförs med extern samverkan. 

Lärarhögskolan och regionens skolhuvudmän har 
tillsammans bildat en styrgrupp för försöksverk-
samhet med övningsskolor. Erfarenheterna har 
varit så goda att parterna valde att under 2017 bilda 
ett gemensamt råd för samverkan. Inom rådet sker 
samverkan kring bland annat verksamhetsförlagd 
utbildning, övningsskolor, kompetens- och 
lärarförsörjning, kompetensutveckling, samt 
forskning och utveckling.  
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå 
Inledning 

Ett urval av viktiga händelser från forskning vid 
Umeå universitet presenteras här.  

Under året invigdes Wallenberg centrum för mole-
kylär medicin (WCMM), ett forskningscentrum med 
en långsiktig satsning på translationell forskning 
med karriärtjänster för unga excellenta forskare. 
WCMM bedriver forskning inom cancersjukdomar 
och metabola, neurologiska och infektiösa sjukdo-
mar. Det övergripande syftet med WCMM är att 
stärka svensk molekylärmedicinsk forskning och att 
åstadkomma ett starkt samarbete mellan 
grundforskning och klinisk forskning, vilket har 
betydelse för att flytta fram Umeå universitets 
position inom medicinsk forskning nationellt och 
internationellt. 

Ledarskapsprogrammet ReaL (Research and 
Leadership) har under 2017 fortsatt vid Umeå 
universitet. ReaL är en strategisk satsning med syfte 
att utveckla forskningsledarens förmåga att 
kombinera kreativitet med ett bra ledarskap samt 
att skapa nya nätverk mellan forskare inom olika 
vetenskapsområden och discipliner för att främja 
nytänkande och kreativitet. 

Umeå Plant Science Centre (UPSC) som är ett 
samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) har i år firat 50 år av 
växtvetenskap i Umeå. Firandet genomfördes med 
ett tre dagars symposium om dåtid, nutid och 
framtid för växtvetenskapen i Umeå och världen. 
UPSC är ett ”center of excellence” och en av Europas 
mest framstående forskningsmiljöer för växtforsk-
ning. Idag arbetar över 200 personer med cirka 45 
olika nationaliteter vid UPSC. 

Under 2017 genomfördes en stor konferens om 
Arktis framtid, där hundratals av världens ledande 
forskare från drygt 14 länder samlades för att 
diskutera framtiden för människor och samhällen i 
norr. Konferensen bestod av 22 parallella teman och 
drygt 950 presentationer om bland annat 
urfolksrättigheter, miljö, turism, migration, hälsa, 
utbildning och sjukdomsspridning.  

Forskningsprogrammet EcoChange, som är en del 
av regeringens strategiska satsning på havsmiljö-
forskning och bygger på ett nära samarbete mellan 
Umeå universitet och Linnéuniversitetet, samt 
Sveriges lantbruksuniversitet och Naturhistoriska 
riksmuseet, har under året deltagit i en 
världsomfattande miljögiftsövervakning. Som den 
enda parten i Östersjön deltog EcoChange-forskare 
vid Umeå universitet i det globala samarbetet. 

Efter flera framgångsrika år med större anslag från 
landets forskningsfinansiärer innebar 2017 ett litet 
bakslag för den humanistiska och samhälls-
vetenskapliga fakulteten som endast beviljades ett 
mindre antal nya forskningsprojekt. Ett glädjande 
undantag är det tvärvetenskapliga projektet Ta ner 
himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att 
göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala 
sammanhang, ledd av professorerna Camilla 
Sandström, Statsvetenskap, och Erland Mårald, 
Idéhistoria, som beviljades sammanlagt 9 miljoner 
kronor från forskningsrådet FORMAS. Projektet är 
ett resultat och en fortsättning av samarbetet med 
SLU kring Future Forest. 

Delmål inom Forskning som spränger grän-
ser 
Under 2017 har fakulteter och Lärarhögskolan 
fortlöpande arbetat med universitetets långsiktiga 
strategier, beskrivna i dokumentet Umeå universi-
tet 2020 – Vision och mål. Det övergripande målet 
Forskning som spränger gränser innefattar elva 
delmål. Arbetet har kontinuerligt följts upp i 
dialoger mellan universitetsledning, fakulteter och 
Lärarhögskolan. 

För att uppnå forskning som spränger gränser har 
institutioner och enheter inrättat anställningar och 
resurspaket, vilket möjliggjort anställningar av 
excellenta lärare och forskare. Umeå universitet ar-
betar fortlöpande med att stärka sin 
konkurrenskraft både nationellt och internationellt 
genom att utveckla kvalitativa och effektiva 
rekryteringsprocesser, attraktiva karriärvägar och 
anställningserbjudanden, interaktiva miljöer som 
främjar kreativitet och anslagsbaserad finansiering 
av karriärbefattningar samt högre lärartjänster. 
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Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen, 
vilket t.ex. kan vara utrustning, databaser eller 
annan resurs/kompetens som bidrar till 
framstående forskning är centralt för utveckling av 
forskning och innovation. Umeå universitet har 
forskningsinfrastruktur av högsta klass och är 
ledande inom några områden som attraherar 
framgångsrika forskare från hela världen. 

Under 2017 har regler för hantering av universite-
tets övergripande forskningsinfrastruktur beslutats. 
Dessa syftar till att förbättra den interna 
hanteringen och att få en tydlig nivåuppdelning för 
ansvar och kontroll för universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturer. En ökad systematik ger 
underlag för ökad effektivitet för prioriteringar och 
förbättrar möjligheterna för strategisk planering av 
universitetsgemensam forskningsinfrastruktur. 

Som rådgivande organ till rektor finns 
forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) vid Umeå 
universitet. Rådets huvudsakliga uppgift är att 
initiera och samordna övergripande forskningsstra-
tegiska diskussioner, vilket även inkluderar att följa 
upp och verka för implementering av universitetets 
beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de 
delar som avser forskning samt att ta fram 
erforderliga underlag till beslut om framtida 
forskningsstrategier. 

Vetenskapens trovärdighet och god forsk-
ningssed 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap 3a § 
I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdig-
het och god forskningssed värnas. 

Umeå universitet hanterar detta område genom 
flera samverkande aktiviteter. 

Enligt högskolelagen uppmuntras lärare att ha 
forsknings- och utvecklingsbisysslor. Universitetets 
tydliga regelverk inom området, tillsammans med 
ett genomtänkt system för information om och 
redovisning av bisysslor, skapar transparens och ger 
universitetet mycket god kunskap om vilka bisysslor 
lärarna innehar samtidigt som kunskapen bland 
lärarna om bisysslors betydelse för allmänhetens 
förtroende för vetenskapens trovärdighet ökar. 
Universitetets hantering av regelverket för redovis-
ning av vissa bisysslor har under 2017 återigen 
granskats av Riksrevisionen. Antalet bisysslor ligger 
på en oförändrad nivå i förhållande till de senaste tre 
åren. 

Policyn om mottagande av donationer samt policyn 
om förhindrande av mutor och bestickning ökar 
medvetandegraden bland lärarna om risker i sådana 
situationer och bidrar till att stärka allmänhetens 
förtroende för vetenskapens trovärdighet. 

Det regelverk som universitetet antagit avseende 
hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet 
bidrar ytterligare till värnandet av god 
forskningssed. Ett avtal med Linköpings universitet 
om samarbete vid misstanke om vetenskaplig 
oredlighet syftar till att minska risken för att 
ovidkommande kollegial hänsyn tas vid dessa 
utredningar, och till att stärka allmänhetens 
förtroende. Tillämpningen av detta avtal om 
samarbete har visat att avsedda mål uppnås med 
samarbetet. 

Utöver tillämpningen av dessa regelverk pågår en 
informations- och utbildningsverksamhet inom 
området genom seminarier, utbildningar för 
nyanställda, chefer och forskningsledare samt inom 
ramen för fakulteternas utbildning på forskarnivå. 
Även det värdegrundsarbete som påbörjades vid 
Umeå universitet 2017 kommer att beröra området 
för vetenskapens trovärdighet och god forsknings-
sed. 
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Ekonomisk översikt 

Tabell 26: Resultaträkning 2015–2017 för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå, exklusive 
uppdragsforskning, tkr. 
Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och  
utbildning på forskarnivå, exkl. uppdragsforskning 2015 2016 2017 

Intäkter    
Anslag 1 204 495 1 221 843 1 248 887 
Avgifter och andra ersättningar 191 636 195 342 142 350 
Bidrag 881 387 903 397 907 479 
Finansiella intäkter 776 1 073 820 
Summa intäkter 2 278 294 2 321 656 2 299 536 
     
Kostnader    
Personal 1 460 006 1 454 489 1 407 743 
Lokaler 183 184 181 452 181 011 
Övriga driftkostnader 540 640 541 367 500 501 
Finansiella kostnader 2 757 4 823 3 903 
Avskrivningar 120 767 136 162 144 785 
Summa kostnader 2 307 353 2 318 293 2 237 943 
     
Transfereringar    
Erhållna medel 126 115 137 162 131 406 
Lämnade bidrag ─126 115 ─137 162 ─131 406 
Summa 0 0 0 
Årets kapitalförändring ─29 059 3 363 61 593 

Anm. Utöver universitetets egen forskningsverksamhet bokförs resultat från andelar i hel- och delägda bolag som forskning. Holding-
bolagets resultat för 2017 var ett överskott om 465 tkr (2016: +39 tkr), vilket påverkat universitetets resultat. Årets utfall inklusive 
Holdingbolagets resultat blir därför ett överskott om 62 058 tkr. 

Inom forskningsverksamheten, exkl. uppdrags-
forskning, minskar de totala intäkterna 2017 med 
1 procent, motsvarande 22 miljoner kronor. Anslag 
utgör likt föregående år den största andelen av in-
täkterna med 54 procent (2016: 53 procent), och 
denna post uppvisar en ökning med 2 procent från 
2016.  

Intäktsökningen totalt sett hålls nere av minskade 
avgifter och andra ersättningar, vilka har minskat 
med 27 procent (53 miljoner kronor) 2017, från att 
de senaste åren haft en positiv utveckling. Denna 
minskning förklaras till stor del av att Ladokkonsor-
tiet från och med 2017 internfaktureras. Tidigare år 
har universitetets IT-stöd och systemutvecklingsen-
het (ITS) fakturerat Universitets- och högskolerådet 
(UHR), och UHR har i sin tur fakturerat konsortiet.  

Den nya faktureringsrutinen medför att både av-
giftsintäkter och driftkostnader minskar. Inom 
verksamheten för forskning och forskarutbildning 
får detta en effekt på minskade avgiftsintäkter med 
25 miljoner kronor. Bidragsintäkterna är i stort sett 
oförändrade från 2016 (+0,5 procent). 

Även kostnadssidan minskar 2017. De totala 
kostnaderna har minskat med 80 miljoner kronor, 
motsvarande 3,5 procent. Personalkostnader utgör 
den största andelen av kostnaderna med 63 procent 
(2016: 63 procent). Posten har 2017 minskat med 
3 procent (─47 miljoner kronor). Denna minskning 
beror delvis på att antalet aktiva doktorander är 
färre 2017 jämfört med föregående år och delvis på 
att fördelningsnyckeln mellan verksamhetsgre-
narna utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
respektive forskning och utbildning på forskarnivå 
justerats något 2017. 
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Driftkostnader minskar också relativt mycket, 
7,5 procent (─41 miljoner kronor). Även här förkla-
ras en stor del av denna minskning (─29 miljoner 
kronor) av förändrade faktureringsrutiner inom La-
dokkonsortiet, se föregående stycke. Lokalkostna-
derna är i stort sett oförändrade och minskar endast 
med 0,2 procent. Avskrivningskostnaderna, vilka 
ökar med 6 procent motsvarande 9 miljonder kro-
nor, är det enda kostnadsslaget som ökar 2017. 
Detta summerar i ett överskott på totalt 62 miljoner 
kronor 2017 och är till största del ett resultat av 
minskade personal- och driftkostnader. Överskottet 
finns i sin helhet inom den verksamhet som finan-
sieras av statliga anslag.  

Diagram 12: Intäkts- och kostnadsutveckling 2013–2017 avse-
ende forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på 
forskarnivå, exkl. uppdragsforskning, miljoner kronor.  

 
 

Uppdragsforskning 

Tabell 27: Resultaträkning 2015–2017 för uppdragsforskning, 
tkr. 

Uppdragsforskning 2015 2016 2017 

Intäkter   
Avgifter och andra ersätt-
ningar 172 114 175 957 167 798 

Finansiella intäkter 152 21 11 
Summa intäkter 172 266 175 978 167 809 
     
Kostnader   
Personal 129 627 119 080 107 344 
Lokaler 4 434 4 864 3 368 
Övriga driftkostnader 51 691 54 973 55 935 
Finansiella kostnader 75 76 70 
Avskrivningar 1 908 2 068 1 653 
Summa kostnader 187 735 181 061 168 370 

Årets kapitalförändring ‒15 469 ─5 083 ─561 

 
År 2017 har intäkterna inom uppdragsforskning 
minskat med 8 miljoner kronor (─5 procent). I föl-
jande avsnitt avseende uppdragsfinansierad forsk-
ningsverksamhet på sida 40 återfinns kommentarer 
om fördelning av intäkter mellan finansiärer, större 
uppdrag inom universitetet etc. och kommenteras 
därför inte ytterligare här. 

Även totala kostnader har minskat 2017. Föränd-
ringen uppgår till 13 miljoner kronor (─7 procent). 
Samtliga kostnadsslag, förutom driftkostnader har 
minskat. Driftkostnaderna visar istället en ökning 
på 2 procent, motsvarande 1 miljon kronor. Den 
största delen av kostnadsminskningen återfinns 
inom personalkostnaderna, vilka minskat med 
10 procent (─12 miljoner kronor). Totalt innebär 
detta ett resultat inom uppdragsforskning på 
─0,6 miljoner kronor. 

Diagram 13: Intäkts- och kostnadsutveckling 2013–2017 
avseende uppdragsforskning, miljoner kronor. 
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Bibliometri 

Ett viktigt mått på ett lärosätes forskningsaktivitet 
är mängden vetenskapliga publikationer och deras 
genomslag, vilket kan mätas med olika 
bibliometriska metoder. För att få en fullgod 
täckning över vad som publiceras vid universitetet 
utgår nedanstående tabell från den registrering som 
institutionerna gör av sina publikationer i databasen 
DiVA. Fraktionering av samförfattade arbeten 
möjliggör jämförelser och aggregeringar. Tabellen 
beskriver publiceringsaktiviteten beräknad som 
summan av författarfraktionerade vetenskapliga 
artiklar och översikter. Publiceringar i form av 
böcker och bokkapitel redovisas också, vilket ger en 
helhetsbild av universitetets produktion och en mer 
rättvis bild av den vetenskapliga produktionen vid 
de olika fakulteterna. 

Tabell 28: Summa författarfraktioner för Umeå universitets 
publikationer för universitetet totalt samt fördelat per fakultet 
enligt DiVA januari 2018. Siffrorna för 2017 är preliminära. Även 
siffrorna för perioden 2013─2016 har uppdaterats sedan 
årsredovisningen 2016, på grund av eftersläpning vid registrering 
av publikationer från 2013─2016 samt kvalitetssäkringsarbete 
utfört av bibliotekets personal. 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Humanistisk fakultet    

Totalt 230 226 224 210 169 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 112 117 107 94 80 

Bok 10 6 10 9 5 
Kapitel i bok,  
del av antologi 108 103 107 106 84 

Samhällsvetenskaplig fakultet    

Totalt 414 384 369 384 443 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 245 263 266 280 321 

Bok 16 12 13 9 4 
Kapitel i bok,  
del av antologi 153 109 90 95 118 

Medicinsk fakultet    

Totalt 605 632 637 622 624 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 595 618 620 614 621 

Bok 0 2 2 1 0 
Kapitel i bok,  
del av antologi 10 12 15 6 3 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet    

Totalt 306 295 320 297 288 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 280 275 306 281 279 

Bok 5 2 2 2 2 
Kapitel i bok,  
del av antologi 21 18 12 14 7 

Umeå universitet    

Totalt 1 556 1 536 1 550 1 512 1 524 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 1 232 1 272 1 298 1 270 1 301 

Bok 31 22 28 20 12 
Kapitel i bok,  
del av antologi 292 242 224 222 212 

Anm. Eftersom publikationerna kan ha författare från fler än en 
institution måste publikationerna delas upp mellan dem. Varje 
författare får sin fraktion (1/N, där N är det totala antalet förfat-
tare till publikationen), vilken sedan tillförs respektive institution. 
Om det finns två författare, en från institution A och en från in-
stitution B, får bägge institutionerna en halv artikel. Om en av 
två författare angivit två institutioner, A och C, delas dennes 
fraktion upp mellan A och C. 

Enligt tabell 28 är det totala antalet 
författarfraktioner per år relativt stabilt under 
perioden 2013–2017. Antalet författarfraktioner för 
artiklar uppvisar en ökande trend, medan trenden 
för antologibidrag är den omvända. En viss 
underrapportering av antalet författarfraktioner 
kan sannolikt föreligga för 2017 eftersom 
publikationer i regel registreras med en viss 
eftersläpning. Siffrorna för 2017 är därför inte helt 
jämförbara med tidigare år ännu. Eftersläpningen 
beror främst på att en del av inrapporteringen är 
decentraliserad och genomförs av respektive 
forskare. Publikationer importeras centralt från 
Web of Science (veckovis), men publikationer som 
inte indexeras i denna databas måste forskaren 
rapportera in, vilket ibland sker med betydande 
eftersläpning. Universitetsbibliotekets personal 
arbetar löpande med att kvalitetssäkra samtliga 
poster i DiVA-databasen, vilket leder till att antalet 
författarfraktioner korrigeras även för tidigare års 
publikationer. För antalet författarfraktioner under 
perioden 2013–2017 står medicinsk fakultet för 
40,6 procent, samhällsvetenskaplig fakultet för 
26,0 procent, teknisk-naturvetenskaplig fakultet för 
19,6 procent och humanistisk fakultet för 
13,8 procent av den totala produktionen. 

Förutom att mäta mängden publikationer, kan man 
mäta hur ofta artiklarna citeras. Enligt Vetenskaps-
rådets beräkning inför budgetåret 2018 var den 
ämnesnormaliserade medelciteringen för Umeå 
universitets publikationer (artiklar) 9 procent över 
världsgenomsnittet, en ökning med 4 procentenhe-
ter jämfört med beräkningen inför 2017. Medelciter-
ingen för Sverige totalt sett var 15 procent över 
världsgenomsnittet, vilket motsvarar en ökning med 
1 procentenhet. Antalet publiceringar och antalet 
citeringar per publikation används för att ta fram 
vilken andel respektive lärosäte bidrar med till ett 
nationellt bibliometriskt index. Umeå universitet 
står för 6,0 procent av rikets samlade index, vilket 
också var fallet vid föregående års mätning. 
Underlaget är beräknat för publiceringsåren 2013‒
2016. 
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Konstnärligt utvecklingsarbete 

Designhögskolan 
Systematiskt ämnesutvecklingsarbete vid Design-
högskolan bedrivs inom tre olika, men samverkande 
och sammanlänkade, områden – konstnärligt ut-
vecklingsarbete, praktikbaserad vetenskaplig de-
signforskning, samt professionsgrundat utveck-
lingsarbete inom designområdet – med målsätt-
ningen att inta en internationellt ledande position 
vad gäller kunskapsutveckling inom designområdet. 
För att uppnå detta mål krävs finansiering av såväl 
forskning som utvecklingsarbete. Ett betydande 
hinder för miljöns framtida kunskapsutveckling är 
således att forskningsfinansiering inom det 
konstnärliga området är mycket begränsad (relativt 
andra ämnesområden).  

Under året har medel för konstnärligt utvecklings-
arbete använts för spridande av resultat, nationellt 
och internationellt, inom projektet The Unexpected 
Meeting – How to create unique colour choices for 
products. Inom ramen för ämnesutvecklande aktivi-
teter ingår även att lärare och personal deltagit i 
mässor och utställningar, samt bedrivit kompetens-
utveckling i skärningspunkten mellan konstnärlig 
och vetenskaplig kunskapsutveckling genom aktivi-
teter inom forskarutbildning.  

Resultat av konstnärliga utvecklingsprojekt har pre-
senterats publikt samt vid öppna föreläsningar på 
Designhögskolan. Allt ämnesutvecklingsarbete har 
också en koppling till utbildning på grundnivå. 

Arkitekthögskolan 
Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har under 
2017 genomfört genomgripande konstnärliga och 
pedagogiska utvecklingsarbeten. Exempel på konst-
närliga utvecklingsprojekt, konferenser, seminarier 
och workshoppar är:  

x The Civic University. Ett forskningsprojekt i 
samarbete med Tate Modern och Public Works, 
London.  

x Urban Networks. Workshop och konstnärligt 
utvecklingsprojekt, ett samarbete mellan Arki-
tekthögskolan med lokala aktörer i Umeå och 
regionen. 

x Global Practice Program. En forsknings- och 
utbildningsplattform, initierad av University of 
Brighton, University of Johannesburg, och 
University of Limmerick, och med flera andra 
internationella universitet som samarbetspart-
ners. 

x UnUrban experiments. Konstnärlig forskning 
och ett projekt i samarbete med Traena 
Kommun, Norge, AHO, Oslo Architecture 
School, samt School of Visual Arts, New York. 

x DTST (Digital Tools for Social Transformation. 
Ett konstnärligt och pedagogiskt forskningspro-
jekt i samarbete med RISE Interactive Institute. 

x DR-SoM (Design Research Series on Method). 
Seminarier om designresearch med ARENA, Ar-
chitecture Research Network. 

Konsthögskolan 
Konstnärlig verksamhet är till sin natur 
utforskande, kunskapssökande och därmed i vid 
mening forskningsorienterad. Den möjliggör och 
bereder plats för en mångfald av tankesätt, kulturer 
och uttryck I det akademiska sammanhanget utgör 
både forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 
grunden för ämnes- och kunskapsutveckling inom 
de konstnärliga områdena. Medel för konstnärligt 
utvecklingsarbete vid Konsthögskolan gör det 
möjligt att bedriva konstnärlig forskning och 
utvecklingsarbete och ger goda förutsättningar för 
forskande personal som professorer att fördjupa och 
bredda sin egen konstnärliga verksamhet, vilket 
tillför institutionerna fördjupning inom den 
ämnesmässiga utvecklingen konstnärligt, teoretiskt 
och praktiskt.  

Detta område utgör en kunskapsresurs där aktivt 
konstnärskap sätts i relation i en forskningskontext. 
Vid Konsthögskolan är det främst professorer och 
lektorer som under 2017 har utfört forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete inom ramen för 
dessa medel.  

  



 

38                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2017  

Externfinansierad verksamhet och 
erhållna forskningsbidrag 

Bidragsfinansierad verksamhet 
Erhållna forskningsbidrag minskar 2017 med 3 pro-
cent, motsvarande 27 miljoner kronor, och uppgår 
därmed till 1 006 miljoner kronor (2016: 1 033 mil-
joner kronor). Detta efter att universitetet haft en 
ihållande positiv trend under den senaste femårspe-
rioden. Den största delen av minskningen återfinns 
inom erhållna bidrag från Formas, vilka minskar 
med 24 miljoner kronor (─36 procent). Den största 
delen av dessa återfinns inom medicinsk fakultet, 
som minskar bidrag från Formas med 17 miljoner 
kronor där majoriteten avser en flytt av medel till 
Uppsala universitet till följd av att ansvarig profes-
sor slutat vid Umeå universitet och nu istället är pro-
fessor vid Uppsala universitet.  

Finansiärsgruppen Svenska företag minskar 2017 
med 15 miljoner kronor (─55 procent), bland annat 
beroende på att 2016 var sista året som universitetet 
erhöll medel från Balticgruppen Design AB avse-
ende forskning och utveckling på konstnärligt cam-
pus. Finansiärsgruppen utländska organisationer 
utan vinstsyfte ökar däremot med 19 miljoner kro-
nor, motsvarande 337 procent. Av dessa återfinns 
16 miljoner kronor inom medicinsk fakultet för 
bland annat projektet Nordforsk.  

Även erhållna medel från EU och ökar 2017. Ök-
ningen uppgår till 21 procent, motsvarande 12,5 mil-
joner kronor.  

Likt tidigare år utgörs den största andelen av forsk-
ningsbidragen av bidrag från Vetenskapsrådet och 
Svenska organisationer utan vinstsyfte, vilka står för 
28 procent vardera av totalt erhållna bidrag 2017 
(2016: 29 respektive 27 procent). Erhållna medel 
från Vetenskaprådet minskar med 4 procent, mot-
svarande 12 miljoner kronor. Sett bland fakulteterna 
minskar erhållna medel från Vetenskapsrådet mest 
inom medicinsk och humanistisk fakultet med 8 re-
spektive 7 miljoner kronor, samhällsvetenskaplig fa-
kultet minskar med 2 miljoner kronor medan tek-
nisk naturvetenskaplig fakultet istället ökar med 
5 miljoner kronor. Inom svenska organisationer 
utan vinststyfte ingår Wallenbergsstiftelserna från 
vilka universitetet erhöll 110 miljoner kronor 2017 
(2016: 125 miljoner kronor). 

 

 

 

 

Tabell 29: Erhållna forskningsbidrag 2013–2017, miljoner kronor. 

Finansiär 2013 2014 2015 2016 2017 

Vetenskapsrådet 307,6 302,5 296,3 298,1 286,2 
Svenska organisationer utan vinstsyfte 173,0 200,6 243,4 281,7 286,1 
Övriga statliga myndigheter 105,4 108,0 111,7 112,0 114,2 
EU-medel 92,0 76,4 57,6 58,4 70,9 
Forte (tidigare FAS) 48,3 57,3 48,2 55,1 56,0 
Forskningsstiftelser 51,2 61,8 60,1 58,0 51,0 
Formas 60,1 56,2 66,9 66,7 42,9 
Kommuner och landsting 28,6 22,5 31,9 44,0 40,8 
Utländska organisationer utan vinstsyfte 11,9 9,7 20,5 5,7 24,9 
Vinnova 23,9 27,3 26,3 25,5 20,6 
Svenska företag 30,4 33,9 30,3 26,7 12,0 
Övriga 5,5 1,3 3,9 0,6 0,0 
Totalt 937,9 957,5 997,1 1 032,5 1 005,6 

Anm. Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg-
gande, Vinnova: Verket för innovationssystem.
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Diagram 14: Erhållna forskningsbidrag fördelade per fakultet 
2017. 

 

Fördelat per fakultet inom universitetet återfinns 
den största delen av erhållna forskningsbidrag inom 
medicinsk fakultet, vilka erhållit 46 procent 2017, 
motsvarande 461 miljoner kronor (+20 miljoner 
kronor jämfört med 2016). Medicinsk fakultet är 
den enda av fakulteterna som 2017 ökar erhållna 
forskningsbidrag i jämförelse med 2016.  

Diagram 15: Erhållna forskningsbidrag per fakultet 2013–2017, 
miljoner kronor. 

Forskningsbidrag från EU 
Erhållna forskningsbidrag från EU ökar 2017 med 
21 procent, motsvarande 12,5 miljoner kronor. Ök-
ningen återfinns främst inom EUs ramprogram för 
forskning och innovation för perioden 2014–2020 
Horisont 2020 vilka 2017 ökar med 18 miljoner kro-
nor, motsvarande 76 procent. De största projekten 
inom Horisont 2020 som erhållit medel 2017 finns 
inom Institutionen för datavetenskap där två pro-
jekt erhållit 5 miljoner kronor vardera. Samtidigt 
som erhållna medel inom Horisont 2020 ökar mins-
kar erhållna medel från sjätte och sjunde rampro-
grammen i takt med att flertalet projekt i dessa pro-
gramperioder avslutas. Viktigt att nämna i denna 
jämförelse är också att medlen som erhålls avseende 
Horisont 2020 betalas ut i förskott medan medel 
från t.ex. Strukturfonder Övre Norrland betalas ut 
i efterskott.  

Tabell 30: Erhållna EU-medel 2015‒2017 uppdelade per EU-
fond, miljoner kronor.  

Erhållna EU-medel fördelade 
per EU-fond 2015 2016 2017 

EU strukturfonder  
(t.ex. NPP, BA, Interreg) 

17,7 1,3 4,8 

European Science Foundation ‒1,0 0,9 0,4 
Övr. EU-projekt 
(t.ex. Tempus, Intas, Public Health) 

2,4 11,0 7,2 

EU Strukturfonder Övre Norrland 3,4 5,1 7,9 
EU Strukturfonder Interreg 0,0 0,0 0,4 
FP6 Sjätte ramprogrammet 0,8 0,0 0,0 
FP7 Sjunde ramprogrammet* 16,7 14,6 7,9 
Marie Curie, People 4,7 2,3 1,3 
Horisont 2020** 12,9 23,2 40,9 

Totalt 57,6 58,4 70,9 
 

*Exkl. Marie Curie. **Inkl. Marie Sklodowska Curie Actions 7,3 
miljoner kronor 2017 (2016: 8,8 miljoner kronor, 2015: 1,8 mil-
joner kronor) 

Oförbrukade bidrag 
Regleringsbrev 2017 
I årsredovisningen ska omfattning och förändring av 
de oförbrukade bidragen och hur de inbetalade forsk-
ningsbidragen har utvecklats redovisas och kommen-
teras.  

Tabell 31: Oförbrukade bidrag, intäkter av bidrag samt er-
hållna/inbetalda forskningsbidrag 2013─2017, miljoner kronor. 

Finansiär 2013 2014 2015 2016 2017 

Oförbrukade bidrag 819 800 818 858 851 

Intäkter av bidrag 883 938 911 927 933 
Erhållna/inbetalda 
forskningsbidrag 938 958 997 1 033 1 006 

Anm. Oförbrukade bidrag samt intäkter av bidrag avser både 
verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
samt inom forskning och utbildning på forskarnivå. 

 
Oförbrukade bidrag är i stort sett oförändrade 2017. 
Förändringen uppgår till ─1 procent (─6 miljoner 
kronor). Bland de fyra fakulteterna vid universitetet 
återfinns majoriteten, 49 procent, av oförbrukade 
bidrag inom medicinsk fakultet (414 miljoner kro-
nor).  

Även intäkter av bidrag, vilket avser faktisk förbruk-
ning av erhållna bidrag, är i stort sett oförändrade 
2017. Här återfinns en intäktsökning motsvarande 
1 procent (+5 miljoner kronor). Erhållna/inbetalda 
forskningsbidrag är fortsatt högre än intäkter av bi-
drag och innebär att universitetet inte förbrukar me-
del i samma takt som medlen erhålls.  
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År 2017 uppgår andelen oförbrukade bidrag i förhål-
lande till intäkter av bidrag till 91 procent (2016: 
93 procent). Förhållandet har under den senaste 
femårsperioden varierat mellan 85 och 93 procent. 
Likt tidigare år förklaras detta av att medel ofta ut-
betalas i förskott eller avser en längre tidsperiod. 
Medel används också ofta till investeringar som 
kostnadsförs i form av avskrivningar under en 
längre tidsperiod. Ofta betalas bidrag även ut nära 
inpå årsskiftet, vilket innebär att en högre andel pe-
riodiseras. Oförbrukade bidrag kommenteras även 
ytterligare i not 29. 

Uppdragsfinansierad forskningsverksamhet 
Universitetet tar förutom den egeninitierade 
forskningen också emot uppdrag från omgivningen 
avseende forskning och utvecklingsarbete. Detta 
kan röra sig om både rena forskningsuppdrag och 
arbete som inte är att betrakta som forskning, men 
som kräver vetenskaplig kompetens, som 
konsultarbete i form av tekniskt utvecklingsarbete, 
datainsamling eller kliniska observationer.  

Erhållna medel inom uppdragsforskning minskar 
2017 med 8 procent (─15 miljoner kronor) och upp-
går därmed till 164 miljoner kronor (2016: 179 mil-
joner kronor). Största delen av årets minskning 
återfinns inom finansiärsgruppen kommuner och 
landsting, där medlen, främst från Västerbottens 
läns landsting (VLL) minskar med 13 miljoner kro-
nor (─17 procent).  

Förhållandet mellan de olika finansiärsgrupperna 
liknar föregående år. Statliga myndigheter och kom-
muner och landsting är fortsatt de största finan-
siärsgrupperna och står för 46 respektive 39 procent 
av erhållna medel 2017 (2016: 43 respektive 43 pro-
cent). Bland de enskilda finansiärerna är VLL den 
fortsatt största finansiären, då erhållna medel från 
VLL uppgår 2017 till 57 miljoner kronor (2016: 
65 miljoner kronor). Därefter återfinns Statens skol-
verk som 2017 står för 23 miljoner kronor av er-
hållna medel inom uppdragsforskning (2016: 
28 miljoner kronor).

Tabell 32: Erhållna medel i uppdragsforskning 2013─2017, miljoner kronor.

Finansiering 2013 2014 2015 2016 2017 

Statliga myndigheter  70,4 77,7 72,4 76,1 75,0 
Kommuner och landsting 64,2 73,8 74,6 76,5 63,3 
Svenska företag 13,7 14,9 13,2 14,5 11,8 
Svenska organisationer utan vinstsyfte 1,0 ─0,6 3,7 4,2 5,3 
Utländska företag 3,9 3,8 6,4 5,3 3,8 
Utländska organisationer utan vinstsyfte 1,0 1,7 1,3 1,4 3,9 
Övrigt 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
EU-medel 0,1 0,6 0,6 0,6 0,4 
Totalt 154,4 172,0 172,3 178,6 163,5 

.
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Strategiska forskningsområden 

Regleringsbrev 2017  
Rapportering utifrån mål, aktiviteter och resultat.  
 
Umeå universitet har som huvudsökande tilldelats medel 
för två strategiska forskningsområden – energi (Bio4-
Energy) och havsmiljöforskning (Ecochange), samt även 
medel som medsökande i de sex strategiska områdena 
neurovetenskap, diabetes, cancer, vårdforskning, håll-
bart nyttjande av naturresurser samt E-vetenskap. I 
kommande avsnitt redovisas de båda områden som uni-
versitetet står som huvudansvarig för. 

Bio4Energy 
Bio4Energy har 220 forskare – seniora, juniora och 
forskarstudenter – fördelade över sju forsknings-
plattformar, med hemvist vid Umeå universitet, 
Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuni-
versitet och RISE Bioekonomi. Var och en av 
plattformarna redovisar omfattande samverkan 
med industri, institut och akademi. Under 2017 
möttes forskarna i två större interna event, samt 
med sektorn vid ett öppet seminarium: Feedstock 
for Sustainable Biofuel Production, arrangerat av 
Bio4Energy tillsammans med f3 Svenskt kunskaps-
centrum för förnybara drivmedel.  

Bio4Energy har också lyckats att växla upp anslags-
medlen som miljön uppbär som svenskt strategiskt 
forskningsområde (SFO). Bio4Energy bjuder in till 
träffar, forskarna lägger planer för samarbeten och 
ansöker om medel och pengarna växlas upp.  

Under 2017 publicerades resultat som återberätta-
des vid Kungliga vetenskapsakademiens årshögtid 
som varande exempel på forskning för framtiden. 
En ny katalysator hade tagits fram som möjliggör 
storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas 
i ett system drivet av förnybar elektricitet, 
exempelvis från solen. Tidigare under året prisades 
en grupp Bio4Energy-forskare för att ha lagt fram 
ett system för att förstå hur askor omvandlas vid 
förbränning av biomassa, och därmed hur man med 
kunskap redan tidigt kan avlägsna miljöfarliga och 
processhämmande utsläpp. Bio4Energys miljö-
forskare tog ett stort steg närmare till att förstå och 
kontrollera partikelutsläpp från förbränningsmoto-
rer, framför allt sådana drivna med biodiesel 
jämfört med standard diesel. Bio4Gasification – i 
stort sett motsvarande plattformen Bio4Energy – 
fick förnyat mandat i och med förlängningen av 
Svenskt förgasningscentrum.  

Samtliga Bio4Energy-plattformar är aktiva i 
utbildningsprogram på grundnivå och avancerad 
nivå. Därtill startas en ny Masterutbildning; Plant 
Biology for Sustainable Production. Samtliga 
campus vid Sveriges lantbruksuniversitet och 
externa aktörer samarbetar om detta. Bio4Energys 
egen forskarskola fortsätter att erbjuda de populära 
kurserna Biorefinery Pilot Research och Systems’ 
Perspectives on Bioresources. 

EcoChange 
EcoChange är ett strategiskt forskningsprogram 
inom havsmiljöområdet. Programmets uppdrag är 
att bedriva forskning, undervisning och utåtriktad 
verksamhet avseende Östersjöns ekosystemdyna-
mik ur ett klimatförändringsperspektiv. Forsk-
ningen fokuseras på effekter av klimatförändringar 
på havets näringsvävar och ackumulering av 
miljögifter i växter och djur. Umeå universitet är 
värd för programmet och Linneúniversitet partner. 
Umeå universitet erhåller 60 procent och Linnéuni-
versitet 40 procent av de tilldelade regeringsmed-
len, enligt ett avtal mellan de båda universitetens 
rektorer. EcoChange har även samarbete med Sveri-
ges lantbruksuniversitet och Naturhistoriska 
riksmuseet genom subkontraktering.  

EcoChange finansierades ursprungligen mellan 
åren 2010 och 2014. Efter utvärdering och mycket 
goda vitsord från en internationell expertpanel 
förlängdes finansieringen till och med 2020.  

Under 2017 har lärosätesbaserade möten, tema-
ledarmöten, styrelsemöten samt en konferens ar-
rangerats inom ramarna för EcoChange. Ett 30-tal 
vetenskapliga artiklar, uppdragsrapporter samt 
populärvetenskapliga artiklar har publicerats inom 
programmet. Hittills har 26 doktorsavhandlingar 
(varav 13 doktorander antagna vid Umeå 
universitet) producerats inom programmet, varav 
två under 2017. Många av de EcoChange-anknutna 
doktorerna har erhållit internationella postdoc-an-
ställningar och arbetar nu utomlands vid 
framstående laboratorier. För tillfället rekryteras en 
ny kohort av doktorander vid de båda lärosätena. 
Under 2017 antogs två nya doktorander inom 
EcoChange vid Umeå universitet, och flera 
anställningar av unga forskare är på gång.  

EcoChange samarbetar med forskare från 
exempelvis USA, Kanada, Argentina, Danmark och 
Litauen. Undervisning utförs på olika akademiska 
nivåer, och internship-studenter från olika länder 
tas emot inom programmet.   
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Samarbetsprojekt mellan miljökemister och ekolo-
ger har bland annat visat att klimatförändringarna 
drastiskt kommer att öka ackumuleringen av kvick-
silver i plankton. Forskningen inom EcoChange har 
också visat att ett förändrat klimat leder till stora 
förändringar i den marina födoväven. 

Forskningsresultaten från EcoChange är använd-
bara vid bedömningar av miljötillståndet i havet. 
Samarbete med Havs- och vattenmyndigheten 
pågår inom en rad områden med nära koppling till 
bedömningsgrunderna i EUs Vattendirektiv. 

Utbildning på forskarnivå 

Regeln Antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå reviderades 2017 som följd av ändring i 
rektors delegationsordning. En förändring angåen-
de tillgodoräknande vid antagning av poäng från 
tidigare studier infördes samtidigt. Till följd av 
förändringar i högskoleförordningen som kommer 
att gälla från 1 juli 2018 görs en revidering av regel 
angående stipendiedoktorander. De nya stipendie-
reglerna innebär att en doktorand efter ansökan ska 
anställas senast när det återstår tre års utbildning på 
heltid. 

Under 2017 har den webbaserade individuella 
studieplanen (WebISP) fortsatt att implementeras. 
Demonstrationer och öppna visningar har erbjudits 
användarna. Antalet WebISP-användare ökar och 
vid årets slut var 525 användare registrerade och 271 
hade uppdaterat sin individuella studieplan 
åtminstone en gång. En period är mellan två 
fastställanden av ISP och av användarna har 121 
personer fastställt period ett, 94 personer har 
fastställt period två, 52 personer period tre, tre 
personer har fastställt period fyra och slutligen har 
en person fastställt period fem. Ett förbätt-
ringsarbete av systemet pågår, framför allt för att 
öka användarvänligheten. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar ut-
bildning på forskarnivå. Den första utvärderingen i 
en 6-årscykel påbörjades 2017 och UKÄs beslut 
delges under 2018. Totalt sex ämnen vid de 
humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-
naturvetenskapliga fakulteterna ingår i första 
utvärderingen. Under 2018 fortsätter UKÄs 
granskning av ytterligare två ämnen inom de 
humanistiska och teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteterna vid Umeå universitet. 

I kvalitetssäkring av utbildningen på forskarnivå vid 
Umeå universitet ingår sedan 2011 en årlig 
avgångsenkät. Avgångsenkäten distribueras några 
veckor innan varje doktorand disputerar. Enkäten 
består av 57 frågor och påståenden som rör 
doktorandernas sociala bakgrund och om hur de 
uppfattar den vetenskapliga miljön och arbets-
miljön. Den efterfrågar även hur doktoranderna 
uppfattar utbildningens innehåll, vilka kunskaper 
som utbildningen gett och ger en indikation om 
framtida sysselsättning. En genomgripande revision 
av enkäten har med hjälp av fakulteter och 
studentkårer genomförts under hösten, bland annat 
för att uppnå en högre svarsfrekvens. Den revide-
rade enkäten har färre frågor, en tydligare struktur 
med följande avsnitt: vägen till utbildning på 
forskarnivå, utbildning och vetenskapliga aspekter, 
handledning, pedagogisk meritering och undervis-
ning, framtida yrkesinriktning och bakgrundsfrågor 
och är skriven på både svenska och engelska. 
Enkäten kommer med start 2018 att distribueras 
några veckor efter disputationen i syfte att öka 
svarsfrekvensen. Analysen av svaren kommer att 
ske vartannat år till skillnad mot tidigare då 
analysen genomförts årligen. 

Nyantagna och aktiva doktorander 
Antalet nyantagna per år har minskat i stort sett 
under hela femårsperioden sett till universitetet som 
helhet. I år är antalet nyantagna doktorander det 
lägsta under 2000-talet, 121 personer. Nämnas bör 
att humanistisk fakultet har central antagning av 
doktorander vartannat år. Detta gör att antalet ny-
antagna doktorander var något högre 2016 än 2015 
för hela universitetet. År 2015 var minskningen 
anmärkningsvärd när antalet sjönk från 204 
individer nyantagna året innan till 124 personer. En 
minskning har skett vid samtliga fakulteter, men 
tydligast vid medicinska fakulteten. Under perioden 
är andelen nyantagna kvinnor och män i stort sett 
lika med undantag av 2016 då andelen kvinnor var 
något högre än andelen män. 

Universitetsstyrelsen har diskuterat det minskande 
antalet antagningar och fakulteterna arbetar med 
analys och kvalitetssäkring av rekryteringar och 
antagningar. Fakulteterna anger att en bidragande 
orsak till att antalet nyantagna sjunkit är 
försämrade finansiella förutsättningar.  
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Antalet aktiva doktorander har minskat under de senaste åren. Vid medicinska fakulteten är minskningen 
16 procent och vid övriga fakulteter är minskningen 25−27 procent. För Umeå universitet som helhet är 
minskningen 22 procent. En orsak till minskningen av antalet aktiva personer är en direkt följd av att färre 
personer antas till forskarutbildning. Under perioden 2013−2017 är andelen aktiva kvinnor och män relativt 
lika med två till fyra procentandelar fler kvinnor  

Tabell 33: Totalt antal nyantagna och aktiva doktorander 2013‒2017, med både doktorsexamen och licentiatexamen som slutmål. 
En aktiv doktorand definieras som den som har en aktivitet över 1 procent. 

 Antal nyantagna Antal aktiva 
Fakultet  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Humanistisk fakultet 3 36 2 23 3 144 159 130 138 106 

kvinnor/män (%) 100/0 56/44 100/0 74/26 67/33 60/40 60/40 58/42 61/39 63/37 
Samhällsvetenskaplig fakultet 28 33 18 21 26 236 233 200 189 173 

kvinnor/män (%) 71/29 55/45 50/50 38/62 54/46 53/47 55/45 54/46 53/47 53/47 
Medicinsk fakultet 129 87 78 72 56 550 548 512 507 461 

kvinnor/män (%) 49/51 59/41 54/46 61/39 54/46 55/45 54/46 52/48 53/47 52/48 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 52 48 26 37 36 316 317 293 268 238 

kvinnor/män (%) 33/67 33/67 38/62 41/59 39/61 40/60 41/59 42/58 43/57 41/59 
Umeå universitet totalt 212 204 124 153 121 1 246 1 256 1 135 1 102 978 

kvinnor/män (%) 49/51 51/49 51/49 55/45 50/50 52/48 52/48 50/50 51/49 51/49 

Doktors- och licentiatexamen  
Antal doktorsexamina har varierat under femårsperioden. Efter en kortvarig minskning under 2014 har 
antalet 2017 stigit till det högsta antalet examinerade under perioden 2013─2017, 53 procent var kvinnor 
och 47 procent män.  

Tabell 34: Totalt antal doktors- och licentiatexamina uppdelat per fakultet och kön 2013‒2017. 

 Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 
Fakultet  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Humanistisk fakultet 13 11 20 14 18 3 8 4 3 1 

kvinnor/män (%) 38/62 82/18 60/40 71/29 56/44 100/0 75/25 100/0 67/33 0/100 
Samhällsvetenskaplig fakultet 37 22 30 29 41 0 7 0 1 2 

kvinnor/män (%) 57/43 55/45 57/43 45/55 54/46 ─ 100/0 ─ 100/0 0/100 
Medicinsk fakultet 83 69 76 84 85 3 3 0 1 3 

kvinnor/män (%) 63/37 58/42 55/45 55/45 54/46 100/0 67/33 ─ 100/0 67/33 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 33 42 50 48 44 12 12 8 8 1 

kvinnor/män (%) 33/67 24/76 44/56 46/54 50/50 0/100 58/42 25/75 37/63 0/100 
Umeå universitet totalt 166 144 176 177 188 18 30 12 13 7 

kvinnor/män (%) 54/46 49/51 53/47 51/49 53/47 33/67 73/27 50/50 54/46 29/71 

.
Endast enstaka licentiatexamina avläggs. Det är framför allt humanistisk fakultet och teknisk-
naturvetenskaplig fakultet som examinerar licentiatavhandlingar.  

Den topp som noteras 2014 kan bero på att doktoranderna vid forskarskolorna inom framför allt 
utbildningsvetenskap, som antagit studenter med licentiatexamen som slutmål, i stor utsträckning slutförde 
sina studier det året.
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Medianstudietid för doktorander  
Medianstudietiden, mätt i medianantal kalender-
halvår, fram till doktorsexamen är relativt konstant 
under tidsintervallet 2012‒2016 och varierar mellan 
8,0 och 8,4 kalenderhalvår. Beräkningarna för 
nettostudietiden baseras på rapporterad aktivi-
tetsgrad i Ladok. Medianstudietiden från antagning 
till doktorsexamen vid samtliga lärosäten som ger 
utbildning på forskarnivå var 8,4 kalenderhalvår.  

Tabell 35: Medianstudietid (antal kalenderhalvår) för doktors-
examina per kön och totalt 2012─2016. När antalet doktorsexa-
minerade understiger 3 anges inget värde. Medianstudietiden 
anges per fakultet och med ett års fördröjning. 

Fakultet   2012 2013 2014 2015 2016 
Humanistisk fakultet    
Totalt 8,3 9,9 8,5 8,8 9,1 

varav kvinnor  9,1 8,4 8,8 9,1 
varav män  9,9 … 10,1 … 

Samhällsvetenskaplig fakultet   
Totalt 8,8 8,8 8,8 8,7 8,5 

varav kvinnor  8,8 9,4 8,6 8,9 
varav män  8,8 8,6 8,7 8,2 

Medicinsk fakultet   
Totalt 6,3 6,0 7,2 6,9 6,4 

varav kvinnor  7,2 6,8 7,4 5,7 
varav män  3,5 7,8 5,8 6,6 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet   
Totalt 8,1 8,6 8,6 8,5 8,6 

varav kvinnor  8,3 8,0 8,2 8,5 
varav män  8,5 8,8 8,6 8,4 

Umeå universitet   
Totalt 8,0 8,2 8,4 8,2 8,1 

varav kvinnor  8,3 8,0 8,1 8,0 
varav män  8,2 8,6 8,2 8,2 

 
Medianstudietiden vid den medicinska fakulteten 
skiljer sig från de övriga fakulteterna under hela 
tidsperioden. Den kortare studietiden vid medicinsk 
fakultet kan förklaras med att det finns många 
antagna med legitimationsyrken som arbetar 
kliniskt och påbörjar forskning innan antagning.  

Vid den humanistiska fakulteten är medianstudieti-
den längst. Under 2016 var antalet doktorsexamine-
rade män färre än tre och därför togs antalet inte 
med i beräkningen. Det påverkade beräkningen av 
medianstudietiden vid fakulteten som helhet. 
Medianstudietiden inom humaniora och konst vid 
samtliga lärosäten som ger sådana utbildningar var 
8,9 kalenderhalvår 2016.  

Vid den samhällsvetenskapliga fakulteten har me-
dianstudietiden sjunkit något under perioden. Män 
har något kortare medianstudietid än kvinnor, till 
skillnad mot riksgenomsnittet där mönstret är det 
omvända med 8,8 kalenderhalvår för män och 8,5 
för kvinnor. Medianstudietiden inom samhällsve-
tenskapliga ämnen vid samtliga lärosäten som ger 
utbildningen var 8,6 kalenderhalvår 2016.  

Medianstudietiden har vid teknisk-naturvetenskap-
lig fakultet legat relativt stabilt på 8,5–8,6 
kalenderhalvår under perioden 2013‒2016, vilket är 
något högre än för universitetet som helhet. 
Medianstudietiden inom naturvetenskapliga ämnen 
vid samtliga lärosäten som ger utbildningen var 8,6 
kalenderhalvår 2016.  

Kostnad per prestation 

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag 
Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000: 605) om årsredo-
visning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa 
och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till 
de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion 
och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i 
regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredo-
visningen ska främst avse hur verksamhetens prestatio-
ner har utvecklats med avseende på volym och kostna-
der. Redovisningen ska lämnas enligt en indelning som 
myndigheten bestämmer om inte regeringen beslutat an-
nat. 

Kostnad per antal refereegranskade 
vetenskapliga publikationer 
Måttet beräknas genom att samtliga kostnader för 
forskning och utbildning på forskarnivå divideras 
med antalet författarfraktioner (andelar av dessa 
publikationer som utförts av forskare vid Umeå 
universitet) aktuellt år. Det varierar mellan olika 
lärosäten huruvida fraktionalisering genomförs i 
denna beräkning och på vilket sätt. År 2017 är 
kostnaden 1,8 miljoner kronor per publikation. 
Minskningen av kostnad per publikation beror på 
att kostnaderna inom forskning och utbildning 
minskar 2017, men antalet publikationer är fler än 
2013‒2016. Kostnaden per refereegranskad publi-
kation varierar mellan olika vetenskapsområden. 

Tabell 36: Kostnad per publikation 2013–2017, miljoner kronor. 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Kostnad per 
publikation 1,9 1,9 1,9 2,0 1,8 

Kostnad per prestation inom utbildning på 
forskarnivå 
Att särskilja utbildning på forskarnivå från 
forskning är svårt, då en avsevärd del av 
utbildningen består i att delta i forskningsprojekt 
och aktivt forska. Det är därför inte möjligt att direkt 
ur ekonomisystemet få information om kostnaden 
för utbildning på forskarnivå eller kostnaden för en 
doktorand. Det innebär att beräkningarna är 
baserade på antaganden och uppskattningar och 
innehåller därför osäkerheter. Måttet anger den 
genomsnittliga kostnaden för en helårsdoktorand 
vid lärosätet under ett år. Måttet består av tre delar: 
den första delen avser studiefinansieringen, den 
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andra delen övriga kostnader och den tredje delen 
av kostnaden avser handledning. Uppgifter om 
studiefinansieringen hämtas direkt från ekonomi-
systemet och det studieadministrativa systemet.  

Kostnaden för studiefinansieringen är 404 tusen 
kronor/helårsdoktorand 2017 (2016: 398 tkr, 2015: 
387 tkr). I övriga kostnader ingår doktoranders 
kostnader för lokaler, utrustning, drift och indirekta 
kostnader. Dessa kostnader har proportionerats 
utifrån antal heltidsekvivalenter inklusive doktoran-
der med utbildningsbidrag inom verksamhetsgre-
nen forskning och utbildning på forskarnivå. Med 
denna utgångspunkt uppgår dessa övriga kostnader 
till 680 tusen kronor 2017 (2016: 683 tkr, 2015: 607 
tkr). Den tredje delen avser handledning och bygger 
på en uppskattning av tid till handledning utifrån 
rektorsbeslut, samt lönenivå för aktuella personal-
kategorier. Dessutom har handledningens övriga 
kostnader (lokaler, utrustning, drift och indirekta 
kostnader) proportionerats utifrån personalkostna-
den för handledning i relation till den totala 
personalkostnaden för forskning och utbildning på 
forskarnivå. Den totala handledarkostnaden per 
heltidsdoktorand för 2017 är 144 tusen kronor 
(2016, 143 tkr, 2015: 133 tkr).  

Tabell 37: Kostnad per helårsdoktorand 2013–2017, miljoner 
kronor. 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Kostnad per 
helårsdoktorand 1,029 1,069 1,126 1,223 1,228 

 
Kostnaden per helårsdoktorand är på samma nivå 
2017 som 2016. Kostnaden per helårsdoktorand 
varierar mellan olika fakultetsområden.  

Summering 
Ovanstående mått svarar mot kravet på hur 
verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Måtten fångar 
dock inte vilken kvalitet prestationerna har. 
Kvaliteten på utförd forskning och utbildning på 
forskarnivå är ytterst viktig, och mot bakgrund av 
detta kan inte några slutsatser dras av lärosätets 
resultat utifrån dessa mått.  

Samverkan inom forskning och ut-
bildning på forskarnivå 

Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 2 § 
I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med 
det omgivande samhället och informera om sin verksam-
het samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta.  

Samverkan skapar utveckling och stärker 
kvalitet 
För information om Umeå universitet 2020 ─ Vision 
och mål, delmål 2016─2018, arbetet med det 
övergripande målet Samverkan skapar utveckling 
och dess fyra delmål hänvisas till avsnittet 
Samverkan inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå i årsredovisningen.  

Samverkan på universitetsövergripande nivå 
För mer information om Samverkan på 
universitetsövergripande nivå hänvisas till samma 
underrubrik under avsnittet Samverkan inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå i 
årsredovisningen.  

Ett gemensamt forsknings- och utbildningsinitiativ 
togs 2017 av Umeå universitet, Luleå tekniska 
universitet och Mittuniversitet under namnet 
Innovationsplattform Norr. Grundidén för denna 
gemensamma satsning i norr är att möta de 
utmaningar som har lagts fram av bland annat 
regeringen. Exempel är landsbygdsutredningens 
önskan att stödja utveckling även utanför 
storstadsområden och utbildningsdepartementets 
ambition att kunna tillhandahålla utbildning som är 
attraktiv och tillgänglig i hela landet, under hela 
livet och för hela världen. I Innovationsplattform 
Norr fokuseras på tre områden:  

1) utveckla framtidens lärande mot flexibla former, 
förädla de arktiska styrkorna, naturresurser och 
klimat, 

2) utveckla näringslivet på ett hållbart sätt, 

3) utveckla nya modeller för attraktiva arktiska 
samhällen som inte kräver hög befolkningstät-
het.  
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Det organisatoriska stödet till samverkan inom 
forskning och utbildning på forskarnivå ges främst 
av Enheten för externa relationer. Under 2017 
erbjöds stöd till forskare genom att arrangera olika 
former av mötesplatser. Under 2017 genomfördes 
en s.k. AIM-day under temat Turism. Syftet med en 
AIM-day är att identifiera och förmedla forsknings-
bara frågeställningar och behov från det omgivande 
samhället till forskare enligt ett bestämt format. 
Andra former av mötesplatser som arrangerats har 
varit industridagar, frukostmöten och Sleep-talks 
inom ramen för Sliperiets verksamhet.  

Under 2017 genomförde Enheten för externa 
relationer under 2017 två workshoppar för forskare 
med fokus på beskrivandet av impact och 
forskningsrelevans. Dessa kommer att utvecklas 
ytterligare och fler ska genomföras 2018. 

Företagsforskarskolan är ett universitetsöver-
gripande program som syftar till att öka samverkan 
med företag och offentliga organisationer och att 
utbilda doktorer som är bättre förberedda på att 
arbeta med samverkan i forskningen i och utanför 
universitetet. Inom ramen för företagsforskarskolan 
har hittills 50 doktorander antagits, varav 25 
disputerat. Flera av de hittills disputerade 
doktoranderna har kunnat gå vidare till meriterande 
postdoktorsplaceringar eller till kvalificerade 
anställningar i näringslivet. I 2017 års utlysning 
beviljades 14 doktorandresurser varav nio 
tilldelades kvinnliga sökanden.  

Samverkansaktiviteter inom forskning och 
utbildning på forskarnivå  
Vid Umeå universitet sker en mångfald av sam-
verkansaktiviteter inom forskning och utbildning på 
forskarnivå inom alla vetenskapsområden. 
Samverkansformerna skiljer sig åt beroende på 
ämnesområde och sammanhang. Exempel på 
samverkansaktiviteter inom forskning och 
utbildning på forskarnivå inom samtliga fakulteter, 
som genomförts under 2017 är samproducerade 
forskningsartiklar, företagsdoktorander deltagande 
i samhällsdebatter, seminarier, Bildmuseet m.m.  

Exempel på samverkansaktiviteter under 2017 inom 
medicinsk fakultet är deltagande vid Vetenskaps-
luncher, Forskarfredag och Forskarbloggen. 
Fakulteten arrangerar även den mycket välbesökta 
populärvetenskapliga föreläsningsserien Fika. 
Föreläsningsserierna filmas och sänds även live. 
Fakulteten använder aktivt pressmeddelanden, tips 

och service i syfte att sprida kunskap till 
allmänheten. 

Inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet bedrevs 
under 2017 två särskilt viktiga samverkansmiljöer 
inom energiforskningen. Dessa är Bio4Energy och 
havsforskningen som erhåller särskilda strategiska 
forskningsmedel. I samarbete med Volvo lastvagnar 
skedde samverkan inom kvalitetskontroll och 
tillsammans med Umeå Energi, Bostaden och Vakin 
skedde samverkan inom forskning om hållbar 
utveckling och miljö. Under 2017 kommersialisera-
des de två innovationerna SmartFreezer och 
robottekniken RobotikUm. Fakultetens forskare 
samverkar även med det omgivande samhället 
genom att föreläsa och debattera. Under 2017 fick 
forskaren Stefan Jonsson ÅForsks Kunskapspris för 
sitt engagemang som folkbildare och samhälls-
debattör och Thomas Olofsson fick pris av organi-
sationen för Nätverket för hållbart byggande för sin 
samverkan med samhället. 

Inom samhällsvetenskaplig fakultet arrangerades 
under 2017 den mycket välbesökta säkerhetskon-
ferensen Pax Nordica under temat Finlands sak är 
vår – gäller det fortfarande? Konferensen hade ett 
stort deltagande från olika samhällsaktörer inom 
säkerhetsområdet.  

Exempel på samverkansaktiviteter inom humanis-
tisk fakultet är deltagande i offentliga diskussioner, 
krönike- och kulturrecensionsförfattare i dagstid-
ningar. Samverkan har också skett mellan forskare 
och muséer, föreningar och aktörer inom offentlig 
sektor genom rådgivning, föredrag och forsk-
ningsprojekt. Genom Miljöarkeologiska laborato-
riets uppdragsverksamhet har en omfattande 
samverkan med nationella och internationella 
aktörer också genomförts. 

Lärarhögskolan och regionens skolhuvudmän har 
under 2017 bildat ett samverkansråd. Inom rådet 
sker samverkan kring bland annat forskning och 
utveckling. Samverkan skedde också inom den 
nationella försöksverksamheten med praktiknära 
forskning, där Umeå universitet är ett av de 
huvudansvariga lärosätena.  
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Innovation 
Inledning 

Inom det övergripande målet Samverkan skapar 
utveckling och stärker kvalitet finns det beslutade 
delmålet Universitetet har ett effektivt innovations-
stödssystem som vänder sig till alla vetenskapsom-
råden. 

Den uppföljning av delmål som genomförts under 
våren 2017 visar bland annat att ett strategi-
dokument för innovationsstödet har färdigställts av 
Umeå universitet Holding AB (Umu Holding AB). 
Styrgruppen för innovationskontoret har under 
2017 tydliggjort och avgränsat uppdraget till 
Innovationskontoret.  

Innovationsverksamhet 

Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel 
för innovationskontor vid universitet och högskolor 
Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de 
medel som har tilldelats har använts för att bedriva verk-
samheten vid innovationskontoret. Redovisningen ska 
beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och 
målen för denna samt om, och i så fall vilken, expert- 
eller specialistkompetens som har byggts upp. De uni-
versitet som har fått medel för att stödja högskolor bör 
ange vilka högskolor som stöds och med vilka tjänster. 
Om ett universitet inte har fått medel för att stödja hög-
skolor men har påbörjat ett sådant samarbete, bör detta 
framgå av redovisningen. I årsredovisningen ska också 
följande flödestal rapporteras: 

 
1. antal idéer som har kommit in för prövning eller 

rådgivning från forskare respektive studenter och 
hur en idé definieras och avgränsas, 

2. antal idéer som går vidare till verifiering från fors-
kare respektive studenter och hur verifiering definie-
ras och avgränsas, och 

3. antal idéer som har gått vidare till företagsinkubato-
rer. 

Universitetets innovationsstödverksamhet bedrevs 
2017 via uppdragsavtal mellan Umeå universitet och 
universitetets holdingbolag Umeå universitet Hol-
ding AB (Umu Holding AB), samt dotterbolagen 
Uminova Innovation, Umeå Biotech incubator 
(UBI) samt Uminova eXpression. Innovationskon-
torens uppdrag är att på olika sätt verka för ökat 
nyttiggörande och kommersialisering av forsknings-
resultat och kunskapstillgångar. Innovationskonto-
ret (IK) är organisatoriskt placerat under rektor. 
Universitetet har inte fått medel för att stödja högs-
kolor och har heller inte påbörjat något sådant sam-
arbete. Innovationskontorets utförande har uppdra-
gits till Umu Holding.  

Genom innovationskontorsverksamheten finns idag 
resurser och processer för idévalidering och verifie-
ring, innovationsrådgivning, affärsutveckling, stöd 
inom immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt, 
licensiering och sociala innovationer m.m. 

Under 2017 har innovationskontorsverksamheten 
genomförts utifrån det av styrgruppen fastställda 
strategidokument avseende innovationskontorets 
mål och inriktning 2016─2019. Under året har inno-
vationskontoret, Umu Holding samt dotterbolagen 
initierat ett förändringsarbete som syftar till att ta 
fram en gemensam struktur för inflöde och proces-
ser för validering av idéer i tidiga faser. Målet är att 
skapa en effektiv valideringsprocess som tillvaratar 
och stödjer olika vägar till nyttiggörande och till-
lämpning. 

Innovationskontorsverksamheten tillhandahåller 
kompetens, funktioner och aktiviteter som inne-
fattar: 

x verifieringsverksamhet/ idéutveckling 

x rådgivning kring nyttiggörande, innovation, 
affärsutveckling 

x strategisk hantering av intellektuella 
tillgångar, patentrådgivning, affärsjuridiskt 
stöd, licensieringsstöd 

x idégenerering och idésök 

x seminarieverksamhet, utbildningar, 
workshoppar 

x attityd- och inspirationsarbete. 

Vid Umu Holding återfinns även innovationskon-
torets resurser inom patent- och immaterialrätt, af-
färsjuridik och IP-law samt innovationsrådgivare 
och affärsutvecklare. 

Innovationsverksamheten arbetar kontinuerligt 
med proaktiva aktiviteter som syftar till att generera 
idéflöde, inspirera och bidra till ökad kunskap kring 
innovations- och nyttiggörande. Aktiviteterna inne-
fattar olika typer av seminarier och workshoppar, 
deltagande i interna forum, t.ex. doktoranddagar 
mm. Satsningen på innovationsambassadörer har 
fortsatt under 2017, där syftet är att informera om 
det stöd som går att få via innovationsverksamheten 
samt föra dialog om olika sätt att utveckla idéer och 
nyttiggöra forskningsresultat.   
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Antal idéer som influtit från forskare respek-
tive studenter 
Inflöde av idéer till innovationsstödverksamheten 
sker från studenter, doktorander och forskare, samt 
andra anställda vid Umeå universitet. Idéer 
definieras som de uppslag som inkommit till 
innovationsverksamheten som utgångspunkt för 
resonemang kring förutsättningar för nyttiggörande 
eller kommersialisering. De idéer som redovisas 
inom innovationsverksamheten omfattar således 
idéer med kommersiell ansats, sociala innovationer 
och idéer som avser andra typer av nyttiggörande. 
Idéerna genomgår vanligtvis en kortare eller längre 
utvärdering och verifiering i syfte att utreda 
formerna för eventuell fortsatt utveckling. Verifie-
ring innebär inledande av aktiviteter som syftar till 
att utvärdera idéerna och verifiera en eller flera kri-
tiska frågor kopplade till nyttiggörande eller kom-
mersialisering. 

Ett inflöde av 60 idéer från målgruppen 
forskare/anställda har inkommit till innovations-
stödsverksamheten under 2017, varav 45 är doku-
menterade som vidaretagna. Dessa idéer kommer 
främst från Umeå universitet. Det bör noteras att 
det i 2016 års statistik även ingick tio idéer inom pi-
lotprojektet Verifiering för samverkan (VFS) som ej 
fortsatte under 2017. Idéer som härrör ur inflöde 
från tidigare år och som fortfarande är aktiva i veri-
fieringsprocesser i innovationsstödet ingår inte i ta-
bell 38. Den samlade innovationsverksamheten ar-
betar således med betydligt fler idéer och innovat-
ionsprojekt än vad flödestalen anger. Under 2017 
har 89 nya idéer från målgruppen studenter 
inkommit till innovationsstödverksamheten, varav 
43 är dokumenterade som ej vidaretagna. Den stora 
ökningen är ett resultat av innovationsverksamhet-
ens riktade satsningar gentemot målgruppen, t.ex. 
projekten Sommarverifiering och Summer Ex-
pression. 

Innovationsverksamhetens struktur innebär att in-
novationskontor, Umu holding, Uminova Innova-
tion, UBI samt Uminova eXpression samverkar i 
arbetet med idéer från forskare och studenter i 
tidiga faser. Flödet avseende idéer inom 
organisationerna samordnas i valideringsfas och 
förinkubatorfas, vilket innebär att stora delar av 
rapporterat inflöde tar del av någon av företagsinku-
batorernas förinkubatorerbjudanden. Under 2017 
har sex idéer/tidigare verifieringsprojekt vidareförts 
till företagsinkubator (d.v.s. inkubatorfas, ej förin-
kubation) och beviljats stöd via s.k. excellensmedel i 

inkubatorprogrammen vid UBI samt Uminova In-
novation, vilka bägge ingår i VINNOVAs nationella 
inkubatorprogram. Två idéer/tidigare verifierings-
projekt har under året överförts till holdingbolagets 
idébank. 

Tabell 38: Antal nya idéer 2013‒2017. ***Ej vidareförda = do-
kumenterade som avslutade. **Rapporteringen avser det sam-
lade idéflödet från studenter respektive forskare till innovations-
stödverksamheten inklusive innovationskontor/holdingbolag, 
Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator samt Uminova eX-
pression. *Inkl. VFS. 

Innovations- 
verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal idéer som  
influtit från 
studenter** 

52 26 45 42 89 

Varav ej 
vidareförda*** 11 23 30 24 43 

Antal idéer som 
influtit från 
forskare/anställda 

45 62 50 71* 60 

Varav ej  
vidareförda 9 15 25 22 15 

 
Innovationskontoret har under 2017 genom Umeå 
universitet Holding AB drivit projektet Universite-
tens strategiska utveckling av verifiering (VFT) 
som syftar till att verifiera nya affärskoncept ur idéer 
med ursprung i lärosätenas kunskapstillgångar och 
miljöer. 

Sommaren 2017 genomförde innovationskontoret 
för tredje året i rad projektet Sommarverifiering 
som riktar sig till studenter. Projektet bedrevs i 
Sliperiets lokaler i samarbete med Uminova 
eXpression. Nio idéer inom olika vetenskapsom-
råden antogs från studenter som startade företag 
och utvecklade sina idéer.  

I tabell 39 definieras verifieringsprojekt som idéer 
som beviljats verifieringsstöd inom programmet 
VFT, Sommarverifiering eller inom satsningen på 
life science preinkubation. 

Umeå universitets verifieringsverksamhet har 
under 2017 stöttat projekt från studenter och 
forskare. Den samlade verifieringsverksamheten 
har beviljat 40 verifieringsprojekt 2017.  

Tabell 39: Antal idéer som beviljats verifieringsmedel inom 
verifieringsverksamheten (verifieringsprojekt) 2014‒2017. VFS-
projekt är ej inräknade. 

Verifieringsverksamhet 2014 2015 2016 2017 

Antal beviljade 
verifieringsprojekt 20 32  35 40 
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Holdingbolag inklusive dotterföretag och in-
tresseföretag 
Umeå universitet förvaltar Umeå universitet 
Holding AB, där samtliga aktier i bolaget ägs av 
Umeå universitet. Bolaget är moderbolag i en 
koncern som vid utgången av räkenskapsåret består 
av moderbolaget samt dotterföretaget Uminova 
Innovation AB, i vilket moderbolaget äger 50,3 
procent av aktierna och Uminova eXpression AB, i 
vilket moderbolaget äger 75 procent av aktierna. I 
koncernen ingår också Umeå Biotech Incubator 
(UBI), vilket är ett helägt dotterbolag till Uminova 
Innovation. I företagsgruppen ingår även företagen 
Etanol Pilot i Sverige AB, där moderbolaget äger 
48,5 procent av aktierna, och Science Park i Umeå 
AB, i vilket moderbolaget äger 9 procent av aktierna. 
Umeå universitet Holding AB är också engagerade 
Northern Light Capital AB. 

Verksamheten i Umeå universitet Holding AB 
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägar-
direktiv och uppdragsavtal som Umeå universitet 
har ingått med bolaget samt i enlighet med Umeå 
universitet delmål om ett effektivt innovationsstöd 
som vänder sig till alla vetenskapsområden vid 
lärosätet. 

Styrelsen i Umeå universitet Holding AB fick under 
året en ny sammansättning, och består nu av Hans 
Adolfsson (ordförande), Charlotte Häger (ledamot), 
Maria Hedblom (ledamot), Lars Stenlund 
(ledamot), Peter Holmqvist (ledamot), Sandra Finér 
(ledamot) samt Dan Hjalmarsson (ledamot). 
Bolagets vd Agneta Marell slutade vid bolaget under 
höstterminen 2017, Camilla Viklund är tillförordnad 
vd. 

Umeå universitet Holding AB har under året inrättat 
ett nytt verksamhetsområde i bolaget (verksam-
hetsområdet Innovationskontor), inom vilket den 
operativa personalen knuten till innovationskon-
torsuppdraget ingår. Verksamhetsområdet leds av 
en verksamhetschef, och man har under året 
genomfört ett antal rekryteringsprocesser för att sä-
kerställa en stabil driftsorganisation för uppdragets 
utförande i enlighet med innovationskontorets 
styrdokument för 2016─2019. 

Under året har verksamheten beviljats medel inom 
Vinnovas program Validering för tillämpning, vilket 
syftar till att stödja innovationskontorens arbete 
med nyttiggörande av forskning under 2018─2019. 

Holdingbolaget har under 2017 fortsatt att utveckla 
arbetssätt och former för Idébanken. Umeå 
universitet Holding AB har under året också 
beviljats nya medel (1 miljon kronor) till Idébanken. 
Idébankerna inrättades för att utveckla alternativa 
former för kommersialisering, t.ex. via licensie-
ringsförfarande, och ska rikta sig till lovande 
forskningsresultat, idéer och affärskoncept där 
idébäraren/forskaren inte önskar engagera sig som 
entreprenör i en kommersialiseringsprocess. Under 
2017 har holdingbolaget bedrivit och investerat i två 
idébanksprojekt, där aktiviteter i projekten syftar till 
att ta dessa idéer till marknad. Holdingbolaget har 
även investerat i två forskningsbaserade avknopp-
ningsbolag med koppling till Umeå universitet. 
Umeå universitet Holding ABs preliminära resultat 
efter skatt är ett överskott på 465 tusen kronor. 

Uminova eXpression AB är en test- och utvecklings-
verksamhet och inkubator som stödjer idéer och 
entreprenörer inom kulturella, konstnärliga och 
kreativa näringar och kunskapsintensiva och 
tjänstebaserade idéer inom Umeå universitet och 
inom de verksamhetsområden som finns i Sliperiet 
och på konstnärligt campus.  

Under 2017 har en vd rekryterats och eXpression 
har under året arbetat med utveckling av en 
strukturerad affärsutvecklingsprocess i olika steg 
från idé till ett hållbart företag. Inkubatorn har 
bedrivit ett stort antal aktiviteter, seminarier och 
workshoppar. 24 nya företag med koppling till de 
kulturella och kreativa näringarna återfinns nu i 
inkubatorn, utifrån ämnesområden som design 
(interaktions- och produktdesign), arkitektur, 
formgivning, konst, digital mediaproduktion, jour-
nalistik, musik, mode och gastronomi. eXpression 
har en bra mångfald med en jämn könsfördelning 
och med en viss majoritet av kvinnor som startar och 
utvecklar företag (cirka 60 procent kvinnor och 40 
procent män). 
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Sommaren 2017 genomfördes projektet Summer 
eXpression med syfte att knyta ihop studenter med 
konstnärlig inriktning och lokala producenter i 
Umeåregionen. Ett 60-tal studenter från Umeå 
universitet och nationellt sökte till programmet, och 
tio studenter gick under sommaren från idé till 
färdig produkt.  

Uminova Innovation AB erbjuder en strukturerad 
och effektiv inkubatorprocess för att utvärdera nya 
affärsidéer och bygga startupbolag med 
tillväxtpotential, med tillgång till nätverk som får 
bolagen att växa snabbare och nå ut internationellt. 
Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom att 
hitta nya metoder och arbetssätt för att erbjuda 
effektivt affärsstöd från tidig affärsidé till växande 
bolag. De affärsidéer och personer som antas till 
Uminova Innovation genomgår en strukturerad 
affärsutvecklingsprocess i tre steg.  

Uminova Innovation är antagen till Vinnovas 
nationella inkubatorprogram Excellens och erhåller 
resultatbaserad finansiering. Bolagets startup-pro-
gram i steg 1 går under vår och höst. Programmet 
har haft rekordmånga sökande, 87 stycken, och 27 
affärsidéer/bolag har blivit antagna. De affärsidéer 
som inte är redo för startup-programmet har 
bolaget gett chansen att utvecklas i ett introduk-
tionsprogram. 

Till Inkubatorn i steg 2 har tio tidiga bolag antagits 
under året. Bolaget har också utvecklat ett 
acceleratorprogram för de bolag som kan och vill 
skala snabbt och har ett bra team på plats. Åtta bolag 
har antagits under året. De som antas till 
acceleratorprogrammet måste kunna lägga mycket 
tid på sitt företag under sex månader för att få ut 
maximalt av programmet.  

I inkubatormiljön fanns under året ca 75 affärsidéer 
och startup-bolag under olika faser av utveckling. 
Dessa har erhållit drygt 25 miljoner kronor i medel 
(bidrag, innovationslån etc) från andra aktörer 
under året förutom det riskkapital (ägarkapital) som 
finns redovisat i tabell 40.  

Branschsatsningarna Infotech Umeå, Biotech Umeå 
och Cleaner Growth, som Uminova Innovation 
driver, gör att bolaget kan ta position och skapa 
ökad synlighet för forskning och innovativa startup-
bolag i regionen, vilket också ökat intresset hos 
investerare, talanger och nationell media om vad 
som händer här.  

Dotterbolaget Umeå Biotech Incubator ABs (UBI) 
fokus är kommersialisering av idéer som kommer 
från Umeå universitets life science-forskning. UBI 
bedöms som en av de bästa life science-inkubator i 
Sverige enligt Vinnova, vilket bland annat innebär 
att UBI kvalificerar sig för deltagande i det 
nationella inkubatorprogrammet. Under 2017 
utsågs UBI till en av de 15 bästa life science-
inkubatorerna i Europa av Labiotech. 

Affärsidéerna som stöttas hos UBI tas in som 
utvecklingsprojekt i inkubator med målet att 
verifiera teknik och marknad för att därefter bilda 
företag. Andelen kvinnor som hade antagna 
affärsidéer i UBIs inkubationsprocesser under 2017 
uppgick till 47 procent av totalen, vilket är en ökning 
från 43 procent 2016. Även andelen utlandsfödda 
med antagna affärsidéer hos UBI har ökat från 30 
procent (2016) till 35 procent (2017). 

Under 2017 har UBI stöttat 20 affärsidéer inom life 
science, varav elva har befunnit sig i förinkubator-
processen, där fyra har gått vidare till inkubatorn. 
Totalt har 13 affärsidéer varit antagna till 
inkubatorn. Under 2018 har företagen kring UBI 
attraherat 27 miljoner kronor i kapital och skapat 18 
arbetstillfällen.  

I följande tabell framgår resultat för Uminova 
Innovation 2011–2017 (inkl. dotterbolaget Umeå 
Biotech Incubator). Inflöde av nya affärsidéer från 
universitetet sker i samarbete med Innovations-
kontor/Umu Holding AB. 

Tabell 40: Resultat för Uminova Innovation inkl. Umeå Biotech 
Incubator 2013–2017, antal respektive miljoner kronor. 

Resultat 
Uminova 
Innovation 

2013 2014 2015 2016  2017 

Inflöde affärsidéer 
(antal) 174 120 136 152 154 

Nystartade företag 
(antal) 16 16 9 11 14 

Licens och samar-
betsavtal  
(antal) 

16 21 10 5 13 

Attraherat riskka-
pital (mnkr) 76,8 49,4 61,2 148,4 78,3 

Immaterialrätt-
sansökningar 
(antal) 

12 10 11 9 10 
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Northern Light Capital startade hösten 2016 och har 
som uppgift att investera i tidiga skeden i nystartade 
tillväxtbolag. Umeå universitet Holding AB äger 
strax under 10 procent av aktierna i bolaget. 
Northern Light Capital är ett riskkapital-
bolag/affärsängelbolag som bidrar med en bred och 
djup erfarenhet av entreprenörskap och företags 
olika tillväxtfaser. Styrelsens sammansättning utgår 
från de regler som gäller för mindre investerings-
bolag, d.v.s. samtliga ägare och grundare av bolaget 
finns representerade i styrelsen. Företaget har norra 
Sverige som huvudsakligt fokusområde. Bolaget 
avser att göra tidiga investeringar i lovande bolag 
och har under 2017 fastställt sin arbetsstruktur samt 
processer. Under året har bolaget investerat i tre 
avknoppningsbolag med koppling till forskning vid 
Umeå universitet. 

Bolaget European CBRNE Training Centre AB 
(ECTC AB) avvecklades 2017 i enlighet med tidigare 
styrelsebeslut. 

Bolaget Science Park i Umeå AB bildades 2016 och 
verksamheten syftar till att aktivt driva utvecklingen 
av universitetsstaden. Bolaget bildades som ett 
resultat av ett utvecklingsarbete som i den inledande 
fasen delvis finansierats av universitetet. Bolaget 
syftar till att skapa en gemensam driftsorganisation 
som med kraft kan driva Science Parkfrågorna och 
relaterade utvecklingsprocesser. Bolaget ägs av 
Umeå Kommunföretag (51 procent), Västerbottens 
läns landsting (40 procent) samt Umeå universitet 
Holding AB (9 procent). Bolaget har under året 
arbetat med att ta fram en plan och budget som 
omfattar 2,5 miljoner kronor per år, där 
finansieringen föreslås fördelas mellan ägarna 
utifrån procentuellt delägarskap i bolaget. Styrelsen 
har även beslutat att en vd ska rekryteras till bolaget. 

Etanol Pilot i Sverige AB (EPAB) är ägare av den 
forsknings- och pilotanläggning för bioraffinaderi-
tillämpningar som finns i Örnsköldsvik. Målsätt-
ningen är att skapa en testbädd för utveckling av en 
svensk biobaserad ekonomi samt en verksamhet i 
god ekonomisk balans. Vinnova har beviljat medel 
för utredning av förutsättningarna att etablera en 
sådan testbädd inom miljöteknikområdet som 
utöver EPABs anläggning, även innefattar annan 
komplementär pilotinfrastruktur i Örnsköldsvik. 
Under året har närmare 2,5 miljoner kronor 
investerats i anläggningen med stöd från 
Energimyndigheten. 
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Gemensamt för verksamhetsgrenarna 
 
Inledning 

Det goda och effektiva universitetet 
Universitetsstyrelsen fastställde i juni 2012 vision 
och mål för Umeå universitet 2020 i dokumentet 
Umeå universitet 2020 – Vision och mål.  

Det finns 2017 totalt nio delmål under det övergri-
pande målet Det goda och effektiva universitetet. 
Delmålen avser bland annat andelen kvinnliga pro-
fessorer, lika villkor, kompetensförsörjning, hälsa, 
tillgänglighet samt klimat- och miljöpåverkan.  

Under 2017 har arbetet med verksamhetsplanering 
utifrån Umeå universitet 2020 – Vision och mål 
fortsatt på universitetsförvaltningen samt vid fakul-
teterna och på Lärarhögskolan. En uppföljning av 
måluppfyllelsen inklusive viktiga aktiviteter 2016 
har genomförts under våren 2017 och avrapporte-
rats till universitetsstyrelsen.  

Umeå universitets information om 
sin verksamhet 

Forskning 
Umeå universitet lyfter fram forskning som bedrivs 
på samtliga fakulteter genom nyheter och medie-
kontakter, webb, den egna tidningen Tänk samt 
genom att ordna populärvetenskapliga arrange-
mang och konferenser där forskare deltar.  

Sammanlagt skickade Umeå universitet ut 500 
pressmeddelanden, varav 391 på svenska och 109 på 
engelska. Det är färre än 2016 (637 st) men fler än 
2015 (312 st). Antalet pressmeddelanden varierar 
över åren, bland annat beroende på händelser som 
sker i verksamheten.  

Mediegenomslaget för universitetet var lägre än 
tidigare år. För andra året i rad var genomslaget i 
internationella medier större än i nationella medier. 
Bland de tio artiklar på svenska respektive engelska 
med störst räckvidd var endast tre utskickade 
pressmeddelanden. Övriga artiklar berörde forskare 
på Umeå universitet eller forskare relaterade till 
Umeå universitet som blivit intervjuade och uttalat 
sig i något aktuellt ämne.  

Tabell 41: Antal publiceringar i nyhets- och fackmedier (ej ve-
tenskapliga artiklar) 2013–2017. 

 
Kunskapsnoden arrangerades under Västerbottens-
dagarna i Stockholm i februari. Årets tema var 
Arktis i Sverige – Sverige i Arktis där universitetets 
forskare lyfte ämnen som klimatutmaningar, sociala 
frågor, urfolk, hälsa och kultur. Forskning om och i 
Arktis fortsatte därefter att lyftas fram hela året. 
Totalt publicerades 67 webbnyheter under året, och 
det har skickats ut 26 pressmeddelanden. Arktis var 
också tema i universitetets populärvetenskapliga 
magasin Tänk. 

Umeå universitet deltog i Universitetsdagen på 
svenska ambassaden i Washington, USA, i oktober 
tillsammans med fyra andra svenska lärosäten för 
att synliggöra svensk forskning och utbildning. 
Under rubriken Research and innovation 
addressing social challenges lyftes ämnen som 
cancer, hållbar utveckling och migration. Samma 
vecka arrangerades också alumnträffar och en 
konferens för lärare och forskare inom svenska och 
skandinavistik i Nordamerika. 

I november arrangerades Kunskapsveckan, ett årligt 
arrangemang vid Umeå universitet riktat till skolans 
personal. I ett inledande panelsamtal på temat Hur 
ska man med kunskap möta okunskap samtalade 
forskare från universitetet kring fakta kontra åsikter 
och vetenskapens roll. 700 personer deltog i 
Kunskapsveckan, de kom till största delen från 
Västerbotten och Västernorrland. 

Utöver detta arrangerades under året 43 konferen-
ser i Umeå på Umeå universitet, varav 17 var 
internationella och hölls på engelska och 26 var 
nationella och hölls på svenska.  

  

Publiceringar  
(antal) 2013 2014 2015 2016 2017 

Svenska medier 4 635 5 049 6 827 6 794 5 138 
Internationella 
medier 3 181 4 068 5 822 7 145 5 593 

Totalt 7 816 9 117 12 649 13 939 10 731 

http://www.umu.se/digitalAssets/101/101522_100126_final-vision_umu_2.pdf
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Vetenskapsluncher och Fika efter en fors-
kare 
De fyra fakulteterna arrangerar tillsammans veten-
skapsluncher, korta föredrag under lunchtid på 
vardagar med möjlighet till efterföljande diskussion 
och frågor. Medicinska fakulteten arrangerar sedan 
2016 Fika efter en forskare, en föreläsningsserie om 
fyra lördagar/termin, där två–fyra forskare håller 
korta populärvetenskapliga föredrag. Vid varje 
tillfälle håller forskarna sina föredrag vid två 
tidpunkter efter varandra.  

Samtliga arrangemang och föredrag livesänds och 
filmerna kan även ses i efterhand. 

Tabell 42. Arrangemang vid Umeå universitet 2015–2017. 

Arrangemang 2015 2016 2017 

Totalt antal arrangemang 16 28 32 
Antal forskare som föreläsare 16 35 40 

varav kvinnor/män (%) 44/56 43/57 53/47 

Utbildning 
Universitetet arrangerar årligen Öppet hus i 
februari för att väcka intresse för högre studier hos 
gymnasieungdomar i regionen. I år besökte 3 200 
gymnasieungdomar campus under en dag. Universi-
tetets egna studentambassadörer åkte också till 
olika platser i regionen och träffade ungdomar och 

informerade. Universitetet deltog i tre nationella 
studentrekryteringsmässor. Utöver mässorna i 
Stockholm och Göteborg var universitetet 
representerat på mässan i Malmö. 

I februari deltog universitetet i LPDP-mässan för 
master- och doktorandstudenter i Indonesien för att 
informera om Umeå som studiedestination. LPDP, 
Indonesia Endowment Fund for Education, är ett 
stipendium för studier vid LPDP-ackrediterade 
utländska lärosäten, vilket Umeå universitet är. I 
november deltog universitetet i Study in Sweden 
Fair i Seoul, Sydkorea. 

Universitetet samarbetar med Umeå kommun för 
att informera om Umeå som studentstad och 
bostadsort. I mars lanserades en ny webbplats, 
Umeå unplugged, med filmer och podcasts 
producerade av studenter och studentradion. 
Studenterna gjorde inslag om olika boendeformer 
för studenter, hur det är att flytta hemifrån och gav 
sina egna beskrivningar av staden. 

Inom samarbetet genomfördes också en särskild 
mottagning på flygplatsen med transfer för 
ankommande internationella studenter till campus 
och ett utvecklat välkomnande av nationella 
studenter. 

 

Umeå universitets hemsidor umu.se och umu.se/english 
Universitetets webbsida umu.se används både av studenter (antagna och presumtiva), andra externa 
besökare och medarbetare. 57 procent av trafiken till webbplatsen kommer via en sökmotor, det vill säga 
besökaren har gjort en sökning på internet och fått en träff på universitetets webb. År 2016 startade utveckl-
ingen av en ny externwebb och en del av umu.se ersattes med ett nytt system. Det är troligt att detta har 
påverkat besöksstatistiken för 2016 och 2017. 

Tabell 43: Antalet besökare, sidvisningar och vidarelänkning för anmälan på umu.se 2013–2017. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt antal besökare (miljoner) 2,51 2,53 2,52 2,92 2,61 
Varav via mobil  13 % 18 % 24 % 30 % 32 % 
Andel besök från Sverige 82 % 81 % 82 % 86 % 82 % 

Totalt antal sidvisningar (miljoner) 25,99 23,85 22,27  21,89 18,53 
Varav engelska 15 % 16 % 17 % 13 % 12 % 

Antal sidvisningar utbildning (miljoner) 10,75 10,17 9,92 8,28 6,24 
Varav engelska 21 % 21 % 22 % 19 % 19 % 

Antal sidvisningar forskning (miljoner) 0,73 0,69 0,70 0,73 0,68 
Varav engelska 43 % 45 % 45 % 42 % 47 % 

Trafik från sökmotor 57 % 54 % 58 % 54 % 57 % 
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Samband forskning–utbildning 

Högskolelag (1992:1434), 1 kap 3 § 
Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära sam-
band mellan forskning och utbildning. 
 
Ett nära samband mellan undervisning och forsk-
ning är grundläggande för ett universitet. En viktig 
del i detta är att andelen lärare med forskarutbild-
ning ska öka. Sedan 2006 gäller därför ett generellt 
anställningsstopp för adjunkter. Från och med 2013 
är målet att öka andelen undervisning som utförs av 
disputerade lärare. När årlig budgetram fördelas 
mellan fakulteter är ett kriterium av flera i 
tilldelningen av grundutbildningsresurser hur stor 
del av undervisningen inom fakulteten som utförs av 
disputerade lärare. Dessa åtgärder har medfört att 
andelen disputerade lärare ökat sedan 2006, och 
denna ökning fortsätter 2017 (+2 procentenheter).  

Förutom ett forskningsanknutet ämnesinnehåll är 
det centralt att undervisningen vilar på en 
vetenskaplig grund. Det är viktigt att aktiva forskare 
deltar i undervisning, bland annat för att undervis-
ning ska bygga på aktuell forskning.  

Ett av universitetsstyrelsens beslutade delmål avser 
docenters och professorers andel av undervisning. 
Det finns många goda exempel på detta inom 
universitetet. Bland annat finns det institutioner 
som beslutat att alla lärare/forskare ska delta i 
undervisning. År 2017 utfördes 66 procent av all 
undervisningstid av disputerade lärare, vilket är en 
ökning med två procentenheter jämfört med 2016 
samt fyra procentenheter jämfört med 2015. 

Humanistisk fakultet 
Andelen disputerade lärare har ökat från 76 procent 
2016 till 78 procent 2017. Fyra av fem institutioner 
har ökat sin andel disputerade lärare i grundut-
bildningen. Förändringen beror på att adjunkter har 
slutat (alternativt disputerat) och ersatts av lektorer. 
Lägst andel disputerad personal har institutionen 
för estetiska ämnen i lärarutbildningen och denna 
låga andel beror i stor utsträckning på svårigheten 
att rekrytera lärare med rätt kompetens som också 
är disputerade. Denna svårighet beror dels på att 
lärare i dessa ämnen länge har stått utanför den 
akademiska seminariekulturen och fram till 2000 
har saknat ett forskarutbildningsämne, dels på att 
ämnena som undervisas vid institutionen 
karaktäriseras av en praktisk kunskapskultur. 

 

Samhällsvetenskaplig fakultet 
Andelen disputerade lärare inom den 
samhällsvetenskapliga fakulteten har stadigt ökat 
de senaste fem åren och uppgår 2017 till 80 procent, 
vilket är en ökning med 1 procent i jämförelse med 
2016 och med 2 procent i jämförelse med 2015. 
Variationen är dock stor mellan fakultetens 
institutioner och enheter. Andelen varierar mellan 
43 och 100 procent disputerade. Det är framförallt 
undervisningstunga institutioner med stora 
utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen, jurist-
utbildningen och socionomutbildningen som har en 
lägre andel disputerade lärare. För att säkerställa 
hög kvalitet inom yrkesutbildningar som dessa 
krävs också lärare med professionskunskap och det 
kan vara mycket svårt att hitta personer som har 
både yrkeserfarenhet och forskarutbildning.  

En viktig förutsättning för hög kvalitet i under-
visningen är en god forskningsanknytning, med en 
nära koppling till relevant forskning. I universitetets 
bemanningsplaneringssystem (BPS) kan det bland 
annat utläsas att de totala undervisningsuppdragen 
inom fakulteten bemannats till 70 procent av dis-
puterad personal (2016: 69 procent). Fakulteten har 
också som mål att andelen undervisning som utförs 
av docenter och professorer ska fortsätta att öka.   

Medicinsk fakultet 
Andelen disputerade lärare fortsätter att öka sedan 
2016, från 84 procent till 87 procent. Forskaras-
pirantverksamheten, där målet är att nå ut till 
studenter på grundutbildningsnivå för att fånga upp 
deras forskningsintresse tidigt i deras akademiska 
karriär, har fortsatt under 2017. Fakultetsnämnden 
har beslutat att fortsätta verksamheten under 
kommande år.  

För att förstärka forskningsaktiviteter inom vissa 
identifierade forsknings- och utbildningsområden, 
tillsattes en utredning om eventuell ökning av 
antalet lektorer inom fakulteten med lärarlöne-
medel ur forskningsanslaget. 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
Fakulteten har en mycket omfattande och 
framgångsrik forskning inom ett brett spektrum av 
naturvetenskap och teknikvetenskap. Fakultetens 
forskare deltar i hög grad i utbildningen, och vid de 
flesta institutioner finns en lägsta nivå för detta för 
lektorer och professorer. Av fakultetens lärare är 
81 procent disputerade, vilket är en liten ökning 
jämfört med 2016 (79 procent). Av schemalagd 
utbildning ansvarar disputerad personal för 
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58 procent. Den jämförelsevis låga siffran förklaras 
av fakultetens laborationstunga ämnen där många 
doktorander deltar som lab-handledare, men också 
av student- och doktorandmedverkan i räknestugor 
etc. Inom fakulteten finns sammanlagt 88 
professorer och 159 lektorer (oktober 2017). Icke-
disputerade lärare återfinns framför allt inom 
konstnärligt inriktade verksamheter, som design 
och arkitektur, och inom vissa andra yrkesinriktade 
områden där det är svårt att hitta disputerad 
personal. Inom samtliga dessa områden gör 
fakulteten ansträngningar för att öka andelen 
disputerade lärare. Alla lärarrekryteringar vid 
fakulteten utgår från institutionernas kompetens-
försörjningsplaner, vilka tur har sin utgångspunkt i 
både utbildningens och forskningens behov. 

Fakulteten har utvecklat ett kvalitetssystem inom 
utbildningen som säkerställer att högskoleförord-
ningens samtliga utbildningsmål uppfylls av en ut-
bildnings programkurser. Samtliga utbildningar 
inom fakulteten är godkända i Universitetskanslers-
ämbetets senaste utvärderingsomgång. Som ett vik-
tigt inslag i forskningsanknytningen kan nämnas att 
fakultetens examensarbeten på avancerad nivå 
handleds och examineras av disputerade lärare.  

Kvalitet i verksamheten 

Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 4 § 
Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i 
utbildningen och forskningen. De tillgängliga resurserna 
ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verk-
samheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägen-
het för högskolornas personal och studenterna.  

Kvalitetsarbetet 
De strategiska råden för forskning och utbildning 
arbetar fortlöpande med att utveckla och 
kvalitetssäkra verksamheten inom sina respektive 
ansvarsområden. De strategiska råden leds av 
personer från universitetsledningen och i respektive 
råd ingår representanter från fakulteter, Lärar-
högskolan, universitetsförvaltning och studentkå-
rer. Vid universitetet finns också ett strategiskt råd 
för administration på universitetsgemensam nivå 
som har i uppdrag att ge förslag till utveckling samt 
förbättrad kvalitet och samordning av universitetets 
administration. 

Grunden i lärosätets kvalitetsarbete är det 
kontinuerliga uppföljnings- och kvalitets-
utvecklingsarbete som sker på fakultets- och 
institutionsnivå samt vid Lärarhögskolan.  

Utvärderingar genomförda av Universitets-
kanslersämbetet 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har infört en ny 
nationell modell för kvalitetssäkring av utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå samt för 
utbildning på forskarnivå. Modellen omfattar fyra 
typer av granskningar: examenstillståndspröv-
ningar, granskningar av lärosätenas kvalitets-
säkringsarbete, utbildningsutvärderingar samt 
tematiska utvärderingar.  

Umeå universitet har under 2017 deltagit som ett av 
fyra lärosäten i UKÄs pilotutvärdering av kvalitets-
säkringsarbete. Universitetet får inte godkänt i det 
samlade omdömet i denna utvärdering. Gransk-
ningen visar att universitetet har lyckats väl inom tre 
av fyra undersökta aspektområden (styrning och 
organisation, miljö, resurser och område, samt 
uppföljning, åtgärder och återkoppling). Det som 
framkommer i utvärderingen är att universitetet 
behöver förbättra systematiken för att följa upp och 
utvärdera studenternas faktiska läranderesultat 
samt förtydliga hur arbetet med att integrera 
jämställdhet och lika villkor i utbildningarna sker.  

Universitetet deltog även under året i en 
pilotomgång av en utbildningsutvärdering och i 
fokus stod grundlärarexamen med inriktning mot 
fritidshem. UKÄ ifrågasätter kvaliteten på 
utbildningen och lyfter bland annat fram bristande 
kvalitetsarbete och bristande jämställdhetsperspek-
tiv. Dessutom bedöms kompetensförsörjningen i 
anslutning till området fritidshem som svag. 

Universitetets arbete med hållbar utveckling i 
utbildning har utvärderats i den tematiska utvärde-
ringen. Universitetet är ett av många lärosäten som 
behöver utveckla sitt arbete inom området. 
Resultatet visar att universitetet har lyckats att 
integrera hållbar utveckling på ett bra sätt i 
utbildningar men att det saknas rutiner för att följa 
upp och säkerställa måluppfyllelsen. 

UKÄ har under året genomfört den första omgången 
av utbildningsutvärderingen av forskarutbildning 
och i denna omgång berörs sex ämnen vid de 
humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-
naturvetenskapliga fakulteterna. Bedömargrupper-
nas yttrande kommer att delges universitetet under 
inledningen av 2018.  
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Rapportering av aktiviteter 2017 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Utveckling och implementering av Umeå universi-
tets kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå har fortsatt under 2017. Kvalitets-
systemet omfattar tio aktiviteter som genomförs i 1-
års-, 3-års- och 6-årscykler. Nedan följer exempel på 
aktiviteter som genomförts under året. 

Under året genomfördes Nybörjarenkäten. Resul-
taten har ännu inte sammanställts, men ser ut att 
peka på att Umeå som studentstad ökar i popu-
laritet. Resultaten från Studiebarometern som 
genomfördes 2016 visar att studenter som har gått 
ungefär halva sina utbildningsprogram överlag är 
nöjda. I ett sammanfattande omdöme om deras 
programstudier är nöjdhetsindex på en skala 1–6 
drygt 4,5, vilket är samma nivå som i Studie-
barometern 2014 (ju högre värde, desto nöjdare). 

År 2017 var det Lärarhögskolans tur att genomgå 
kollegial granskning, så kallad audit, i enlighet med 
universitetets kvalitetssystem. Granskningsgruppen 
kommer att avlämna sin rapport i början av 2018. 
Fakulteterna och Lärarhögskolan har arbetat 
tillsammans med studentkårerna för att följa upp 
och vidta åtgärder med anledning av Student-
kårsskrivelsen 2016. Exempel på prioriterade 
områden är kursutvärderingar, verksamhetsförlagd 
utbildning och bemötande. Utbildningsstrategiska 
rådet har anordnat två seminarier, den ena om det 
första studieårets avgörande betydelse för 
studenternas genomströmning och den andra om 
framväxande digital teknik för utbildningssektorn. 

Utbildning på forskarnivå  
Under året har grunden lagts för en mer systematisk 
kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå genom 
det nya kvalitetssystem som rektor beslutade om i 
början av året. Syftet med dokumentet är att det ska 
bidra till att målen för utbildning på forskarnivå 
uppnås och att det ska stärka och utveckla kvaliteten 
ytterligare. Ansvar samt stödjande och granskande 
aktiviteter definieras och de ingående delarna i 
systemet kopplas till European Standards and 
Guidelines, ESGs, standarder och riktlinjer. 
Resultaten från den årliga avgångsenkäten för 
doktorander som disputerar ger en indikation på 
kvaliteten i utbildningen. Bland annat har den låga 
svarsfrekvensen under året föranlett en översyn av 
enkäten och datainsamlingsprocessen.  

Under hösten 2017 har en arbetsgrupp utsetts för att 
under våren 2018 arbeta fram ett förslag på ett 
sammanhängande kvalitetssystem för utbildning på 
grundnivå och forskarnivå.  

Forskning 
Forskningsinfrastruktur definieras som en facilitet 
(utrustning, installation, databas, kunskapssamling 
eller annan resurs) med tillhörande personell 
kompetens. Tillgång till nödvändig forskningsinfra-
struktur är en grundläggande förutsättning för att 
bedriva forskning av högsta kvalitet vid Umeå 
universitets samtliga fakulteter. För att universitetet 
ska kunna ge forskare tillgång till den bästa 
forskningsinfrastrukturen är det viktigt med gemen-
samma principer för den interna hanteringen som 
tydliggör planering, prioritering och finansiering av 
forskningsinfrastruktur. Detta bidrar till att 
förstärka och samordna universitetets strategiska 
planering av central och nationell forskningsinfra-
struktur som är lokaliserad vid universitetet och att 
forskarnas mest angelägna behov kan prioriteras i 
en transparent process.  

Under året har regler för hantering av universitets-
gemensam forskningsinfrastruktur beslutats av 
rektor, vilket kommer att bidra till tydliggörande av 
ansvar och kontroll av forskningsinfrastruktur. 
Ansökning av VR-RFI-medel gjordes i början av 
2017. Umeå universitet är ansvariga för två 
ansökningar som tilldelats medel och medsökande i 
sju konsortier som tilldelats medel. Under året har 
VR-RFI-inventering av nationella behov av 
forskningsinfrastrukturer genomförts, och priorite-
ring vid Umeå universitet har gjorts i samverkan 
med fakulteter och därefter av URFI (universitetets 
referensgrupp för forskningsinfrastruktur).  

Under året har ledarskapsprogrammet ReaL 
(Research and Leadership) för forskningsledare 
fortsatt vid universitetet. ReaL är en strategisk 
satsning med syfte att utveckla forskningsledarens 
förmåga att kombinera kreativitet med ett bra 
ledarskap. Målsättningen är även att skapa nya 
nätverk mellan forskare inom olika vetenskapsom-
råden och discipliner för att främja nytänkande och 
kreativitet. 
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Administration 
I universitetsförvaltningens målbild ingår bland 
annat att leverera resultat med rätt kvalitet och att 
tillsammans driva ständiga förbättringar. En 
strategi för att nå detta är att kontinuerligt se över 
och vidareutveckla universitetsförvaltningens 
arbetsmetoder. Som ett led i detta inleddes hösten 
2016 en serie granskningar (audits), där varje enhet 
analyseras av en granskningsgrupp, i syfte att 
identifiera utvecklingsmöjligheter. Gransknings-
gruppen består av en enhetschef från en annan 
enhet inom universitetsförvaltningen, en verksam-
hetsrepresentant från institutionsnivå, en 
verksamhetsrepresentant från fakultetsnivå, samt 
universitetsförvaltningens verksamhetscontroller.  

Granskningsgruppens iakttagelser och förbättrings-
förslag sammanställs i en rapport, vilken presen-
teras för universitetsdirektören och förvaltnings-
ledningen, samt för personalen vid den enhet som 
varit föremål för granskningen. En uppföljning av 
granskningen och de förslag som presenterats görs 
sex månader efter genomförd granskning. Under 
2017 har audits genomförts på Universitetsservice, 
Ekonomienheten samt Studentcentrum. 

Ett annat sätt universitetsförvaltningen arbetar med 
att utveckla kvaliteten på är att samordna 
verksamhetsstödet. Detta sker genom att successivt 
flytta framför allt ekonomi- och personalresurser 
från enskilda enheter till Ekonomi- respektive 
Personalenheten. Syftet är att minska sårbarheten 
och att säkerställa kompetens- och process-
utveckling samt likriktning inom ekonomi- och 
personalfrågor. 

Utöver detta bedrivs verksamhetsområdes- eller 
enhetsspecifika kvalitetsutvecklingsprojekt. Under 
2017 har Personalenheten påbörjat en översyn av 
universitetets HR-organisation. Syftet är att tydlig-
göra ansvarsfördelning och roller, och att utveckla 
ett ändamålsenligt och professionellt HR-stöd för 
att stödja och underlätta för prefekter och chefer.  

Inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd har ett 
gemensamt utvecklingsprojekt kring processer 
inletts, vilket har som mål att kartlägga några av 
processerna inom de tre ingående enheterna 
Studentcentrum, Kommunikationsenheten och 
International Office. Syftet är att utveckla arbetet 
med ständiga förbättringar genom återkommande 
analyser av de processer som kartlagts. Projektet 
bedrivs som en pilot. När det avslutats och 
utvärderats kommer en bedömning att göras för att 

se om metoden kan användas även för andra delar 
av universitetsförvaltningen. 

Högskolepedagogisk utbildning  
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) är en 
arbetsenhet vars uppdrag är att bidra till högskole-
pedagogisk utveckling vid Umeå universitet, stödja 
lärare att utveckla sin lärarprofessionalitet och 
pedagogiska skicklighet samt bidra till utveckling av 
högskolepedagogiska lärmiljöer på campus och nät. 
Organisatoriskt tillhör enheten Umeå 
universitetsbibliotek men lyder under egen styrelse 
med representation från samtliga fakulteter, 
Lärarhögskolan samt studentkårerna.  

Under 2017 har UPL utvecklat sina baskurser inom 
högskolepedagogik så att de ligger i linje med 
Sveriges universitet- och högskoleförbunds (SUHF) 
rekommendationer från 2016 gällande behörighets-
givande högskolepedagogisk utbildning för lärare 
vid svenska lärosäten. Med anledning av de nya 
rekommendationerna sjösattes en ny ämnes-
didaktisk fördjupningskurs. Kursens övergripande 
mål är att stärka det akademiska lärarskapet. Alla 
kurser och verkstäder på UPL ges både på svenska 
och engelska. Internationalisering, värdegrund och 
samverkan har i större utsträckning integrerats i de 
högskolepedagogiska kurserna under året. Dessa 
komponenter ska ses som en utökad del av 
högskolepedagogisk kompetens och blir därmed 
viktiga för jämn och hög utbildningskvalitet vid 
Umeå universitet. Under hösten 2017 har UPL 
deltagit i planeringen av en utbildningsinsats vid 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet med fokus på 
hållbarhet i undervisning, något som är ett viktigt 
fortbildningsområde för samtliga lärare vid Umeå 
universitet att fortbildas inom. Totalt under året har 
345 personer (2016: 365, 2015: 386) deltagit i 
högskolepedagogiska kurser vid enheten varav 74 
deltog i kurser för forskarhandledare (2016: 89, 
2015: 69). 

UPL leder löpande ett antal strategiska nätverk 
såsom Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga 
(SPA), Pedagogiskt inplacerade lärare (PIL) och 
Seminarieserien för handledare på forskarutbild-
ningsnivå (HandUM). Under året har UPL utlyst 
Pedagogiska utvecklingsmedel (PUNKTUM), vilka 
tilldelades fem pedagogiska utvecklingsprojekt vid 
lärosätet. Utlysning, handläggning och projektled-
ning sköts av UPL. Bedömargruppen till PUNKTUM 
består av pedagogiskt utsedda lärare från samtliga 
fakulteter. 
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Den digitala transformationen av samhället berör i 
högsta grad även Umeå universitet. För att bibehålla 
hög utbildningskvalitet måste den undervisande 
personalen ständigt höja sin pedagogiska 
skicklighet för att adekvat kunna integrera digitala 
verktyg i sin undervisning. Med anledning av detta 
har pedagogisk digital kompetens (PDK) varit ett 
prioriterat område vid UPL de senaste tre åren och 
det bedrivs löpande utbildningsinsatser inom 
området. Förutom en högskolepedagogisk kurs om 
två veckor i PDK, har enheten genomfört ett 40-tal 
verkstäder och seminarier för lärare, lärarlag och 
institutioner. UPL har ansvaret för att leda 
utvecklingen av de centrala digitala system för 
lärande som Umeå universitet erbjuder sina 
anställda. Här ingår support och lärarstöd i de 
centrala utbildningssystemen såsom lärplattformar, 
videotjänst, e-mötestjänst samt tjänst för fusk och 
plagiatkontroll. I en gemensam förvaltnings-
organisation (PM3) ansvarar UPL tillsammans med 
IT-enheten för att dessa system håller hög kvalitet 
och är verksamhetsanpassade. Under 2017 har UPL 
arbetat för att få till stånd ett universitets-
övergripande projekt gällande digital salstentamen, 
något som efterfrågas av både lärare och studenter. 
Sent på året fattade rektor beslut om att en 
strategisk satsning på digital salstentamen för hela 
Umeå universitet kommer att påbörjas 2018. 

Intern styrning och kontroll 

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 
Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter un-
der regeringen som har skyldighet att följa internrevis-
ionsförordningen (2006:1228).  

Umeå universitet omfattas av förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kontroll. Med 
intern styrning och kontroll avses den process som 
syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör de krav som framgår av myndighetsförord-
ningen.  

Universitetsstyrelsen fastställde i december 2016 en 
systembeskrivning för arbetet med intern styrning 
och kontroll 2017. Systembeskrivningen beskriver 
hur universitetet strukturerat arbetar med intern 
styrning och kontroll. Universitetsstyrelsen beslu-
tade i december 2015 att fastställa riskanalys för 
2016─2017. Riskanalysen innehåller en beskrivning 
av respektive risk, en värdering av respektive risk 
avseende sannolikhet och konsekvens, förebyggan-
de åtgärder samt ansvarig för att åtgärd vidtas.   

Universitetsstyrelsen fastställer varje år i februari 
månad en kontrollplan för innevarande år samt en 
uppföljning av föregående års kontrollplan. 
Kontrollplanen följs upp i februari månad genom att 
en undersökning genomförs av om de förebyggande 
åtgärderna är uppfyllda.  

Både internrevisionen och Riksrevisionen följer 
löpande universitetets arbete med intern styrning 
och kontroll samt ger löpande förslag till ytterligare 
förbättring. År 2017 har universitetsstyrelsen 
inrättat ett revisionsutskott.  

I enlighet med universitetsstyrelsens beslut finns en 
så kallad checklista från och med 2014 och framåt. 
Checklistan innehåller universitetets högst 
prioriterade områden kopplade till bestämmelser, 
lagar samt regler och är kopplad till riskanalysen. 
Fakultet/motsvarande gör en självvärdering utifrån 
frågeställningarna i checklistan inklusive eventuella 
åtgärder. Från och med 2015 har institutioner och 
enheter genomfört motsvarande självvärdering 
årligen utifrån checklistan och rapporterat till sin 
fakultet/motsvarande. Svaren i checklistan följs upp 
i dialog mellan universitetsledning och fakultets-
ledning/motsvarande. 

Under 2017 har riskparametrarna representation 
och resor tagits fram och följts upp på samtliga 
institutioner och enheter.  

Det kan ibland finnas vissa brister när det gäller 
implementering, verkställighet och genomförande 
av beslutade regelverk. Detta kan sannolikt 
förklaras med universitetets komplexa och 
decentraliserade organisations- och beslutsstruktur. 
Rektor har 2014 fastställt rutiner för rapportering 
m.m. mellan organisatoriska nivåer inom universi-
tetet, här anges bland annat hur regelöverträdelser 
hanteras. Från och med 2017 pågår på alla 
arbetsplatser ett arbete med värdegrund utifrån 
universitetsledningens anvisningar. 

Utifrån det arbete och den rapportering som 
genomförts inom intern styrning och kontroll vid 
Umeå universitet 2017 är den sammanfattande 
bedömningen att den interna styrningen och 
kontrollen inom universitetet är betryggande. 
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Internationalisering 

Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 5 § 
Högskolorna bör i sin verksamhet främja förståelsen för 
andra länder och för internationella förhållanden.  

Av visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – 
Vision och mål framgår att styrelsen lägger stor vikt 
vid internationalisering. Särskilt betonas att 
samtliga utbildningsprogram ska ha en internatio-
nell dimension samt att forskningen ska ha en stark 
internationell genomslagskraft. I juni 2014 fattade 
rektor beslut om Umeå universitets internationali-
seringsstrategi för utbildning för att ytterligare 
understryka vikten av internationalisering. 

Internationaliseringsstrategi för utbildning 
Internationaliseringsstrategin för utbildning ska 
fungera som ett stöd vid prioritering och verksam-
hetsplanering.  

Nedan finns en sammanfattning av strategin: 

x Umeå universitets studenter ska efter sin 
examen ha mycket god beredskap för att kunna 
handskas med internationella problem- och 
frågeställningar och mycket goda förutsätt-
ningar för att kunna arbeta i mångkulturella 
miljöer.  

x Umeå universitet ska utifrån sina utbildningar 
attrahera framstående samarbetspartner och 
studenter från hela världen.  

x Umeå universitets internationella arbete ska 
höja kvaliteten på utbildningen.   

x Kvalitet ska prioriteras framför kvantitet. Det 
betyder att kvantitet inte är överordnat kvalitet 
när det gäller mobilitet för in- och utresande 
studenter, lärare och administrativ personal. 
Utbytesavtal med utländska lärosäten ska 
kännetecknas av hög kvalitet och ömsesidiga 
utbyten ska eftersträvas.  

x Fler studenter vid Umeå universitet ska kunna 
studera utomlands inom ramen för sina utbild-
ningsprogram. 

Mobilitet och den internationella dimens-
ionen  
Umeå universitet erbjuder möjligheter till personal- 
och studentutbyte genom de avtal och program som 
universitetet har med andra lärosäten och 
samarbetsparter. Avtalen och de samarbeten som 
Umeå universitet ingår i bidrar också till att stärka 
den internationella dimensionen i utbildningarna. 

Att öka reciprociteten, d.v.s. balansen mellan in- och 
utresande studenter inom utbytesavtalen, är 
fortfarande en stor utmaning för universitetet. 
Projekt och initiativ med fokus på att öka antalet 
utresande studenter i samarbete med t.ex. 
studievägledning samt institutioner och fakultet har 
bedrivits under året och fortsätter under 2018. 
Andra initiativ är Global Village och 72 hour 
exchange, vilket är ett program där universitetet un-
der 2017 skickade två studenter på ett kortare besök 
till Sogang University i Sydkorea. Studenterna 
dokumenterade resan via sociala medier för att 
sprida information om möjligheterna till utbyte. 
Nya utbytesavtal har också tecknats med Waseda 
University i Japan och med Southern Cross Univer-
sity i Australien. 
 
Det stora antalet inresande utbytesstudenter är ett 
uttryck för att Umeå universitet erbjuder en 
internationellt konkurrenskraftig utbildning av hög 
kvalitet. En mångfald av studenter från olika delar 
av världen bidrar till att skapa mer dynamiska 
utbildnings- och forskningsmiljöer, där nya 
perspektiv och traditioner möts och bryts mot 
varandra, samt ökar förståelsen för andra kulturer. 
Ett bra kursutbud på engelska innebär att studenter 
från många olika länder kan studera vid Umeå 
universitet. Vissa delar av universitetet bedriver en 
stor del av sin undervisning på engelska. Efter flera 
års minskning av engelskspråkiga anmälningsalter-
nativ ökar enstaka kurser och program på avancerad 
nivå 2017. 

Tabell 44: Antal engelskspråkiga anmälningsalternativ (kurser 
och program) 2013–2017.  

Engelskspråkiga 
anmälnings-
alternativ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Enstaka kurser 597 588 578 563 573 
Program på 
grundnivå 2 2 2 2 2 

Program på 
avancerad nivå 32 29 30 32 35 

Totalt 631 619 610 597 610 

 
I diagrammet på nästa sida presenteras 
förändringen avseende internationalisering inom 
grundutbildning sedan 2013. Noterbar är minsk-
ningen 2017 av utresande utbytesstudenter (─48 
studenter). Däremot ökade antal inresande 
utbytesstudenter (+86 studenter) 2017. År 2017 
hade Umeå universitet totalt 289 utresande 
respektive 902 inresande utbytesstudenter.  
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Diagram 16: Antal ut- och inresande utbytesstudenter 2013–
2017 fördelade på kön.  

 
De utländska studenter som söker sig till Umeå 
universitet trivs mycket bra, vilket ett högt betyg i 
undersökningen International Student Barometer 
(ISB) visar. I 2017 års ISB rankades Umeå univer-
sitet som trea i hela undersökningen och som tvåa i 
Europa. En viktig förklaring är Umeå universitets 
mottagning och introduktion av nyanlända 
internationella studenter, men också arbetet med 
att öka integrationen och kontaktytorna mellan 
inresande studenter och övriga studenter. Det 
studenterna värderar högt är bland annat 
lärarkompetens, sociala aktiviteter, möjligheter till 
sport och fritid, mottagande, bostad och 
campusmiljö. Områden att förbättra för Umeå 
universitet är bland annat karriärvägledning, 
arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet. I tabell 
45 jämförs ett urval av områdena samt resultat från 
tidigare år. 

Tabell 45: ISB 2013‒2017, några jämförelser. Källa: I-gra-
duate.  

Studenternas 
omdömen 

2013
% 

2014 
% 

2015 
% 

2016 
% 

2017 
% 

Rank. 
Europa 

Genomsnittligt 
betyg av 
helheten 

86 86 87 87 87 2 

Lärandet 88 88 87 89 89 5 

Sociala 
aktiviteter 84 87 89 91 92 1 

Stöd 93 91 92 93 94 8 

 

Det är mycket vanligt med individuella forsknings-
utbyten liksom utbyten mellan olika forskargrupper 
på internationell nivå, utan samordning från 
universitetet. Det förs ingen statistik kring 
forskarmobilitet, men inget tyder på att omfatt-
ningen av in- och utresande forskare vid Umeå 
universitetet skiljer sig från andra större universitet 
i Sverige. Universitetet har sedan länge samarbete 
med University of California – Berkeley kring 
doktorandutbyte. Universitetet är också medlem i 

två nordiska satsningar som ger möjlighet till 
forskningsutbyte – Nordic Center Fudan University 
i Kina och Nordic Centre in India. Universitetet 
deltar också i tre stora samarbetsprojekt finansi-
erade av STINT. Ett projekt är i Vietnam där fem 
svenska universitet och tre vietnamesiska 
universitet/sjukhus deltar. Projektet heter Training 
and Research Academic Center (TRAC) Sweden-
Vietnam och kommer att pågå fram till 2018. Det 
andra projektet är med Japan där sex svenska 
universitet och åtta japanska universitet deltar. 
Projektet heter MIRAI och kommer att pågå fram till 
2019. Projekt nummer tre heter SASUF – South Af-
rica Sweden University Forum – och involverar sju 
svenska och 22 sydafrikanska lärosäten. Detta pro-
jekt pågår till 2020 och syftar till att stärka banden 
mellan Sydafrika och Sverige inom områdena ut-
bildning, forskning och innovation. 

Umeå universitet har flera forskningscentrum som 
har en hög grad av internationalisering med många 
internationella anställda och samarbetspartner. 
Umeå Plant Science Center (UPSC), Molecular 
Infection Medicine Sweden (MIMS) och Wallenberg 
centrum för molekylär medicin vid Umeå 
universitet (WCMM) är några bra exempel på 
internationella forskningsmiljöer på universitetet 
som har haft stort genomslag.  

Studentinflytande 

Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 4 a § 
Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbild-
ningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att 
studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen. Lag (2000:260). 

Studentinflytande är centralt för att tillvarata 
studentperspektivet i utvecklingen av verksamheten 
vid Umeå universitet.  

Enligt beslut av universitetsstyrelsen finns det vid 
universitetet för perioden 2016–2019 tre 
studentsammanslutningar med ställning som 
studentkår, med olika delar av universitetet som 
verksamhetsområde. Umeå Medicinska Studentkår 
företräder studerande vid medicinsk fakultet. Umeå 
naturvetar- och teknologkår företräder studerande 
vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Umeå 
studentkår företräder studenter vid samhällsveten-
skaplig fakultet, humanistisk fakultet samt Lärar-
högskolan. 
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Universitetet stödjer ekonomiskt studentkårernas 
arbete med studentinflytande och studiesocial 
verksamhet. Stödet till studentkårerna på 
universitetsgemensam nivå har uppgått till totalt 3,9 
miljoner kronor för 2017. Beloppet inkluderar 1,9 
miljoner kronor i särskilt statsbidrag som universi-
tetet erhållit från Kammarkollegiet. Därutöver 
tillkommer medel till studentkårerna genom avtal 
med respektive fakultet och Lärarhögskolan. 

Studentkårerna utser studentrepresentanter till 
beslutande och beredande organ på samtliga nivåer 
inom universitetet. Universitetsledningen, samt 
ledningarna för fakulteter, Lärarhögskolan och 
institutioner har kontinuerlig dialog med 
företrädare för studentkårerna, i syfte att tillvarata 
studentperspektivet på universitetets verksamhet 
och utveckla studentinflytandet. 

En integrerad del av universitetets kvalitetssystem 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 
den studentkårsskrivelse som studentkårerna 
författar och tillsänder universitetet vart tredje år. 
Studentkårsskrivelsen avser att peka ut åter-
kommande universitetsövergripande problem som 
studenter vid universitetet vänder sig till student-
kårerna för att få hjälp med, samt utmaningar och 
frågor som studentkårerna anser är särskilt 
angelägna att synliggöra.  

Den senast författade studentkårsskrivelsen inkom 
till universitetet i juni 2016. Under året har arbete 
bedrivits utifrån de problemområden och förslag 
som studentkårerna lyfte i skrivelsen. Universitets-
styrelsen har beslutat att prioritera tre områden för 
arbete på universitetsgemensam nivå. Därtill har 
fakulteterna och Lärarhögskolan prioriterat tre 
områden vardera.  

Prioriterade områden handlar om bemötande, 
kursutvärderingar, kursplaner, kursbeskrivningar, 
verksamhetsförlagd utbildning, internationalise-
ring, nät- och distansutbildningar, arbetsmiljö, samt 
arbetsmarknadskoppling i utbildningen på 
forskarnivå. Utbildningsstrategiska rådet (USSR) 
följer löpande upp arbetet med prioriterade 
områden utifrån studentkårsskrivelsen. Bland 
annat har särskilt fokus under året riktats mot 
arbetet med kursutvärderingar. 

En annan komponent i universitetets kvalitets-
system för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå respektive utbildning på forskarnivå är de 
studentenkäter som genomförs. Nybörjarenkäten 
och studiebarometern alterneras årligen och riktar 
sig till studenter på grundnivå. Beredning pågår 
angående den avgångsenkät som besvarades av 
doktorander som disputerade under året.  

Studenternas perspektiv och studentinflytande 
ingick som delar i den utvärdering av universitetets 
kvalitetssäkringsarbete som Universitetskanslers-
ämbetet (UKÄ) redovisade under året. Ämbetet 
konstaterar att det finns ett väl fungerande arbete 
med att säkerställa studenters rätt att utöva 
inflytande. Som områden att vidareutveckla föreslår 
UKÄ utveckling av internationella studenters och 
distansstudenters möjligheter till inflytande, att 
hitta tydliga former för återkoppling av resultat från 
kurs- och programutvärderingar samt att utveckla 
förutsättningar för doktoranders representation. 
Förbättringsförslagen är i linje med vissa av de 
synpunkter som studentkårerna anförde i den 
studentinlaga som tillsändes UKÄ inför utvärde-
ringen. Förslagen bereds inom den arbetsgrupp som 
fått i uppdrag att lämna förslag till ett reviderat 
kvalitetssystem som är gemensamt för utbildning på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Vid Umeå universitet finns en koordinator för 
doktorandärenden med uppgift att vara en 
resursperson för doktorander och andra så att de 
lättare ska komma i kontakt med lämpliga 
befattningshavare eller lämplig enhet inom univer-
sitetsorganisationen eller externa organisationer.  

Doktoranderna kan kontakta koordinatorn för 
enskilda samtal för att diskutera hur man bättre ska 
kunna hantera problematiska situationer. Koordi-
natorns arbete består även av en informationsdel för 
att i förebyggande syfte arbeta med kunskapsupp-
byggnad på samtliga nivåer genom att informera om 
föreskrifter, lokala regler och policyer, samt om hur 
olika frågor om utbildningen handläggs på 
universitetet. Information om regelverk, rättigheter 
och skyldigheter har under året diskuterats med 
både enskilda doktorander och övriga anställda, 
bland annat vid flera doktorandträffar och 
handledarkollegier samt vid handledarutbildningen 
anordnad av enheten för universitetspedagogik och 
lärandestöd.  
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Jämställdhet och likabehandling 

Enligt Umeå universitets visionsdokument, Umeå 
universitet 2020 – Vision och mål, ska universitetet 
byggas och utvecklas av dess medarbetare och stu-
denter. Jämställdhet, mångfald och likabehandling 
är därför centrala begrepp. 

Jämställdhet 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap 5 §  
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan 
kvinnor och män alltid iakttas och främjas. 

Könsfördelning på grundnivå och avancerad 
nivå 
Könsfördelningen bland de registrerade på grund-
nivå och avancerad nivå har i stort sett varit 
oförändrad sedan 2010. År 2017 studerade 20 388 
kvinnor, 62 procent, på grundnivå och avancerad 
nivå jämfört med 12 613 män, 38 procent. Kvinnor 
är överrepresenterade inom samtliga fakulteter, 
undantaget teknisk-naturvetenskaplig fakultet där 
4 067 av de studerande är män, d.v.s. 57 procent.  

Diagram 17: Antal studerande på grundnivå och avancerad nivå 
fördelade per kön och fakultet samt Umeå universitet totalt 2017. 

 

I diagrammet ovan redovisas alla individer som un-
der 2017 varit registrerade på ett utbildningspro-
gram eller fristående kurs vid Umeå universitet, 
d.v.s. samma individ kan förekomma fler än en gång 
i statistiken. 

Könsfördelning på utbildning på forskarnivå 
Det råder en jämn könsfördelning av det totala anta-
let antagna doktorander under 2017, 60 kvinnor 
(50 procent) och 61 män (50 procent). Vid den 
samhällsvetenskapliga fakulteten råder en jämn 
könsfördelning mellan antagna kvinnor och män 
med 14 antagna kvinnor (54 procent) och 12 antagna 
män (46 procent). Även vid den medicinska fakulte-
ten råder en jämn könsfördelning med 30 antagna 
kvinnor (54 procent) och 26 antagna män (46 pro-
cent). 

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakultet råder 
dock en ojämn könsfördelning mellan antagna 
kvinnor och män med 14 antagna kvinnor (39 pro-
cent) och 22 män (61 procent). Den humanistiska 
fakulteten antog tre doktorander 2017 (två kvinnor 
och en man). Fakulteten gör endast antagning 
vartannat år. 
Diagram 18: Antal nyantagna doktorander per kön och fakultet 
samt Umeå universitet totalt 2017. 

 
Diagram 19: Antal aktiva forskarstuderande per kön och fakul-
tet samt Umeå universitet totalt 2017. 

Till skillnad från 2016, då samtliga fakulteter hade 
en könsfördelning avseende aktiva forskarstuderan-
de inom spannet 40─60, har den humanistiska 
fakulteten 2017 en marginell överrepresentation av 
kvinnor, 63 procent. Under 2017 var det totalt 978 
aktiva forskarstuderande, varav 51 procent kvinnor 
och 49 procent män. 

Anställda fördelade på kön och anställning 
Antal anställda vid Umeå universitet är totalt 4 051 
personer, 2 172 kvinnor och 1 879 män. Fördel-
ningen mellan kvinnor och män är 54 respektive 
46 procent. För de flesta befattningskategorier råder 
en relativt jämn könsfördelning inom spannet 
40─60 procent, men traditionella könsmönster 
framträder inom vissa befattningskategorier. Män 
är överrepresenterade inom kategorin professorer 
med 69 procent. Kvinnor är överrepresenterade 
inom kategorierna administrativ personal med 
78 procent, lokalvårdare med 91 procent och 
bibliotekspersonal med 66 procent. 
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Diagram 20: Könsfördelning per befattningskategori och kön 2017. För befattningskategorin postdoktor avses de som är anställda 
vid Umeå universitet.  

 
 

Utvecklingen av antalet lärare 
År 2017 har antalet anställda i befattningskategorin 
adjunkter minskat i antal, i likhet med 2016. Det är 
ett större antal kvinnor som innehar anställning 
som adjunkt, 162 kvinnor (56 procent) jämfört med 
129 män (44 procent). Inom vård är andelen 
kvinnliga adjunkter hög och inom naturvetenskap 
och teknik är andelen manliga adjunkter hög. 

Antalet lektorer har under de senaste fem åren ökat 
från 775 personer till 834 personer. Det totala 
antalet kvinnliga lektorer har ökat med elva 
personer jämfört med 2016 och det totala antalet 
manliga lektorer har ökat med åtta personer sedan 
2016. År 2017 uppgår antalet kvinnliga lektorer till 
392 personer (47 procent) och antalet manliga 
lektorer till 442 personer (53 procent). Den procen-
tuella fördelningen kvarstår därmed sedan 2016. 

När det gäller befattningskategorin annan forskan-
de och undervisande personal har antalet anställa 
varierat mellan 2013 och 2017. År 2013 var antalet 
anställda 366 personer medan det var 357 personer 
2017. Könsfördelningen inom denna grupp är 
relativt jämn 2017, 54 procent kvinnor och 
46 procent män. 

Befattningskategorin forskare har under perioden 
2013−2017 ökat. År 2017 hade 112 personer 
befattningen forskare jämfört med 83 personer 
2013. Antalet kvinnor som har befattningen forskare 
har ökat från 33 personer 2013 (40 procent) till 
55  personer 2017 (49 procent). 

En befattningskategori som har minskat de senaste 
fem åren är forskarassistenter. År 2013 var det totalt 
50 personer som var anställda som forskarassisten-
ter och 2017 bestod gruppen av 29  personer. 
Könsfördelningen har under de senaste fem åren 
varit relativt jämn. År 2017 hade 48 procent kvinnor 
och 52 procent män befattningen forskarassistent. 

Rekryteringsmål för professorer 
I regleringsbrevet för 2017 anger regeringen att 
minst 52 procent av de professorer som anställs un-
der perioden 2017−2019 ska vara kvinnor. I målet 
inkluderas befordrade professorer och gästprofesso-
rer, men inte adjungerade professorer. Under 2017 
anställdes totalt 29 professorer. Av dessa var 13 
kvinnor (45 procent) och 16 män (55 procent). 
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Diagram 21: Könsfördelning 2013–2017 för professorer vid 
Umeå universitet. 

 
Sett över perioden 2013–2016 har antalet kvinnliga 
professorer ökat från 107 till 111, och det är därmed 
en ökning med fyra personer. År 2017 framgår att 
antalet kvinnliga professorer minskat till samma an-
tal som 2013. År 2017 är andelen kvinnliga profes-
sorer 31 procent, vilket är en ökning med en procen-
tenhet jämfört med föregående år. Umeå universitet 
har därmed en bra bit kvar till s.k. jämn könsfördel-
ning inom intervallet 40–60 procent.  

Likabehandling 
Diskrimineringslag (2008:567) 
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser 
om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska 
bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionshinder för studenter och sökande till utbild-
ningen. (Lag 2008:575). 

Under verksamhetsåret 2017 har arbetet med lika-
behandling fortsatt under samlingsnamnet lika 
villkor. Den plan för lika villkor som fastställdes 
våren 2014 (Umu 300-2881-11) prolongerades fram 
t.o.m. årsskiftet 2016. I och med 2017 års lagändring 
i diskrimineringslagen, där kravet på plan togs bort, 
har Umeå universitet beslutat att stå utan central 
plan för lika villkor. Det förebyggande och 
främjande arbetet för att motverka diskriminering 
som i diskrimineringslagen benämns Aktiva 
åtgärder ska uppnås genom ett systematiskt arbete 
där verksamheten löpande dokumenterar arbetet i 
fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp). 
Det nya arbetssättet med aktiva åtgärder ersätter det 
centrala planarbetet för lika villkor. 

Från hösten 2017 har ett nytt råd för lika villkor 
skapats, det strategiska rådet för lika villkor (LIV). 
Utifrån perspektiven arbetsgivare och utbildnings-
samordnare, ska LIV utgöra ett fakultetsövergripan-
de strategiskt stöd för rektor och universitetsledning 

avseende frågor inom området jämställdhet och 
likabehandling. 

Utöver LIV finns det på fakultetsnivå och vid univer-
sitetsförvaltningen en handläggare med 25 procent 
av sin arbetstid avsatt för arbetet med lika villkor. På 
institutionsnivå finns företrädare med 30 timmar 
per termin till sitt förfogande.  

Handläggningsordning vid diskriminering, tra-
kasserier och kränkningar är under revidering och 
planeras att färdigställas under våren 2018. 
Handläggningsordningen ligger till grund för hur 
myndigheten arbetar med inkomna anmälningar 
och arbetsmiljöärenden rörande kränkande 
särbehandling. En broschyr riktad till studenter, 
vilken är en förkortad version av handläggningsord-
ningen, har tagits fram under 2017. 

Totalt har det under 2017 inkommit sex anmäl-
ningar om diskriminering och trakasserier, detta är 
en minskning från 2016 då sju ärenden inkom. An-
mälningarna avser två ärenden av kränkande särbe-
handling, två anmälningar av sexuella trakasserier 
samt två ärenden gällande diskriminering där de två 
sistnämnda avser diskrimineringsgrunden ålder. 

Enligt regleringsbrevet 2016 har alla statliga 
lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att 
under perioden 2016–2019 ta fram en plan för hur 
lärosätet ska utveckla arbetet med jämställdhetsin-
tegrering för att kunna nå de jämställdhetspolitiska 
målen. (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09: AU1, rskr. 
2008/09:115). Under 2017 har rektor fastställt en 
handlingsplan för perioden 2017−2019. Planen 
anger de utvecklingsbehov som finns inom området 
samt mål och aktiviteter som universitetet ska vidta. 
Baserat på regeringens uppdragsformulering och 
intern probleminventering ingår tre huvudområden 
i planen för jämställdhetsintegrering, dessa är 
akademiska karriärvägar, studieval samt styrning 
och uppföljning. 

Arbetet med att öka kompetensen i frågor som rör 
jämställdhet och likabehandling har fortsatt under 
2017. Samordnare på central nivå har under våren 
2017 arrangerat två nätverksträffar för företrädar-
nätverket. I april stod Umeå universitet som 
arrangör för det nationella nätverket för breddad 
rekrytering och breddat deltagande inom högre 
utbildning Includes nationella konferens.  
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I samband med Umeå Pride i september 2017 
uppmärksammade universitetet Prideveckan 
genom att för tredje året i rad flagga med regn-
bågsflagga på Campus. Universitetsbiblioteket har 
sedan flera år tillbaka uppmärksammat Umeå Pride 
med en bokutställning och gjorde så även 2017. 

Kompetensförsörjning 

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag 
Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits 
i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra 
de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion 
och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i 
regleringsbrev eller i något annat beslut. I redovisningen 
ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgär-
derna sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa 
uppgifter.  

Bakgrundsfakta – personalstatistik  
I oktober 2017 var 4 051 personer anställda vid 
Umeå universitet, 2 172 kvinnor (54 procent) och 
1 879 män (46 procent). Antal helårsarbetare (av-
drag för tjänstledighet, sjukledighet över 14 dagar 
plus mertid inräknad) uppgår till 3 564 (2016: 
3 688, 2015: 3 708, 2014: 3 872).  

Av samtliga anställda var 71 procent tillsvidarean-
ställda, och 29 procent tidsbegränsat anställda. 

 
Kategorin lärare och forskare utgör 51 procent, 
teknisk och administrativ personal utgör 37 procent 
samt doktorander 12 procent av alla anställda. 
Gruppen lärare och forskare är oförändrad sedan 
2016, medan gruppen tekniskt administrativ 
personal har ökat med en procentenhet och 
doktoranderna har minskat med en procentenhet.  

Andelen disputerade lärare 2017 uppgick till 82 pro-
cent vilket är en ökning med två procentenheter i 
jämförelse med 2016. 

Diagram 22 visar antalet anställda som uppnår 65 år 
under den närmaste tioårsperioden, 2018–2027.  

Diagram 22: Personal som uppnår 65 år under 2018─2027. 

Av samtliga professorer kommer 89 professorer att 
under den närmaste femårsperioden uppnå 65 års 
ålder, vilket motsvarar 26 procent av alla 
professorer. Professorer som är 55 år eller äldre 
utgörs av 64 procent av alla professorer, av dessa 
utgörs 16 procent (57 personer) av professorerna i 
åldersintervallet 65–69 år. Professorer över 70 år 
utgörs av fem procent.  

Av samtliga 834 lektorer kommer 99 personer 
(tolv procent) att uppnå 65 år inom den närmaste 
femårsperioden. Av lektorerna är 44 individer 65 år 
eller äldre (fem procent). Av alla lektorer är 30 
procent 55 år eller äldre.  

Kategorin tekniskt och administrativ personal som 
uppnår 65 år under de närmaste fem åren utgörs av 
165 personer, vilket utgör elva procent av all 
teknisk-administrativ personal, varav de flesta, sju 
procent, uppnår 65 år under åren 2020–2022.  

Sammanfattningsvis ser vi att myndigheten fortsatt 
befinner sig i en situation med stora pensionsav-
gångar och har ett fortsatt rekryteringsbehov. Under 
2017 har dock 18 professorer anställts, varav 5 
gästprofessorer och 11 lektorer har befordrats till 
professor. Detta är en markant ökning i jämförelse 
med 2016, då endast fem professorer anställdes, 
varav tre gästprofessorer samt två professorer 
befordrades. Under 2017 har 13 lektorer anställts 
och 16 adjunkter har befordrats till lektorer. För 
2016 var motsvarande siffror 37 lektorer som 
anställdes och 2o lektorer som befordrades.  
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Uppföljning av mål 
Ett antal delmål i Umeå universitet 2020 – Vision 
och mål påverkar kompetensförsörjningen vid 
Umeå universitet. Nedan följs delmålen upp med 
redovisning av de aktiviteter och resultat som helt 
eller till vissa delar varit möjliga att mäta. 

Delmål 1.1.2. Universitetet har infört tydliga och 
internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, 
inkluderande resursstabila ”tenure tracks”. 

Andelen internationellt och nationellt sökande till 
meriteringsbefattningar anges nedan. Siffran inom 
parentes anger motsvarande procent för 2016. Be-
greppet internationellt sökande avser personer som 
vid sökandetillfället hade postadress utanför Sverige 
och nationellt sökande avser personer med posta-
dress inom Sverige. Resterande upp till 100 procent 
avser internt sökande, de personer som vid sökan-
detillfället var anställda vid Umeå universitet.  

 
x 81 procent till professor, 134 av 166 sökande 

(72 procent)  

x 86 procent till lektor, 60 av 70 sökande  
(63 procent)  

x 88 procent till biträdande lektor, 182 av 208 
sökande (79 procent) 

x 84 procent till forskarassistent, 84 av 100 
sökande (70 procent)  

x 92 procent till postdoktor, 502 av 543 sökande 
(91 procent)  

För samtliga befattningar ses en generell ökning av 
internationellt och nationellt sökande. Den största 
ökningen ses till anställning som lektor, en ökning 
med 23 procentenheter. 

Nedan anges könsfördelningen för samtliga sö-
kande (internationellt, nationellt och internt) till de 
utlysta befattningarna under 2017. Siffran inom pa-
rentes anger procent för kvinnliga respektive man-
liga sökande 2016. 

 
x Professor: 25 procent kvinnor, 75 procent män 

(36/64) 

x Lektor: 56 procent kvinnor, 44 procent män 
(45/55) 

x Biträdande lektor: 30 procent kvinnor,  
70 procent män (25/75)  

x Forskarassistent: 24 procent kvinnor,  
76 procent män (33/67) 

x Postdoktor: 29 procent kvinnor, 71 procent män 
(28/72)  

Andelen kvinnliga sökande har ökat något till befatt-
ningarna lektor, biträdande lektor och postdoktor. 
Till befattningarna professor och forskarassistent 
har andelen kvinnliga sökande minskat.  

Nedan anges hur många som totalt anställdes på re-
spektive befattning under 2017. Siffrorna inom pa-
rentes anger antal anställda per befattning uppdelat 
på kvinna och man 2016. 

x 18 professorer (inklusive 5 gästprofessorer), 
10 kvinnor och 8 män (3/2),  

x 13 lektorer, 4 kvinnor och 9 män (18/19),  

x 7 biträdande lektorer, 1 kvinna och 6 män (5/3),  

x 2 forskarassistenter, 1 kvinna och 1 man (5/3),  

x 51 postdoktorer, 24 kvinnor och 27 män (37/23) 

Under 2017 anställdes sammanlagt 18 professorer 
(tio kvinnor och åtta män), varav fem gästpro-
fessorer, (tre kvinnor och två män), samt elva 
professorer (tre kvinnor och åtta män) befordrades. 
Motsvarande siffror för 2016 var att fem professorer 
anställdes (tre kvinnor, två män) och två professorer 
befordrades, båda män.   

Under 2017 anställdes 13 lektorer (fyra kvinnor, nio 
män), ytterligare 16 lektorer befordrades (tio 
kvinnor, sex män). 

Av de som anställdes under 2017 var två manliga 
professorer, fyra lektorer (samtliga män), en 
kvinnlig forskarassistent samt 21 postdoktorer (fem 
kvinnor, 16 män) internationellt sökande. Ingen av 
de sju tillsatta befattningarna som biträdande lektor 
hade någon internationellt sökande. 

Under 2017 avbröts 25 rekryteringar (fyra 
professorer, tio lektorer, två biträdande lektorer, två 
forskarassistenter och sju postdoktorer). Orsaken 
till att rekryteringarna av professorer avbröts var i 
de flesta fall att kandidaterna tackade nej, och för 
lektorerna var orsaken till avbrott i flera fall att 
sökande inte uppfyllde kraven.  
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Karriärprogram för forskare med inriktning mot 
forskningsledarskap 
Under 2017 har ett riktat kompetens- och 
karriärstöd till forskare genomförts inom ramen för 
ReaL-projektet (Research & Leadership). ReaL-
programmen har en strategisk inriktning och är en 
Talent Management-satsning som syftar till att 

a) stödja utveckling av framgångsrika forsknings-
miljöer,  

b) utveckla kompetens kring forskningsledarskap,  

c) stödja den individuella karriärutvecklingen samt 
utveckla en modell för ett framtida karriärstöd-
system vid Umeå universitet, anpassat till anställ-
ningsordningen för lärare vid Umeå universitet och 
en tänkt Tenure Track-modell. 

Under året har utbildningsprogram genomförts på 
projektets alla tre nivåer, till forskare i början av sin 
karriär (steg 1), till etablerade forskningsledare (steg 
2) samt till excellenta, mycket erfarna forsknings-
ledare (steg 3). Könsfördelningen hos deltagarna är 
relativt jämn med 47 procent kvinnor och 53 procent 
män. Av deltagarna har 26 procent haft har en inter-
nationell tillhörighet. 

 

Delmål 1.1.3. Universitetet har utvecklat ett system 
för högre lärarbefattningar (lektorat och professu-
rer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda 
förutsättningar. 

Andelen professorer och lektorer som är anslagsfi-
nansierade uppgick 2017 till 92 procent respektive 
93 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2016. 
Bland fakulteterna har den medicinska fakulteten 
den högsta andelen anslagsfinansierade anställ-
ningar, både vad gäller professorer 95 procent 
(2016: 94 procent ) och lektorer 98 procent (2016: 
98 procent). 

Delmål 1.1.4. Universitetets högre lärarbefatt-
ningar, lektorat och professurer innehåller en dy-
namisk blandning av forskning och utbildning som 
främjar kvalitet i utbildning likväl som i forskning. 

I nedanstående två tabeller redovisar kolumnen to-
talt de totala undervisningsuppdragen på grundnivå 
och avancerad nivå för disputerade lärare respektive 
för professorer. Kolumnen bemannat anger hur 
många timmar som disputerade lärare respektive 
professorer undervisar på grundnivå och avancerad 
nivå.

 
Tabell 46: Fördelning av andelen undervisningstid som utförs av disputerade lärare 2017. 

TJÄNSTEKATEGORI – DISPUTERAD 
 
Fakultet 

Totalt antal 
undervisnings-

timmar 

Bemannade 
undervisnings-

timmar 

Andel 
bemannade 

timmar 
Andel 

män 
Andel 

kvinnor 
Humanistisk fakultet 103 869 68 944 66 % 50 % 50 % 
Samhällsvetenskaplig fakultet 264 064 184 485 70 % 53 % 47 % 
Medicinsk fakultet 181 378 129 239 71 % 50 % 50 % 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 178 752 97 414 54 % 76 % 24 % 
Totalt  728 063 480 082 66 % 56 % 44 % 

 
Tabell 47: Fördelning av andelen undervisningstid som utförs av professorer 2017. 

TJÄNSTEKATEGORI – PROFESSOR 
 
Fakultet 

Totalt antal 
undervisnings-

timmar 

Bemannade 
undervisnings-

timmar 

Andel 
bemannade 

timmar 
Andel 

män 
Andel 

kvinnor 
Humanistisk fakultet 103 869 7 040 7 % 86 % 14 % 
Samhällsvetenskaplig fakultet 264 064 16 812 6 % 75 % 25 % 
Medicinsk fakultet 181 378 33 746 19 % 67 % 33 % 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 178 752 13 702 8 % 80 % 20 % 
Totalt 728 063 71 300 10 % 73 % 27 % 

 
Sammantaget har en marginell ökning skett under 2017, två procentenheter från 64 procent till 66 procent, 
av den andel undervisningstid på grundnivå och avancerad nivå, som utförts av disputerade lärare. Andelen 
undervisningstid som utförts av professorer är oförändrat tio procent i jämförelse med 2016.  
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Delmål 4.7. Universitetets prefekter och chefer har 
ett tydligt uppdrag och har förutsättningar för att 
utöva ett strategiskt ledarskap. 

Under 2017 har obligatorisk chefsintroduktion 
genomförts för nya akademiska och administrativa 
chefer och ledare. Syftet är att ge samtliga nya chefer 
grundläggande kompetensstöd för sitt ledningsupp-
drag i samband med tillträdet för att tydliggöra 
uppdraget och stödja ett strategiskt arbete. Två 
grupper har genomgått chefsintroduktionen under 
året. En grupp chefer har under 2017 avslutat sitt 
deltagande i UCL-programmet (Umeå universitets 
chefs- och ledarutvecklingsprogram, UCL-grupp 18) 
och en ny chefsgrupp har påbörjat sin utbildning 
(UCL-grupp 19).  

Sammantaget har 72 procent av universitetets nuva-
rande chefer (prefekter och enhetschefer) deltagit i 
chefsintroduktion och/eller UCL-programmet 
(täckningsgrad). Humanistisk fakultet och universi-
tetsförvaltningen har den högsta täckningsgraden 
(86–87 procent) medan medicinsk fakultet har den 
lägsta (58 procent). 

År 2017 har totalt 85 procent deltagit i Chefsintro-
duktion och 67 procent har genomgått UCL-
programmet. Andelen kvinnor som har lednings-
uppdrag och som deltagit i någon av ledar-
utvecklingsinsatserna är 51 procent och andelen 
män 49 procent.  

Utvärdering av UCL–programmet indikerar att 
deltagande innebär ett stöd för strategiskt ledarskap 
då 91 procent anser att UCL–programmet bidrar till 
utveckling av Umeå universitet, 51 procent i mycket 
hög grad och 40 procent i viss grad. En före och 
efter-mätning av UCL-programmet görs kontinuer-
ligt och en uppföljning för åren 2008−2015, visar att 
cheferna skattar sig signifikant mer kompetenta 
efter avslutat deltagande (Berggren T, Enqvist, H, 
Hagström, M (2016), Institutionen för psykologi, 
Umeå universitet). 

Under 2017 har anmälningar till det obligatoriska 
UCL-programmet varit fler än antalet platser vilket 
inneburit att en kölista har upprättats och därmed 
har ett kompetensstöd inte kunnat ges direkt till alla 
nya chefer. 

Den 1 juli 2017 tillträde nya dekaner, de högsta 
akademiska cheferna för de fyra fakulteterna vid 
Umeå universitet. Dessutom utsågs fyra nya 
prodekaner och ett antal vicedekaner. För att dessa 
snabbt skulle komma in i sina nya uppdrag har ett 
dekanprogram omfattande tre dagar genomförts för 
samtliga dekaner och 1,5 dag för pro- och vicedeka-
ner.  

För att stödja den långsiktiga ledarförsörjningen vid 
universitetet har ett pilotprogram Nyfiken på 
ledarskap för potentiella prefekter och chefer 
genomförts våren 2017. I programmet deltog 24 
deltagare och utvärderingen var positiv. En 
förväntan efter kursen var att universitetet tar till 
vara på deltagarnas nya insikter och vilja att ta på sig 
ledarroller. Under 2018 kommer en uppföljning av 
detta ske och en plan för hur det ska gå till ska tas 
fram.  

Under året har även ett chefsseminarium av pro-
fessor Lotta Dellve med temat Hållbart ledarskap 
genomförts, för att stärka det hållbara ledarskapet.  

Två dokument har beslutats av rektor under våren 
2017 för att främja uppdraget och förutsättningarna 
för prefekter och dekaner att utöva ett strategiskt 
ledarskap. Dessa är Handläggningsordning för 
utseende av prefekter (2017-02-01) och en 
revidering av Villkor för prefekter och dekaner 
(2017-02-01).   

En översyn av HR-arbetet på Umeå universitet har 
påbörjats under 2017 för att stödja prefekters och 
chefers möjligheter att utöva ett strategiskt 
ledarskap. En ständig omsättning av ledare innebär 
särskilda utmaningar och förutsättningar för vår 
verksamhet och är en av många faktorer som ökar 
behovet av ett starkare HR-stöd vid Umeå 
universitet. Projektets syfte är att stärka 
universitetets HR-stöd för att ge bästa möjliga 
förutsättningar för prefekter och andra chefer att 
utöva ett gott ledarskap i enlighet med universitetets 
ledarskapspolicy och att säkerställa att Umeå 
universitet agerar som en arbetsgivare med en 
enhetlig arbetsgivarpolitik med hög rättssäkerhet på 
alla nivåer. Under 2018 fortskrider arbetet med HR-
översynen och beslut kommer att fattas utifrån 
denna översyn. 

  



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2017                                                                                     69 

Bedömning av vidtagna åtgärder som sam-
mantaget bidrar till att fullgöra uppgifter ut-
ifrån universitetets instruktioner 
Att attrahera och rekrytera nya medarbetare, men 
även skapa förutsättningar för att behålla befintlig 
personal genom möjlighet till kompetensutveckling 
utifrån verksamhetens behov, är ett ständigt 
pågående arbete, i syfte att uppnå verksamhetens 
och omvärldens krav.  

Under de senaste åren har det varit stora 
pensionsavgångar, främst inom forskning och 
undervisning. Umeå universitet har under 2017 
anställt 18 professorer och 13 lektorer, vilket är ett 
led i att stärka kompetens inom dessa områden.   

I syfte att stärka chefs- och ledarrollen har ett flertal 
chefsprogram och chefsseminarier genomförts 
under 2017. Dessutom har en revidering av regeldo-
kument och handläggningsordning gjorts i syfte att 
förtydliga prefekt- och dekanrollen.    

I universitetets visionsdokument Umeå universitet 
2020 – Vision och mål har kompetensförsörjnings-
frågorna stort utrymme.  

Nedan följer exempel på hur aktiviteter och 
måluppfyllelse inom kompetensförsörjning bidragit 
till att Umeå universitet når sina mål.  

x Aktiviteterna för att ha tydliga och attraktiva 
karriärvägar för unga forskare samt stabilitet och 
långsiktighet i de högre läraranställningarna 
medför större möjligheter att öka medelcitering 
av publikationer. År 2017 ökar universitetets 
medelcitering utifrån Vetenskapsrådets mätning 
av publikationer för åren 2013–2016.   

x Aktiviteterna för att öka andelen lärare med hög 
vetenskaplig kompetens gör att forskningsan-
knytningen i utbildningen ökar. Aktiviteterna är 
viktiga för att behålla och fördjupa utbildningens 
kvalitet. Både 2016 respektive 2017 ökar andelen 
undervisningstid som utförs av disputerade lä-
rare.   

Sjukfrånvaro 

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag 
Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund 
av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrån-
varon ska anges i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid. 

 
Uppgift ska också lämnas om 

 
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro un-

der en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, 
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt 
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller 

yngre, 30–49 år och 50 år eller äldre. 
 

Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 
2 och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda 
ordinarie arbetstid. 

Umeå universitet bedriver ett aktivt arbete för att 
skapa goda fysiska och psykosociala arbets-
miljöförhållanden i syfte att uppnå god hälsa, trivsel 
och goda prestationer. Universitetets anställda ges 
bland annat möjlighet till en friskvårdstimme per 
vecka på betald arbetstid om verksamheten så 
medger, tillgång till subventionerat motionskort 
samt ett brett utbud av företagshälsovårdstjänster.  

Målsättningen beträffande sjukfrånvaron för 2017 
har varit att verka för en bibehållen låg nivå, att 
tendensen till ökning som noterades under 
2015−2016 skulle bromsas med hjälp av tidiga 
rehabiliterande insatser från personalansvariga 
chefer samt ändamålsenliga insatser från 
företagshälsovården.  

Den totala sjukfrånvaron för 2017 blev 3,0 procent, 
samma nivå som föregående år (se tabell på följande 
sida). Sjukfrånvaron för kvinnor blev 4,3 procent, 
även den på samma nivå som föregående år. För 
männen sjönk sjukfrånvaron, från 1,6 procent 
föregående år till 1,5 procent 2017. Andelen 
långtidssjukskrivna, 60 dagar eller mer, sjönk från 
63,2 procent till 62,9 procent av den totala 
sjukfrånvaron under 2017. 

Sjukfrånvaron för anställda i åldersintervallet 29 år 
och yngre har ökat, från 1,9 procent föregående år 
till 2,0 procent 2017. För anställda i gruppen 30−49 
år minskade antalet sjukskrivna, från 3,1 procent till 
3,0 procent och för gruppen anställda äldre än 50 år 
noteras en ökning från 3,0 procent till 3,2 procent.   
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Under 2017 har Personalenheten tillsammans med 
företagshälsovården initierat en arbetsmodell, ADA 
(Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång), till stöd för 
chefer att tidigt starta dialog med berörda medarbe-
tare. Under hösten 2017 har Personalenheten även 
påbörjat ett pilotprojekt för att införa ett webbaserat 
rehab-verktyg, ADATO. Chefer och HR-stöd från 
fem enheter/institutioner har deltagit. Gensvaret 
har varit mycket bra och en genomförandeplan för 
2018 avseende hela universitetet har tagits fram. 

En utmaning för Umeå universitet under 2017 har 
varit konsekvenserna av Försäkringskassans strik-
tare bedömningar av rätten till sjukpenning för 
personer sjukskrivna mer än 180 respektive 365 
dagar. Denna striktare tillämpning har inneburit att 
fler anställda än tidigare år blivit utförsäkrade och 
som en följd av detta önskat återgå i arbete på en 
högre procentuell nivå än vad sjukskrivande läkare 
rekommenderat. Detta dilemma kommer universi-
tetet att behöva hantera även under 2018. 

Tabell 48: Sjukfrånvaro i procent 2013─2017. 

Hållbar utveckling 

Högskolelag (1992:1434) 1 kap. 5 § 
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar ut-
veckling som innebär att nuvarande och kommande ge-
nerationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, eko-
nomisk och social välfärd och rättvisa. 

Umeå universitets miljömål och miljöledningsar-
bete ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmå-
len, högskolelagen och att lagar och andra krav som 
kopplar till miljö och hållbar utveckling efterlevs och 
att universitetets egen miljöpolicy uppfylls. 
Universitetets miljömål följs upp årligen genom 
rapportering till Naturvårdsverket. Under 2017 har 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på uppdrag av 
regeringen utvärderat arbetet med hållbar 
utveckling. Bestämmelsen i högskolelagen om att 
universitet och högskolor ska främja en hållbar 
utveckling infördes 2006. 

Umeå universitet nådde inte upp till de kriterier som 
hade satts upp i utvärdering av Hållbar utveckling 
enligt Högskolelagen, trots goda exempel som Han-
delshögskolan som har valt att miljöcertifiera hela 
sin verksamhet enligt ISO 14001. Lärosätets process 
för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning 
är i behov av utveckling. Exempel på sådant som bör 
utvecklas är att sätta lärosätesövergripande mål för 
hållbar utveckling, mer systematisk uppföljning av 
dessa mål eller en utveckling av arbetet med 
kompetensutveckling vad avser hållbar utveckling 
för lärare. I verksamhetsplan för 2018 ingår ett ob-
ligatoriskt delmål att andelen utbildningsprogram 
som innehåller perspektivet hållbar utveckling ska 
öka. 

Dokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och 
mål anger att lärosätet ska verka för ett hållbart 
samhälle och fokuserar på miljömål och på att 
minska den direkta miljö- och klimatpåverkan av 
universitetets verksamhet.  

Genom forskning och utbildning som idag bedrivs 
vid universitetet finns goda förutsättningar för att 
systematiskt integrera hållbar utveckling i utbild-
ning, forskning och samverkan för att universitetet 
ska minska sin negativa miljöpåverkan och öka sitt 
bidrag till en hållbar samhällsutveckling.  

  

Sjukfrånvaro 
i procent 2013 2014 2015 2016 2017 

Total sjukfrånvaro 2,2 2,3 2,7 3,0 3,0 

Kvinnor 3,1 3,1 3,7 4,3 4,3 

Män 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 

Anställda –29 år 1,0 1,5 1,9 1,9 2,0 

Anställda 30–49 år 2,0 2,2 2,7 3,1 3,0 

Anställda 50– år 2,7 2,6 2,9 3,0 3,2 
Andel långtidssjuk-
skrivna (60 dagar 
eller mer) av samtlig 
sjukfrånvaro 

49,8 52,0 52,2 63,2 62,9 
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Miljö- och hållbarhetsmål för perioden 
2016–2018 
Universitetets arbete för hållbar utveckling ska 
synliggöras och öka, och universitetets klimat- och 
miljöpåverkan ska minska i jämförelse med 2012.  

Resultat för 2017:  

x Umeå universitets energianvändning har 
minskat med 12 procent i jämförelse med 2012 
års energiförbrukning. I jämförelse med före-
gående år har energianvändningen ökat med 
7,5 procent. Ökningen beror på två energikrä-
vande byggprojekt (Biologihuset och Polishuset) 
samt kraftigt ökat köp av fjärrvärme. Energian-
vändningen kommer att vara återställd till nor-
mal nivå för 2018. 

x Universitetets klimatpåverkan från tjänsteresor, 
med avseende på flygresor har minskat med 
14 procent jämfört med 2016. Universitetet har 
bokat 10 procent färre resor. År 2017 minskade 
universitetet sin resta flygsträcka (km), med 
13 procent jämfört med 2016. I jämförelse med 
basåret 2012 har universitetet flugit ungefär 
samma sträcka som 2017. Universitetets totala 
mängd utsläpp av koldioxid har minskats med 
20 procent i jämförelse med basåret 2012, vilket 
antas beror på bättre och effektivare flygbränsle 
och flygmotorer.  

x Andelen inköpta möbler med ställda miljökrav i 
relation till det totala värdet inköpta möbler har 
ökat med tre procentenheter och uppgår 2017 till 
70 procent (2016: 67 procent). Andelen anskaff-
ningar med miljökrav har ökat från 12 procent till 
48 procent, jämfört med föregående år. Ök-
ningen beror på att universitetet har använt 
avtalsmallar med allmänna miljökrav på varor 
och producentansvar. 

Uppdrag att utveckla klinisk utbild-
ning och forskning 

Regleringsbrev 2017 
Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2017 ut-
betala 925 tusen kronor till Umeå universitet. Av årsre-
dovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har 
använt de medel som har erhållits från Karolinska insti-
tutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. 

Medlen har under 2017 bland annat använts för 
delfinansiering av följande projekt inom läkar-
programmet: 

x Utrusta kliniskt träningscentrum med ett rum 
för studenters egenträning, totalt 79 tusen kro-
nor. 

x Inköp av modeller för kliniska undervisningsmo-
ment. Dessa modeller har integrerats i undervis-
ningen vid alla fyra studieorter samt används vid 
OSCE-examinationer, totalt 136 tusen kronor. 

x Pilotprojekt gällande digitala tentamina vid 
Läkarprogrammet. Medel motsvarande 283 tu-
sen kronor har nyttjats för detta ändamål. 

x Årets avskrivningar motsvarande 152 tusen kro-
nor. 

Årets intäkt överstiger årets kostnader, vilket läm-
nar 275 tusen kronor till kommande år. Kvarstående 
medel periodiseras för inrättande av kliniskt trä-
ningscentrum för läkarutbildningen i Umeå, vilket 
medför kostnader för anpassning av lokaler samt 
undervisningsutrustning. 
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Finansiell redovisning 

Resultaträkning (tkr) 

  Utfall  Utfall 

  2017-01-01–  2016-01-01– 

  Not 2017-12-31   2016-12-31 

Verksamhetens intäkter1       

Intäkter av anslag 1  2 748 787  2 676 225 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2  602 705  614 926 

Intäkter av bidrag 3  932 616  927 327 

Finansiella intäkter 4  3 494   2 854 

Summa  4 287 602  4 221 332 

       

       

Verksamhetens kostnader2       

Kostnader för personal 5  2 611 487  2 617 577 

Kostnader för lokaler 6  418 041  408 460 

Övriga driftkostnader 7  937 844  1 004 473 

Finansiella kostnader 8  7 695  7 822 

Avskrivningar och nedskrivningar 9  210 742    188 835  

Summa  4 185 808  4 227 168 

       

Verksamhetsutfall  101 794  −5 836 

       

Resultat från andelar i hel- och delägda företag3 10  465  39 

       

Transfereringar       

Medel som erhålls från statens budget för finansiering av bidrag  31 886  35 335 

Medel som erhålls från myndigheter för finansiering av bidrag  57 307  58 510 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 65 076  59 294 

Lämnade bidrag 12 −154 269   −153 139 

Saldo  0  0 

       

Årets kapitalförändring 13  102 259  −5 797 

 

1 I verksamhetens intäkter ingår intäkter hänförbara till Ladokkonsortiet, se not 2. 

2 I verksamhetens kostnader ingår kostnader hänförbara till Ladokkonsortiet, se not 2 och not 7. 

3 Resultat från andelar i hel- och delägda företag avser Umeå universitet Holding AB. 
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Resultaträkning per verksamhetsgren (tkr) 

    

2017-01-01–2017-12-31     

  

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

  TOTAL (tkr) 

Utbildning på 
grundnivå och 

avancerad nivå 
Uppdrags-
utbildning 

Forskning och  
utbildning på   

forskarnivå 
Uppdrags-
forskning 

Verksamhetens intäkter         

Intäkter av anslag1 2 748 787 1 499 900 0 1 248 887 0  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 602 705 157 318 135 239 142 350 167 798 

Intäkter av bidrag 932 616 25 137 0 907 479 0  

Finansiella intäkter 3 494 2 639 24 820 11 

Summa 4 287 602 1 684 994 135 263 2 299 536 167 809 

         

         

Verksamhetens kostnader         

Kostnader för personal 2 611 487 1 050 339 46 061 1 407 743 107 344 

Kostnader för lokaler 418 041 227 393 6 269 181 011 3 368 

Övriga driftkostnader 937 844 311 383 70 024 500 501 55 935 

Finansiella kostnader 7 695 3 715 7 3 903 70 

Avskrivningar och nedskrivningar 210 742  62 977 1 327 144 785 1 653 

Summa 4 185 808 1 655 807 123 688 2 237 943 168 370 

         

Verksamhetsutfall 101 794 29 187 11 574 61 593 −561 

         
Resultat från andelar i 
hel- och delägda företag 465   465   

          

Transfereringar          

Medel från statens budget f. finans av bidrag 31 886 0 0 31 886 0  

Medel från myndigheter f. finans av bidrag 57 307 18 980 0 38 326 0 

Övr. erhållna medel f. finans av bidrag 65 076 3 883 0 61 193 0 

Lämnade bidrag −154 269 −22 863 0 −131 406 0 

Saldo 0 0 0 0 0 

           

Årets kapitalförändring 102 259 29 187 11 574 62 058 −561 

 

1 I intäkter av anslag ingår för utbildning på grundnivå och avancerad nivå även ALF-ersättning och TUA-ersättning.  
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Balansräkning (tkr) 

 
TILLGÅNGAR  Not 2017-12-31  2016-12-31 

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utveckling 14  135 944  133 886 

Rättigheter + andra immateriella anläggningstillgångar 15  2 018   3 574 

Summa immateriella anläggningstillgångar  137 962  137 460 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet  16  147 984  164 381 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  17  356 615   379 606 

Summa materiella anläggningstillgångar  504 599  543 986 

       

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i hel- och delägda företag 18  11 544  10 079 

Summa finansiella anläggningstillgångar  11 544  10 079 

       

Varulager 19  1 858  1 964 

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar  37 994  47 049 

Fordringar hos andra myndigheter  90 995  75 500 

Övriga kortfristiga fordringar 20 815   407 

Summa kortfristiga fordringar  129 804  122 956 

       

Periodavgränsningsposter  21       

Förutbetalda kostnader  119 982  113 954 

Upplupna bidragsintäkter  156 348  164 258 

Övriga upplupna intäkter   8 865   1 760 

Summa periodavgränsningsposter  285 195  279 972 

       

Avräkning med statsverket 22  0  0 

       

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23  1 446 211  1 330 900 

Kassa och bank 24  26 883   57 555 

Summa kassa och bank   1 473 094  1 388 455 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  2 544 057  2 484 872 
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Balansräkning forts. (tkr) 

 
KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31  2016-12-31 

       

Myndighetskapital 25       

Statskapital   13 167  12 128 

Balanserad kapitalförändring   496 580  502 417 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   102 259   −5 797 

Summa myndighetskapital  612 006  508 748 

       

Avsättningar 26      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  29 599  24 123 

Övriga avsättningar   30 441   29 490 

Summa avsättningar  60 040  53 613 

       

Skulder m.m.       

Lån i Riksgäldskontoret 27 535 221  534 803 

Andra långfristiga skulder  41  42 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  86 701  90 314 

Leverantörsskulder  102 463  110 322 

Övriga kortfristiga skulder 28 71 218  100 922 

Depositioner   0   0 

Summa skulder m.m.  795 644  836 403 

       

Periodavgränsningsposter 29      

Upplupna kostnader  194 441  197 171 

Oförbrukade bidrag   851 353  857 764 

Övriga förutbetalda intäkter   30 573   31 173 

Summa periodavgränsningsposter  1 076 367  1 086 108 

       

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   2 544 057  2 484 872 

     

     

     
          

ANSVARSFÖRBINDELSER     
Övriga ansvarsförbindelser 30 47,1 mnkr  47,1 mnkr 
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Anslagsredovisning (tkr) 

 

Redovisning mot anslag       

       

Anslag 
Ingående 
överförings-
belopp 

Årets till-
delning 
enligt 
reglerings-
brev 

Omdispo-
nerat an-
slagsbe-
lopp 

Totalt 
disponibelt 
belopp 

Utgifter 
Utgående 
överförings-
belopp 

              
16 02 011 Umeå universitet: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 0 1 336 777 0 1 336 777 1 336 777 0 
              

001 Takbelopp (ram) 0 1 336 777  0 1 336 777 1 336 777 0 
              
              
16 02 012 Umeå universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 0 1 082 429 0 1 082 429 1 082 429 0 
              

005 Basresurs (ram) 0 1 082 429  0 1 082 429 1 082 429 0 
       

       
16 02 065 Särskilda medel till 
universitet och högskolor 0 24 383 0 24 383 24 383 0 

       
014 Decentraliserad utbildning (ram) 0 17 737 0 17 737 17 737 0 
015 Bidrag till lektorat i samiska och Bildmu-
seet (ram) 
 
045 Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram) 

0 
0 
0 

2 479 
 

4 167 

0 
 

0 

2 479 
 

4 167 

2 479 
 

4 167 

0 
0 
0 

       
              
16 02 066 Ersättningar för klinisk utbild-
ning och forskning 0 337 084 0 337 084 337 084 0 
              

004 Umeå universitet (ram) 0 268 694 0 268 694 268 694 0 

008 Umeå universitet (ram) 0 68 390 0 68 390 68 390 0 
              

Summa totalt för myndigheten 0 2 780 673 0 2 780 673 2 780 673 0 
 

 

Stiftelser med anknuten förvaltning 

Universitetsstyrelsen är förvaltare för Umeå universitets anknutna stiftelser. Medlen förvaltas enligt en av 
universitetsstyrelsen beslutad kapitalplaceringspolicy. Totalt förvaltar universitetet 34 stiftelser. Av dessa 
samförvaltas 24 stiftelser. Övriga har begränsningar i villkor som gör att de ska förvaltas på annat sätt. 
Sammanlagt uppgår placeringarnas marknadsvärde till cirka 215 814 tkr. Universitetets kostnader och 
förvaltningsarvode för år 2017 uppgick till 264 tkr (264 tkr år 2016). Ersättningen avser främst löne- och 
revisionskostnader. Under året har universitetet erhållit bidrag från universitetsanknutna stiftelser på 
20 075 tkr (20 283 tkr år 2016).  

Under året har universitetet mottagit större tilläggsdonationer till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forsk-
ning. Birgitta Andersson har testamenterat 1 695 tkr till forskning om cancer. Märta-Greta Guth har testa-
menterat 101 tkr till forskning om neurologiska sjukdomar. 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Redovisningsprinciper och värderingsgrunder 

Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 
(2000:605). Universitetets redovisning följer förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt god 
redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. 

Regeringen har beslutat att följande undantag från vissa bestämmelser gäller universitet och högskolor: 

x Undantag från bestämmelsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen 
(2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonto 
i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes ränte-
konto i Riksgäldskontoret.  
 

x Undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl överprodukt-
ion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till ef-
terföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande.  

 
x Undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag, om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. I stället ska 
uppgifter lämnas enligt Regleringsbrevets bilaga 6 Väsentliga uppgifter. 

 
x Undantag medges från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § andra stycket förordningen (2000:605) om års-

redovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys 
till regeringen. 
 

x Undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansie-
ring av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt 
eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även för bi-
drag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet. 

 
x Undantag från 25 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191) om disposition av in-

komster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än tio procent av 
den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret ska myndigheten i årsredovis-
ningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd 
verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår ska myndigheten i års-
redovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas. 

Universitet och högskolor ska i samband med upprättande av noter till årsredovisningen särskilt beakta att 
specifikation ges av låneram i Riksgäldskontoret, uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låneram vid 
årets slut samt beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos Riksgäldskontoret. 

Redovisning av indirekta kostnader 
Universitetet tillämpar den sektorgemensamma modellen för redovisning av indirekta kostnader, SUHF-
modellen. Enligt modellen fördelas indirekta kostnader löpande baserat på nedlagda kostnader. Det medför 
en fullständig kostnadsredovisning på lägsta verksamhetsnivå (kostnadsbärare) och ger förutsättningar för 
en korrekt periodisering av bidragsinkomster. 

Universitetet fördelar de gemensamma kostnaderna på kostnadsbärarna i relation till direkta personal- och 
driftkostnader (fördelningsbas). Beräkningar görs för de två verksamhetsgrenarna utbildning och 
forskning.  
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Transfereringar 
Universitetet särredovisar transfereringar då dessa inte representerar någon egentlig resursförbrukning 
inom universitetet. Transfereringar är medel som är avsedda att användas för finansiering av bidrag till 
externa samarbetspartners samt till stipendier med mera. Finansiering motsvarande kostnaderna har häm-
tats från intäkter av anslag och bidrag. Exempel på transfereringar är stipendier, bidragsmedel där univer-
sitetet är koordinator och ska vidareförmedla delar av bidraget samt överföring av strategiska forsknings-
medel till andra lärosäten. 

Holdingbolaget vid Umeå universitet 
Umeå universitet förvaltar från och med 1 januari 1998 holdingbolaget Umeå universitet Holding AB. Hol-
dingbolagets resultat redovisas under resultaträkningsposten resultat från andelar i hel- och delägda 
företag. Kapitaltillskott från Utbildningsdepartementet redovisas i balansräkningen under posten 
Statskapital och under Andelar i hel-och delägda företag. Värdering har skett enligt kapitalandelsmetoden. 
Se även noterna 18 och 25. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Egentillverkade immateriella anläggningstillgångar har bokförts enligt 5 kap. 2 § FÅB (2000:605). Dessa 
består till övervägande del av utvecklingskostnader för det studieadministrativa systemet. Som immateriella 
anläggningstillgångar har programvaror över 100 tkr bokförts, med avskrivningstid på 3 och 5 år.  

Materiella anläggningstillgångar 
Samtliga inventarier/anläggningar med en ekonomisk livslängd som överstiger tre år, och med ett 
anskaffningsvärde på minst 20 tkr klassificeras som anläggningstillgångar. Konstföremål som erhållits från 
Statens konstråd bokförs som anläggningstillgångar om givaren bokfört dem på detta sätt. Konstföremål 
avskrivs inte. 

Avskrivningstiderna är 3 och 5 år för datorer, 5 år för transportmedel, 3, 5, 10 och 20 år för maskiner, 5 och 
10 år för inredningsinventarier samt 5 och 10 år för anläggningar såsom larm- och styrsystem. Avskrivningar 
sker varje månad med beräkning från anskaffningsdag.  

 
Reparationer och underhåll med ett anskaffningsvärde på minst 100 tkr redovisas som förbättringsutgifter 
på annans fastighet. Ny-, om- och tillbyggnad med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr redovisas som 
förbättringsutgifter på annans fastighet. Avskrivningstiderna för dessa är 3, 5, 10 och 30 år.  

Avsteg från dessa principer har gjorts vid inköp av datorutrustning till datorlabb och elevsalar, eftersom 
slitaget där bedöms vara större. Dessa har kostnadsförts direkt. Även utbytesdelar som inte ökar anlägg-
ningens värde kostnadsförs direkt. Det totala beloppet för nämnda utrustningar beräknas uppgå till 2 350 
tkr (1 398 tkr år 2016). 

För stora anläggningar, som består av flera sammansatta komponenter tillämpas komponentavskrivning i 
de fall förbrukningen av betydande komponenter väsentligt skiljer sig åt. Då delas tillgången upp och av-
skrivning hanteras för varje komponent för sig.  

Leasade tillgångar 
Universitetets leasade tillgångar, som främst utgörs av kopieringsmaskiner och skrivare, klassificeras som 
operationell leasing. Detta innebär att de inte bokförs som anläggningstillgångar i balansräkningen. Tolk-
ningen är i enlighet med Ekonomistyrningsverkets riktlinjer för bedömning av leasad utrustning. 

Varulager 
Varulager redovisas av enheter med extern försäljning. Värdering har gjorts utifrån anskaffningsvärde. 
Vissa enheter har gjort avdrag för utgångna varor samt fem procent inkurans. Först in-först ut-metoden 
tillämpas som huvudregel. 
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Värdering av bankmedel i utländsk valuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2017-12-31 har värderats till balansdagens kurs. 

Fordringar och skulder 
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar som är äldre än sex må-
nader har skrivits av som befarad kundförlust. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. 

Lån hos Riksgäldskontoret 
Hos Riksgäldskontoret finns ett s.k. avistalån för att finansiera anläggningstillgångar finansierade med 
statliga medel.  

Periodavgränsningsposter 
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till det år de avser. I allt väsentligt har periodisering 
skett för till exempel leverantörsskulder, semesterlöneskuld, avgifter och bidrag. För utgiftsperiodiseringar 
tillämpas en beloppsgräns om 50 tkr, men även mindre belopp får periodiseras.  

För externfinansierade bidrag redovisas intäkterna i takt med förbrukning enligt ESV:s föreskrifter till 
4 kap. 1 § Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). För pågående projekt tas in-
täkter upp motsvarande inarbetade kostnader under året. Erhållna medel från bidragsgivare som ännu inte 
använts i verksamheten redovisas som oförbrukade bidrag i balansräkningen. Projekt där bidrag enligt kon-
trakt ännu inte erhållits bokförs som fordran på bidragsgivaren för den del som är en upparbetad kostnad. 
För projekt avslutade under året redovisas skillnaden mellan intäkter och kostnader som över-/underskott 
i resultaträkningen.  

Avgiftsfinansierad verksamhet, såsom uppdragsutbildning och uppdragsforskning, resultatavräknas som 
standard. Enbart i de fall avgifter erhållits i förväg och ska täcka verksamhet kommande år sker 
periodisering. 

Brytdag 
Löpande redovisning för räkenskapsåret har gjorts t.o.m. den 5 januari 2018. 

Noter 

Samtliga belopp anges i det följande i tkr, om inte annat anges. 

Not 1. Intäkter av anslag  
Intäkterna av anslag ökar år 2017 (+73 mnkr eller +3 procent), främst beroende på utökat ramanslag till 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ökat ramanslag till forskning och utbildning på forskarnivå 
samt genom indexreglering. 

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har totalt minskat med 12 mnkr, vilket motsvarar en minskning 
med två procent. Av dessa uppgår intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen till 265 654 tkr (314 149 tkr år 
2016), varav 174 643 tkr är inomstatliga intäkter. Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen tas in på båda 
verksamhetsgrenarna. Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser ITS (La-
dokenheten) och Ladokkonsortiet enligt regleringsbrev. Intäkter för denna verksamhet ingår med 165 765 
tkr (218 973 tkr år 2016).  

Universitetets IT-stöd och systemutvecklingsenhet (ITS) internfakturerar Ladokkonsortiet från och med år 
2017, för utvecklingskostnaderna för det studieadministrativa systemet. Tidigare år har ITS fakturerat Uni-
versitets- och högskolerådet (UHR) som i sin tur fakturerat konsortiet. Den nya rutinen gör att både avgifts-
intäkter och driftskostnader minskat i universitetets externa redovisning. ITS avgiftsintäkter gentemot UHR 
är 50 mnkr lägre (−47 procent) jämfört med år 2016. 
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Intäkter enligt 4 § (exklusive hyresintäkter) i förhållande till totala kostnader uppgår till 4,8 procent. Fr.o.m. 
år 2009 får universitet och högskolor ta ut avgifter för lokaler som ursprungligen hyrts för lärosätets egen 
verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket. Intäkter av lokalhyror uppgick år 2017 till 
63 025 tkr. 

Avgiftsintäkter från tjänsteexport uppgår till 34 148 tkr (34 884 tkr år 2016). Enligt SUHFs rekommendat-
ion har studieavgifter räknats med i tjänsteexporten. 

Årets kapitalförändring inom den avgiftsfinansierade verksamheten, enligt 25 a § avgiftsförordningen, är 
ett överskott om 11 miljoner kronor. Överskott inom avgiftsfinansierad verksamhet används för finansiering 
av bl.a. kompetensutveckling, konferenser och tid för utveckling av nya uppdrag, inom både utbildning och 
forskning, inklusive stödtjänster.  

Ackumulerat kapital ställt i relation till totala avgiftsintäkter inom denna verksamhet uppgår till 39 procent. 

Avgiftsfinansierad verksamhet (enligt 25 a § avgiftsförordningen) (tkr) 
Balanserat kapital 116 197   
Årets kapitalförändring 11 013   
Ackumulerat kapital 127 210   
Omsättning under året 326 374   
Ack. kapital i procent av omsättning 39 %   
    
Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)    

Verksamhet 

Över-/ 
underskott 
t.o.m. 2015 

Över-/ 
underskott 

2016 
Intäkter 

2017 
Kostnader 

2017 

Över-/ 
underskott 

2017 

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 2017 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå             
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0 
Uppdragsutbildning 40 429 −9 596 135 263 123 688 11 574 42 407 
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 23 302 23 302 0 0 

Summa 40 429 −9 596 158 565 146 990 11 574 42 407 
Forskning och utbildning på forskarnivå             
Uppdragsforskning 90 447 −5 083 167 809 168 370 −561 84 803 

Summa 90 447 −5 083 167 809 168 370 −561 84 803 
Verksamhet där full kostnadstäckning inte 
gäller             
Högskoleprovet −286 −159 1 060 1 116 −56 −183 
Biljett- eller programintäkter 0 0 0 0 0 0 
Inträde till museum1 0 0 0 0 0 0 
Upplåtande av bostadslägenhet – 
utbytesprogram och gästforskare −389 −2 070 18 631 19 036 −405 −2 864 

Summa −675 −1 911 19 691 20 152 −461 −3 047 
Övrigt 
Övrigt, Ladokkonsortiet2 12 718 −4 516 96 178 99 742 −3 564 4 638 
Övrigt, uthyrning av universitetets lokaler 0 0 44 394 44 394 0 0 

Summa 12 718 −4 516 140 572 144 136 −3 564 4 638 

Tabell enligt regleringsbrev.   
1 Universitetet har enligt regleringsbrev rätt att ta ut avgifter för inträde till museum men har valt att inte göra detta. 

2 Umeå universitets intäkts- och kostnadsandel ingår i beloppen. 
 

Tjänsteexport ingår med 1 265 tkr i intäkterna för Uppdragsutbildning, 9 581 tkr för Uppdragsforskning och 23 302 tkr för Utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter. 
 
Kommentarer till majoriteten av den avgiftsbelagda verksamheten i tabellen ovan återfinns under respektive avsnitt i redovisningen. 

Not 3. Intäkter av bidrag 
Bidragsintäkterna har ökat med 5 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med år 2016. 
Intäkternas storlek beror dels på erhållna bidrag och hur mycket av dessa som vidareförmedlats, dels på 
gjorda periodiseringar. Bidragsintäkter periodiseras för att motsvara förbrukning.   

Under 2017 har erhållna bidrag minskat med 17 mnkr (−2 procent) jämfört med år 2016. Andelen bidrag 
som vidareförmedlas har ökat med 8 mnkr (+7 procent).  

För uppgift om erhållna bidrag, se avsnittet Bidragsfinansierad verksamhet, tabell 29 och diagram 14−15.  
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Not 4. Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter uppgår till 3,5 mnkr, varav 2,8 mnkr utgörs av ränteintäkter kopplade till upplåning hos 
Riksgäldskontoret. Ränteläget med negativ ränta innebär ränteintäkter på myndighetens lån till anlägg-
ningar. Övriga finansiella intäkter består av valutakursvinster och övriga bank- och ränteintäkter.  

Not 5. Kostnader för personal 
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal, uppgår 
till 1 689 mnkr (1 700 mnkr år 2016), vilket är en minskning med 0,7 procent. I kostnader för personal ingår 
periodiserad löneökning med 2,3 procent på lönesumman för oktober‒december. Av lönesumman avser 
55 mnkr arvoden till styrelser, kommittéer och ej anställd personal (uppdragstagare). År 2016 uppgick mot-
svarande till 54 mnkr.  

Not 6. Kostnader för lokaler 
Kostnader för lokaler har i tabellen nedan specificerats enligt SUHF:s rekommendation om lokalkostnader 
vid universitet och högskolor (2014:01). Fler poster relaterade till lokaler medräknas än vad som ingår under 
lokalkostnader i resultaträkningen. Samtliga poster nedan är exklusive student- och gästforskarbostäder. 

 2017 2016 
Lokalhyra 371 607 366 348 
Mediekostnad som inte ingår i hyra 
Kostnader för reparation och underhåll av lokaler 
Avskrivningskostnader förbättringsutgift på annans fastighet 
Kostnader för lokalvård 
Kostnader för bevakning 
Kostnader för larm och skalskydd 
Kostnader för lokaltillbehör och övriga lokalkostnader 
Avgår: externa hyresintäkter och externa intäkter för såld lokalvård 

20 745 
1 119 

33 914 
45 277 
2 418 
4 949 
1 605 

−49 131 

17 931 
1 767 

30 542 
43 121 
2 583 
5 916 
1 703 

−49 108 
Summa lokalkostnader 
 
Area, kvm LOA vid årets utgång, exklusive student- och gäst-
forskarbostäder och externt uthyrda lokaler 

432 503 
 
 

239 529 kvm 

420 803 
 
 

241 047 kvm 
 
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 

 
1 806 kr/kvm  

 
1 746 kr/kvm  

Not 7. Övriga driftkostnader 
Övriga driftkostnader har minskat med 67 mnkr (−7 procent) jämfört med föregående år, vilket främst beror 
på en ny rutin för fakturering av Ladokkonsortiet. Tidigare fakturerades konsortiet via Universitets- och 
högskolerådet (UHR), men från och med 2017 sker faktureringen internt, direkt från universitetets IT-stöd 
och systemutvecklingsenhet. Den direkta påverkan på driftkostnaderna är en minskning med 58 mnkr. 

Driftkostnader för Ladokkonsortiet och IT-stöd och systemutveckling (ITS) ingår totalt med 35 mnkr 
(91 mnkr år 2016). I övriga driftkostnader ingår även överföring till Västerbottens läns landsting samt i 
mindre utsträckning överföring till Norrbottens läns landsting, Västernorrlands läns landsting och 
Jämtlands läns landsting, med totalt 337 mnkr (326 mnkr år 2016) som ersättning för klinisk utbildning 
och forskning. 

Not 8. Finansiella kostnader 
De finansiella kostnaderna uppgår till 7,7 mnkr varav 6,9 mnkr är räntekostnader kopplade till tillgodoha-
vande hos Riksgäldskontoret. Negativ ränta under året har inneburit räntekostnader kopplade till det kassa-
saldo som finns på universitetets räntekonto hos Riksgäldskontoret. Snitträntan år 2017 hos 
Riksgäldskontoret var −0,50 procent (−0,49 procent år 2016). Övriga finansiella kostnader består av va-
lutakursförluster och övriga bank- och räntekostnader. 

Not 9. Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar och nedskrivningar uppgår totalt till 211 mnkr varav avskrivningar inom Ladokkonsortiet 
ingår med 50 mnkr (45 mnkr år 2016). 

Avskrivningar och nedskrivningar är 21,9 mnkr högre (+12 procent) jämfört med 2016. Avskrivningar för 
immateriella anläggningar har ökat med 4,8 mnkr. Dessa anläggningar består i huvudsak av IT-system inom 
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Ladokkonsortiet. Avskrivning för maskiner, inventarier och installationer har ökat med 14,5 mnkr och för 
förbättringsutgifter på annans fastighet med 2,6 mnkr. 

Not 10. Resultat från andelar i hel- och delägda företag 
Det preliminära resultatet 2017 för Umeå universitet Holding AB är ett överskott med 465 tkr, vilket har 
bokförts. Se även noterna 18 och 25. 

Not 11. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
 

Erhållna medel från 2017 2016 
Stiftelser m.m. tillhörande den statliga sektorn 15 732 11 552 
Stiftelser förvaltade av Umeå universitet 
Kommuner och landsting 
Privata företag 

7 433 
40 

443 

3 840 
670 

5 366 
Övriga privata sektorn 
EU:s institutioner 
Övriga internationella organisationer 

31 400 
1 022 
9 006 

29 456 
7 585 

825 

Summa erhållna medel 65 076 59 294 

Not 12. Lämnade bidrag 

Lämnade bidrag 
 

2017 
 

2016 
till universitet och högskolor 77 195 85 250 
till andra statliga myndigheter 
till kommuner och landsting 
till svenska företag 
till övriga organisationer och ideella föreningar 

2 306 
12 415 
9 315 
4 794 

2 349 
6 874 

12 117 
4 373 

till utländska organisationer och företag 
Stipendier till privatpersoner 

12 144 
36 100 

12 082 
30 094 

Summa lämnade bidrag 154 269 153 139 

Not 13. Årets kapitalförändring 
 

 2017 2016 
Grundutbildning 

- Anslag 
- Bidrag 
- Uppdrag 

Summa 

 
29 774 

−586 
11 574 
40 762 

 
5 744 
−264 

−9 596 
−4 116 

Forskning/forskarutbildning 
- Anslag 
- Bidrag 
- Uppdrag 
- Hel-/delägda företag 

Summa 

 
67 784 
−6 191 

−561 
465 

61 497 

 
18 534 

−15 171 
−5 083 

39 
−1 681 

Summa årets kapitalförändring 102 259 −5 797 

Se även not 25 Myndighetskapital. 

Not 14. Balanserade utgifter för utveckling 
Under året har immateriella anläggningstillgångar för egen utveckling av datorprogram gjorts enligt de 
anvisningar som gäller fr.o.m. år 2002. Dessa avser till största del utvecklingskostnader hos 
Ladokkonsortiet för det studieadministrativa systemet. 
 2017-12-31 2016-12-31 
IB anskaffningsvärde 339 616 292 510 
Årets anskaffning                                                                    52 221        47 106        
Utrangering −297           0      
UB anskaffningsvärde                                                                       391 540 339 616 
   
IB ackumulerade avskrivningar −205 730 −160 516 
Årets avskrivningar                                                                                −50 163          −45 214         
Utrangering                                               297                  0                  
UB avskrivningar                                                                   −255 596 −205 730 
Bokfört värde 135 994            133 886 
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Not 15. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
Posten består av programvaror för IT-system. 
  2017-12-31 2016-12-31 
IB anskaffningsvärde 23 714 21 192 
Årets anskaffning 221    2 554    
Utrangering −1 636       −32       
UB anskaffningsvärde 22 299      23 714      
   
IB ackumulerade avskrivningar −20 140 −18 275 
Årets avskrivningar −1 777          −1 892          
Utrangering 1 636              27              
UB avskrivningar −20 281       −20 140       
Bokfört värde 2 018             3 574             

Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
Pågående nyanläggningar redovisas som förbättringsutgifter på annans fastighet. 

 2017-12-31 2016-12-31 
IB anskaffningsvärde 430 655 395 400 
Årets anskaffningar 17 521       40 107       
Utrangering −6 547             −4 852             
Försäljning −154             0 
Överflyttade 3 584 0 
UB anskaffningsvärde 445 059          430 655          
   
IB ackumulerade avskrivningar −266 274 −239 823 
Årets avskrivningar −33 915            −30 542            
Utrangering  3 114               4 091              
Försäljning 0  
Överflyttade 0  
UB ackumulerade avskrivningar −297 075         −266 274         
Bokfört värde            147 984                      164 381           

Not 17. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
Det bokförda värdet på universitetets maskiner, inventarier och installationer har minskat med 23 mnkr 
under året (−6 procent). 
 2017-12-31 2016-12-31 
IB anskaffningsvärde 1 382 646 1 305 404 
Årets anskaffningar          101 688            140 690   
Utrangering          −55 669                   −62 798          
Försäljning            −4 428                           −1 157                
Överflyttade               786                              507                
UB anskaffningsvärde     1 425 023        1 382 646    
   
IB ack. avskrivningar −1 005 528 −959 009 
Utrangering          55 180            61 951   
Försäljning            3 851                   1 157        
Överflyttade           0                           15                 
Årets avskrivningar         −124 399             −109 642     
UB avskrivningar       −1 070 896       −1 005 528 

Bokfört värde        354 127                  377 118           
   
IB Konst 2 488 2 488 
Årets anskaffning 0 0 
Utrangering 0 0 
Årets UB 
 

             2 488                 2 488    

UB Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m.   356 615   379 606 
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Not 18. Andelar i hel- och delägda företag 
Universitetet övertog Umeå universitet Holding AB, holdingbolaget vid Umeå universitet, från Närings- och 
handelsdepartementet per den 1 januari 1998. Samtliga aktier i bolaget ägs av Umeå universitet. 

Under år 2017 har bolaget mottagit kapitaltillskott från Utbildningsdepartementet, via Kammarkollegiet, 
om 1 mnkr. Beloppet har bokförts som kapitaltillskott på andelar i hel- och delägda företag. Se tabell nedan 
samt även not 25. 
  2017-12-31 2016-12-31 
IB bokfört värde aktier och andelar   10 079 9 040 
Resultat innevarande år 
Kapitaltillskott 

                    465 
1 000       

                   39 
1 000       

UB Bokfört värde                 11 544          
 

               10 079          
 

Antal andelar bundna 3 000     
Nominellt värde, 3 000 x 100 kr  300 300 

Not 19. Varulager  
 2017-12-31 2016-12-31 
IB värde av varulager 1 964 2 035 
Årets förändring av varulager −106 −71 
Bokfört värde 1 858 1 964 

Not 20. Övriga kortfristiga fordringar  
Fordran består främst av fordringar hos anställda såsom löneförskott. 

 2017-12-31 2016-12-31 
IB Övriga fordringar 407 201 
Årets förändring 408 206 
Bokfört värde 815 407 

Not 21. Periodavgränsningsposter 
Upplupna (förväntade) bidrag från statliga bidragsgivare har minskat med 3,3 mnkr och förväntade bidrag 
från icke-statliga bidragsgivare har minskat med 4,6 mnkr. De största upplupna bidragen är gentemot 
Wallenbergstiftelserna (42,2 mnkr), EU-program (12,2 mnkr) samt Vetenskapsrådet (10,9 mnkr). 

 2017-12-31 2016-12-31 
Förutbetalda lokalkostnader 95 428 94 104 
Övriga förutbetalda kostnader 24 554 19 850 
Summa förutbetalda kostnader 119 982 113 954 
   
Upplupna bidrag från statliga myndigheter  61 180 64 469 
Upplupna bidrag från icke-statliga finansiärer 95 168 99 789 
Summa upplupna bidragsintäkter 156 348 164 258 
   
Upplupna intäkter från statliga myndigheter 3 241 940 
Upplupna intäkter från icke-statliga finansiärer 5 624 820 
Övriga upplupna intäkter 8 865 1 760 

Not 22. Avräkning med statsverket 
 2017-12-31 2016-12-31 
Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans 
Redovisat mot anslag 

 
0 

2 780 673 

 
0 

2 711 560 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto −2 780 673  −2 711 560  
Återbetalning av anslagsmedel 0 0 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0 
 
Saldo avräkning med statsverket 

 
0 

 
0 

Not 23. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
Behållning på räntekonto i Riksgälden uppgick vid bokslutet till 1 446 211 tkr. Viktiga faktorer för 
utvecklingen av tillgodohavandet är omfattningen av erhållna bidrag samt investeringar i kombination med 
kravet på lånefinansiering av anläggningstillgångar. Kortsiktigt likviditetsbehov, beräknat som skillnaden 
mellan kortfristiga fordringar och skulder, uppgår till 130 532 tkr (178 524 tkr). Universitetets kredit på 
räntekontot är borttagen från och med år 2015. 
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Not 24. Kassa och bank 
På bank finns tillgodohavanden i euro som ska vidareförmedlas till samarbetspartners i EU-projekt. 

 2017-12-31 2016-12-31 
Donationsmedel placerade på euro-konto 26 883 57 555 
Ränta euro-konto 0 0 

 
 

Kapitalförändring per område (tkr)   
Verksamhetsgren Balanserad kapitalför-

ändring (A) 
Årets kapital- 

förändring (B) Summa (A+B) 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå       
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 184 623 29 187 213 810 

Uppdragsverksamhet 30 833 11 574 42 407 

Summa  215 456  40 761   256 217 

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/ 
utbildning på forskarnivå 

      
      

Forskning och utbildning på forskarnivå 195 761 62 058 257 819 

Uppdragsverksamhet 
 
Summa 

 
85 364 

 
281 125 

−561 
 

61 497 

84 803 
 

342 622 

Statskapital 12 167 1 000 13 167 

Universitetet totalt 508 748 103 258 612 006 

Kommentar om myndighetskapital 
Det sammanlagda myndighetskapitalet inklusive andelar från dotterföretag är 612 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 14,6 procent av 2017 års kostnader (år 2016: 12,0 procent, 2015: 12,2 procent). 

Myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad av år. Redan år 1999 var myndighetskapitalet 
377 miljoner kronor. En orsak till att myndighetskapital uppstått är att det tar tid att rekrytera lärare till 
beslutade satsningar. En annan orsak till myndighetskapitalets uppkomst är att institutioner och enheter 
behöver ett kapital för att kunna hantera de intäktsminskningar och kostnadsökningar som uppstår inom 
verksamheten. Både universitetsstyrelsen och fakulteterna har beslutat om strategiska satsningar som 
finansieras med myndighetskapital. Under perioden 2013‒2016 visar ekonomiutfallet att 

Not 25. Myndighetskapital 
 
Förändring av myndighetskapitalet (tkr) 
 

Statskapital Balanserad kapitalförändring Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen 

Summa Kultur-
tillgångar 

Umeå 
universi-
tet Hol-
ding AB 

Anslags- 
finansierad 
verksamhet 

Avgifts- 
belagd 
verksam-
het 

Bidrags- 
finansierad 
verksamhet 

Utgående balans 2016  2 088  10 040 321 646  125 089  
 

49 885 
 
 

 
508 748 

A. Ingående balans 2017  2 088  10 040 321 646  125 089  
 

49 885 
 
 

 
508 748  

Föregående års kapitalföränd-
ring  

 
25 894 −16 256 

 
−15 435 

 
5 797 

 
0 

Resultat från hel- och delägda 
företag  

 
 465   

 
465  

Kapitaltillskott holdingbolag  1 000   
   

1 000 
Resultat holdingbolag 2016,  
omfört från balanserat kapital 
till statskapital  39  −39 

   
 

0 

Årets kapitalförändring  
 

104 202 4 370 
 

−6 778 
  

101 794 

B. Summa årets förändring 0 
 

1 039 104 202 4 796  
 

−6 778 
  

103 258 

C. Utgående balans 2017 2 088 
 

11 079 425 848 129 885 
 

43 107 
  

612 006 
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myndighetskapital har använts. Myndighetskapitalet har reducerats med totalt 177 mnkr under dessa år. 
Universitetsstyrelsen har i budget för år 2014−2017 beslutat att en anpassning till en lägre kostnadsnivå ska 
ske fr.o.m. år 2014. Av dokumentet Budget Umeå universitet år 2017, inkl. ekonomisk plan 2018−2019 
framgår att det ekonomiska resultatet för universitetet planerades vara +─0 miljoner kronor år 2017. 
Resultatet för året är väsentligt högre och överensstämmer relativt väl med prognosen i delårsrapport som 
var +94 mnkr för år 2017. Under hösten 2017 har analysarbete och dialoger med fakultetsledningar 
genomförts utifrån det prognosticerade ekonomiska resultatet. År 2018 fortsätter arbetet med att förstärka 
universitetets uppföljnings- och prognosarbete på samtliga organisatoriska nivåer, bl.a. genom att 
periodisering av kostnader och intäkter kommer att genomföras tätare under året och tydligare kopplas till 
prognosarbete. Analys pågår fortsatt och ytterligare åtgärder kan komma att vidtas i syfte att universitetet 
årligen ska nyttja tillgängliga resurser i så hög grad som möjligt till att bedriva utbildning och forskning av 
hög kvalitet. 

Vid universitetet finns ca 200 redovisningsenheter (organisationsenheter) där balanserat kapital av 
varierande omfattning finns.  

Mot bakgrund av ovanstående redovisning anhåller Umeå universitet om att myndighetskapitalet per  
2017-12-31 i sin helhet får balanseras till räkenskapsåret 2018. 

Not 26. Avsättningar 
Som avsättningar har bokförts pensionsförmåner som bekostas av universitetet. Under året har även 
avsättning gjorts för kompetensåtgärder. Bedömningen är att cirka 6 mnkr av de avsatta medlen kommer 
att användas för kompetensåtgärder under år 2018. Dock beräknas 2018 års avsättning uppgå till 5,3 mnkr, 
vilket gör att den totala avsättningen för kompetensåtgärder beräknas minska med 0,7 mnkr. 
Avsättningar för pensioner 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning pensioner 24 123 23 222 
Årets pensionskostnad 18 531     12 979     
Årets pensionsutbetalningar −13 055 −12 078 
Utgående avsättning pensioner 29 599 24 123 
   
Övriga avsättningar  2017-12-31 2016-12-31 
IB Avsättning för kompetensåtgärder 27 697 24 358 
Årets avsättning 951 3 339 
Utgående avsättning kompetensåtgärder 28 648 27 697 
   
IB avsättning kvittblivning strålningskällor 1 793 1 793 
Årets avsättning 0 0 
Utgående avsättning kvittblivning strålningskällor 1 793 1 793 
Utgående övriga avsättningar 30 441 29 490 

Not 27. Lån i Riksgäldskontoret 
Samtliga lån hos RGK är s.k. avistalån. 
 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående skuld  534 803 520 920 
Under året upptagna lån 174 380 167 648 
Årets amorteringar −173 962 −153 765 
Utgående skuld (utnyttjad låneram) 535 221 534 803 
   
Beviljad låneram 650 000 580 000 

Not 28. Övriga kortfristiga skulder 
Av övriga kortfristiga skulder avser 44 mnkr preliminär skatt avseende löner och 27 mnkr skuld till 
samarbetspartners i EU-projekt.  
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Not 29. Periodavgränsningsposter 
 2017-12-31 2016-12-31 
Upplupna löner och semesterlöner inkl. sociala avgifter  
Övriga upplupna kostnader  

178 356 
16 085  

178 580 
18 591  

Summa upplupna kostnader 194 441  197 171  
   
Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 540 982 549 805 
Oförbrukade donationer  261 199 262 699 
Oförbrukade övr. bidrag från icke-statliga finansiärer 49 172 45 260 
Summa oförbrukade bidrag 851 353 857 764 
Varav för finansiering av oavskrivna anläggningstillgångar 
 

129 535 158 127 

Förutbetalda intäkter, studieavgifter 1 562 1 611 
Förutbetalda intäkter, uppdragsutbildning/forskning 15 157  15 542  
Förutbetalda hyresintäkter 13 854 14 020 
Summa förutbetalda intäkter 30 573 31 173 
   

Med donationer avses bidrag från icke-statliga finansiärer, med undantag för de strategiska forsknings-
stiftelserna och mellanstatliga organisationer till vilka Sverige är anslutet (donationsförordningen 
1998:140, 3 §). Oförbrukade bidrag inom grundutbildning uppgår per sista december till 35 534 tkr 
(32 513 tkr år 2016) och inom forskning/forskarutbildning till 815 819 tkr (825 251 tkr år 2016).  

Stora investeringar har genomförts där finansiering erhållits i förväg som bidrag men där förbrukning, i 
form av avskrivningar kommer att ske under ett antal år. De oförbrukade bidrag som är bundna för finan-
siering av anläggningstillgångar uppgår vid årsskiftet till 130 mnkr (158 mnkr år 2016). 

Förbrukningstakten för bidrag från statliga myndigheter ska redovisas. Tabellen nedan har tagits fram i 
enlighet med HfRs redovisningsråds rekommendation. Metoden innebär en schablonberäkning av den 
genomsnittliga omsättningshastigheten/förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet 
med statlig finansiering bedöms sammantaget vara linjär. Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 
förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall, se nedanstående tabell. 
 
  2017 2016 
Inom tre månader  
Mer än tre månader till ett år  
Mer än ett år till tre år    
Mer än tre år 

 140 254  
400 728 

0 
0 

138 297  
411 508 

0 
0 

Summa 
 

 540 982 549 805 

Not 30. Övriga ansvarsförbindelser 
Universitetet har en ansvarsförbindelse gentemot Akademiska Hus på 35 mnkr. Ansvarsförbindelsen avser 
ett hyresavtal gällande Stadsliden 6:6. Om uppsägning för avflyttning sker från Umeå universitets sida till 
2031-10-31 ansvarar universitetet ekonomiskt för 35 mnkr (halva restvärdet). Senare avflyttningsdag än 
2031-10-31 innebär att restvärdet faller på Akademiska Hus. 

Universitetet har även en ansvarsförbindelse gentemot Kustbevakningen på 12,1 mnkr. Det är en 
överenskommelse gällande finansiering av ombyggnad av ett fartyg. Fartyget tillhör Kustbevakningen och 
ska nyttjas av universitetet. Det är därför behov av ombyggnad uppkommit. Under en tioårsperiod ska 
universitetet betala en årlig ersättning. Om universitetet säger upp avtalet inom tioårsperioden ska 
universitetet betala den del av investeringskostnaden som ännu inte betalats. Totalt uppgår kostnaden för 
ombyggnation och anpassning till 12,1 mnkr. Ansvarsförbindelsen vid bokslutsdatum motsvarar hela 
kostnaden. 
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Väsentliga uppgifter1

 2017 2016 2015 2014 2013 
Utbildning och forskning      
Totalt antal helårsstudenter2 16 623 16 308 16 267 16 370 16 394 
Kostnad per helårsstudent 99,6 99,9 100,3 98,0 96,3 
Totalt antal helårsprestationer2 13 781 13 715 13 938 13 618 13 866 
Kostnad per helårsprestation  120,2 118,8 117,1 117,8 113,8 
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 149 155 161 124 84 
Totalt antal nyantagna doktorander  121 153 124 204 212 
─ varav kvinnor/män (%) 50/50 55/45 51/49 51/49 49/51 
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 978 1 102 1 135 1 256 1 246 
─ varav kvinnor/män (%) 51/49 51/49 50/50 52/48 52/48 
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 438 506 537 616 595 
─ varav kvinnor/män (%) 50/50 50/50 50/50 52/48 52/48 
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag8 0 2 18 49 75 
─ varav kvinnor/män (%) ─ 54/46 47/53 ─ ─ 
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen9, 10  5,6 5,8 5,0 5,5 
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen9, 10  8,1 8,2 8,4 8,2 
Totalt antal doktorsexamina 188 177 176 144 166 
─ varav kvinnor/män (%) 53/47 51/49 53/47 49/51 54/46 
Totalt antal licentiatexamina 7 13 12 30 18 
─ varav kvinnor/män (%) 29/71 54/46 50/50 73/27 33/67 
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer6 1 301 1 270 1 298 1 272 1 232 
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation7 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 
Personal      
Totalt antal årsarbetskrafter 3 564 3 688 3 708 3 872 3 860 
─ varav kvinnor/män (%) 53/47 53/47 52/48 53/47 52/48 
Medelantal anställda 4 051 4 137 4 250 4 342 4 332 
─ varav kvinnor/män (%) 54/46 53/47 53/47 53/47 53/47 
Totalt antal lärare (årsarb.) 1 367 1 410 1 387 1 435 1 460 
─ varav kvinnor/män (%) 45/55 45/55 45/55 45/55 44/56 
Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 133 1 142 1 115 1 137 1 157 
─ varav kvinnor/män (%) 43/57 42/58 43/57 41/59 41/59 
Antal professorer (årsarb.) 295 304 296 307 320 
─ varav kvinnor/män (%) 31/69 31/69 31/69 31/69 29/71 
Ekonomi      
Intäkter totalt (mnkr), varav 
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 
– andel anslag (%) 
– andel externa intäkter (%) 
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 
– andel anslag (%) 
– andel externa intäkter (%) 

4 288 
1 820 
82 % 
18 % 
2 467 
51 % 
49 % 

4 221 
1 724 
84 % 
16 % 
2 498 
49 % 
51 % 

4 158 
1 707 
84 % 
16 %  
2 451 
49 % 
51 % 

4 132 
1 674 
84 % 
16 % 
2 458 
48 % 
52 % 

3 970 
1 634 
84 % 
16 % 
2 336 
49 % 
51 % 

Kostnader totalt (mnkr) 
– andel personal 
– andel lokaler11 

4 186 
62 % 
10 % 

4 227 
62 % 
10 % 

4 216 
62 % 
10 % 

4 138 
61 % 
10 % 

4 078 
62 % 
10 % 

Lokalkostnader4 per kvm (kr) 1 806 1 746 1 716 1 651 1 630 
─ andel av justerade totala kostnader (%) 10 % 10 % 10 % ─ ─ 
Balansomslutning (mnkr) 
– varav oförbrukade bidrag 
– varav årets kapitalförändring 
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)5 

2 544 
851 
102 
612 

2 485 
858 
−6 
509 

2 427 
818 
−59 
514 

2 361 
799 
−8 
570 

2 426 
819 

−109 
578 

1 All individbaserad statistik ska redovisas för det totala antalet samt uppdelat på kön om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta. 
2 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. 
3 Exkl. beställd utbildning. 
4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader (REK 2014:1, dnr 14/069). År 2015 har justerats medan år 
2013─2014 är beräknade enligt tidigare modell utifrån lokalkostnader enligt resultaträkningen, därav är kostnaden för dessa år ej jämförbar 
med år 2015─2017. 
5 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat. 
6 Summan för publikationer består av Umeå universitets författarfraktioner, d.v.s. inte det totala antalet publikationer (se kommentarer under 
avsnittet Kostnad per prestation). Siffrorna för år 2017 är preliminära. Siffrorna för perioden 2013−2016 har uppdaterats på grund av efter-
släpning vid registrering av publikationer, samt kvalitetssäkringsarbete utfört av bibliotekets personal. 
7 Miljoner kronor.  
8 Årsarbetare. 
9 Terminer. 
10 Uppgifter för år 2017 var ännu inte rapporterade i samband med statistikuttag från SCB. 
11 Enligt resultaträkningen 
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Uppgifter om styrelsen 
Enligt 7 kap 2§ i SFS 2000:605 ska myndigheten i årsredovisningen redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra 
förmåner som betalats under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna 
i myndighetens styrelse, de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen samt de ledande befattnings-
havare vid myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa personer ska myndigheten också uppge uppdrag som 
styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

 
 

 

 

 
Namn Period Ersättning 

(kr)1 
Andra uppdrag som styrelse- eller råds-
ledamot2 

    
Ledamöter utsedda av regeringen 
Lennart Evrell 
Ordförande 
VD och koncernchef Boliden AB 

1701–1704 33 000 Gruvornas Arbetsgivareförbund, ordförande  
Svenskt Näringsliv, ledamot 

Chris Heister  
Ordförande 
F.d. landshövding 

1705–1712 33 000 Riksbanksfullmäktige, ledamot 

Peter Kopelman 
Vice ordförande samt ordfö-
rande i budgetkommittén 
VD Kopelman Consulting AB, 

1701–1704 23 000 Mira Network AB, ordförande  
Waystream, ordförande 
IIS, ledamot 
Ragn-Sells, ledamot  
Styrelsekollegiet, ledamot 
Aptic, ledamot 

Lars Lustig 
Vice ordförande samt ordfö-
rande i budgetkommittén 
Länsråd 

1705–1712 23 000  

Barbara Cannon 
FD, professor 

1701–1712 28 000  

Eva Nygren 
Senior rådgivare 

1701–1704 14 000 BENygren AB, ordförande 
Brandkonsulten AB, ordförande 
JM AB, ledamot 
Uponor OY, ledamot 
Troax Group AB, ledamot 
Ballingslöv International AB, ledamot 
Nye Veier AS, ledamot 
Nobelhuset AB, ledamot 
Tyrens AB, ledamot 
Boverkets Insynsråd, ledamot 

Lars Rask 
MD, professor emeritus 

1701–1704 14 000 
 

 

Lars Stenlund 
FD, VD Vitec Software Group 

1701–1712 28 000 Algoryx AB, ledamot 
C4 Contexture AB, ledamot 
Railcare Group AB, ledamot 

Olle Stendahl 
MD, professor emeritus 

1701–1712 28 000 Ordförande i Vetenskapsrådets Kommitté för 
klinisk behandlingsforskning 

Sara Öhrvall 
Konsult 

1701–1712 28 000 Vinnova, ledamot  
Skandinaviska Enskilda Banken AB, ledamot 
Bonnier Books, ledamot 
Bonnier News, ledamot 
Investor AB , ledamot 
Nobel Museum, ledamot 
Bisnode, ledamot 

Mohammad Fazlhashemi Profes-
sor 

1705–1712 14 000  

Sophia Hober  
Professor 

1705–1712 14 000 Vencom AB, ledamot 
Improva AB, ledamot  
Hotell BirgerJarl AB, ledamot 
Hotell Tegnerlunden AB, ledamot 
Atlas Antibodies AB, ledamot 
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1. Skattepliktiga arvoden till ledamöter utsedda av regeringen samt till företrädare för studenterna. Den ersättning 
som utgått 2017 till rektor, företrädare för lärarna samt företrädare för studenter anställda vid universitetet, 
avser lön för ordinarie arbete och inte ersättning för styrelseuppdrag. 

 
2. Uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i 

aktiebolag. 
 
3. Om rektor Hans Adolfsson väljer att återinträda i sin professorsanställning vid Umeå universitet, erhåller han 

förmåner motsvarande vad som vid det tillfället erbjuds en prorektor som avslutar sitt prorektorsuppdrag, av-
seende tid för forsknings- och kompetensutveckling. 

  

 
Namn Period Ersättning 

(kr)1 
Andra uppdrag som styrelse- eller råds-
ledamot2 

 
    
Rektor 
Hans Adolfsson,  
FD, professor3 

1701–1712 1 430 778 Umeå universitet Holding AB, ordförande Hu-
vudmannarådet för Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelse (KAW), ledamot 

    
Företrädare för lärarna 
Christer Nordlund  
FD, professor 

1701–1712 
 

720 221 Ledamot i styrelsen för Swedish Collegium for 
Advanced Study (SCAS) 

Kristin Palmqvist,  
FD, professor 

1701–1712 811 277 
 

 

Lars Nyberg,  
FD, professor 

1701–1712 1 006 513  

    
Gruppsuppleanter 
Marie Wiberg,  
FD, professor 

1701–1712 
 

787 135 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, le-
damot 

Christina Lindén,  
MD, professor 

 800 493  

    
Företrädare för studenterna 
Sandra Reinklou 1701–1706 14 000 Umeå studentkår, kårordförande 
Anton Persson 1701–1706 14 000 Umeå Medicinska Studentkår, kårordförande 
Johannes Henriksson 1701–1706 14 000 

 
Umeå naturvetar- och teknologkår, kårordfö-
rande 

Daniel Lindblom 1707–1712 14 000 Umeå studentkår, kårordförande 
Stina Alm 1707–1712 207 644 Umeå Medicinska Studentkår, kårordförande 
Amanda Vikström 1707–1712 14 000 Umeå naturvetar- och teknologkår, kårordfö-

rande 
    
Gruppsuppleanter 
Tora Dunås, doktorand 1701–1706 343 482 Umeå Medicinska Studentkår 
Erik Steinvall, doktorand 1707–1712 7 000 

 
Umeå naturvetar- och teknologkår 
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Redovisning av takbelopp 
    

Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2017-01-01 - 2017-12-31

HST HPR Utfall
Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total

Utbildningsområden HST HPR (tkr) (tkr) ersättning
Humaniora 1 976 1 234 61 856 25 175 87 030
Juridik 402 376 12 600 7 662 20 262
Samhällsvetenskap 4 246 3 421 132 924 69 798 202 722
Naturvetenskap 2 157 1 703 115 138 76 688 191 827
Teknik 1 903 1 532 101 581 68 968 170 549
Vård 2 223 2 096 126 171 103 020 229 191
Odontologi 291 276 13 670 15 089 28 758
Medicin 1 629 1 535 103 291 118 427 221 718
Undervisning 419 418 15 954 16 680 32 634
Verksamhetsförlagd utbildning 178 143 9 585 7 492 17 077
Övrigt 330 252 14 144 8 792 22 936
Design 310 289 46 896 26 622 73 518
Konst 74 74 15 893 6 800 22 692
Musik 10 10 1 305 825 2 130
Idrott 85 83 9 351 4 255 13 607
Summa 16 232 13 443 780 359 556 294 1 336 652

Takbelopp (tkr) 1 336 777

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) -125

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden: 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 314 inom design. Högst får 310 HST avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområde teknik.
Totalt antal utbildade helårsstudenter 91 inom konst. Högst får 74 HST avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområde teknik.
Totalt antal utbildade helårsstudenter 67 inom musik. Högst får 10 HST avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområde teknik.
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Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (ink lusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp 1 336 777
+ Ev. ingående anslagssparande 0
Summa (A) 1 336 777

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 268
Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 336 652
 + Ev. ingående överproduktion 123 472
Summa (B) 1 462 392

Summa (A-B) 1 -125 615

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparande nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B)
- Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion -125 615
-Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion -125 615

2. Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet 
inte får behålla utan regeringens godkännande.
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