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Förord 

2018 var ett år där demokrati verkligen låg högt på 

agendan. Val till riksdag, landsting och kommuner 

samtidigt som det var 100 år sedan Sverige införde 

allmän och lika rösträtt, vilket kan ses som det 

avgörande steget till demokratins födelse i landet. 

Tyvärr såg vi också åtskilliga bakslag mot 

demokratin i många länder, innefattande bland 

annat begränsningar för det fria ordet, stängda 

gränser och, för universitetens del, inskränkningar i 

den akademiska friheten.  

Umeå universitet valde för år 2018 demokrati som 

tema för vår externa kommunikation, ett tema som 

med facit i hand verkligen låg helt rätt i tiden. Under 

året genomfördes en hel del aktiviteter där 

universitetets forskare och studenter förde fram sin 

forskning kring demokratitemat, eller deltog i 

diskussioner om demokratins roll och vart den är på 

väg. Vi genomförde arrangemang under rubriken 

Umeå universitet möter, där vi kunde höra ledande 

rikspolitiker som Margot Wallström, Alice Bah-

Kuhnke och Ulf Kristersson samtala om demokrati 

med universitetets medarbetare och studenter. 

Inför ett fullsatt auditorium mötte vi också en av 

årets hedersdoktorer, Carina Bergfeldt, som gav sin 

syn på den politiska utvecklingen i USA, allt i 

demokratins tecken. 

Även om vi med oro ser på den politiska 

utvecklingen med ökad populism och nationalism, 

såväl nationellt som internationellt, så är det ändå 

tryggt att veta att universitetet står stadigt på en 

stabil akademisk värdegrund där bildning, kunskap 

och kunskapsutveckling vilar på ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Vi håller fast vid våra kärnvärden 

och fortsätter att driva vår verksamhet inom 

forskning, utbildning och samverkan med den 

utgångspunkten.  

Inom forskningen kan vi glädjas åt att många av 

universitetets studier och upptäckter uppmärk-

sammades både på det nationella och det 

internationella planet. En ny behandlingsmetod 

mot Skelleftesjukan, vars resultat publicerades 

under 2018, utsågs av tidskriften Science till ett av 

de tio viktigaste forskningsgenombrotten under 

året. En robot som med hjälp av deep-learning 

klarar av att skörda paprikor och metoder för att 

avväpna bakterier är ytterligare exempel på 

forskningsprojekt som fått stor medial spridning.  

Universitetets forskare har också under året 

framgångsrikt erhållit stora externa bidrag till sin 

forskning. Vi har flyttat fram våra positioner på det 

nationella planet genom att universitetet under 

2018 fått en större andel av bidragen från såväl 

Vetenskapsrådet som från Formas. Några av 

universitetets forskare har också erhållit 

prestigefulla internationella forskningsbidrag från 

EU, European Research Council (ERC) och National 

Institute of Health (NIH).  

På utbildningssidan kan vi glädjas åt att 

universitetet behåller sin attraktionskraft. Vi är 

fortfarande ett av Sveriges populäraste lärosäten 

med avseende på det totala antalet sökande 

respektive förstahandssökande till våra program 

och kurser. Det är också mycket glädjande att 

Designhögskolans kandidatprogram i industriell 

design för tredje året i rad rankas som världens 

bästa designutbildning. Kvalitetsarbete och 

kvalitetssäkring är något som präglat året och 

universitetet har nu ett genomarbetat system för 

kvalitetssäkring inom utbildning på alla tre nivåer, 

vilket håller på att implementeras fullt ut.  

Universitetets campusområden fortsätter att 

ständigt utvecklas och vi har under året invigt vårt 

nya hus för polisutbildningen. Arbetet med att 

färdigställa Medicinskt biologiskt centrum fortlöper 

och ombyggnationen av Sliperiet för att där 

inrymma Umevatoriet har påbörjats. Det 

sistnämnda är av stor vikt för universitetets 

samverkansuppdrag, då vi med en ny lokalisering av 

Umevatoriet får en helt ny och unik placering där 

våra samverkanspartners och intresserad allmänhet 

kan ta del av hela universitetets verksamhet. 

2018 var året då vi firade 50-årsjubileum för såväl 

den humanistiska som den samhällsvetenskapliga 

fakulteten, där respektive fakultet ordnade med 

välbesökta och uppskattade evenemang som 

blickade tillbaka i historien, men också framåt mot 

kommande verksamhetsår. Vi kunde också glädjas 

åt att en av universitetets hedersdoktorer, Dr Denis 

Mukwege, tilldelades Nobels fredspris. Dr Mukwege 

delade priset tillsammans med Nadja Murad för 
deras kamp mot sexualiserat våld som vapen i krig 

och väpnade konflikter. Dr Mukwege, som 2010 

utsågs till hedersdoktor vid den medicinska 

fakulteten, besökte universitetet i samband med 
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utdelandet av Nobelpriset och gjorde ett mycket 

gripande framförande inför en helt fullsatt Aula 

Nordica. 

Universitetets framgångar är av stor betydelse för 

vår synlighet och attraktionskraft, både mot 

blivande studenter och mot forskarsamhället, men 

också mot det övriga samhället. Som rektor kan jag 

inte nog understryka den stolthet jag känner över de 

resultat som Umeå universitet har presterat under 

2018. 

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 2018 

34 759 studenter, varav 

- 33 870 studenter på grundnivå och avancerad nivå (61 procent kvinnor, 39 procent män) 
- 889 studenter på forskarnivå (50 procent kvinnor, 50 procent män)  

4 063 anställda (53 procent kvinnor, 47 procent män) 

352 professorer (32 procent kvinnor, 68 procent män) 

 
4 fakulteter  
39 institutioner 
16 centrum/centrumbildningar  
12 arbetsenheter 
samt en lärarhögskola 
 
4,4 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) 

 

 

I juni 2017 fastställde rektor verksamhetsplanen för 

Umeå universitet 2018 där 13 delmål ingår, varav sju 

är obligatoriska för alla organisatoriska nivåer.  

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.  

Under våren 2018 har en uppföljning av delmålen 

genomförts och rapporterats till universitets-

styrelsen.  

Dokumentet Umeå universitet 2020 – vision och 

mål fastställdes 2012 och närmar sig sitt slutår. 

Arbete pågår med att ta fram en ny vision och 

strategi. Inriktningen på arbetet har varit att det ska 

vara en bottom-up-process som bygger på vad 

fakulteter, institutioner, centrum, arbetsenheter, 

förvaltningsenheter, studenter och medarbetare vill 

uppnå. Tidplanen är att universitetsstyrelsen 

fastställer visions- och strategidokumentet vid 

sammanträdet i april 2019.  

Det nya visionsdokumentet ska gälla för perioden 

2020−2025 och ska ses som ett verktyg för att 

utveckla universitetets verksamhet. Målet är bland 

annat att inom universitetet tillämpa en mer 

tillitsbaserad styrning och låta verksamhetsplanen 

för Umeå universitet omfatta treårs-cykler med en 

årlig revidering av aktiviteter, nationella uppdrag 

och särskilda prioriteringar. Förutom ”Umu-

andan”, är ”tillit” och ”framtidsansvar” några 

nyckelord som funnits med från början i processen 

med att ta fram den nya visionen. 
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Om årsredovisningen  

Redovisningen av universitetets verksamhet delas 

in i Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

samt Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 

och utbildning på forskarnivå. Samverkan inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

respektive inom forskning, konstnärligt 

utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå 

finns kommenterat i ett särskilt avsnitt under 

respektive verksamhetsgren. Förutom dessa två 

delar redovisas vissa uppgifter under rubriken 

Gemensamt för verksamhetsgrenarna, t.ex. 

universitetets rapportering av innovations-

verksamhet, internationalisering och kompetens-

försörjning. Avslutningsvis i årsredovisningen ligger 

den finansiella redovisningen. 

Umeå universitets årsredovisning regleras av 

förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en 

rättvisande bild av verksamheten. För vissa avsnitt i 

resultatredovisningen anges tillämpliga 

återrapporteringskrav och bestämmelser 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.  

Redovisningen av jämförelsetal har i vissa fall gjorts 

för fyra föregående år utöver redovisningsåret 2018, 

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 verksamhetssystem. 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 

automatiserad uppföljning och som hämtar data 

från universitetets källsystem för studie-

administration, personaladministration och 

ekonomiadministration.  

Under december månad 2018 övergick Umeå 

universitet till nya Ladok. Övergången har inneburit 

att utbildningsdata före 2018 inte har hämtats från 

Fokus, utan historiska data är hämtade från 

universitetets årsredovisning för 2017. Detsamma 

gäller för personaldata, med undantag för antalet 

årsarbetare. Mot bakgrund av Ekonomi-

styrningsverkets riktlinjer (Handledning om 

personalkostnader, 2015:1) har modellen för 

beräkning av antalet årsarbetare ändrats från och 

med år 2018 och framåt, från ett statistikuttag en 

gång per år (oktober månad) till ett uttag som 

representerar hela verksamhetsåret. Denna 

förändring har även skett retroaktivt. 

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 och avancerad nivå bland annat kommer 

till uttryck genom att studenter har praktik i 

arbetslivet och 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 uppdragsforskning och 

uppdragsutbildning.   
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Personal  

Det totala antalet årsarbetare vid Umeå universitet 

var 3 487 år 2018, vilket är en minskning med 

56 årsarbetare eller 1,6 procent jämfört med 

föregående år. Det totala antalet anställda personer 

uppgick 2018 till 4 063. 

Antalet lektorer är på samma nivå som föregående 

år, medan antalet adjunkter fortsätter att minska, i 

enlighet med universitetets strategi att öka andelen 

disputerade lärare. Antalet professorer ökar 2018 

jämfört med föregående år.  

Diagram 1: Andel anställda per personalkategori 2018. 

Antalet lärare och forskare har ökat med en procent 

sedan 2017 medan de två övriga kategorierna är i 

stort sett oförändrade. 

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 2018 års resultat, uppgår till ett överskott om 

166 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,9 procent av 

de totala kostnaderna 2018. Umeå universitetet har 

under åren 2014–2016 redovisat ekonomiska 

underskott, vilket medfört en minskning av 

myndighetskapitalet under dessa år medan 

myndighetskapitalet ökat de senaste två åren. 

I beslutad budget för Umeå universitet år 2017 

respektive år 2018 framgår att det ekonomiska 

resultatet för universitetet planerades vara +-0 

miljoner kronor båda åren. Resultatet för dessa år är 

väsentligt högre och överensstämmer relativt väl 

med prognosen per januari–juni som var 

+94 miljoner kronor för år 2017 respektive med 

prognos per januari–april 2018 (+160 mnkr) samt 

prognos per januari–augusti 2018 (+186 mnkr).  

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att 

universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska 

nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning 

och forskning av hög kvalitet. Under hösten 2017 

genomfördes analysarbete och dialoger med 

fakultetsledningar utifrån det prognosticerade 

ekonomiska resultatet detta år. År 2018 fortsatte 

arbetet med att förstärka universitetets 

uppföljnings- och prognosarbete på samtliga 

organisatoriska nivåer, bland annat genom att 

periodisering av kostnader och intäkter infördes 

tätare under året och tydligare kopplades till 

prognosarbetet. I juni 2018 uppdrog rektor till 

fakultetsledningar m.fl. att göra en fördjupad 

rimlighetsbedömning av sin ekonomiska prognos 

samt att redovisa en handlingsplan i syfte att i högre 

grad nyttja årligt tillgängliga resurser år 2018–2019.  

Rektor beslutade i december 2018 att för fakulteter, 

Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och 

Universitetsbibliotek med myndighetskapital över 

vissa nivåer per verksamhetsgren genomföra ett 

indrag till universitetsgemensam nivå motsvarande 

10 procent av årligt positivt resultat från och med 

2019 och framåt.  
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Umeå universitets intäkter har under perioden 

2014–2018 ökat med 7 procent och kostnaderna har 

under samma period ökat med 3 procent. År 2018 

har intäkterna ökat med 150 miljoner kronor 

(+3 procent), medan kostnaderna har ökat med 

85 miljoner kronor (+2 procent).  

I raden Resultat från andelar i hel- och delägda 

företag i tabell 1 redovisas 2018 års preliminära och 

oreviderade ekonomiska resultat för Umeå 

universitet Holding AB, där resultatet var 

+265 tusen kronor. Se även noterna 18 och 25 i den 

finansiella redovisningen. 

Diagram 2: Kapitalförändring 2014–2018, miljoner kronor. 

Kapitalförändring per verksamhetsgren 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

redovisar ett överskott med 73 miljoner kronor, 

vilket motsvarar 4 procent av kostnaderna för 

verksamhetsgrenen. Överskottet finns inom 

anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå. Samtliga fakulteter liksom 

Lärarhögskolan redovisar överskott inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  

Inom forskning och utbildning på forskarnivå 

redovisas ett överskott med totalt 93 miljoner 

kronor, vilket motsvarar 4 procent av årets 

kostnader. Samtliga fakulteter redovisar överskott 

inom anslagsfinansierad forskning.  

Diagram 3: Kapitalförändring per verksamhetsgren 2016─2018, 

miljoner kronor. 
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Resultaträkning 

Nedan ges en sammanställning av universitetets intäkter och kostnader samt årets kapitalförändring 2018 

jämfört med perioden 2014–2017. 

Tabell 1: Resultaträkning Umeå universitet totalt 2014–2018, miljoner kronor. 

Ekonomisk sammanfattning,  
Umeå universitet totalt  

2014 2015 2016 2017 2018 

Intäkter      

Anslag 2 586 2 637 2 676 2 749 2 846 

Avgifter, ersättningar 601 607 615 603 629 

Bidrag 938 911 927 933 959 

Finansiella intäkter 7 2 3 3 3 

Summa intäkter  4 132 4 158 4 221 4 288 4 437 

Kostnader        

Personal 2 534 2 621 2 618 2 611 2 659 

Lokaler 402 402 408 418 435 

Övriga driftkostnader 1 028 1 020 1 004 938 953 

Finansiella kostnader 4 4 8 8 8 

Avskrivningar 171 168 189 211 217 

Summa kostnader  4 138 4 216 4 227 4 186 4 272 

   
 

  

Verksamhetsutfall ‒7 ‒59 ‒6 +102 +166 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag  ‒1  0 0 0 0 

Årets kapitalförändring ‒8 ‒59 ─6 +102 +166 

Intäkterna av anslag ökar 2018 (+98 miljoner 

kronor motsvarande 4 procent) beroende på 

indexökning samt fler utbildningsplatser inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

respektive ökad anslagstilldelning inom 

forskning och utbildning på forskarnivå. Intäkter 

av avgifter och andra ersättningar ökar 2018 med 

4 procent och bidragsintäkter ökar med 3 procent 

jämfört med föregående år.  

De totala personalkostnaderna ökar med 

47 miljoner kronor (+1,8 procent) 2018 jämfört 

med 2017. Denna ökning är lägre än nivån på 

löneökningar 2018. Lokalkostnaderna ökar med 

4 procent år 2018 och en av orsakerna är ökade 

hyror för det nya Polisutbildningshuset. På grund 

av ökade investeringar ökar driftkostnaderna 

med 2 procent 2018 och avskrivningskostnaderna 

med 3 procent jämfört med föregående år.  

Balansräkning 

Universitetets tillgångar respektive eget kapital 

och skulder har ökat med 183 miljoner kronor 

2018 och uppgår 2018-12-31 till totalt 2 727 

miljoner kronor. Ökningen avser främst 

behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret.   

Oförbrukade bidrag uppgår till 855 miljoner 

kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner kronor 

jämfört med 2017. Myndighetskapitalet har ökat 

till totalt 779 miljoner kronor vid årets slut. 

 

 

 

  



 

8                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Inledning 

Umeå universitet har ett stort utbildningsutbud. Vid 

lärosätet bedrivs utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå inom utbildningsområdena 

humaniora, juridik, samhällsvetenskap, 

naturvetenskap, teknik, vård, odontologi, medicin, 

undervisning, verksamhetsförlagd utbildning, 

design, konst, musik, idrott samt övrigt.  

Under år 2018 har ett antal nya utbildningsprogram 

inrättats. Branschutbildningen för museer och 

kulturarv har till exempel inrättats som svar på att 

kompetensbehoven inom museibranschen har 

förändrats kraftigt under 2000-talet. Andra 

exempel är programmet för civilt arbete och 

programmet för medie- och kommunikations-

vetenskap. Under året har Institutionen för socialt 

arbete utvecklat ett nätbaserat socionomprogram 

med första antagning vårterminen 2019. 

Rektor har också beslutat att från och med hösten 

2019 inrätta ett nytt magisterprogram i miljö-

vetenskap. Kurser inom bland annat natur-

resurshushållning, markanspråk och marksanering 

ingår i programmet. 

Utbildningsvolymen (antal helårsstudenter) under 

2018 minskade med knappt 2 procent jämfört med 

föregående år. Minskningen är inte planerad men 

inte heller oväntad. Minskningarna är störst inom 

utbildningsområdena konst, idrott samt övrigt. 

Könsfördelningen bland studenter är 61 procent 

kvinnor och 39 procent män. Andelen män har ökat 

med en procentenhet jämfört med 2017 och ligger 

på 2016 års nivå. Prestationsgraden för år 2018 är 

85 procent vilket är en ökning jämfört med de två 

föregående åren. Kvinnor har en något högre 

prestationsgrad än män på utbildningsprogram 

medan prestationsgraden inte skiljer sig mellan 

kvinnor och män på fristående kurser. 

Tabell 2: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå under verksamhetsåren 2009–2018 (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 

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 % 

2018 33 870 16 975 12 054 4 921 14 402 11 108 3 294 85 % 

Kvinnor 

Män 
 

10 211 

6 764 

7 294 

4 760 

2 918 

2 004 

8 760 

5 642 

6 813 

4 294 

1 947 

1 347 

86 % 

83 % 

 

 

 

  



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018                                                                                     9 

Diagram 4: Antal högskolenybörjare 2009–2018. Med 

högskolenybörjare avses en student som aldrig tidigare varit 

registrerad vid Umeå universitet. Studenten kan dock tidigare ha 

varit registrerad vid annan högskola. 

Antalet nybörjare vid Umeå universitet minskade 

med 100 individer 2018 jämfört med föregående år. 

Det är kvinnliga nybörjare som står för minskningen 

medan männen står för en liten ökning. 

År 2018 utfärdades 4 756 examina på grundnivå 

eller avancerad nivå vid Umeå universitet, vilket är 

192 examina fler än under 2017 och även en ökning 

jämfört med 2016 (4 552 examina). Av det totala 

antalet examina har 3 182 utfärdats till kvinnor, 

vilket motsvarar 67 procent, och 1 574 (33 procent) 

har utfärdats till män (2017: 67 procent kvinnor, 

33 procent män). 

Delmål inom Utbildning för gränslös 

kunskap  

I Umeå universitets verksamhetsplan för 2018 är två 

delmål obligatoriska för området Utbildning för 

gränslös kunskap: Med ökad kvalitet säkerställa 

högre genomströmning och brett deltagande samt 

Studenter på samtliga nivåer får internationella 

perspektiv i sin utbildning. Se vidare avsnitt om 

Internationalisering samt Breddad rekrytering. 

 

Ekonomisk översikt 

Tabell 3: Resultaträkning 2016–2018 för utbildning på grund-

nivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning, tkr. 

 

Intäkterna inom utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökar 2018 med 70 miljoner kronor 

(+4 procent). Anslagsintäkternas andel av totala 

intäkter ligger kvar oförändrad på 89 procent från 

föregående år och posten ökar med 4 procent, 

motsvarande 64 miljoner kronor. Anslagsökningen 

beror dels på indexökning, dels på utökade 

utbildningsplatser i samband med utbyggnad av 

vissa utbildningar.  

Kostnadssidan ökar inte i samma nivå som 

intäktssidan 2018 utan ökar endast med 1 procent 

på totalnivå, motsvarande 22 miljoner kronor. 

Största andelen av kostnaderna avser 

personalkostnader, vilka står för 63 procent av 

totala kostnader (2017: 63 procent). 

Personalkostnaderna ökar endast med 1 procent 

samtidigt som lönerevisionen uppgick till 2 procent. 

Driftkostnaderna ökar med 4 procent och 

avskrivningarna med 6 procent men då 

personalkostnaderna står för en så stor andel av de 

totala kostnaderna blir den totala ökningen ändå 

relativt låg i förhållande till intäktsökningen.  

  

 2016 2017 2018 

Intäkter    

Anslag 1 454 382 1 499 900 1 564 225 

Avgifter och andra 

ersättningar  
154 597 157 318 160 424 

Bidrag 23 929 25 137 28 413 

Finansiella intäkter 1 755 2 639 1 559 

Summa intäkter 1 634 664 1 684 994 1 754 621 

     

Kostnader    

Personal 1 000 436 1 050 339 1 060 861 

Lokaler 217 642 227 393 223 995 

Övriga drift- 

kostnader 
357 991 311 383 324 104 

Finansiella  

kostnader 
2 888 3 715 2 550 

Avskrivningar  50 226 62 977 66 786 

Summa kostnader 1 629 184 1 655 807 1 678 297 

     

Transfereringar    

Erhållna medel 15 977 22 863 25 357 

Lämnade bidrag ─15 977 ─22 863 ─25 357 

Summa 0 0 0 

Årets kapital- 

förändring 
5 480 29 187 76 325 
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Den positiva utvecklingen på intäktssidan i 

kombination med en lägre utveckling på 

kostnadssidan ger ett överskott på 76 miljoner 

kronor inom utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå för 2018. För att vända trenden med ökade 

positiva resultat fastställde rektor i december 2018 

beslut om åtgärder i syfte att stimulera att 

tillgängliga resurser i så hög grad som möjligt 

nyttjas till att bedriva både utbildning och forskning 

av hög kvalitet. Arbete har också genomförts med att 

förbättra och förstärka universitetets prognos- och 

uppföljningsarbete.  

Uppdragsutbildning 

Tabell 4: Resultaträkning 2016–2018 för uppdragsutbildning, 

tkr. 

  2016 2017 2018 

Intäkter    

Avgifter 89 030 135 239 156 299 

Finansiella intäkter 5 24 7 

Summa intäkter 89 034 135 263 156 306 

Kostnader    

Personal 43 572 46 061 57 934 

Lokaler 4 502 6 269 17 773 

Övriga driftkostnader 50 142 70 024 80 832 

Finansiella kostnader 35 7 6 

Avskrivningar  379 1 327 2 921 

Summa kostnader 98 630 123 688 159 467 

Årets kapitalförändring ─9 596 11 574 ─3 160 

 

Inom uppdragsutbildning fortsätter intäkterna att 

öka 2018. Ökningen uppgår till 16 procent, 

motsvarande 21 miljoner kronor. Polisutbildningen 

är universitetets största uppdragsutbildning och 

står 2018 för 54 procent (84 miljoner kronor) av de 

totala intäkterna inom uppdragsutbildningen (2017: 

47 procent, 63 miljoner kronor). På kostnadssidan 

noteras en ökning med 29 procent, motsvarande 

36 miljoner kronor. Samtliga kostnadsslag ökar 

förutom finansiella kostnader. Störst procentuell 

ökning återfinns inom lokalkostnader 

(+184 procent) och förklaras av ökade kostnader i 

samband med färdigställandet av det nya 

polisutbildningshuset. Personalkostnader och 

övriga driftkostnader ökar med 26 respektive 

15 procent. Den ekonomiska utvecklingen hänger 

väl samman med utvecklingen av antalet 

helårsstudenter inom uppdragsutbildning, se 

avsnittet Uppdragsutbildning. Årets underskott 

följer planen och finansieras genom tillgängligt 

myndighetskapital. 

Utbildningsuppdraget 

Takbeloppet 

År 2018 registrerades totalt 15 832 helårsstudenter 

(HST) som avräknats mot universitetets takbelopp 

(2017: 16 232). Minskningen beror till betydande 

del på att systemet räknar terminstider enligt en 

annan modell jämfört med tidigare system sedan 

nya Ladok (nationellt studieadministrativt system) 

infördes vid Umeå universitet 2018. Detta innebär 
att en högre del av antalet helårsstudenter och 

helårsprestationer skjuts fram till kommande år när 

det gäller höstterminen 2018, vilket medför minskat 

utfall för universitetet med cirka 34 miljoner kronor 

just år 2018 när nya Ladok infördes.  

Utöver studenter finansierade inom utbildnings-

anslaget finns 2018 totalt 1 143 helårsstudenter som 

finansieras genom särskilda statliga medel eller 

uppdragsmedel (2017: 1 036).  

De studerande och deras prestationer inom 

takbeloppet fördelar sig på utbildningsområden 

enligt tabell 5. Ersättningen understiger takbeloppet 

med 52,6 miljoner kronor 2018 (2017: −2,0 mnkr). 

Orsaken till underskridandet är dels ovan nämnda 

minskade utfall 2018, dels att universitetet inte ökat 

antalet helårsstudenter 2018 i enlighet med tilldelad 

budget.  

Universitetet hade en ackumulerad överproduktion 

motsvarande 125,6 miljoner kronor vid ingången av 

2018. I och med underskridandet används en 

betydande del av ackumulerad överproduktion 2018 

och detta innebär att universitetet inte erhåller 

någon intäktsförlust 2018.  
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Tabell 5: Takbelopp 2018, tkr. 

Utbildningsområde Antal Antal  Ersättning 

  HST HPR (tkr) 

Humaniora 1 910 1 275 87 405 

Juridik 402 368 20 472 

Samhällsvetenskap 4 126 3 406 202 332 

Naturvetenskap 2 110 1 663 190 931 

Teknik 1 881 1 599 175 568 

Vård 2 156 2 037 226 594 

Odontologi 284 293 29 904 

Medicin 1 600 1 553 225 398 

Undervisning 417 393 32 155 

Verksamhetsförlagd 
utbildning 

176 173 18 922 

Övrigt 302 269 22 734 

Design 305 285 73 813 

Konst 74 52 21 067 

Musik 10 10 2 170 

Idrott 77 73 12 440 

Summa 15 832 13 450 1 341 904 

Ersättning för helårsprestationer från dec 2017 2 197 

Summa utfall    1 344 100  

Takbelopp 2018   1 396 659 

Differens till takbelopp 
(Takbelopp ─ summa utfall) 

    ‒52 559 

Ingående överproduktion (2018-01-01) −125 615 

Utgående överproduktion (2018-12-31) −73 056 

 

Följande diagram redovisar utfallet i miljoner 

kronor i förhållande till det av regeringen tilldelade 

takbeloppet 2014–2018. 

Diagram 5: Intäkter grundutbildningsanslag samt takbelopp 

2014–2018, miljoner kronor. 

 

Utbildningsutbud 
Regleringsbrev 2018 

Övergripande angående universitetets 
prioriteringar och hur universitetet möter 

det omgivande samhällets behov av 
utbildning 

Vid ett bredduniversitet som Umeå universitet görs 

bedömningar och analyser rörande utbildnings-

utbudet i huvudsak av berörda fakulteter, 

programråd och institutioner. Övergripande 

diskussioner sker vid det strategiska rådet för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt i 

de återkommande dialogerna mellan universitets- 

och fakultetsledningar.  

Inför inrättande av nya utbildningsprogram krävs 

enligt universitetets handläggningsordning en 

bedömning av studenternas efterfrågan, en analys 

av utbildningens innehåll och inriktning i relation 

till arbetsmarknadens behov, en bedömning av 

arbetsmarknaden för studenterna efter 

genomgången utbildning samt redovisning av 

diskussioner som förts med avnämare. 

Det omgivande samhällets behov kommer in i 

utbildningsplaneringen på flera sätt. Lärar- och 

vårdutbildningar är tydliga exempel där det både 

finns särskilda samrådsorgan och representation av 

skol- respektive vårdhuvudmän i universitetets 

beslutande organ. I fakultetsnämnderna finns också 

alltid en extern ledamot som ska besitta bred 

erfarenhet från exempelvis offentlig verksamhet och 

eller näringsliv. Inom teknikområdet finns flera 

samarbetsnätverk och regelbundet anordnade 

samverkansdagar där utbildningsutbud och 

dimensionering diskuteras. Även inom övriga 

områden finns liknande samverkan. Exempel på hur 

sådan samverkan påverkat utbudet beskrivs i 

avsnitten om fördelningen mellan campus- och 

distansstudier och om vård- respektive 

skolområdet. 

Under flera år har en övergripande prioritering varit 

att minska den totala utbildningsvolymen för att 

inte överskrida takbeloppet. Nu står Umeå 

universitet i ett nytt läge med underproduktion i 

förhållande till takbeloppet. Universitetet kommer 

att analysera orsakerna till detta samt vilka åtgärder 

som bör vidtas.  
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Fördelningen mellan program och kurser 
samt mellan campus och nätbaserad 
undervisning 

Utifrån ett mål att öka andelen utbildning på 

avancerad nivå har sedan 2013 en del av 

grundutbildningsramarna mellan fakulteterna och 

Lärarhögskolan fördelats bland annat utifrån 

antalet helårsstudenter på avancerad nivå. Andelen 

helårsstudenter inom utbildning på avancerad nivå 

har ökat till 22,6 procent 2018 jämfört med 21,3 

procent 2017 (2016: 21,0 procent). 

Sedan 2018 ingår i Umeå universitets 

verksamhetsplan bland annat mål att andelen 

studenter från studieovana miljöer samt andelen 

program med jämn könsfördelning ska öka. 

Utvecklingen av antalet helårsstudenter i campus- 

respektive nät- och distansutbildning i kurs- 

respektive programform framgår i diagrammet 

nedan. Förändringen mellan 2017 och 2018 kan 

påverkas av övergången till nya Ladok varför det är 

svårt att dra slutsatser om eventuell underliggande 

reell förändring mellan dessa år.  

Diagram 6: Helårsstudenter i olika utbildningsformer perioden 2009–2018.  

 
 

Av diagrammet framgår bland annat att antalet 

helårsstudenter inom nät- och distansbaserade 

utbildningsprogram har nära fördubblats under den 

senaste tioårsperioden. Sådana program är ofta ett 

resultat av ett uttalat behov från och en dialog med 

det omgivande samhället. Utöver de exempel som 

anges under rubrikerna för vård- och skolområdet 

kan nämnas det vårdadministrativa programmet, 

receptarieprogrammet, högskoleingenjörsprog-

rammet i elkraftteknik samt ett distansbaserat 

alternativ i socionomprogrammet. Andelen 

programstudier inom nät- och distansbaserad 

utbildning har ökat i och med denna utveckling, 

vilket kan förväntas fortsätta som ett led i att möta 

omvärldens behov.  

Fördelningen för 2018 mellan fristående kurs och 

program respektive mellan campus och nätbaserad 

utbildning, och för kvinnor respektive män, framgår 

av följande tabeller.  

Tabell 6: Andel helårsstudenter (HST) studerande på program 

respektive fristående kurs 2014–2018. 

Andel HST 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt      

Program (%) 74 75 74 73 71 

Fristående kurs (%) 26 25 26 27 29 

Kvinnor      

Program (%) 73 74 74 72 71 

Fristående kurs (%) 27 26 26 28 29 

Män      

Program (%) 74 76 75 74 70 

Fristående kurs (%) 26 24 25 26 30 
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Tabell 7: Andel helårsstudenter (HST) studerande på campus 

respektive distans 2014–2018. 

Andel HST 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt      

Campus (%) 79 79 78 76 74 

Distans (%) 21 21 22 24 26 

Kvinnor      

Campus (%) 75 75 74 72 71 

Distans (%) 25 25 26 28 29 

Män      

Campus (%) 84 85 84 81 81 

Distans (%) 16 15 16 19 19 

Utbildningar inom hälso- och 

sjukvårdsområdet 

I dialog med hälso- och sjukvårdens aktörer arbetar 

Umeå universitet för att möta vårdens behov av 

utbildad personal. En del i att tillgodose 

kompetensförsörjningen i olika delar av Norra 

sjukvårdsregionen är läkarutbildningen på fyra 

studieorter, där de kliniska delarna av programmet 

genomförs i Umeå, Sunderbyn, Sundsvall eller 

Östersund. Även sjuksköterskeutbildningen bedrivs 

numera på fyra studieorter: som campusutbildning 

i Umeå och som distansutbildning i Skellefteå, 

Lycksele och Örnsköldsvik. 

Hösten 2018 startades på prov ett glesbygds-

medicinskt spår i läkarutbildningen i syfte att 

långsiktigt stärka bemanningen i primärvården. 

Läkarstudenterna får göra regelbundna kliniska 

placeringar på Lycksele lasarett och vid sjukstugan i 

Storuman, där det också bedrivs forskning och 

utveckling inom Glesbygdsmedicinskt centrum.  

Begränsande faktorer för universitetets möjligheter 

att utbilda i tillräcklig omfattning är bland annat 

den verksamhetsförlagda utbildningen och 

bristande söktryck till vissa utbildningar. Under året 

har arbetet med att ta fram ett nytt planerings- och 

uppföljningsverktyg för verksamhetsförlagd 

utbildning fortsatt. Specialistsjuksköterske-

programmen samt barnmorskeprogrammet 

tidigarelade antagningen inför höstterminen 2018 

för att underlätta rekrytering av yrkesverksamma 

sjuksköterskor. 

Lärar- och förskollärarutbildningar 

Umeå universitet har som mål att ha ett brett 

programutbud inom lärarutbildningsområdet med 

flera vägar till läraryrket och som använder hela 

universitetets bredd. Universitetet erbjuder 

samtliga lärarexamina och ett brett utbud av ämnen 

samt har ett särskilt nationellt åtagande för 

ämneslärarutbildning i samiska och meänkieli.  

För att möta studenternas behov och önskemål från 

skolhuvudmän ges flera programutbildningar på 

distans, exempelvis specialpedagog- och 

speciallärarprogrammen, yrkeslärarprogrammet 

och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Vissa ämnesstudier kan också läsas 

distansanpassat. Våren 2018 startade ett 

decentraliserat utbildningstillfälle av förskollärar-

programmet i Örnsköldsvik.  

Under 2018 har flexibla utbildningslösningar varit 

föremål för utredningar. I samråd med Region 

Västerbotten har en strategi utarbetats för att till 

2020 kunna erbjuda ytterligare program-

utbildningar flexibelt eller arbetsintegrerat. Under 

2018 har det fattats beslut att en ny mer flexibel 

variant av KPU ska starta höstterminen 2020, med 

möjlighet att växla upp och ned i studietakt 

beroende på livssituation och övriga arbetsvillkor. 

Redan 2019 är målsättningen att inom 

regeringsuppdraget att skapa fler vägar in i 

läraryrket erbjuda fristående utbildningsveten-

skapliga kärnkurser flexibelt som sedan kan 

tillgodoräknas för studerande som väljer att 

fortsätta sina studier.  

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. Det fristående kursutbudet 

är i huvudsak distansbaserat för att underlätta för 

yrkesverksamma lärare att ta del av det. Ett arbete 

har under året påbörjats för att utveckla 

fortbildningen på avancerad nivå, som bland annat 

ska kunna ingå i nationella professionsprogram i 

linje med Skolkommissionens förslag (SOU 

2017:35). Ett exempel på en sådan fortbildning som 

utvecklats i dialog med skolhuvudmannen vid 

lärosätet är en magisterutbildning för erfarna lärare 

med fokus på den praktiknära skolforskningens roll 

i skolan. Universitetets fortbildningsverksamhet 

inom VAL (Vidareutbildning av lärare), ULV 

(Utländska lärares vidareutbildning), Snabbspåret 

samt Lärarlyftet beskrivs i andra avsnitt. 
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Särskilda utbildningar 
Regleringsbrev 2018 

 

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa uppgifter om antalet programnybörjare, antalet 

helårsstudenter samt antalet examinerade de senaste tre åren på utbildningar som leder till examina enligt 

tabellen nedan. 

Tabell 8. Antal programnybörjare, helårsstudenter och utfärdade examina 2016–2018 för särskilda utbildningsprogram. 

 Antal programnybörjare Antal helårsstudenter Antal examina 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Arkitektexamen 83 88 69 203 217 227 17 17 3 

kvinnor/män (%) 57/43 59/41 64/36 64/36 61/39 61/39 71/29 71/29 100/0 

Förskollärarexamen 117 86 117 311 288 291 53 75 78 

kvinnor/män (%) 87/13 91/9 96/4 86/14 87/13 92/8 87/13 93/7 85/15 

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

46 51 58 177 188 179 25 25 45 

kvinnor/män (%) 84/16 89/11 86/14 92/8 92/8 92/8 100/0 88/12 100/0 

Ämneslärarexamen (exkl. KPU) 164 174 176 459 500 478 83 113 102 

kvinnor/män (%) 55/45 44/56 48/52 49/51 51/49 51/49 57/43 45/55 65/35 

Ämneslärarexamen som avläggs efter 
kompl. pedagogisk utbildning (KPU) 

61 76 83 71 96 100 29 27 55 

kvinnor/män (%) 59/41 63/37 63/37 63/37 64/36 62/38 66/34 74/26 64/36 

Speciallärarexamen 31 93 71 68 71 99 51 48 30 

kvinnor/män (%) 100/0 95/5 92/8 91/9 96/4 95/5 94/6 90/10 100/0 

Specialpedagogexamen 40 36 40 53 52 50 36 35 33 

kvinnor/män (%) 95/5 97/3 92/8 98/2 95/5 95/5 97/3 100/0 94/6 

Civilingenjörsexamen 360 358 403 1 150 1 174 1 181 160 148 160 

kvinnor/män (%) 30/70 27/73 34/66 30/70 30/70 30/70 29/71 28/72 26/74 

Högskoleingenjörsexamen 167 130 140 336 320 283 86 106 83 

kvinnor/män (%) 17/83 11/89 21/79 16/84 16/84 16/84 21/79 17/83 19/81 

Barnmorskeexamen 22 26 29 29 31 38 21 16 22 

kvinnor/män (%) 100/0 100/0 97/3 100/0 100/0 98/2 100/0 100/0 100/0 

Läkarexamen 273 256 304 1 068 1 084 1 094 192 189 180 

kvinnor/män (%) 53/47 57/43 57/43 55/45 54/46 55/45 58/42 54/46 59/41 

Sjuksköterskeexamen 294 318 321 767 774 747 182 236 234 

kvinnor/män (%) 83/17 82/18 85/15 80/20 82/18 83/17 81/19 83/17 79/21 

Specialistsjuksköterskeexamen 190 157 164 165 157 154 133 157 154 

kvinnor/män (%) 81/19 80/20 85/15 84/16 82/18 85/15 78/22 85/15 80/20 

Tandläkarexamen 80 84 86 317 315 312 53 61 51 

kvinnor/män (%) 71/29 63/37 62/38 68/32 69/31 68/32 66/34 59/41 65/35 

 

Arkitektexamen 

Arkitektprogrammets dimensionering styrs främst 

av begränsningar vad gäller lärarbemanning. 

Programmet har sedan starten 2009 haft ett högt 

och relativt stabilt söktryck. Volymen 

helårsstudenter ökar med tio från 2017 vilket ligger 

helt i linje med regleringsbrevets intentioner. 

Minskningen i antal programnybörjare 2018 

jämfört med 2017 beror på svårigheter att tillkalla 

reservantagna studenter i tillräcklig omfattning 

inför höstterminsstart 2018. Det låga antalet 

studenter som avlägger arkitektexamen kan 

historiskt förklaras med att studenter tenderar att ta 

ut en kandidatexamen efter tre års studier på 

programmet och därefter fortsätta studier på 

masterprogram vid andra lärosäten. 

Orsaken till minskningen i antal utfärdade 

arkitektexamina 2018 jämfört med föregående år 

kommer att analyseras. 

Förskollärarexamen 

Ökningen av antalet programnybörjare jämfört med 

föregående år beror dels på att ett decentraliserat 

utbildningstillfälle med 24 studenter startade i 

Örnsköldsvik vårterminen 2018, dels att 

antagningen ökade till höstterminen, från 

48 nybörjare hösten 2017 till 60 hösten 2018. Under 

året har planering av en ny distansvariant med start 

vårterminen 2020 påbörjats. 
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Grundlärarexamen med inriktning mot arbete 

i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 

För andra året i rad ses en liten ökning av antal 

programnybörjare. Trots detta når lärosätet inte 

upp till beslutade planeringstal för dimensionering 

av utbildningen. Att antal utfärdade examina ökar 

beror på att fler studentkullar nu har slutfört 

utbildningen och att fler studenter därmed har 

möjlighet att ansöka om examen.  

Ämneslärarexamen (exkl. KPU) 

Antalet programnybörjare ökar marginellt men 

lärosätet når inte upp till de beslutade 

planeringstalen. Ett systematiskt arbete med 

avhoppsanalyser har påbörjats under höstterminen 

2018. 

Ämneslärarexamen som avläggs efter 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 

Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds i tre 

varianter med inriktning mot grundskolans årskurs 

7–9 och gymnasiet. En variant ges med 50 procents 

fart och två varianter med förhöjd studietakt, varav 

en för personer med forskarexamen. Söktrycket är 

högt till alla varianter, och antalet program-

nybörjare inom kompletterande pedagogisk 

utbildning ökar enligt beslutade utbyggnader.  

Speciallärarexamen 

För andra året i rad ges speciallärarprogrammet 

inom Lärarlyftet och 37 av programnybörjarna 2018 

kan hänföras dit. År 2017 antogs 

58 programnybörjare inom Lärarlyftet vilket 

förklarar minskningen av antal programnybörjare 

totalt för programmet sedan föregående år. En 

ökning av antalet examina till följd av satsningen på 

Lärarlyftet förväntas år 2019. Få antagna 

programnybörjare höstterminen 2016 tros ligga 

bakom det låga antalet utfärdade examina 2018. 

Merparten av studenterna på speciallärarprog-

rammet är lärare från för- och grundskolan. Dessa 

lärare är övervägande kvinnor, vilket är en 

delförklaring till kvinnodominansen i antalet 

nybörjare och examinerade. 

Specialpedagogexamen 

Antal programnybörjare och helårsstudenter inom 

specialpedagogprogrammet ligger på samma nivå 

som de senaste två åren. 

Civilingenjörsexamen 

Antalet programnybörjare har ökat med 

45 studenter men den totala volymen på 

civilingenjörsutbildningarna har endast ökat med 

motsvarande sju helårsstudenter år 2018. Ökningen 

är lägre än de 13 helårsstudenter som universitetet 

fått medel för från regeringen. Förklaringen är en 

relativt hög andel avhopp under senare delen av 

programmet. Under treårsperioden som tabell 8 

avser har antalet utfärdade civilingenjörsexamen 

varit relativt konstant och andelen som tar examen i 

förhållande till antalet programnybörjare är ungefär 

45 procent. Förklaringen till den relativt låga 

examensfrekvensen står till viss del att finna i den 

goda arbetsmarknad som råder för de flesta 

inriktningar på civilingenjörsutbildningen. För 

civilingenjörsutbildningarna är 34 procent av 

programnybörjarna kvinnor, medan 26 procent av 

dem som tar examen är kvinnor. Den förefallna 

snedvridningen av könsfördelningen är missvisande 

och beror på att de kullar som tog examen 2018 

initialt hade en lägre andel kvinnor, cirka 

26 procent.   

Högskoleingenjörsexamen 

Antalet programnybörjare på högskoleingenjörs-

programmen har varierat under åren och 2018 visar 

en ökning från 2017 med tio studenter medan den 

totala volymen för högskoleingenjörsutbildningen 

minskat med 37 helårsstudenter. Enligt 

regleringsbrevet borde det ha varit en ökning med 

7,5 helårsstudenter inklusive 2018 års utbyggnad. 

Förklaringen till den minskade volymen står att 

finna i en relativ hög ökning av antalet avhopp under 

senare del av programmet. Andel kvinnor bland 

programnybörjarna på högskoleingenjörsutbild-

ningen är 21 procent år 2018 och kvinnor tenderar 

att klara utbildningen fram till examen något bättre 

än män.  

Barnmorskeexamen 

Då fler verksamhetsförlagda utbildningsplatser 

gjorts tillgängliga inför 2018, fanns förutsättningar 

för att öka antagningen till barnmorskeprogrammet 

från vårterminen 2018. Detta innebär att både antal 

programnybörjare och helårsstudenter ökar jämfört 

med tidigare år. Ökningen i antal utfärdade examina 

innebär en återgång till tidigare nivå jämfört med 

ovanligt få examina 2017. 
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Läkarexamen 

Läkarprogrammet befinner sig i en fas med ökande 

antal helårsstudenter. Under 2018 uppgick antalet 

helårsstudenter till 1 094, vilket är fyra 

helårsstudenter mer än uppdraget. Utbyggnaden av 

läkarprogrammet innebär en årlig utökning med 

16 helårsstudenter tills målet 1 170 helårsstudenter 

har uppnåtts år 2023. Antalet nybörjarplatser är 

sedan höstterminen 2018 totalt 130 och det totala 

antalet programnybörjare var 304. 

Sjuksköterskeexamen 

Den utbyggnad av programmet som genomförts 

avspeglas i antal programnybörjare som mellan 

2017 och 2018 ökar med ytterligare tre personer. 

Minskningen i antalet helårsstudenter jämfört med 

föregående år beror delvis på minskat antal 

programnybörjare 2017 med Lycksele som 

studieort. Därutöver har även antal helårsstudenter 

minskat vid studieorterna Skellefteå och 

Örnsköldsvik. 

Specialistsjuksköterskeexamen 

Antalet programnybörjare ökade 2018 jämfört med 

2017. För att möta behovet av framförhållning för 

yrkesverksamma sjuksköterskor ges från och med 

höstterminen 2018 möjlighet att söka 

specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogram i 

en tidigarelagd antagningsomgång, där 

antagningsbesked lämnas redan i slutet av april 

respektive oktober. Antalet helårsstudenter och 

examina minskade marginellt 2018 jämfört med 

tidigare år. 

Tandläkarexamen 

Antalet programnybörjare ökar med två studenter 

från 2017 till 2018. På grund av nuvarande 

begränsningar i antal kliniska platser kan maximalt 

72 studenter antas till programmets femte termin. 

Det utesluter dock inte en ytterligare ökning av 

nybörjarplatser de kommande åren. Antal 

nybörjarplatser vårterminen 2019 kommer att 

uppgå till 105 studenter. Programmet uppnår totalt 

312 helårsstudenter, vilket är 42 helårsstudenter 

färre än målet. Differensen beror delvis på 

tillgodoräknanden, byte till andra program och 

utbildningsorter, samt att ett antal studenter inte 

klarat behörighetskrav för tillträde till kurser på 

senare terminer inom programmet. Avhoppen har 

delvis försökt kompenserats med ett visst överintag 

på termin 1.  

På grund av en lägre genomströmning och ökat 

antal avhopp öppnades programmet upp för sena 

antagningar till fjärde terminen. Trots det kunde 

ingen student antas till senare del. Det kommer även 

fortsättningsvis att öppnas upp för antagning av 

studenter till senare del av programmet. Den lägre 

genomströmningen speglas även i antalet utfärdade 

examina. 

Utbyggnad av hälso- och 

sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och 

lärarutbildningar som inleddes 2015 

I Vårändringsbudgeten för 2015 presenterades en 

utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar 

samt förskollärar- och lärarutbildningar. Enligt 

regleringsbrevet för universitet och högskolor 

avseende budgetåret 2015 tilldelades Umeå 

universitet nedanstående antal utbildningsplatser. 

Utbyggnaden avser en utökning av antal 

programnybörjare jämfört med år 2014. 

Utbyggnaden skulle genomföras under år 2015 och 

2016, samt även under år 2017 för 

sjuksköterskeutbildning. Utbyggnaden har 

slutrapporterats i årsredovisningarna för 2016 

respektive för 2017 för sjuksköterskeutbildning.  

 Förskollärarutbildning (45 platser) 

 Kompletterande pedagogisk utbildning  

(34 platser) 

 Grundlärarutbildning med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 

1–3 (38 platser) 

 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 

(37 platser) 

 Barnmorskeutbildning (15 platser) 

 Sjuksköterskeutbildning (32 platser) 

 Specialistsjuksköterskeutbildning (28 platser) 
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Tabell 9: Antal programnybörjare 2014–2018 för de utbildningsprogram som omfattas av utbyggnaden av vissa hälso- och 

sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildningar som inleddes 2015. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Förskollärarutbildning 92 126 117 86 117 

kvinnor/män (%) 82/18 82/18 87/13 91/9 96/4 

Kompletterande pedagogisk utbildning 47 70 61 76 83 

kvinnor/män (%) 74/26 63/37 59/41 63/37 63/37 

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete 
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1─3 

53 66 46 51 58 

kvinnor/män (%) 87/13 89/11 84/16 89/11 86/14 

Speciallärar- och specialpedagogutbildning 87 96 71 129 111 

kvinnor/män (%) 97/3 91/9 97/3 95/5 92/8 

Barnmorskeutbildning 21 27 22 26 29 

kvinnor/män (%) 100/0 100/0 100/0 100/0 97/3 

Sjuksköterskeutbildning 342 313 294 318 321 

kvinnor/män (%) 82/18 77/23 83/17 82/18 85/15 

Specialistsjuksköterskeutbildning 197 182 190 157 164 

kvinnor/män (%) 78/22 80/20 81/19 80/20 85/15 

Förskollärarutbildning 

Antalet programnybörjare inom förskollärar-

utbildning har ökat med 25 studenter 2018 jämfört 

med 2014. Ökningen till utbyggnadens slutår 2016 

var också 25 studenter. Att universitetet inte fullt ut 

når upp till målet enligt regleringsbrevet om en 

ökning med 45 programnybörjare beror på 

bristande söktryck. För att öka antal studenter inom 

utbildningen anordnades ett decentraliserat 

programtillfälle vårterminen 2018 i Örnsköldsvik. 

Planering med att utveckla en distansvariant med 

start 2020 pågår. 

Kompletterande pedagogisk utbildning 

Antalet programnybörjare inom kompletterande 

pedagogisk utbildning har ökat med 36 studenter 

2018 jämfört med 2014. Ökningen till utbyggnadens 

slutår 2016 var 14 studenter. Universitetet har 

därmed uppfyllt målet enligt regleringsbrevet om en 

ökning med 34 programnybörjare. 

Grundlärarutbildning med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–3 

Antalet programnybörjare inom grundlärar-

utbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass 

och grundskolans årskurs 1–3 har ökat med fem 

studenter 2018 jämfört med 2014. Vid utbygg-

nadens slutår 2016 hade antalet programnybörjare 

minskat med sju studenter. Att universitetet inte 

fullt ut når upp till målet enligt regleringsbrevet om 

en ökning med 38 programnybörjare beror på 

bristande söktryck till utbildningen.  

Speciallärar- och specialpedagogutbildning 

Antalet programnybörjare inom speciallärar- och 

specialpedagogutbildning har ökat med 24 studen-

ter 2018 jämfört med 2014. Vid utbyggnadens slutår 

2016 hade antalet programnybörjare minskat med 

16 studenter. Att universitetet inte full ut når upp till 

målet enligt regleringsbrevet om en ökning med 

37 programnybörjare beror på söktrycket till 

utbildningarna. Som en del i att göra 

speciallärarutbildningen tillgänglig för fler 

studenter har programmet de senaste två åren 

erbjudits inom Lärarlyftet. 

Barnmorskeutbildning 

Antalet programnybörjare inom barnmorske-

utbildning har ökat med åtta studenter 2018 jämfört 

med 2014. Ökningen till utbyggnadens slutår 2016 

var en student. Att universitetet inte fullt ut når upp 

till målet enligt regleringsbrevet om en ökning med 

15 programnybörjare beror bland annat på 

begränsningar i antalet tillgängliga platser för 

verksamhetsförlagd utbildning. Antalet tillgängliga 

platser har ökat inför 2018. Därmed har fler 

programnybörjare kunnat antas till programmet. 

Från och med 2018 genomförs antagning till 

barnmorskeprogrammet genom en särskild 

tidigarelagd antagningsomgång. Genom att lämna 

antagningsbesked tidigare ökar möjligheten för 

yrkesverksamma personer att kunna påbörja 

utbildningen. 
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Sjuksköterskeutbildning 

Antalet programnybörjare inom sjuksköterske-

utbildning har minskat med 21 studenter 2018 

jämfört med 2014. Till utbyggnadens slutår 2017 

hade antalet programnybörjare minskat med 24 

studenter. Att universitetet inte når upp till målet 

enligt regleringsbrevet om en ökning med 

32 programnybörjare beror delvis på att antalet 

programnybörjare 2014 var på en ovanligt hög nivå. 

Bland annat berodde detta på antagning till fyra 

studieorter istället för som i normalfallet tre 

studieorter. Antagningen till fyra studieorter 

genomförs vart tredje år, vilket innebär att 

utbyggnaden av utbildningen inte blir linjär. En 

utbyggnad av Umeå universitets sjuksköterske-

utbildning påbörjades redan år 2013 och omfattade 

tio tillkommande nybörjarplatser årligen till och 

med 2017. Den ursprungliga satsningen omfattade 

därmed totalt 50 tillkommande utbildningsplatser. 

Utfallet summerade till 49 fler programnybörjare 

2017 jämfört med 2012 (då 269 nybörjare påbörjade 

utbildningen). 

Specialistsjuksköterskeutbildning 

Antalet programnybörjare inom specialist-

sjuksköterskeutbildning har minskat med 33 

studenter 2018 jämfört med 2014. Till 

utbyggnadens slutår 2016 hade antalet 

programnybörjare minskat med sju studenter. 

Variationen i antal programnybörjare perioden 

2014–2018 speglar de komplexa förutsättningarna 

för rekrytering till programmets olika inriktningar 

som erbjuds med olika intervall. Därtill har det 

under perioden också genomförts tillfälliga 

satsningar enstaka år. Därav är det svårt att isolera 

effekten av 2015 års utbyggnad från övriga 

satsningar och andra faktorer som påverkar antal 

programnybörjare på utbildningen.  

Att universitetet inte når upp till målet enligt 

regleringsbrevet om en ökning med 

28 programnybörjare beror, utöver ovanstående, på 

bristande söktryck till utbildningen. Från och med 

2018 genomförs antagning till specialist-

sjuksköterskeprogrammen genom en särskild 

tidigarelagd antagningsomgång. Genom att lämna 

antagningsbesked tidigare ökar möjligheten för 

yrkesverksamma personer att kunna tacka ja till 

erbjuden utbildningsplats. 

Breddad rekrytering 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 5 §  

Breddad rekrytering och breddat deltagande är en 

kvalitetsfråga och en rättvisefråga som omfattar hela 

utbildningsprocessen. Ett av de obligatoriska 

delmålen för åren 2018–2020 adresserar detta: 

Med ökad kvalitet säkerställa högre 

genomströmning och brett deltagande. Under 2018 

har en arbetsgrupp haft uppdraget att identifiera 

vilka processer som universitetet bör prioritera för 

att med ökad kvalitet uppnå högre genomströmning 

och brett deltagande. Arbetsgruppen har haft 

särskilt fokus på det första studieåret. En annan 

arbetsgrupp har på universitetsledningens uppdrag 

gjort en översyn av mottagandet av nya studenter. 

Resultatet av arbetsgruppernas rapporter kommer 

att hanteras vidare under 2019. 

Ett sätt att främja och bredda rekryteringen är att 

tillhandahålla olika studieformer för att sänka 

trösklarna till högre utbildning. Umeå universitet är 

bland de lärosäten i landet som ger flest 

utbildningar på distans. Lärosätet har bland annat 

decentraliserat utbildningar till campus Skellefteå 

och campus Örnsköldsvik. De teoretiska inslagen i 

den medicinska fakultetens samtliga sjuksköterske-

program genomförs sedan 2018 via mestadels 

nätburen undervisning. På uppdrag av 

Arbetsförmedlingen har Lärarhögskolan vid Umeå 

universitet genomfört den andra omgången 

snabbspår för ett trettiotal nyanlända 

arabisktalande lärare och förskollärare. Även denna 

utbildning erbjuds som distansutbildning. På den 

humanistiska fakulteten läser nära hälften av 

studenterna via internet. 

Förutom att tillhandahålla olika studieformer 

genomför universitetet en rad aktiviteter som syftar 

till att främja och bredda rekryteringen, till exempel 

kontakter med grund- och gymnasieskolor. En av 

strategierna i kommunikationsplattformen för 

universitetets studentrekrytering är att ”vi vill vara 

ett universitet för alla”. Universitetet arbetar utifrån 

detta och låter det genomsyra innehållet i all 

kommunikation som tas fram för den nationella 

studentrekryteringen. Det innebär att personer med 

olika studiebakgrund, ålder, kön, hemorter och 

utbildningsval lyfts fram i kommunikationen. Under 

2018 har en också ny webbsida, Ny i Sverige, skapats 

för att erbjuda samlad information om 

studiemöjligheter för nyanlända. Utöver detta 

arbetar fakulteterna och Lärarskolan med olika 

aktiviteter. Humanistisk fakultet har analyserat 
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rekryteringsinsatser och aktivt försökt hitta vägar 

att nå nya sökande. Lärarhögskolan har utarbetat 

rutiner för uppföljning av studenters studieavbrott. 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har genomfört 

en större studie av genomströmningen på data- och 

IT-utbildningar. De studenter som väljer att avbryta 

i ett tidigt skede uppger att de valt fel utbildning 

eller att de inte upplever att de klarar av att prestera. 

De studenter som väljer att avbryta studierna i ett 

senare skede gör det för att de får anställning. 

Fakulteten har bland annat arrangerat tävlingen 

Teknik 8:an för att öka intresset för teknik hos 

högstadieelever. 

Umeå universitet erbjuder en rad stödåtgärder för 

att möjliggöra för alla studenter att fullfölja sina 

utbildningar med goda resultat. Studievägled-

ningens uppdrag är att ge bästa möjliga 

förutsättningar för studenter med olika bakgrund 

att bedriva framgångsrika studier. Studenthälsan 

arbetar förebyggande och hälsofrämjande. 

Individuella stödinsatser för studenter med 

funktionsnedsättningar möjliggör studier på lika 

villkor. Under 2018 har utbildningen för 

studentkårernas mottagningsansvariga utvecklats 

avseende lika villkor och tillgänglighet. 

Studieverkstaden vid Umeå universitet arbetar för 

att stärka universitetets kompetens inom 

akademiskt skrivande, informationssökning, 

referenshantering, muntliga presentationer, och 

studieteknik på svenska och engelska. Strävan är att 

arbeta integrerat i utbildningsprogram, framför allt 

tidigt i utbildningarna. Under 2018 har 

Studieverkstaden och Lärarhögskolan samarbetat i 

ett pilotprojekt med syfte att tidigt i utbildningen 

göra ämneslärarstudenter medvetna om sina 

faktiska skrivkompetenser, vad som krävs för 

lyckade studier och det egna ansvaret för att nå dit. 

Kvalitetsförstärkning 
Regleringsbrev 2018 

Höjningen av ersättningsbeloppen för utbildnings-

områdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, 

undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 

har fördelats vidare från universitetsgemensam nivå 

till fakultetsnivå och till Lärarhögskolan samt 

därifrån vidare till berörda institutioner. 

Institutioner har mellan 2015 och 2018 haft ökade 

kostnader bland annat på grund av löneökningar 

och ökade lokalhyror. Det är svårt att bedöma i 

vilken mån lärarledd tid ökat, bland annat eftersom 

studenter på olika program och kurser samläser, att 

antalet studenter i kurser varierar mellan åren samt 

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 2016 ett urval av totalt 13 kurser 

inom utbildningsområdena humaniora, juridik, 

samhällsvetenskap, undervisning och verksamhets-

förlagd utbildning. I elva av totalt 13 undersökta 

kurser hade den lärarledda tiden ökat, men urvalet 

är för litet för att det ska vara möjligt att dra 

generella slutsatser. År 2017 granskades totalt 25 

kurser i syfte att få en bild av de höjda 

ersättningsbeloppens inverkan på kvalitet och 

lärartid. I tio av dessa kurser rapporterades att 

lärartid per helårsstudent ökat 2017 jämfört med 

2016. Under år 2018 har universitetet varit pilot när 

det gäller Universitetskanslersämbetets rapport 

Lärarledd tid i den svenska högskolan – En studie 

av scheman. I rapporten anges bland annat i 

analysen om HSTJ (humaniora, samhällsvetenskap, 

teologi och juridik) att Umeå universitet med små 

studentgrupper (i genomsnitt 47 studenter per kurs) 

erbjuder mycket lärarledd tid. 

Nedan framgår hur de höjda ersättningsbeloppen 

bidragit till ökad kvalitet i de 13 kurser som 

studerades 2016 respektive de 25 kurser som 

granskades 2017.  

 Resursförstärkningen har möjliggjort att lärare 

kunnat ägna mer tid åt lärarledd undervisning 

samt kurs- och momentsamordning. 

 Mer lärartid har inneburit mer individuell 

återkoppling till studenterna, bland annat mer 

respons på skrivuppgifter, ökad tid för muntlig 

kommunikation samt individuell uppföljning 

av studenter som har svårt att klara att nå 

förväntade studieresultat.  

 Kvalitetshöjande kursutveckling har kunnat 

genomföras, bland annat förstärkning genom 

ökat användande av digitala plattformar samt 

kursutveckling som syftar till 

samordningsvinster. 

 Medel har använts till gästlärare från det 

omgivande samhället. 

 Resurser har använts till att skapa system för 

effektivare handledning vid uppsatsskrivande. 

 Extra resurser har lagts på att förbättra VFU-

placeringar av studenter, bland annat har 
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ersättning för verksamhetsförlagd utbildning 

till kommuner höjts. 

 Medel har använts till lärares resor för att 

besöka studenter som genomför 

verksamhetsförlagd utbildning på annan ort.  

 Handledarutbildningen inom lärarutbildning 

har utökats med 60 platser. 

 I vissa kurser har befarad minskning av 

bemanning kunnat undvikas. 

Bedömning av reell kompetens 
Regleringsbrev 2018 

Umeå universitet har även under 2018 deltagit i det 

nationella projektet om reell kompetens som 

Universitets- och högskolerådet (UHR) samordnar. 

Deltagandet har varit inom delprojekten 

information och IT-stöd, samt riktlinjer, 

organisation och roller.  

Projektet vid Umeå universitet har medverkat i ett 

fortsatt nationellt samarbete med att ta fram en 

generell beskrivning av reell kompetens för 

sökande, fallbeskrivningar och en samtalsmanual 

för vidareinformatörer.  

Informationen på universitetets utbildningswebb 

har utvecklats och lyfts som ett gott exempel 

nationellt. Framtagande av en verktygslåda 

innehållande metoder för validering av reell 

kompetens har påbörjats. Fallbeskrivningar vid 

lärosätet har dokumenterats och sammanställts i en 

rapport.  

Lärosätet ingår i UHR:s arbete med att utveckla 

systemverktyget Validering – digitalt ansöknings- 

och administrationssystem (Valda).  

En rutinbeskrivning för alternativt urval baserat på 

yrkeslivserfarenhet har tagits fram, vilken har 

presenterats vid en av UHR:s nationella 

konferenser. Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik är pilotverksamhet för det alternativa 

urvalet inför hösten 2019.  

Under året har tre seminarier och en workshop 

genomförts i Umeå. Erfarenheter från det lokala 

projektet, Korta vägen, från andra lärosäten i landet 

och från Europa har presenterats. Representanter 

från Danmark och Frankrike har besökt 

universitetet. Inslag vid seminarium och workshop 

har handlat om validering av reell kompetens i olika 

perspektiv. Sveriges referensram för kvalifikationer, 

kartläggning, kvalitet i bedömning, individer som 

saknar fullständig dokumentation och framtidens 

arbetsmarknad är några exempel på inslag. Förutom 

anställda vid Umeå universitet har representanter 

från Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, 

Region Västerbotten och Valideringsnätverk Norr 

(lärosäten i norra regionen – Umeå universitet, 

Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i 

Gävle och Luleå tekniska universitet) varit inbjudna.   

Universitetet ingår i flera nationella samarbeten om 

reell kompetens. Förutom UHR:s olika delprojekt 

har projektet ingått i Valideringsnätverk norr och 

projektdeltagare har ingått i Nationellt samarbete 

kring utveckling av validering.  

Projektet har arrangerat träffar i Umeå med 

Valideringsnätverk Norr och Väst.  

Utbyggnad av vissa utbildningar i 
enlighet med riksdagens beslut 
Regleringsbrev 2018 

Nedan anges den ökning av antal helårsstudenter 

(HST) 2018 som anvisade medel beräknas motsvara 

inom respektive satsning enligt vad som framgår av 

bilagan till regleringsbrevet. 

 Utbyggnad Ingenjörer – Civilingenjörer 

(9 HST 2018, Fullt utbyggd 90 HST 2023) 

 Utbyggnad Ingenjörer – Högskoleingenjörer 

(5,5 HST 2018, Fullt utbyggd 33 HST 2021) 

 Utbyggnad Samhällsbygge – Civilingenjörer 

(4 HST 2018, Fullt utbyggd 40 HST 2023) 

 Utbyggnad Samhällsbygge – 

Högskoleingenjörer 

(2 HST 2018, Fullt utbyggd 40 HST 2023) 

 Utbyggnad Samhällsbygge – Arkitekter 

(2 HST 2018, Fullt utbyggd 20 HST 2023) 

 Utbyggnad Läkarutbildning 

(8 HST 2018, Fullt utbyggd 88 HST 2023) 

 Utbyggnad Sommarkurser 

(45 HST 2018, Särskilt regeringsbeslut 

U2017/04678/UH) 
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Tabell 10. Antal helårsstudenter 2017–2018 för de utbildningar 

som omfattas av utbyggnader enligt riksdagens beslut.  

 2017 2018 

Civilingenjörsutbildning 1 174 1 181 

kvinnor/män (%) 30/70 30/70 

Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge 138 136 

kvinnor/män (%) 21/79 24/76 

Varav ingår i utbyggnad ingenjörer 1 036 1 045 

kvinnor/män (%) 31/69 31/69 

Högskoleingenjörsutbildning 320 283 

kvinnor/män (%) 16/84 16/84 

Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge 177 156 

kvinnor/män (%) 21/79 23/77 

Varav ingår i utbyggnad ingenjörer 143 127 

kvinnor/män (%) 9/91 8/92 

Arkitektutbildning 217 227 

kvinnor/män (%) 61/39 61/39 

Läkarutbildning 1 084 1 094 

kvinnor/män (%) 55/45 54/46 

Sommarkurser 146 153 

kvinnor/män (%) 42/58 51/49 

Civilingenjörsutbildning, 

högskoleingenjörsutbildning och 

arkitektutbildning 

Antalet helårsstudenter inom civilingenjörs-

utbildning har ökat med totalt sju jämfört med 

beslutad utbyggnad om totalt 13 helårsstudenter 

enligt regleringsbrevet. Uppdelat per satsning har 

antalet helårsstudenter minskat med två inom 

utbyggnad – samhällsbygge och ökat med nio inom 

utbyggnad – ingenjörer. Universitetet uppfyller 

därmed målen enligt regleringsbrevet för den senare 

av dessa utbyggnader, men inte för den första. 

Antalet helårsstudenter inom högskoleingenjörs-

utbildning har minskat med 37 jämfört med 

beslutad utbyggnad med 7,5 helårsstudenter enligt 

regleringsbrevet. Uppdelat per satsning har antalet 

helårsstudenter minskat med 21 inom ramen för 

utbyggnad – samhällsbygge och minskat med 16 

inom utbyggnad – ingenjörer. 

Antalet helårsstudenter inom arkitektutbildning har 

ökat med tio jämfört med beslutad utbyggnad med 

två helårsstudenter enligt regleringsbrevet. 

Universitetet uppfyller därmed målen enligt 

regleringsbrevet för denna utbyggnad. 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, som är 

programansvarig fakultet för universitetets 

ingenjörsutbildningar och arkitektutbildning, har 

fattat beslut om att höja planeringstalet med tio 

platser för civilingenjörer och fem platser för 

högskoleingenjörer inför höstterminen 2018. Inom 

basårets 100 platser har det skett en omfördelning 

till förmån för relevanta ingenjörsprogam. Att 

universitetet inte når upp till målen om utbyggnad 

av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna beror 

på relativt hög andel avhopp under senare del av 

programmen. 

Inom ramen för satsningen Utbyggnad – 

Samhällsbygge erbjuder universitetet följande 

utbildningsprogram: civilingenjörsprogrammet i 

energiteknik, högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik, högskoleingenjörsprogrammet i 

energiteknik samt arkitektprogrammet. Övriga 

ingenjörsutbildningsprogram hänförs till 

satsningen Utbyggnad – Ingenjörer.  

Läkarutbildning 

Antalet helårsstudenter inom Läkarutbildning har 

ökat med tio, jämfört med beslutad utbyggnad med 

åtta helårsstudenter enligt regleringsbrevet. 

Universitetet uppfyller därmed målen enligt 

regleringsbrevet för denna utbyggnad. 

Målet för läkarutbildningen ökade från 1 082 

helårsstudenter 2017 till 1 090 helårsstudenter 

2018. Utökningen genomfördes genom att öka 

antalet nybörjarplatser från vårterminen 2018. 

Även fortsättningsvis kommer antalet studenter på 

programmet att bibehållas genom antagning till 

senare del av utbildningen. 

Sommarkurser 

Volymen av sommarkurser har ökat med sju 

helårsstudenter jämfört med föregående år. 

Universitetet uppfyller därmed inte målet om en 

beslutad utbyggnad med 45 helårsstudenter enligt 

regleringsbrevet. Planeringstiden för att inrätta 

sommarkurser, relevanta för att studenter snabbare 

ska nå framförallt lärarexamen inför sommaren 

2018, var för kort. Vid tidpunkten för 

regeringsbeslutet var lärarbemanningen beslutad 

för år 2018 och tiden för att utveckla nya kurser eller 

anpassa befintliga var för knapp. Inför sommaren 

2019 ser situationen bättre ut då planerat utbud av 

sommarkurser inom lärarutbildningsområdet 

omfattar cirka 40 helårsstudenter, jämfört med en 

helårsstudent sommaren 2018.  
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Utöver sommarkurser inom lärarutbildning, 

erbjuder lärosätet sommarkurser som syftar till att 

studenter snabbare ska kunna nå också andra typer 

av examina. Det är framförallt dessa kurser som har 

ökat i volym under 2018. Vidare anordnar 

universitetet inom ramen för ingenjörsutbildning 

extra undervisning under sommaren inom några 

kurser. Syftet med extraundervisningen är att hjälpa 

studenter att komma ikapp och därigenom öka 

programgenomströmningen. Den extra 

sommarundervisningen genererar inga extra 

helårsstudenter, men den bidrar till att studenterna 

i högre utsträckning kan avlägga ingenjörsexamen 

på utsatt tid. 

Lärar- och förskollärarutbildning 
Regleringsbrev 2018 

Både det regionala och det nationella behovet av 

lärare är stort inom i princip alla områden inom 

vilka Umeå universitet erbjuder lärarutbildning. 

Diskussioner kring kompetens- och lärarförsörjning 

i regionen förs inom det regionala samverkansrådet, 

som består av företrädare för Umeå universitet och 

Region Västerbotten. Även frågor om 

dimensionering diskuteras inom detta råd. 

För att möta arbetsmarknadens behov av utbildade 

förskollärare har universitetet det senaste året 

utökat antalet platser på förskollärarprogrammet 

och hade 2018 både vår- och höstintag. Detta 

medförde att antalet programnybörjare på 

förskollärarprogrammet ökade. 

En intern utredning som genomfördes under 2018 

resulterade i planer på att revidera den 

kompletterande pedagogiska utbildningen för att 

bättre svara mot studenternas efterfrågan och 

arbetsmarknadens behov.  

Universitetet satsar på studievägledning för att 

informera och vägleda lärarstudenterna och arbetar 

kontinuerligt med att marknadsföra 

lärarutbildningarna, främst via webben. Bland 

annat har en film tagits fram som fått god spridning 

i sociala medier. 

Lärarutbildning i minoritetsspråk 
Regleringsbrev 2018 

Umeå universitet erbjuder lärarutbildningar i 

samiska, men inga studenter har under 2018 sökt till 

dessa utbildningar. Studenter har dock antagits till 

fristående kurser i samiska och de informeras 

kontinuerligt under sina studier om möjligheten att 

komplettera sina ämnesstudier med en 

kompletterande pedagogisk utbildning för att nå 

ämneslärarexamen. Information om möjligheterna 

att på detta sätt utbilda sig till lärare i samiska 

spreds bland annat i kontakt med 

intresseorganisationer. Antalet befintliga och 

möjliga universitetslärare är begränsat, vilket gör 

miljöerna sårbara. Under 2018 fick den enda läraren 

med inriktning på nordsamiska en 

postdoktorsanställning och tillbringar arbetstiden i 

Norge och Finland. Eftersom ingen vikarie kunde 

rekryteras måste kurserna i nordsamiska ställas in. 

För att på sikt förbättra situationen och garantera 

forskningsanknytningen har rekrytering av 1–2 

doktorander påbörjats. 

Vissa marknadsföringsinsatser genomfördes också 

för meänkieli. Eftersom meänkieli är ett nytt 

akademiskt ämne innebär det att antalet personer 

med både hög kompetens i språket och hög 

akademisk examen med relevant inriktning är 

sällsynta. Även forskningen om meänkieli och 

litteratur på meänkieli är likaledes sällsynt. Ett 

symposium har genomförts, där man diskuterade 

vad som krävs för att meänkieli ska utvecklas till ett 

akademiskt ämne. Under hösten anordnades också 

en träff med verksamma modersmålslärare i 

meänkieli. 

Umeå universitet har regelbundna träffar med 

andra lärosäten med uppdrag att erbjuda 

lärarutbildning i ett nationellt minoritetsspråk, 

samt med organisationer som företräder 

minoritetsspråk. 
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Integrationssatsningar 
Regleringsbrev 2018 

Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk läkarutbildning 

Umeå universitets tvååriga kompletterande 

utbildning för läkare är unik i Sverige då den dels 

innefattar 30 högskolepoäng språkstudier, dels ges 

på distans med teori och case-diskussioner via 

videokonferensteknik. Under ”inne-veckor” på 

universitetet genomförs praktisk träning, 

metodövningar och examinationer. Klinisk praktik 

sker antingen på hemorten eller vid sjukhus och 

hälsocentraler i Norra sjukvårdsregionen. 

Tabell 11: Antal sökande, antagna och studenter som avbrutit 

studierna höstterminen 2018. 

 2018 

Antal sökande 80 

kvinnor/män (%) 44/56 

Antal antagna 26 

kvinnor/män (%) 42/58 

Antal som avbrutit 3 

Av de tre studenter som har avbrutit sina studier, 

har två blivit godkända på kunskapsprov för läkare 

och en student har avbrutit studierna av annan 

anledning. 

 

Tabell 12: Kostnader 2018, tkr. 

Kostnader (tkr) 2018 

Planering, antagning, validering 313 

Undervisning 1 738 

Verksamhetsförlagd utbildning 996 

Totalt 3 047 

Kunskapsprov för läkare 

På uppdrag av Socialstyrelsen tar Umeå universitet 

fram och genomför kunskapsprov för läkare med 

utbildning utanför EU/EES. Efter godkänt 

kunskapsprov genomför de prövande sex månaders 

praktisk tjänstgöring, lämnar intyg på godkänd 

svenska B och genomför en kurs i författnings-

kunskap. De kan sedan ansöka om legitimation.  

Under 2018 har fyra teoretiska delprov genomförts 

med totalt 132 godkända resultat. Provet har under 

2018 kunnat skrivas på tre orter: Umeå, Göteborg 

och Lund. Två praktiska delprov har genomförts i 

Umeå och två i Göteborg med totalt 85 godkända av 

119 prövande. 

Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk psykologutbildning resp. 
socionomutbildning/utbildning i socialt 
arbete 

Den samhällsvetenskapliga fakulteten har fått i 

uppdrag att planera och genomföra komplette-

ringsutbildning för personer med utländsk 

psykologexamen eller examen i socialt arbete eller 

motsvarande. Uppdragen genomförs av 

Institutionen för psykologi och Institutionen för 

socialt arbete. 

För personer med utländsk psykologutbildning 

bedrivs den kompletterande utbildningen som ett 

kurspaket omfattande 90 högskolepoäng fördelat på 

sex delkurser. Baserat på varje deltagares 

kompletteringsbehov i relation till de nationella 

examensmålen upprättas en individuell studieplan 

som löpande utvärderas och kan förändras om 

ytterligare kompletteringsbehov bedöms finnas. 

Då första omgången studenter startade sin 

kompletterande psykologutbildning våren 2018 har 

ingen genomgått hela utbildningen ännu. Det bör 

nämnas att en samordning och ett kontinuerligt 

erfarenhetsutbyte sker mellan de tre lärosäten som 

ger utbildningen (Uppsala universitet, Lunds 

universitet och Umeå universitet). 

Tabell 13: Antal sökande, antagna och studenter som avbrutit 

studierna vårterminen 2018. 

 2018 

Antal sökande 18 

kvinnor/män (%) 89/11 

Antal antagna 7 

kvinnor/män (%) 71/29 

Antal som avbrutit 0 

 

Följande generella erfarenheter har dragits: 

 Validering och utarbetande av individuella 

studieplaner är tids- och resurskrävande. 

 Studenterna är väldigt studiemotiverade och 

genomströmningen ser ut att bli hög. 

 Utbildningen har till viss del attraherat svenskar 

som läst psykologutbildning utomlands, något 

som sannolikt inte var avsikten med 

förordningen. 

För att kunna få legitimation krävs att studenten 

genomför Praktisk tjänstgöring för psykologer 

(PTP).  
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Tabell 14: Kostnader 2018, tkr. 

Kostnader (tkr) 2018 

Planering, antagning, validering 165 

Undervisning 1 005 

Verksamhetsförlagd utbildning 0 

Totalt 1 170 

Kompletteringsutbildningen inom socialt arbete 

marknadsfördes på flera olika sätt: via Umeå 

universitets webbplats, via Universitets- och 

högskolerådets webbplats, via utskick av en folder 

med information till olika organisationer och 

föreningar, till Arbetsförmedlingen, Migrations-

verket, till socialtjänster och till olika verksamheter 

i kommunerna. Vidare informerade universitetet 

om kompletteringsutbildningen i alla möjliga 

sammanhang (träffar med kommunföreträdare, 

olika organisationer, nyckelpersoner i olika 

verksamheter). 

Själva antagningsförfarandet genomfördes admi-

nistrativt av Umeå universitets antagningsenhet i 

samarbete med Stockholms universitet. Umeå hade 

14 sökande inför hösten 2018, varav fyra behöriga 

antogs till utbildningen. Bedömning av huruvida 

sökande uppfyller kraven för behörighet till 

utbildningen genomförs av antagningsenheten i 

samråd med företrädare för Institutionen för socialt 

arbete.  

Av de fyra behöriga sökande som erbjöds plats var 

det endast en person som tackade ja. Emellertid har 

denna person inte registrerat sig/påbörjat 

utbildningen. Umeå universitet har således inga 

studenter på kompletteringsutbildningen. 

Den totala kostnaden 2018 för kompletterings-

utbildningen i socialt arbete som ges av 

Institutionen för socialt arbete beräknas uppgå till 

66 tusen kronor. 

Nästa antagningsomgång är under våren 2019 inför 

höstterminen samma år. 

Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk lärar- och 
förskollärarutbildning 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) 

samordnas nationellt av Stockholms universitet.  

Tabell 15: Antal sökande, antagna och helårsstudenter (HST) 
per antagningstermin 2014─2018. 

Antagnings-

termin 

Sökande Antagna HST 

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 

VT18 

Kvinnor/män (%) 

18 

87/17 

9 

78/22 

4,0 

HT18 

Kvinnor/män (%) 

74 

77/23 

9 

77/23 

3,9 

 

Utbildningen planeras individuellt och 

innehållsmässigt är variationen stor beroende på att 

studenternas utländska lärarexamen ser olika ut. I 

regel läser studenten kurser inom den utbildnings-

vetenskapliga kärnan och kompletterande kurser 

inom sitt ämne. Främst ges utbildningen på distans 

och deltid. Behovet av kvalificerad studievägledning 

är stort och detta medför omfattande 

handläggningsarbete för varje student. 

Uppföljningen som initierats av den nationella 

ledningsgruppen för ULV slutfördes juni 2018. För 

studenter som slutfört utbildningen framkom att 

studenter som jobbade som lärare när de började 

studera kunde få löneförhöjning och/eller större 

ansvar i sina tjänster, som till exempel förstelärare. 

Vidare framkom att för studenter som inte hade 

någon anställning under utbildningen ökade 

chansen att få en anställning. Endast 1,0 procent av 

de svarande angav att de var arbetslösa. De tre 

främsta anledningarna till varför studenter avbröt 

sina studier var att det inte gick att kombinera 

arbete och studier, att studenten fått 

lärarlegitimation under studietiden, eller av 

ekonomiska skäl. 
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Tabell 16: Kostnader 2014–2018, tkr. 

Kostnader (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 

Undervisn. 

(kurskostn.) 313 374 381 

 

388 

 

471 

Planering,  

antagn.,  

validering (lön) 50 85 86 

 

 

84 

 

 

94 

Övrig drift (t.ex. 

förvaltn. och drift 

av databas) 157 130 40 

 

 

54 

 

 

45 

Totalt 520 589 507 526 610 

 

Tabell 17: Antal examinerade 2014─2018. 

Examinerade 

studenter 
2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt 1 3 2 2 4 

kvinnor/män (%) 100/0 100/0 50/50 100/0 75/25 

Vid studieavbrott görs en uppföljning. Två avbrott 

har meddelats under 2018. Båda deltagarna valde 

att fortsätta sina arbeten och återkomma vid ett 

senare tillfälle. 

Snabbspåret 

Under 2018 startade två omgångar av Snabbspåret. 

En grupp startade i januari, där 40 deltagare 

påbörjade utbildningen och 36 avslutade. I oktober 

startade en grupp med 25 deltagare. De avslutar 

utbildningen i april 2019 och ingen deltagare har i 

dagsläget avbrutit studierna. 

Arbetsförmedlingen har i december 2018 sagt upp 

det gemensamma avtalet med de sex lärosäten som 

gett snabbspår för lärare och förskollärare för att 

istället teckna bilaterala avtal med var och ett. Med 

anledning av att de inte kan få fram tillräckligt 

många deltagare har de inte tecknat nytt avtal med 

Umeå universitet för 2019. 

Studieavgifter för 
tredjelandsstudenter 
Regleringsbrev 2018 

Sedan avgiftsreformen infördes höstterminen 2011 

har antalet avgiftsskyldiga studenter ökat varje år 

till och med 2016. År 2017 sjönk antalet något, men 

2018 steg det något igen, och detta år studerade 

294 avgiftsstudenter från tredjeland (studenter från 

länder utanför EU/EES och Schweiz) vid Umeå 

universitet. Det är en ökning med 35 studenter 

jämfört med föregående år. Därmed hade 

universitetet under 2018 det högsta antalet 

tredjelandsstudenter sedan studieavgifterna 

infördes. Av dessa var 147 kvinnor och 147 män. 

Ändrade rutiner på Migrationsverket fortsätter att 

orsaka långa väntetider för uppehållstillstånd för 

tredjelandsstudenter. Umeå universitet fick 

återbetala avgifter till 102 studenter som hade blivit 

antagna till utbildningar under höstterminen 2018. 

Majoriteten av dessa studenter fick inte 

uppehållstillstånd i tid för att påbörja sina studier. 

Universitetet har inte antagit avgiftsskyldiga 

studenter genom separat antagning. 

Diagram 7: Antal avgiftsskyldiga studenter vid Umeå universitet 

per kön 2014‒2018. 

 

De populäraste mastersprogrammen för 

tredjelandsstudenter är folkhälsovetenskap 

(54 studenter), folkhälsovetenskap med inriktning 

mot hälsoekonomi (19), IT management (18), 

affärsutveckling och internationalisering (15) samt 

finans (13). De avgiftsskyldiga studenterna bidrar på 

ett mycket positivt sätt till universitetets 

internationella miljö och därmed till höjd kvalitet i 

utbildningen. Totalt fick 95 studenter stipendier 

2018, vilket motsvarar 32 procent av antalet 

avgiftsstudenter (2017: 137 studenter, motsvarande 

53 procent, 2016: 183 studenter, motsvarande 

64 procent). Minskningen beror på att antalet 

stipendier direkt riktade till Umeå universitet har 

minskat. 

Samarbetet fungerar överlag 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.  

Under 2018 välkomnade Umeå universitet 

231 tredjelandsstudenter som utbytesstudenter 

(2017: 215). 
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Särskilda åtaganden 

Decentraliserad utbildning 
Regleringsbrev 2018 

Med decentraliserad utbildning avses alla 

utbildningar där Umeå universitet har en fast 

studiegrupp utanför campus Umeå. Utbildningarna 

kan ske på heltid eller deltid. Decentraliserad 

utbildning ökar möjligheten för lokala arbetsgivare 

att rekrytera studenter från universitetet. Det är 

också ett sätt att ge människor möjlighet att studera 

vidare även om de är bundna till en viss geografisk 

ort. 

De riktade medlen för 2018 har främst använts för 

decentraliserade utbildningar i Skellefteå, 

Örnsköldsvik och Lycksele. Under 2018 har följande 

utbildningsprogram erbjudits inom ramen för 

decentraliserad utbildning: socionomprogrammet, 

förskollärarprogrammet, processoperatörsprog-

rammet, programmet för internationell kris- och 

konflikthantering samt naturguideprogrammet i 

Kiruna och Örnsköldsvik. Vidare har ett antal 

fristående kurser inom humaniora, teknik och 

naturvetenskap erbjudits inom ramen för 

decentraliserad utbildning. I anslaget för 

decentraliserad utbildning ingår även ett anslag för 

läkarutbildningen på fyra studieorter som förutom i 

Umeå bedrivs (fr.o.m. termin 6) i Sunderbyn, 

Östersund och Sundsvall. 

Under 2018 har 100 helårsstudenter finansierats av 

de särskilda medlen för decentraliserad utbildning. 

Av dessa helårsstudenter var 83,6 procent kvinnor 

och 16,4 procent män. Den totala kostnaden för 

2018 uppgick till 18,4 miljoner kronor varav 

12,3 miljoner kronor avser 100 helårsstudenter 

samt 6,1 miljoner kronor avser läkarutbildning på 

fyra orter. 

 

Tabell 18: Antalet helårsstudenter (HST) och kostnad för 

decentraliserad utbildning (miljoner kronor) 2014–2018.  

DEC-utb. 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal HST 106 102 101 101 100 

Kostnad  12,0 11,8 11,7 11,8 12,3 

Uppdrag 

Utbildning i samiska och meänkieli 
Regleringsbrev 2018 

Utbildning i samiska 

Under vårterminen 2018 gavs den andra halvan av 

de A-kurser som började hösten 2017:  

 

 Samiska A, Samiska kulturstudier 

 Samiska A, Lulesamiska 

 Samiska A, Sydsamiska. 

 

De två första kurserna hade samlingar i Luleå, 

medan kursen i sydsamiska liksom tidigare var 

förlagd till Östersund. Åtta studenter påbörjade ett 

examensarbete för masterexamen i samiska studier 

respektive samiska språk under våren 2018. 

Nedgången när det gäller antalet studerande på 

grundnivå blev ännu tydligare när en omgång kurser 

på B-nivå startade hösten 2018. Samiska B, 

Samiska kulturstudier lockade så få sökande att den 

ställdes in. På kurserna i lule- respektive sydsamiska 

registrerades bara ett fåtal studenter.  

Eftersom läraren i nordsamiska från hösten 2017 

och även under år 2018 hade en anställning som 

postdoktor vid annat lärosäte och ingen vikarie 

kunde rekryteras kunde inga kurser i nordsamiska 

erbjudas under år 2018.  

 

Tabell 19: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårsstuden-

ter samt helårsprestationer i samiska 2014–2018. 

Samiska  2014 2015 2016 2017 2018 

Erbjudna platser 540 530 555 495 372 

Sökande  345 334 263 479 570 

Helårsstudenter 34 37 29 32 29 

kvinnor/män (%) 82/18 78/22 83/17 83/17 81/19 

Helårsprestationer 19 30 19 13 20 

kvinnor/män (%) 74/26 83/17 79/21 87/13 83/17 

Utbildning i meänkieli 

Sedan länge har Umeå universitet ett uppdrag att 

erbjuda utbildning i meänkieli och fr.o.m. 2016 har 

universitet också ett uppdrag att erbjuda 

ämneslärarutbildning i meänkieli.  

Under vårterminen 2018 gavs de två avslutande 

kurserna i ett paket med behörighetsgivande kurser: 

Meänkieli: Kvalifikationskurs (steg 3) och 

Meänkieli: Påfartskurs (steg 4). Under vårterminen 

2018 erbjöds också en andra kurs på grundnivå: 

Meänkieli A, Textläsning, kultur och skriftlig 

kommunikation. 
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Under höstterminen 2018 påbörjades en ny omgång 

med kurserna Meänkieli: Nybörjarkurs I (steg 1) 

och Meänkieli: Nybörjarkurs II (steg 2). Dessa 

kurser var helt nätbaserade och erbjöds på halvfart. 

Nybörjarkurs I lockade liksom tidigare år många 

sökande.  

Tabell 20: Erbjudna platser, antal sökande, antal 

helårsstudenter samt helårsprestationer i meänkieli 2014–2018. 

Meänkieli 2014 2015 2016 2017 2018 

Erbjudna platser 50 80 220 580 345 

Sökande 143 188 291 589 385 

Helårsstudenter 2 8 15 17 16 

kvinnor/män (%) 100/0 75/25 80/20 78/22 72/28 

Helårsprestationer 5 0 8 10 12 

kvinnor/män (%) 80/20 – 81/19 79/21 73/27 

 

ALF-ersättningen 
Regleringsbrev 2018 

Den statliga ALF-ersättningen till Umeå universitet 

för år 2018 uppgick till 272,8 miljoner kronor. Av 

dessa har 6,5 miljoner kronor fördelats till Region 

Norrbotten, 6,8 miljoner kronor till Region 

Jämtland Härjedalen och 6,8 miljoner kronor till 

Region Västernorrland enligt det hängavtal till det 

regionala ALF-avtalet som tecknats mellan nämnda 

landsting och Umeå universitet och Västerbottens 

läns landsting. Resterande 252,7 miljoner kronor 

har tilldelats Västerbottens läns landsting.  

Som framgår av tabell 21 har landstingen/ 

regionerna totalt förbrukat 272,8 miljoner kronor 

under år 2018, vilket är lika mycket som 

budgeterade/tilldelade medel för år 2018. 

Förbrukningen följer väl den budget som lagts även 

om det finns vissa avvikelser i lägre kostnader för 

investeringsmedel samtidigt som det finns ett 

överutnyttjande för projektmedel från tidigare år.  

Inför budgetåret 2018 överfördes ett ackumulerat 

överskott på 16 miljoner kronor som härrör från 

tiden 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. att det inte är möjligt att öka 

ackumulerat överskott från och med år 2015. Till 

2019 års budgetår överförs således 16 miljoner 

kronor. Detta ackumulerade överskott finns från år 

2016 enbart bokfört inom Västerbottens läns 

landsting. 

Tabell 21: ALF-ersättningens kostnadsfördelning 2016─2018, 

samtliga landsting, tkr. 

ALF 2016 2017 2018 

Lokalkostnader 55 677 56 603 53 877 

Lönekostnader 161 475 169 938 174 214 

Övriga kostnader 46 585 42 492 44 751 

Totalt 263 737 269 033 272 842 

 

Totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen år 

2018 var 1 094 (varav 598 var kvinnor och 496 var 

män), vilket kan jämföras med 1 090 

helårsstudenter som angavs som uppdrag i Umeå 

universitets regleringsbrev för år 2018. 

Tabell 22: Antal helårsstudenter vid läkarutbildningen 
2016─2018. 

ALF 2016 2017 2018 

Helårsstudenter 1 068 1 084 1 094 

kvinnor/män (%) 55/45 54/46 55/45 

 

TUA-ersättningen 
Regleringsbrev 2018 

 

Den statliga TUA-ersättningen till Umeå universitet 

för år 2018 uppgick till 70,6 miljoner kronor. 

Förbrukningen år 2018 uppgår till 62,7 miljoner 

kronor och innebär ett överskott på 7,9 miljoner 

kronor. Forskningsmedlen förbrukas fullt ut medan 

medlen för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå står för hela överskottet. Orsakerna till denna 

underförbrukning är dels att budget innehöll lärare 

med högre lönekostnader än de som faktiskt deltagit 

i undervisningen, dels att planerad investering för 

AV-utrustning och ombyggnation av föreläsningssal 

skjutits fram. Alla medel avsatta för strategiska 

satsningar har inte nyttjats. Det ackumulerade 

överskottet ökar därmed från 13,4 miljoner kronor 

till 21,3 miljoner kronor. Av det ackumulerade 

överskottet per 2018-12-31 består 14,4 miljoner 

kronor av medel till utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå samt 6,9 miljoner kronor till 

forskning. 

Tabell 23: TUA-ersättningens kostnadsfördelning 2016‒2018, 

tkr. 

TUA 2016 2017 2018 

Lokalkostnader 6 689 6 823 6 530 

Lönekostnader 30 337 32 146 30 093 

Övriga kostnader 23 275 29 455 26 095 

Totalt 60 301 68 424 62 718 

 

Totalt antal helårsstudenter på tandläkar-

utbildningen år 2018 var 312, varav 214 var kvinnor 

och 98 var män, vilket kan jämföras med de 354 

helårsstudenter som anges som uppdrag i Umeå 

universitets regleringsbrev för år 2018.  
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Tabell 24: Antal helårsstudenter vid tandläkarutbildningen 
2016─2018. 

TUA 2016 2017 2018 

Helårsstudenter 317 315 312 

kvinnor/män (%) 68/32 69/31 68/32 

Kompletterande utbildning för personer med 

forskarexamen 
Särskilt regeringsbeslut 2016 

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. Utbildningen vänder sig främst till 

sökande med ämneskunskaper inom natur-

vetenskap, matematik och teknik. Programmet 

omfattar 90 högskolepoäng och ges med förhöjd 

studietakt. Syftet är att minska lärarbristen och att 

öka andelen lärare med forskarexamen och stärka 

den vetenskapliga grunden i skolan. 

Umeå universitet har samordningsansvar. 

Utbildning anordnas för det antal studenter som 

ryms inom de av regeringen avsatta medlen för 

utbildningsbidraget. Utbildningskostnaderna 

räknas av mot lärosätenas takbelopp. Antal 

behöriga sökande var 384 till 50 platser, vilket 

motsvarar ett söktryck på 7,7 behöriga sökande per 

plats (samma individ kan förekomma mer än en 

gång i statistiken om vederbörande sökt till 

utbildningen vid mer än ett lärosäte). Under 2018 

nyttjades 12,9 miljoner kronor av regeringens totalt 

avsatta 15,1 miljoner kronor till utbildnings-

bidragen. Att avsättningen inte fullt ut nyttjades 

beror på studieuppehåll, studieavbrott eller att 

studenten inte klarat det uppsatta poängkravet för 

fortsatt utbetalning efter sex månader. 

Umeå universitet 

Söktrycket är högt och vid antagningen 2018 hade 

Umeå 166 sökande till 16 platser, varav 63 har valt 

Umeå i första hand. Av de 21 studenter som antogs 

2017 vid lärosätet har sju studenter tagit ut examen 

under 2018. Det är elva studenter som inte har 

slutfört kursen examensarbete 15 högskolepoäng 

inom utsatt tid och detta förklarar varför dessa 

studenter ännu inte tagit ut examen. En uppföljning 

visar att samtliga studenter utom en är på gång att 

slutföra arbetet eller har för avsikt att göra det under 

2019. Merparten arbetar idag som lärare och har 

starka incitament att slutföra examensarbetet för att 

kunna ta ut lärarexamen.  

Tabell 25: Antal sökande, programnybörjare och 

helårsstudenter inom kompletterande utbildning för personer 
med forskarexamen 2017─2018. 

Kompl. utb. för personer 

med forskarexamen 
2017 2018 

Behöriga sökande 139 176 

Programnybörjare 21 16 

kvinnor/män (%) 52/48 50/50 

Helårsstudenter 27 23 

kvinnor/män (%) 55/45 51/49 

Examen  7 

kvinnor/män (%)  57/43 

Kulturskolekliv 
Regleringsbrev 2018 

Umeå universitet har tilldelats 4,5 miljoner kronor 

inom ramen för regeringens satsning 

Kulturskoleklivet. Medlen har under året använts 

till planering, kursutveckling, informationsinsatser 

och infrastruktur. Vid lärosätet är Lärarhögskolan, 

Humanistisk fakultet och Institutionen för estetiska 

ämnen involverade i satsningen vars syfte är att fler 

kulturskolelärare ska utbildas. Utvecklingsarbetet 

omfattar forskning, samverkan, kompetens- och 

kursutveckling. 

För att främja lärarförsörjningen och höja kvaliteten 

i kulturskolans verksamhet har ett riktat kursutbud 

tagits fram inför 2019. Kursutbudet riktas mot 

kulturskolans specifika didaktik med fokus på 

ämnesintegrering och samverkan mellan ämnena, 

exempelvis kursen Kulturskolans didaktik, och det 

riktas även mot didaktik med relevans för 

kulturskolans undervisning inom ämnena bild, slöjd 

och musik. Kursutbudet 2019 omfattar utbildning 

på grundnivå med flexibel studietakt och 

distansbaserade studier i linje med kulturskolans 

behov. Utbildningarna riktar sig både till lärare som 

redan arbetar inom kulturskolan och till personer 

som i framtiden kan söka anställning i kulturskolan 

och som besitter kompetens av relevans för 

kulturskolan. 

Antalet helårsstudenter beräknas till 20 per helår 

från och med år 2020. Under 2019 planeras för tolv 

helårsstudenter. Utvecklingsarbetet omfattar 

konferenser, möten, dialoger och kartläggning i 

samverkan med aktörer inom satsningen på 

nationell nivå. Samverkan med kulturskolor i 

regionen omfattar dialoger, uppsökande 

verksamhet, konferens och kartläggning av behov. 

För att kvalitetssäkra kursutbudet och lägga grund 

för underbyggd teori inom området kulturskolans 

didaktik, har medel till forskning i utvecklingsarbete 

avsatts (tre lektorer). 
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I enlighet med kulturskolans behov av kompetens-

utveckling inom det digitala lärområdet har lokaler 

och infrastruktur uppgraderats för att möta de 

behov som kulturskolans undervisning efterfrågar. 

Uppdragsutbildning 
Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och 
högskolor (2002:760) 

Umeå universitets institutioner kan erbjuda 

kvalitativ och aktuell uppdragsutbildning till 

företag, myndigheter och organisationer med allt 

från kortare kurser och seminarier till längre 

utbildningar. Vid universitetet är polisutbildningen 

sedan länge den största uppdragsutbildningen, sett 

både till erhållna medel och antal helårsstudenter. 

Erhållna medel inom uppdragsutbildning fortsätter 

att öka 2018. Ökningen uppgår till 26 procent (2017: 

+30 procent) och återfinns främst inom 

finansiärsgruppen statliga myndigheter inkl. 

affärsdrivande verk (+32 procent). Inom denna 

grupp är Polismyndigheten likt tidigare år den 

enskilt största finansiären. Erhållna medel från 

Polismyndigheten uppgår till 84 miljoner kronor 

2018, en ökning med 21 miljoner kronor från 2017. 

Ökningen beror på ett förändrat ersättningssystem 

som innebär att lika stor ersättning erhålls både för 

campus- och distansstudenter. Även Skolverket är 

en stor finansiär från vilken universitetet erhåller 51 

miljoner kronor 2018 (2017: 42 miljoner kronor.) 

Summerat dessa två finansiärer står de för 86 

procent av totalt erhållna medel inom 

uppdragsutbildning 2018 (2017: 79 procent). 

Inom centrum för skolledarutveckling har 

Skolverket 2018 bland annat finansierat den statliga 

befattningsutbildningen Rektorsprogrammet och 

inom Lärarhögskolan satsningen på Lärarlyftet. 

 

Tabell 26: Erhållna medel för uppdragsutbildning 2014‒2018, 

miljoner kronor.  

Finansiering 2014 2015 2016 2017 2018 

Statliga myndig-

heter inkl. 

affärsdrivande verk  

91,2 74,6 91,5 119,3 156,9 

Universitet och 

högskolor 
1,0 1,7 1,4 0,8 0,3 

Kommuner och 

landsting 
4,2 4,5 3,2 7,1 6,0 

Svenska företag 1,3 1,0 1,1 1,2 0,5 

Svenska org. 

utan vinstsyfte 
0,1 2,0 3,5 2,3 2,6 

Utländska företag 0,8 0,0 0,5 0,6 0,3 

Utländska org. 

utan vinstsyfte 
0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 

Övrigt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt  99,4 84,4 101,8 132,0 166,9 

 

Antalet helårsstudenter inom polisutbildningen 

ökar 2018 till 458 (2017: 403) och motsvarar 

67 procent av det totala antalet helårsstudenter 

inom uppdragsutbildning vid universitetet. 

Ökningen förklaras av att universitetet under 2018 

startade en distansutbildning för poliser. 

Könsfördelningen inom uppdragsutbildningen vid 

universitetet är relativt jämn, 44 procent kvinnor 

och 56 procent män.  

Diagram 8: Antal helårsstudenter i poänggivande uppdragsut-

bildning 2014–2018. 
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Konsortiesamarbetet om Ladok 

Ladokkonsortiet är högskolesektorns samverkans-

organ kring det studieadministrativa systemet 

Ladok. 37 högskolor samt Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) är parter i Konsortiet, 

som formellt är 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.  

Ladokkonsortiet har avklarat två viktiga milstolpar 

under 2018. Den första innebar att Ladok3-

projektet har slutförts under kvartal 1. Då 

uppnåddes slutmålet, att systemet var så utvecklat 

att det kunde produktionssättas på Lunds 

universitet. Projektet höll tidsramen och slutfördes 

på den tilldelade budgeten på 384 miljoner kronor. 

Under 2018 har organisationen för den fortsatta 

vidareutvecklingen formats. 

Den andra milstolpen uppnåddes då de sista 

lärosätena produktionssattes i början på december 

2018. Under 2018 har 20 lärosäten gått över till nya 

Ladok och samtliga lärosäten har nu stängt gamla 

Ladok. Det har varit ett gediget arbete att klara av 

förberedelser, tester och produktionssättningar 

samtidigt som Ladok vidareutvecklats och de 

lärosäten som redan varit igång behövt support. 

Under året har behovet av support och utbildning 

växt när fler och fler lärosäten använder systemet. 

Ladokkonsortiet har även ansvaret för driften av nya 

Ladok och under 2018 har rutiner och arbetssätt 

förbättrats och vidareutvecklats. 

Under 2018 påbörjades arbetet med att ta fram en 

strategi för Ladok och även en utredning om den 

nuvarande styrformen och ägarskapet med förslag 

på eventuella förändringar eller förbättringar 

initierades. 

Finansieringen av konsortiets verksamhet är 

uteslutande beroende av avgifter från konsortiets 

parter. Ladokkonsortiet upprättar separat bokslut 

och tar fram en redogörelse för sin verksamhet. Den 

redovisas för konsortieparterna till stämman i maj. 

 

För att behålla avgiftsnivån för parterna beslutade 

stämman 2017 att använda en del av 

myndighetskapitalet inför 2018. Ladokkonsortiet 

har per 2018-12-31 fortfarande ett positivt 

myndighetskapital motsvarande 3,7 miljoner 

kronor. 

Tabell 27: Intäkter och kostnader 2014─2018 för Ladokkonsor-

tiet inom Umeå universitet, miljoner kronor. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Intäkter 85,0 98,3 96,7 96,6 95,7 

Kostnader  89,0 105,4 101,3 100,2 96,4 

Kapitalförändring ‒4,0 ‒7,1 ‒4,5 ‒3,6 ‒0,7 

Samverkan inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 2 § 

Samverkan skapar utveckling och stärker 
kvalitet 

Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2015 att 

tillstyrka inriktningen på den fortsatta verksam-

hetsplaneringen som Umeå universitet 2020 – 

Vision och mål, delmål 2016–2018 uttrycker, samt 

att en årlig uppföljning av fastställda delmål ska ske 

under perioden 2016–2018 med rektor ansvarig för 

uppföljningen. För det övergripande målet 

Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet 

har rektor för 2018 fastställt delmålet 

Samverkansinslagen i universitetets utbildningar 

stödjer programmets utveckling och studenternas 

lärande och övergång till arbetslivet. 

Samverkan på universitetsövergripande nivå 

Företrädare för Umeå universitet möter och 

samverkar kontinuerligt med externa aktörer från 

både näringsliv och samhället i övrigt. Vår 

samverkan med offentliga och privata aktörer ger ett 

ömsesidigt utbyte och bidrar samtidigt till att höja 

utbildningens och forskningens kvalitet.  

Under 2018 pågick ett intensivt arbete för att ta fram 

två nya strategiska partnerskap, med Region 

Västerbotten och Örnsköldsviks kommun. 

Avtalsförslaget med Region Västerbotten 

färdigställdes i december 2018 och undertecknades 

av båda parter i januari 2019. Avtalsförslaget med 

Örnsköldsviks kommun kommer att färdigställas 

och undertecknas i början av 2019. Lärosätet har 

därmed totalt fyra strategiska partnerskap. Under 

2018 har även en rad aktiviteter genomförts inom 

ramen för partnerskapet med Volvo Lastvagnar. 

Som exempel kan nämnas doktorand inom 

Företagsforskarskolan, gästföreläsningar, flera 

projektkurser inom bland annat sociologi, ergonomi 
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och artificiell intelligens, co-op-samarbete med 

ingenjörsprogram samt sex examensarbeten inom 

olika ämnesområden som har genomförts med 

studenter från lärosätet. Inom ramen för 

partnerskapet med Umeå kommun har två 

utvecklingsområden prioriterats: Hållbar stads-

utveckling och Sliperiet/Umevatoriet. 

Under 2018 beviljades projektansökan till Vinnova 

för etablering av nationell kunskapsplattform för 

social innovation. Plattformen ska öka kunskapen 

och skapa mötesarenor för att främja socialt 

entreprenörskap och socialt företagande. Sex 

samarbetande lärosäten kommer att vara regionala 

noder som samlas under namnet Mötesplats för 

social innovation, MSI. 

Samverkansaktiviteter inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 

Vid Umeå universitet sker en mångfald av 

samverkansaktiviteter inom alla vetenskaps-

områden. Exempel på samverkansaktiviteter inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom 

samtliga fakulteter 2018 är examensarbeten, 

praktikkurser, mentorskap, gästföreläsningar, 

projektuppgifter, co-operative education, uppdrags-

utbildning m.m. 

Enheten för externa relationer erbjuder stöd till 

fakulteter och institutioner att utveckla och 

implementera olika former av samverkans-

aktiviteter. I slutet av 2018 genomförde enheten en 

enkätundersökning inom ramen för uppföljning av 

delmålet Samverkansinslagen i universitetets 

utbildningar stödjer programmets utveckling och 

studenternas lärande och övergång till arbetslivet 

med fokus på frågor om praktik och externa parters 

medverkan i programmets utveckling.  

Externa relationer erbjuder metodstöd till enskilda 

institutioner och lärare för att underlätta arbete med 

externa examensarbeten. Universitetet arbetar 

aktivt med att underlätta studenters inträde på 

arbetsmarknaden och kontakter med arbetslivet. 

Metodstöd har under 2018 givits till totalt 15 

utbildningsprogram (2017: 17) som omfattade totalt 

480 studenter (2017: 450).   

Under år 2018 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 och totalt deltog 390 deltagare.  

En majoritet av utbildningen på den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten är i form av 

yrkesutbildning och sker naturligt i nära samverkan 

med företag och andra externa aktörer. För fyra 

utbildningsprogram har samverkan formaliserats 

som co-operative education. Detta innebär att 

studenter under sin utbildning knyts till ett företag 

där de genomför projektarbeten, studiebesök och 

praktik m.m. Under år 2018 kom totalt 150 

studenter och 31 företag från Umeå, Örnsköldsvik, 

Skellefteå, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, 

Sundsvall och Vindeln att omfattas av denna 

samverkansmodell.  

Det högsta styrande organet för universitetets 

samverkan inom den medicinska fakulteten och 

Norra sjukvårdsregionens regionkommuner 

(tidigare landsting) är Norrlands universitets-

sjukvårdsstyrelse där samtliga parter finns 

representerade. Samverkan om utbildning, klinisk 

forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

och tandvården sker kontinuerligt mellan Umeå 

universitet och Västerbottens läns landsting, Region 

Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och 

Region Västernorrland. Avtal om verksamhets-

förlagd utbildning tecknas fortlöpande med fler 

kommuner i den norra regionen. Avtalen som 

medicinska fakulteten har sedan tidigare med 

regioner och kommuner har avtalsenligt följts upp i 

samverkan under 2018. Under 2018 har arbetet som 

pågått vid fakulteten med utveckling av ett digitalt 

systemstöd för samverkan i planeringen av 

verksamhetsförlagd utbildning/klinisk praktik 

intensifierats, och implementering av systemet 

påbörjas under 2019. 
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Samtliga kandidatprogram vid den humanistiska 

fakulteten erbjuder möjligheter till praktik/verk-

samhetsförlagd utbildning (VFU). Flertalet utbild-

ningar har arrangerat studieresor med bransch- och 

samverkansinslag. Alla fakultetens institutioner har 

utvecklat samarbeten med intresseorganisationer, 

arbetsgivare, kulturarrangörer, myndigheter och 

andra för de olika utbildningarna relevanta 

samverkanspartners. Arbetet har bland annat 

möjliggjorts genom att fakulteten utlyst medel 

under 2018 för såväl samverkan som gästföreläsare 

med branschanknytning. 

Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten utgör 

samverkan i olika former ett viktigt inslag i 

fakultetens utbildningar. Inom psykolog-

programmet, psykoterapeutprogrammet, socio-

nomprogrammet, dietistprogrammet och vård-

administrativa programmet utgör praktik och VFU 

väsentliga delar av utbildningen, med framförallt 

landsting och kommun som samverkanspartners. 

Extra resurser avsätts också på fakultetsnivå för att 

stärka praktikinslagen på utbildningar som inte 

leder till en given yrkesprofession utan är mer 

generella till sin karaktär. Samverkan sker också 

genom att företag och organisationer involveras i 

projektkurser, medverkar vid gästföreläsningar och 

som gästlärare samt genom att använda de 

erfarenheter och kontakter som externa ledamöter i 

programråden har. Genom examensarbetet ges 

möjlighet till en inblick i den arbetsmarknad som 

väntar efter examen, samtidigt som företag och 

organisationer kan få hjälp med kvalificerade 

analyser och man får kunskap om utbildningar och 

studenter. 

Lärarhögskolan och regionens skolhuvudmän har 

tillsammans bildat en styrgrupp för försöks-

verksamhet 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.  

  



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018                                                                                     33 

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå 

 

Inledning 

I denna inledning beskrivs framförallt betydande 

projekt under år 2018 men även lärosätets egna 

satsningar som universitetsstyrelsen har beslutat 

om.  

Ledarskapsprogrammet ReaL (Research and 

Leadership) har fortsatt under år 2018 och syftar till 

att utveckla forskningsledarens förmåga att 

kombinera kreativitet med ett bra ledarskap. 

Målsättningen att skapa nya nätverk mellan 

forskare inom olika vetenskapsområden och 

discipliner, för att främja nytänkande och 

kreativitet. 

Umeå universitet har tillsammans med Umeå 

kommun, Umeå Energi, Västerbottens läns 

landsting (Region Västerbotten fr.o.m. 2019-01-01) 

och Umeå Science Park initierat projektet Umeå 5G 

för att etablera Umeå som Sveriges första teststad 

för 5G och det första 5G-universitetet i Europa. Som 

ett 5G-universitet kan lärosätet ta ansvar i den 

digitala transformationen genom att leverera ny 

kunskap vunnen genom forskning och förbereda 

studenterna än bättre på den kommande 

arbetsmarknaden. 

Umeå universitet har en framstående forskning 

inom artificiell intelligens (AI) som bland annat 

tillämpas inom hälso- och sjukvård och 

skogsindustri, och är ett av sju lärosäten som deltar 

i regeringens satsning på att utveckla en nationell 

kompetensplattform och vidareutbildning inom AI. 

Satsningen möjliggör en förstärkt kompetens-

försörjning i norra Sverige. För att mobilisera och 

synliggöra forskning inom AI vid universitetet har 

ett universitetsgemensamt nätverk benämnt UmeAI 

bildats.  

EcoChange är ett svenskt strategiskt forsknings-

program inom havsmiljöforskning, och det bygger 

på ett nära samarbete mellan Umeå universitet, 

Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet 

och Naturhistoriska riksmuseet. Ett sextiotal 

forskare vid lärosätet arbetar i dag med projekt 

kopplade till EcoChange. 

Verksamheten delas in i fem temaområden som 

täcker in de olika delarna av Östersjöns ekosystem, 

miljögifter i havsmiljön och stöd till miljö-

övervakningen av Östersjön. 

Bio4Energy, som också är ett svenskt strategiskt 

forskningsprogram där Umeå universitet, Luleå 

tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

och RISE deltar, skapar ny kunskap om metoder och 

verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt 

bioraffinaderi och har under 2018 bland annat 

lanserat en ny teknik för att framställa gröna 

kolväten. Kolväten utgör grunden till fossila 

transportbränslen som bensin, diesel och 

flygplansbränsle. Både tekniken och pilotanlägg-

ningen som den har testats i har redan dragit till sig 

uppmärksamhet från investerare i Sverige och 

Tyskland. 

Delmål inom Forskning som spränger 
gränser 

Under år 2018 har ett arbete pågått med 

universitetets långsiktiga strategier, beskrivna i 

dokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och 

mål. Arbetet på fakulteterna och Lärarhögskolan för 

att uppfylla det övergripande målet Forskning som 

spränger gränser har kontinuerligt följts upp i 

dialoger mellan universitetsledning, fakulteter och 

Lärarhögskolan.  

Institutioner och enheter vid Umeå universitet har 

kontinuerligt arbetat med strategisk planering och 

kompetensförsörjning till strategiskt viktiga 

områden. Mot bakgrund av denna planering har 

anställningar och resurspaket inrättats, vilket 

möjliggjort anställningar av excellenta lärare och 

forskare. För att fortsatt kunna rekrytera 

framstående lärare och forskare arbetar Umeå 

universitet 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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Det är centralt för utveckling av forskning och 

innovation att forskare har tillgång till den bästa 

forskningsinfrastrukturen, vilket t.ex. kan vara 

utrustning, databaser, kompetens eller annan resurs 

som bidrar till framstående forskning. Umeå 

universitet har forskningsinfrastruktur av högsta 

klass, och forskningen vid dessa är ledande inom 

några områden och attraherar framgångsrika 

forskare från hela världen.  

Under år 2018 har befintlig forskningsinfrastruktur 

kartlagts vid samtliga fakulteter. I kartläggningen 

ingår samnyttjad infrastruktur inom hälso- och 

sjukvården i Region Västerbotten. Kartläggningen 

syftar till att öka nyttjandet, etablera nya 

samarbeten och förbättra den interna hanteringen 

av forskningsinfrastruktur, för att bland annat få en 

tydlig nivåuppdelning för ansvar och kontroll för 

lärosätets forskningsinfrastrukturer. Vidare ska 

detta leda till ökad systematik och effektivitet för 

rektors prioriteringar av samt öka möjligheterna för 

strategisk planering av universitetsgemensam 

forskningsinfrastruktur. 

Fakulteterna och Lärarhögskolan har fortsatt 

genomfört strategiska satsningar för att stärka 

forskning och utbildning på forskarnivå. Forskare 

vid samtliga fakulteter har erhållit forskningsbidrag 

vilket ger fortsatt starka förutsättningar att bidra till 

framstående forskning. För att vidare stärka 

förutsättningarna för forskning vid Umeå 

universitet har ett arbete med att kartlägga behoven 

av forskningsstöd inom flera områden, såsom stöd 

vid ansökningsskrivande, analys av forskning, 

forskningsinfrastruktur och forskningsdata-

hantering genomförts under 2018. 

Vetenskapens trovärdighet och god 
forskningssed 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap 3a § 

Umeå universitet hanterar detta område genom 

flera samverkande aktiviteter. 

Vid fakulteterna erbjuds forskningskurser och 

seminarier om etik för samtliga lärare. Inom 

forskarutbildningen ges kurser om forskningsetik, 

Good Clinical Practise m.m. för såväl 

forskarstuderande som handledare. Forsknings-

ansökningar seminariebehandlas vid vissa 

fakulteter och frågor om etik diskuteras på ett tidigt 

stadium i forskningsprocessen. Kollegial granskning 

respektive peer review av forskningsresultat 

förekommer inom vissa fakulteter. Vid fakulteternas 

forsknings- och etikkommittéer är ämnet föremål 

för fortlöpande diskussioner. Under 2018 har 

arbetet med Umeå universitets värdegrund 

inneburit att frågor om etik lyfts i aktiviteter och 

diskussioner. Under 2018 har därutöver särskilda 

aktiviteter, kurser och seminarier i ämnet 

genomförts vid fakulteterna.  

Där forskning förutsätter att den godkänts vid en 

etikprövning enligt etikprövningslagen åligger det 

ansvarig forskare att tillse att sådant söks.  

Universitetsbiblioteket bidrar med ett aktivt arbete 

för att främja öppen vetenskap till att värna 

vetenskaplig trovärdighet och god forskningssed.  

Vid den informations- och utbildningsverksamhet 

som ges på universitetsgemensam nivå lyfts 

etikfrågor upp i utbildningar och seminarier för 

nyanställda, chefer och forskningsledare. 

Det finns ett genomarbetat regelverk vid 

universitetet avseende hantering av misstanke om 

vetenskaplig oredlighet. Genom ett avtal med 

Linköpings universitet om samarbete vid misstanke 

om vetenskaplig oredlighet minskar risken för att 

ovidkommande kollegial hänsyn tas vid dessa 

utredningar, och allmänhetens förtroende för den 

korrekta hanteringen av misstanke om vetenskaplig 

oredlighet stärks. 

Genom policyer om mottagande av donationer samt 

om tagande och givande av muta ökar 

medvetandegraden bland lärarna om risker och 

bidrar till att stärka allmänhetens förtroende för 

lärosätets saklighet och opartiskhet inom 

forskningsverksamheten. 

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 har. Samtidigt ökar lärarnas kunskap om 

bisysslors betydelse för allmänhetens förtroende för 

vetenskapens trovärdighet. 
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Ekonomisk översikt 

Tabell 28: Resultaträkning 2016–2018 för forskning, konstnär-

ligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå, exklusive 

uppdragsforskning, tkr. 

 2016 2017 2018 

Intäkter    

Anslag 1 221 843 1 248 887 1 282 126 

Avgifter och andra 

ersättningar 
195 342 142 350 144 494 

Bidrag 903 397 907 479 930 382 

Finansiella  

intäkter 
1 073 820 1 823 

Summa intäkter 2 321 656 2 299 536 2 358 824 

     

Kostnader    

Personal 1 454 489 1 407 743 1 425 817 

Lokaler 181 452 181 011 189 805 

Övriga drift- 

kostnader 
541 367 500 501 492 160 

Finansiella  

kostnader 
4 823 3 903 5 751 

Avskrivningar 136 162 144 785 145 720 

Summa kostnader 2 318 293 2 237 943 2 259 255 

     

Transfereringar    

Erhållna medel 137 162 131 406 157 550 

Lämnade bidrag ─137 162 ─131 406 ─157 550 

Summa 0 0 0 

Årets kapital- 

förändring 
3 363 61 593 99 570 

Anm. Utöver universitetets egen forskningsverksamhet bokförs 

resultat från andelar i hel- och delägda bolag som forskning. 
Holdingbolagets resultat för 2018 var ett överskott om 265 tkr 

(2017: +465 tkr), vilket påverkat universitetets resultat. Årets 

utfall inklusive Holdingbolagets resultat blir därför ett överskott 

om 99 835 tkr. 

Intäkterna inom forskningsverksamheten, exkl. 

uppdragsforskning, ökar med 3 procent 2018 

(+59 miljoner kronor). Intäkter av anslag samt 

bidrag står för majoriteten av de totala intäkterna. 

Andelen uppgår till 54 respektive 39 procent och är 

oförändrad från föregående år. Båda intäktsslagen 

ökar med 3 procent vardera. Ökningen av anslag 

beror till stor del på indexökning samt den utökning 

av anslag till forskning och utbildning på 

forskarnivå som presenterades i budgetpro-

positionen 2018 (prop. 2017/18:1). Forsknings-

bidragen kommenteras ytterligare i avsnittet 

Externfinansierad verksamhet och erhållna 

forskningsbidrag. 

Kostnaderna visar en lägre ökning jämfört med 

intäkterna och ökar endast med 1 procent 2018 

(+21 miljoner kronor). Personalkostnaderna, vilka 

utgör den största andelen av de totala kostnaderna 

(63 procent), ökar med 1 procent. Lönerevisionen 

inom universitetet uppgick till 2 procent 2018. 

Övriga driftkostnader minskar med 2 procent 

medan lokalkostnaderna ökar med 5 procent.  

Sammantaget resulterar den ekonomiska 

utvecklingen 2018 i ett överskott på 100 miljoner 

kronor. Överskottet återfinns inom den 

anslagsfinansierade verksamheten. Som redan 

nämnts pågår ett arbete för att bryta trenden med 

ekonomiska överskott och ökat myndighetskapital. 

Bland annat har rektor i december 2018 beslutat om 

åtgärder med syfte att stimulera att tillgängliga 

resurser nyttjas i så hög grad som möjligt till att 

bedriva både utbildning och forskning av hög 

kvalitet. Även förbättringsarbete kring prognos- och 

uppföljningsarbete har genomförts. 

Uppdragsforskning 

Tabell 29: Resultaträkning 2016–2018 för uppdragsforskning, 

tkr. 

Uppdragsforskning 2016 2017 2018 

Intäkter   

Avgifter och andra 

ersättningar 
175 957 167 798 167 617 

Finansiella intäkter 21 11 48 

Summa intäkter 175 978 167 809 167 664 

     

Kostnader   

Personal 119 080 107 344 114 251 

Lokaler 4 864 3 368 3 417 

Övriga driftkostnader 54 973 55 935 55 425 

Finansiella kostnader 76 70 63 

Avskrivningar 2 068 1 653 1 108 

Summa kostnader 181 061 168 370 174 264 

Årets kapitalförändring ─5 083 ─561 ─6 600 

 

Inom uppdragsforskning är intäkterna oförändrade 

från föregående år. Ytterligare information och 

kommentarer kring utveckling och fördelning 

mellan olika finansiärer av intäkterna återfinns i 

avsnittet Uppdragsfinansierad forsknings-

verksamhet.  

Kostnaderna ökar med totalt 4 procent (+6 miljoner 

kronor) och återfinns i helhet inom personalkostna-

der vilka ökar med 6 procent (+7 miljoner kronor). 

Kostnadsökningen innebär ett ekonomiskt 

underskott med 7 miljoner kronor för 2018. Un-

derskottet ryms inom befintligt myndighetskapital. 
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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 

Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). 

Fraktionering av samförfattade arbeten möjliggör 

jämförelser och aggregeringar. Nedanstående tabell 

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 30: Summa författarfraktioner för Umeå universitets 

publikationer för universitetet totalt samt fördelat per fakultet 

enligt DiVA januari 2019. Siffrorna för 2018 är preliminära. Även 
siffrorna för perioden 2014─2017 har uppdaterats sedan 

årsredovisningen 2017 på grund av eftersläpning vid registrering 
av publikationer från 2014─2017 samt kvalitetssäkringsarbete 

utfört av bibliotekets personal. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Humanistisk fakultet    

Totalt 221 221 203 184 142 

Artikel i tidskrift/ 

forskningsöversikt 
113 107 92 82 75 

Bok 6 11 9 5 3 

Kapitel i bok,  
del av antologi 

101 104 102 97 64 

Samhällsvetenskaplig fakultet    

Totalt 382 373 393 417 404 

Artikel i tidskrift/ 

forskningsöversikt 
259 265 276 290 319 

Bok 12 16 9 5 3 

Kapitel i bok,  

del av antologi 
111 92 108 122 83 

Medicinsk fakultet    

Totalt 631 639 624 643 586 

Artikel i tidskrift/ 

forskningsöversikt 
618 622 616 633 581 

Bok 1 0 0 2 0 

Kapitel i bok,  

del av antologi 
13 17 7 9 5 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet    

Totalt 294 320 296 287 314 

Artikel i tidskrift/ 

forskningsöversikt 
273 306 279 278 304 

Bok 2 2 2 2 3 

Kapitel i bok,  
del av antologi 

18 12 15 7 8 

Umeå universitet    

Totalt 1 528 1 554 1 516 1 531 1 446 

Artikel i tidskrift/ 

forskningsöversikt 
1 264 1 300 1 264 1 283 1 278 

Bok 21 29 20 14 8 

Kapitel i bok,  

del av antologi 
243 224 232 234 160 

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 

författare till publikationen), vilken sedan tillförs respektive 

institution. Om det finns två författare, en från institution A och 

en från institution 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. 

Siffrorna för 2018 är inte helt jämförbara med 

tidigare år ännu. Det finns en viss eftersläpning som 

främst beror 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 eftersläpning. 

Universitetsbibliotekets personal arbetar löpande 

med att kvalitetssäkra samtliga poster i DiVA-

databasen, vilket leder till att antalet författarfrak-

tioner korrigeras även för tidigare års publikationer. 

För antalet författarfraktioner under perioden 

2014–2018 står den medicinska fakulteten för 

41,2 procent, samhällsvetenskapliga fakulteten för 

26,0 procent, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

för 19,9 procent och humanistiska fakulteten för 

12,8 procent av den totala produktionen. 

Förutom att mäta mängden publikationer går det att 

mäta hur ofta de citeras. Enligt Vetenskapsrådets 

beräkning inför budgetåret 2019 var den 

ämnesnormaliserade medelciteringen för Umeå 

universitets publikationer (artiklar) 5 procent över 

världsgenomsnittet, en minskning med 

4 procentenheter jämfört med beräkningen inför år 

2018. Medelciteringen för Sverige totalt sett var 

14 procent över världsgenomsnittet. 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 5,7 procent av rikets 

samlade index, vilket kan jämföras med 6,0 procent 

vid föregående års mätning. Underlaget är beräknat 

för publiceringsåren 2014‒2017. 
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Konstnärligt utvecklingsarbete 

Designhögskolan 

Systematiskt ämnesutvecklingsarbete vid Design-

högskolan bedrivs inom tre olika, men samverkande 

och sammanlänkade, områden – konstnärligt 

utvecklingsarbete, praktikbaserad vetenskaplig 

designforskning 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).  

En målsättning för ämnesutvecklingsarbetet är att 

personal med en konstnärlig praktik ska meritera 

sig ämnesmässigt genom att presentera och 

diskutera sina konstnärliga utvecklingsprojekt i en 

internationell kontext. Tidigare år har så varit fallet, 

men under året har verksamheten inte använt 

specifika medel för konstnärligt utvecklingsarbete. 

Inom ramen för ämnesutvecklande aktiviteter ingår 

däremot kompetensutveckling i skärningspunkten 

mellan konstnärlig och vetenskaplig kunskapsut-

veckling genom aktiviteter inom forskarutbildning.  

Inga resultat av konstnärliga utvecklingsprojekt har 

presenterats under 2018. 

Arkitekthögskolan 

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har under 

2018 genomfört genomgripande konstnärliga och 

pedagogiska utvecklingsarbeten. Exempel på 

konstnärliga utvecklingsprojekt, konferenser, 

seminarier och workshoppar är: 

 Spatial Engagement Sessions Ideas for Civic 
Action, Tate Exchange, London, i samarbete 
med University College London. 

 Art as Labour, Moskva, med Nikolas Lenivets 

Art Park, i samarbete med Moscow Architecture 

School och University of Brighton. 

 Urban Explorations, konstnärlig forskning och 

ett projekt i samarbete med Træna kommun, 

Norge, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

samt School of Visual Arts, New York. 

 An urban laboratory for art, culture and 

migration, Palermo, i samarbete med Stalker, 

Università Roma Tre, Kungliga konsthögskolan 

i Stockholm, lokala institutioner i Palermo och 

Manifesta 12 – The European Nomadic Biennal 

 Alternative Futures, workshop och konstnärligt 

utvecklingsprojekt, ett samarbete mellan 

Arkitekthögskolan och lokala aktörer i Umeå 

och regionen. 

Konsthögskolan 

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 institu-

tionerna fördjupning inom den ämnesmässiga 

utvecklingen konstnärligt, teoretiskt och praktiskt.  

Vid Konsthögskolan är det professorer och lektorer 

som under 2018 har utfört forskning och 

konstnärligt utvecklingsarbete inom ramen för 

dessa medel. Under året har vi initierat ett högre 

seminarium med fokus på ansökningar till 

Vetenskapsrådets utlysning av projektbidrag till 

konstnärlig forskning. Medel för konstnärligt 

utvecklingsarbete har främst använts för detta 

arbete inför kommande års utlysning. 

Mål: Att uppmuntra och stödja professorer och 

lektorer att ansöka om utlysta medel. 

Aktiviteter:  

 

 ett tiotal seminarier med målet att ta fram tre 

ansökningar till Vetenskapsrådet 2019 

 lönemedel för arbete med ansökningar 

 deltagande i relevanta konferenser. 
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Externfinansierad verksamhet och 
erhållna forskningsbidrag 

Bidragsfinansierad forskning 

Erhållna forskningsbidrag ökar 2018 med 

4 procent, motsvarande 36 miljoner kronor, och 

uppgår därmed till 1 041 miljoner kronor. Den 

största delen av ökningen återfinns inom erhållna 

bidrag från Vetenskapsrådet, vilka ökar med 

15 miljoner kronor (+5 procent). Erhållna bidrag 

från Formas ökar med 10 miljoner kronor 

(+23 procent) där största delen av ökningen 

återfinns inom Samhällsvetenskaplig fakultet.  

Likt tidigare år utgörs den största andelen av 

forskningsbidragen av bidrag från Vetenskapsrådet 

och Svenska organisationer utan vinstsyfte, vilka 

står för 29 procent vardera av totalt erhållna bidrag 

2018 (2018: 28 procent vardera). Bland fakulteterna 

ökar erhållna medel från Vetenskapsrådet inom 

Samhällsvetenskaplig fakultet med 15 miljoner 

kronor, Medicinsk fakultet med 7 miljoner kronor 

och Humanistisk fakultet med 3 miljoner kronor 

medan Teknisk-naturvetenskaplig fakultet minskar 

med 10 miljoner kronor. 

Inom svenska organisationer utan vinstsyfte ingår 

Wallenbergstiftelserna från vilka universitetet 

erhöll 157 miljoner kronor 2018 (2017: 110 miljoner 

kronor), vilket innebär en ökning med 47 miljoner 

kronor (+43 procent) som delvis kan förklaras av 

deras stöd till Wallenberg Centre of Molecular 

Medicine ökade markant år 2018.  

Fördelat per fakultet inom universitetet återfinns 

den största delen av erhållna forskningsbidrag inom 

Medicinsk fakultet, vilka erhållit 46 procent 2018, 

motsvarande 482 miljoner kronor (+21 miljoner 

kronor jämfört med 2017). Samhällsvetenskaplig 

fakultet är den fakultet som 2018 procentuellt ökar 

erhållna forskningsbidrag mest i jämförelse med 

2017 med 16 procent (+29 miljoner kronor). Inom 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet minskar er-

hållna bidrag med 5 procent (−14 miljoner kronor) 

jämfört med 2017. 

Diagram 9: Erhållna forskningsbidrag per fakultet (exkl. 

Lärarhögskolan) 2014–2018, miljoner kronor. 

 

Tabell 31: Erhållna forskningsbidrag 2014–2018, miljoner kronor. 

Finansiär 2014 2015 2016 2017 2018 

Vetenskapsrådet 302,5 296,3 298,1 286,2 300,7 

Svenska organisationer utan vinstsyfte 200,6 243,4 281,7 286,1 297,2 

Övriga statliga myndigheter 108,0 111,7 112,0 114,2 111,0 

EU-medel 76,4 57,6 58,4 70,9 74,8 

Forte (tidigare FAS) 57,3 48,2 55,1 56,0 57,4 

Formas 56,2 66,9 66,7 42,9 53,0 

Forskningsstiftelser 61,8 60,1 58,0 51,0 52,0 

Kommuner och landsting 22,5 31,9 44,0 40,8 40,8 

Vinnova 27,3 26,3 25,5 20,6 24,7 

Utländska organisationer utan vinstsyfte 9,7 20,5 5,7 24,9 20,5 

Svenska företag 33,9 30,3 26,7 12,0 8,9 

Övriga 1,3 3,9 0,6 0,0 0,1 

Totalt 957,5 997,1 1 032,5 1 005,6 1 041,1 

Anm. Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande, Vinnova: Verket för innovationssystem.
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Forskningsbidrag från EU 

Erhållna forskningsbidrag från Europeiska unionen 

(EU) ökar 2018 med 5 procent, motsvarande 

4 miljoner kronor. Ökningen återfinns främst inom 

EU:s Strukturfonder Övre Norrland, vilka 2018 ökar 

med 17 miljoner kronor, motsvarande 216 procent. 

Medel från Strukturfonder Övre Norrland betalas ut 

i efterskott. Det största projektet inom Horisont 

2020 som erhållit medel 2018 finns inom 

institutionen för molekylärbiologi där ett projekt 

erhållit 9 miljoner kronor. Samtidigt minskar 

erhållna medel totalt inom Horisont 2020 under 

2018 med 9 miljoner (─21 procent). Erhållna medel 

från sjunde ramprogrammet fortsätter att minska i 

takt med att projekt i programperioden avslutas. 

Tabell 32: Erhållna EU-medel 2016─2018, uppdelade per EU-

fond, miljoner kronor. 

Erhållna EU-medel fördelade 
per EU-fond 

2016 2017 2018 

EU:s Strukturfonder  

(t.ex. NPP, BA, Interreg) 
1,3 5,2 11,1 

European Science Foundation 0,9 0,4 0,0 

Övr. EU-projekt 
(t.ex. Tempus, Intas, Public Health) 

11,0 7,2 2,5 

EU:s Strukturfonder Övre Norrland 5,1 7,9 25,0 

FP7 Sjunde ramprogrammet* 14,6 7,9 1,2 

Marie Curie, People 2,3 1,3 2,6 

Horisont 2020** 23,2 40,9 32,3 

Totalt 58,4 70,9 74,8 

*Exkl. Marie Curie **Inkl. Marie Sklodowska Curie Actions 

3,5 miljoner kronor år 2018 (2017: 7,3 mnkr, 2016: 8,8 mnkr). 

Oförbrukade bidrag 
Regleringsbrev 2018 

Tabell 33: Oförbrukade bidrag, intäkter av bidrag samt 
erhållna/inbetalda forskningsbidrag 2014─2018, miljoner kronor. 

Finansiär 2014 2015 2016 2017 2018 

Oförbrukade bidrag 800 818 858 851 855 

Intäkter av bidrag 938 911 927 933 959 

Erhållna/inbetalda 

forskningsbidrag 
958 997 1 033 1 006 1 041 

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 2018. 

Förändringen uppgår till 0,5 procent (+4 miljoner 

kronor). Bland de fyra fakulteterna vid universitetet 

återfinns majoriteten, 47 procent, av oförbrukade 

bidrag inom Medicinsk fakultet (406 miljoner 

kronor).  

Gällande intäkter av bidrag, vilket avser faktisk 

förbrukning av erhållna bidrag, har det skett en 

ökning med 26 miljoner kronor år 2018 

(+3 procent). Erhållna/inbetalda forskningsbidrag 

är fortsatt högre än intäkter av bidrag och innebär 

att universitetet inte förbrukar medel i samma takt 

som medlen erhålls.  

År 2018 uppgår andelen oförbrukade bidrag i 

förhållande till intäkter av bidrag till 89 procent 

(2017: 91 procent). Förhållandet har under den 

senaste femårsperioden varierat mellan 85 och 

93 procent. Detta förklaras med att medel ofta 

utbetalas i förskott eller avser en längre tidsperiod, 

samt att medel ofta används till investeringar som 

kostnadsförs i form av avskrivningar under en 

längre tidsperiod. En hög andel av bidragen 

periodiseras då de betalas ut sent på året. 

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 ökar 2018 

med 8 procent (12 miljoner kronor) till 176 miljoner 

kronor. Det är finansiärsgruppen Statliga 

myndigheter som står för största delen av årets 

ökning. Erhållna medel från Skolverket, 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ökar 

med 10 miljoner kronor jämfört med 2017.   

Förhållandet mellan de olika finansiärsgrupperna 

liknar föregående år. Statliga myndigheter och 

kommuner och landsting är fortsatt de största 

finansiärsgrupperna och står för 48 respektive 

36 procent av erhållna medel 2018 (2017: 

46 respektive 39 procent). Av de enskilda 

finansiärerna är Västerbottens läns landsting (VLL) 

den fortsatt största finansiären. Erhållna medel från 

VLL uppgår 2018 till samma nivå som 2017; 

57 miljoner kronor. Statens skolverk är den näst 

största finansiären och står 2018 för 26 miljoner 

kronor av erhållna medel inom uppdragsforskning 

(2017: 23 miljoner kronor).  
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Tabell 34: Erhållna medel i uppdragsforskning 2014─2018, miljoner kronor 

Finansiering 2014 2015 2016 2017 2018 

Statliga myndigheter  77,7 72,4 76,1 75,0 85,0 

Kommuner och landsting 73,8 74,6 76,5 63,3 63,2 

Svenska företag 14,9 13,2 14,5 11,8 13,6 

Svenska organisationer utan vinstsyfte ─0,6 3,7 4,2 5,3 3,1 

Utländska företag 3,8 6,4 5,3 3,8 5,6 

Utländska organisationer utan vinstsyfte 1,7 1,3 1,4 3,9 4,9 

Övrigt 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

EU-medel 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 

Totalt 172,0 172,3 178,6 163,5 175,8 

Utbildning på forskarnivå 

Regeln Antagningsordning för utbildning på 

forskarnivå reviderades år 2018 till följd av 

ändringar i Högskoleförordningen gällande 

stipendier. Förändringen innebär att stipendie-

finansierade doktorander ska erbjudas anställning 

när tre års heltidsstudier återstår, med vissa 

undantag. Förändringarna i förordningen medförde 

att även Regler för utbildning på forskarnivå 

reviderades under året. Samtidigt infördes 

justeringar till följd av att utbildningsbidragen tagits 

bort, att rektors delegationsordning reviderats och 

förändringar vid publicering av doktors- och 

licentiatavhandling.   

För att bidra till kvalitetssäkring av universitetets 

utbud av forskarutbildningsämnen pågår arbete 

med en handläggningsordning som beskriver 

processerna för att inrätta och avveckla samt byta 

namn eller inriktning på forskarutbildningsämne 

vid Umeå universitet.  

Under 2018 har systemet för webbaserad individuell 

studieplan (WebISP) varit stabilt. Demonstrationer 

och öppna visningar erbjuds verksamheten vid 

förfrågan. Ett förbättringsarbete av systemet, 

framför allt för att öka användarvänligheten, har 

utretts under året men åtgärder har ännu inte 

vidtagits vilket till stor del beror på Umeås övergång 

till nya Ladok.   

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderar 

utbildning på forskarnivå. Resultaten av 

utvärderingarna är redovisade under avsnittet 

Kvalitet i utbildning. Där finns även information om 

det nya kvalitetssystemet för utbildning på alla 

nivåer som har utarbetats under året och som 

kommer att beslutas av rektor i början av 2019. I 

kvalitetssystemet ingår bland annat avgångsenkäten 

för doktorander samt medarbetarundersökningen.   

Ett utvecklingsprogram för doktorander är under 

planering. Utvecklingsprogrammet ämnar bidra till 

att Umeå universitet bättre stödjer sina antagna 

doktorander till att fullfölja forskarutbildningen 

samt skapar förutsättningar för ett långt och 

hållbart arbetsliv i en konkurrensutsatt akademisk 

miljö. Programmet syftar vidare till att bidra till en 

ökad kunskap och självkännedom hos såväl 

doktorander som handledare, för att de bättre ska 

kunna möta prestationskrav och svåra situationer i 

sina respektive roller.  

Nyantagna och aktiva doktorander 

Antalet nyantagna doktorander 2018 ökade jämfört 

med föregående år sett till universitetet som helhet. 

Årets 160 nyantagna doktorander är en ökning med 

32 procent sedan 2017. Nämnas bör att den 

humanistiska fakulteten har gemensam antagning 

av doktorander vartannat år. Detta bidrar till att 

totalantalet nyantagna doktorander är högre i år än 

2017. En minskning har skett vid samtliga fakulteter 

jämfört med år 2014, men jämfört med år 2017 har 

alla fakulteter ökat antagningen av doktorander. 

Andelen nyantagna kvinnor vid Umeå universitet är 

något högre än andelen män år 2018 jämfört med 

föregående år.  

Antalet aktiva doktorander minskar under 

femårsperioden vid samtliga fakulteter. Vid den 

medicinska fakulteten är minskningen sedan 2014, 

25 procent och vid övriga fakulteter är minskningen 

31−33 procent. För Umeå universitet som helhet är 

minskningen 29 procent. En orsak till minskningen 

av antalet aktiva personer är att färre har antagits till 

forskarutbildning. Under perioden 2014−2018 är 

andelen aktiva kvinnor och män vid Umeå 

universitet relativt lika med två till fyra 

procentandelar fler kvinnor.  
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Tabell 35: Totalt antal nyantagna och aktiva doktorander 2014‒2018, 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  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Humanistisk fakultet 36 2 23 3 25 159 130 138 106 106 

kvinnor/män (%) 56/44 100/0 74/26 67/33 68/32 60/40 58/42 61/39 63/37 60/40 

Samhällsvetenskaplig fakultet 33 18 21 26 27 233 200 189 173 155 

kvinnor/män (%) 55/45 50/50 38/62 54/46 63/37 55/45 54/46 53/47 53/47 55/45 

Medicinsk fakultet 87 78 72 56 65 548 512 507 461 410 

kvinnor/män (%) 59/41 54/46 61/39 54/46 52/48 54/46 52/48 53/47 52/48 53/47 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 48 26 37 36 43 317 293 268 238 218 

kvinnor/män (%) 33/67 38/62 41/59 39/61 49/51 41/59 42/58 43/57 41/59 38/62 

Umeå universitet totalt 204 124 153 121 160 1 256 1 135 1 102 978 889 

kvinnor/män (%) 51/49 51/49 55/45 50/50 56/44 52/48 50/50 51/49 51/49 50/50 

Doktors- och licentiatexamen  

Antalet doktorsexamina har varierat under femårsperioden. Efter tre år av ett relativt stabilt antal examina 

vid Umeå universitet har antalet under år 2018 sjunkit till det lägsta antalet under perioden. 

Könsfördelningen på de examinerade är jämn. Det minskade antalet avlagda examina är troligtvis en följd 

av den minskning av antagna doktorander som skett över tid. 

Endast enstaka licentiatexamina avläggs men antalet var betydligt högre 2018 jämfört med år 2017. De flesta 

licentiatexamina har under 2018 utfärdats vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, företrädesvis till män. 

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.  

Tabell 36: Totalt antal doktors- och licentiatexamina uppdelat per fakultet och kön 2014‒2018. 

 Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 

Fakultet  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Humanistisk fakultet 11 20 14 18 8 8 4 3 1 1 

kvinnor/män (%) 82/18 60/40 71/29 56/44 63/38 75/25 100/0 67/33 0/100 0/100 

Samhällsvetenskaplig fakultet 22 30 29 41 26 7 0 1 2 2 

kvinnor/män (%) 55/45 57/43 45/55 54/46 54/46 100/0 ─ 100/0 0/100 50/50 

Medicinsk fakultet 69 76 84 85 66 3 0 1 3 2 

kvinnor/män (%) 58/42 55/45 55/45 54/46 50/50 67/33 ─ 100/0 67/33 100/0 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 42 50 48 44 36 12 8 8 1 7 

kvinnor/män (%) 24/76 44/56 46/54 50/50 42/58 58/42 25/75 37/63 0/100 29/71 

Umeå universitet totalt 144 176 177 188 136 30 12 13 7 12 

kvinnor/män (%) 49/51 53/47 51/49 53/47 49/51 73/27 50/50 54/46 29/71 42/58 

.
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Medianstudietid för doktorander  

Medianstudietiden, mätt i medianantal kalender-

halvår, från antagning till doktorsexamen vid 

samtliga lärosäten som ger utbildning på 

forskarnivå var 8,4 kalenderhalvår år 2017. Vid 

Umeå universitet varierar medianstudietiden fram 

till doktorsexamen mellan 8,1 och 8,4 

kalenderhalvår under tidsintervallet 2013‒2017. 

Beräkningarna för nettostudietiden baseras på 

rapporterad aktivitetsgrad i Ladok. 

Tabell 37: Medianstudietid (antal kalenderhalvår) för doktors-
examina per kön och totalt 2013─2017. När antalet doktorsexa-

minerade understiger 3 anges inget värde. Medianstudietiden 

anges per fakultet och med ett års fördröjning. 

Fakultet   2013 2014 2015 2016 2017 

Humanistisk fakultet    

Totalt 9,9 8,5 8,8 9,1 9,0 

varav kvinnor 9,1 8,4 8,8 9,1 8,8 

varav män 9,9 … 10,1 … 9,0 

Samhällsvetenskaplig fakultet   

Totalt 8,8 8,8 8,7 8,5 8,7 

varav kvinnor 8,8 9,4 8,6 8,9 8,8 

varav män 8,8 8,6 8,7 8,2 8,5 

Medicinsk fakultet   

Totalt 6,0 7,2 6,9 6,4 5,5 

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

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet   

Totalt 8,6 8,6 8,5 8,6 8,1 

varav kvinnor 8,3 8,0 8,2 8,5 8,0 

varav män 8,5 8,8 8,6 8,4 8,6 

Umeå universitet   

Totalt 8,2 8,4 8,2 8,1 8,2 

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

varav män 8,2 8,6 8,2 8,2 8,1 

 

Vid den medicinska fakulteten är median-

studietiden lägre än vid de övriga fakulteterna under 

hela tidsperioden, och den skiljer sig mest jämfört 

med 2016 års medianstudietid. Den kortare 

studietiden vid den medicinska fakulteten kan 

förklaras av att det finns många antagna med 

legitimationsyrken som arbetar kliniskt och 

påbörjar forskning innan antagning. Snittet för 

medianstudietiden i området vid samtliga lärosäten 

var 7,9 kalenderhalvår år 2017. 

Vid den humanistiska fakulteten är medianstudie-

tiden längst. Medianstudietiden inom humaniora 

och konst vid samtliga lärosäten som ger dessa 

utbildningar var 9,1 kalenderhalvår år 2017.  

Vid den samhällsvetenskapliga fakulteten är 

medianstudietiden relativt konstant under 

perioden. Medianstudietiden inom samhälls-

vetenskapliga ämnen vid samtliga lärosäten som ger 

utbildningen var 8,8 kalenderhalvår år 2017.  

Medianstudietiden har vid den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten sjunkit till 8,1 

kalenderhalvår och är något längre för män. Inom 

naturvetenskapliga ämnen vid samtliga lärosäten 

var medianstudietiden 8,6 kalenderhalvår år 2017. 

Samverkan inom forskning och 
utbildning på forskarnivå 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 2 § 

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 två 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 

motsvarande underrubrik under avsnittet 

Samverkan inom utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå i årsredovisningen.  

Det organisatoriska stödet till samverkan inom 

forskning och utbildning på forskarnivå ges bland 

annat av Enheten för externa relationer och 

Sliperiet. Under 2018 har Enheten för externa 

relationer fokuserat på att utveckla sitt stöd till 

forskare att bättre beskriva sin forsknings 

nyttiggörande och relevans. Totalt har sex 

workshoppar genomförts där 90-talet forskare 

deltagit. 

Under 2018 arrangerade enheten två s.k. AIM-day, 

en mötesplats enligt ett givet format. Framtidens 

vård och omsorg genomfördes tillsammans med 

Region Västerbotten och Innovation+, ett 

samverkansprojekt mellan Västerbottens läns 

regions Innovationssluss, Umeå universitet och 

Lycksele kommun. Totalt tolv frågeställningar 

matchades med 26 forskare och fyra projekt 

beviljades sedan samverkansmedel till förstudier. 

Det andra temat Demokrati genomfördes 

tillsammans med Samhällsvetenskaplig fakultet där 

totalt 23 frågeställningar matchades med 40 

forskare.  
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Företagsforskarskolan, Industrial Doctoral School 

(IDS), är ett universitetsövergripande program som 

syftar till att öka samverkan med företag och 

offentliga organisationer och att utbilda doktorer att 

vara bättre förberedda på att arbeta med samverkan 

i forskningen i och utanför universitetet. Inom 

forskarskolan har totalt 61 doktorander antagits. 

Under 2018 antogs sex doktorander, varav tre 

kvinnor. 

Samverkansaktiviteter inom forskning och 

utbildning på forskarnivå  

Vid Umeå universitet sker en mångfald av 

samverkansaktiviteter inom forskning och utbild-

ning på forskarnivå inom alla vetenskapsområden. 

Exempel på samverkansaktiviteter inom forskning 

och utbildning på forskarnivå inom samtliga 

fakulteter, som genomförts under år 2018 är 

samproducerade forskningsartiklar, företagsdokto-

randers deltagande i samhällsdebatter, seminarier, 

m.m.  

Inom den medicinska fakulteten har under 2018 en 

rad samverkansaktiviteter genomförts, såsom 

kunskapsveckan, vetenskapsluncher, forskar-

bloggen på universitetets hemsida och Fika efter en 

forskare på Vävens kafé. Under året arrangerades 

två Öppna forskarmöten som sändes via 

universitetets webbplats och uppmärksammades i 

Sveriges Radio P4 Västerbotten. 

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten sker 

samverkan i stor utsträckning. Energiforskningen 

inom Bio4Energy och havsforskningen inom Umeå 

marina forskningscentrum är två särskilt viktiga 

samverkansmiljöer. Långsiktiga forsknings-

samarbeten sker med lokala aktörer som Volvo, 

Vakin, Umeå Energi, Umeå kommun och 

Vindelälvens fiskeråd. Flera forskningsprojekt 

genomförs i samverkan med externa parter för att ta 

fram nya innovationer. Exempel är utveckling av 

robotar för att skörda paprikor, och nya 

avfallsbehandlingsmetoder för rymdfärder samt 

utveckling av autonoma skogsmaskiner. Fakultetens 

forskare har också varit aktiva i samhällsdebatten i 

exempelvis regleringen av CRISPR/Cas samt 

utvecklingen av artificiell intelligens. 

Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten 

arrangerades under 2018 fakultetens jubileums-

vecka, 50-årsfirande med öppet hus för allmänheten 

där fakultetens forskning presenterades. Andra 

exempel på samverkansaktiviteter som forskare 

inom den samhällsvetenskapliga fakulteten deltagit 

i under år 2018 är Vetenskapsluncher och 

Forskarfredag. 

Humanistiska fakultetens forskare och lärare har 

under 2018 samverkat med det omgivande 

samhället genom olika publika arrangemang, 

forskningsinformation och deltagande i offentliga 

diskussioner, exempelvis som återkommande 

krönike- och kulturrecensionsförfattare i dagstid-

ningar. Forskare har under året samverkat med 

museér, föreningar, företag, statliga institutioner 

och myndigheter, skolor och andra kommunala 

verksamheter, genom rådgivning, föredrag och 

forskningsprojekt. Genom Miljöarkeologiska labo-

ratoriets uppdragsverksamhet har en omfattande 

samverkan med nationella och internationella 

aktörer utanför universitetet också genomförts. 

Lärarhögskolan har inom det regionala samver-

kansrådet, tillsammans med Region Västerbotten, 

skolhuvudmän samt studentrepresentanter, under 

2018 beslutat om en gemensam programförklaring 

och fört en dialog kring ett antal partsgemensamma 

frågor inom forskning och utveckling. Inom den 

nationella försöksverksamheten med praktiknära 

forskning (ULF), där Umeå universitet är ett av de 

huvudansvariga lärosätena, har arbetet fortskridit 

enligt plan under 2018. Inom ramen för ULF sker en 

omfattande samverkan mellan Umeå universitet, ett 

antal skolhuvudmän och andra lärosäten. 
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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 2018 totalt fyra delmål under det 

övergripande målet Det goda och effektiva 

universitetet, varav tre är obligatoriska. Delmålen 

avser mångfald och jämställdhet, hälsa, ledarskap 

samt hållbar utveckling. 

Under 2018 har arbetet med att nå målen fortsatt på 

Universitetsförvaltningen samt vid fakulteterna, 

Universitetsbiblioteket och på Lärarhögskolan. 

Måluppfyllelse kommenteras i avsnitten jämställd-

het och likabehandling, kompetensförsörjning och 

sjukfrånvaro samt hållbar utveckling. 

Umeå universitets information om 
sin verksamhet 

Forskning 

Umeå universitet lyfter fram forskning som bedrivs 

på samtliga fakulteter och Lärarhögskolan genom 

nyheter och mediekontakter, webb, sociala medier, 

den egna tidningen Tänk samt genom att ordna 

populärvetenskapliga arrangemang där forskare 

deltar.  

I samband med Nobelveckan besökte fredspris-

tagaren Denis Mukwege Umeå och höll en öppen 

föreläsning i en fullsatt aula inför 1 200 personer. 

Åtskilliga hundra umebor som inte fick plats fick 

i stället följa föreläsningen via webben. Sändningen 

hade 1 100 visningar. Denis Mukwege är sedan 2010 

medicine hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Under året har en del av den externa kommunika-

tionen samlats under temat Demokrati, ett viktigt 

ämne med särskild aktualitet under ett valår. 

Demokrati var temat på universitetets arrangemang 

Kunskapsnoden under Västerbottensdagarna i 

Stockholm i februari. 

 

En ny samtalsserie, ”Umeå universitetet möter”, 

startades för att bidra till en plattform för öppna 

samtal mellan universitetets forskare och aktuella 

personer. Vid tre tillfällen bjöds ledande politiker in 

till universitet (kultur- och demokratiminister Alice 

Bah Kuhnke, partiledare Ulf Kristersson och 

utrikesminister Margot Wallström). Samtalen var 

öppna för allmänheten och gymnasieelever och 

förstagångsväljare bjöds särskilt in att sitta i 

publiken. Vid ett fjärde tillfälle arrangerades ett 

samtal med SVT:s USA-korrespondent Carina 

Bergfeldt. Sammanlagt besökte 1 275 personer de 

olika samtalen som också sändes live med totalt 

5 600 visningar av hela eller delar av sändningen 

samt ytterligare 3 100 visningar av kringmaterial 

om samtalen.  

Universitetets Företagsforskarskola bygger på 

samverkan mellan universitet, forskare och företag 

eller organisation och syftar till att förena 

vetenskaplig excellens med nytta för samhället och 

den organisation som samarbetar. Under året 

gjordes en satsning på kommunikation med extern 

information och pressmeddelanden, nystart för 

skolans Facebook-sida samt publik dokumentation 

av doktorandprojekt för att tillgängliggöra dem 

ytterligare. 

Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen 

Resultatdialog i samarbete med ett lärosäte och 4–5 

december hölls konferensen vid Lärarhögskolan på 

Umeå universitet. Syftet med Resultatdialog är att 

presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig 

forskning och att fungera som en mötesplats för 

forskare och andra som är intresserade av 

utbildningsfrågor. Resultatdialogen samlade drygt 

150 deltagare. 

Både den humanistiska och den samhälls-

vetenskapliga fakulteten fyllde 50 år i november. 

Detta firades med öppna föreläsningar, öppet hus 

och tårtkalas. 
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Tabell 38: Antal publiceringar i nyhets- och fackmedier (ej 

vetenskapliga artiklar) 2014–2018. 

 

Sammanlagt skickade Umeå universitet ut 334 

pressmeddelanden. Det är färre än 2017 (500 st) och 

2016 (637 st). Den största minskningen har skett i 

utskick av internationella pressmeddelanden på 

engelska, där universitetet under 2018 skickade ut 

64 pressmeddelanden, vilket ska jämföras med 107 

under 2017 och 175 under 2016. Antalet svenska 

pressmeddelanden under 2018 uppgick till 270 st. 

Genomslaget i media totalt sett vad gäller antal 

artiklar och inslag i medier, har minskat under året, 

men i mindre omfattning än vad som kunde 

förväntas med tanke på minskat antal utskickade 

pressmeddelanden. Nationellt har Umeå universitet 

tappat något när det gäller genomslag jämfört med 

andra universitet under 2018, men sammantaget är 

genomslaget relativt opåverkat jämfört med 2017. 

Huvuddelen av det tapp vi ser för 2018 är kopplat 

till ett minskat internationellt genomslag, vilket har 

en betydligt närmare koppling till antalet 

pressmeddelanden än det nationella genomslaget. 

Bland de tio artiklar på svenska respektive engelska 

med störst räckvidd var sju relaterade till utskickade 

pressmeddelanden. Motsvarande siffra för 2017 var 

tre artiklar. I övriga artiklar var forskare på Umeå 

universitet intervjuade och hade uttalat sig i något 

aktuellt ämne. Antalet pressmeddelanden varierar 

över åren, bland annat beroende på händelser som 

sker i verksamheten och i omvärlden inom ämnes-

områden där universitetet har forskare som är 

framstående företrädare. 

En genomgång av utskickade pressmeddelanden 

visar att fler män än kvinnor uttalar sig eller 

synliggörs i pressmeddelanden. För 2018 uppgick 

antalet till 234 män och 167 kvinnor i universitetets 

pressmeddelanden.  

Populärvetenskapliga arrangemang 

De fyra fakulteterna och Lärarhögskolan arrangerar 

tillsammans Vetenskapsluncher, korta föredrag 

under lunchtid på vardagar med möjlighet till 

efterföljande diskussion och frågor. Medicinska 

fakulteten arrangerar utöver detta också sedan 2016 

Fika efter en forskare, en föreläsningsserie där 2–4 

forskare håller korta populärvetenskapliga föredrag. 

Samtliga arrangemang och föredrag livesänds och 

publiceras för att även kunna ses i efterhand. 

 
Tabell 39. Arrangemang vid Umeå universitet 2015–2018. 

Arrangemang 2015 2016 2017 2018 

Totalt antal arrangemang 16 28 32 25 

Antal forskare som 
föreläsare 

16 35 40 38 

varav kvinnor/män (%) 44/56 43/57 53/47 45/55 

I maj arrangerades det första Soapbox Science i 

Sverige och då i Umeå. Soapbox Science är ett 

engelskt populärvetenskapligt arrangemang för 

kvinnliga forskare inom naturvetenskap och 

medicin som har arrangerats på olika platser i 

Europa sedan 2011. Arrangemanget genomfördes i 

samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet 

och Umeå universitet. Universitetets forskare deltar 

också i andra populärvetenskapliga arrangemang i 

Umeå som Forskarfredag och TedX. 

 

Umevatoriet har under 2018 fortsatt vara en 

uppskattad verksamhet för särskilt skolelever, men 

också en allmän publik, som vill veta mer om 

naturvetenskap och teknik. Under året har 

verksamheten påbörjat en sammanslagning med 

Sliperiet för att skapa ännu bättre förutsättningar 

för universitet, kommun och näringsliv att 

samarbeta och göra vetenskap och teknik 

tillgängligt för en större publik i syfte att intressera 

fler för kunskap och utbildning. 

Utbildning 

Universitetet arrangerar årligen öppet hus i februari 

för att väcka intresse för högre studier hos 

gymnasieungdomar i regionen. Drygt 3 000 gymna-

sieungdomar från hela regionen besökte campus 

under en dag. Universitetets studentambassadörer 

åkte också till olika platser i regionen och träffade 

ungdomar och informerade. Universitetet deltog i 

två nationella studentrekryteringsmässor i 

Stockholm och Göteborg, samt i två internationella 

mässor i Sydkorea och på Island och en mindre 

mässa i Shanghai där målgruppen var potentiella 

masterstudenter.  

Universitetet samarbetar med Umeå kommun för 

att informera om Umeå som studentstad och 

bostadsort. Vid terminsstart i januari och september 

välkomnas nya studenter med en välkomstmässa för 

att ge ett bra mottagande och en introduktion till 

studier, studentliv och Umeå. Inom samarbetet 

genomfördes också en särskild mottagning på 

Publiceringar  
(antal) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Svenska medier 5 049 6 827 6 794 5 138 4 828 

Internationella 
medier 

4 068 5 822 7 145 5 593 4 587 

Totalt 9 117 12 649 13 939 10 731 9 415 
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flygplatsen med transfer för ankommande inter-

nationella studenter till campus. 

Ambassaden i Peking och konsulatet i Shanghai 

ordnade ett event för antagna studenter till svenska 

universitet. Alumner från Umeå universitet deltog 

och svarade på frågor och informerade om Umeå 

universitet och Umeå.  

Umeå universitetet webbplats  

Universitetets webbplats umu.se används av 

studenter (befintliga och presumtiva), andra 

externa besökargrupper samt medarbetare. I juni 

lanserades en ny webb för studenter med e-tjänster 

och information som underlättar för studenten i 

studievardagen. Under hösten lanserades en ny 

version av övriga delar av umu.se. Den nya webben 

är utformad och utvecklad för att uppfylla lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service 

(2018:1937) som träder i kraft den 1 januari 2019 

och som bygger på EU-direktivet från 2016 om 

tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. I samband 

med arbetet med den nya webben har också innehåll 

och funktioner moderniserats och målgrupps-

anpassats i större utsträckning.  

 

Antalet besökare till webben ligger på en jämn nivå, 

men det är en tydlig trend att fler och fler användare 

besöker webben via en mobil eller surfplatta. I 

absoluta tal har antalet besök från Sverige varit 

ungefär desamma 2017 och 2018. Den procentuella 

förändringen antas bero på en ändring av 

mätmetodiken i statistiksystemet för hur geografisk 

hemvist definieras. Andelen besökare via sökmotor 

innebär att besökaren har gjort en sökning på 

internet och fått en träff på universitetets webb.

 

Tabell 40: Antalet besökare på umu.se 2014–2018. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt antal besökare (miljoner) 2,53 2,52 2,92 2,61 2,63 

Varav andel via mobil  18 % 24 % 30 % 32 % 39 % 

Varav andel besök från Sverige 81 % 82 % 86 % 82 % 67 % 

    Varav andel via sökmotor 54 % 58 % 54 % 57 % 53 % 

 

Samband forskning–utbildning 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap 3 § 

Enligt högskolelagen ska verksamheten bedrivas så 

att det finns ett nära samband mellan forskning och 

utbildning. 

Humanistisk fakultet 

Andelen disputerade lärare ligger kvar kring 

77 procent, vilket är samma nivå som 2017. 

Målsättningen är att ytterligare stärka sambandet 

mellan forskning och utbildning genom en högre 

grad av disputerade lärare. Strukturella problem 

försvårar dock detta. Det råder nationellt mycket 

stor brist på disputerade lärare inom ett antal 

områden. Inom språkområdet bedrivs i vissa fall 

uppdrag där kurserna inte ligger på universitetsnivå 

utan därför hanteras av adjunkter, exempelvis 

undervisning i nybörjarsvenska.  

Samhällsvetenskaplig fakultet 

Andelen disputerade lärare inom den 

samhällsvetenskapliga fakulteten har ökat de 

senaste åren och uppgår 2018 till 81 procent, vilket 

är samma nivå som föregående år. Andelen 

disputerade varierar stort mellan fakultetens 

institutioner. Det är framför allt institutioner med 

stora utbildningsuppdrag inom professions-

utbildningar som lärarutbildningen, jurist-

utbildningen och socionomutbildningen som har en 

lägre andel disputerade lärare.  

För att säkerställa hög kvalitet inom yrkesutbild-

ningar krävs också lärare med professionskunskap, 

och personer med både yrkeserfarenhet och 

forskarutbildning är en bristvara. En viktig 

förutsättning för hög kvalitet i undervisningen är en 

god forskningsanknytning, med nära koppling till 

relevant forskning. Av universitetets bemannings-

planeringssystem (BPS) kan vi utläsa att av de totala 

undervisningsuppdragen inom fakulteten är 70 pro-

cent bemannade av disputerad personal. Andelen 

undervisning som utförs av professorer och 

docenter uppgår till drygt 24 procent. Vi har sett en 

ökning under de senaste åren och fakultetens 

målsättning är att andelen undervisning som utförs 

av docenter och professorer ska fortsätta att öka. 
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Medicinsk fakultet 

Andelen disputerade lärare inom medicinska 

fakulteten har ökat och uppgår 2018 till 88 procent, 

vilket är en ökning med två procentenheter i 

jämförelse med 2017. Ökningen beror på att fyra 

universitetsadjunkter, vilket är den enda 

läraranställning som inte har doktorsexamen som 

krav, disputerat under 2018 och fem ej disputerade 

universitetsadjunkter har avslutat sin anställning. 

Övriga läraranställningar har ungefär samma antal 

anställda mellan åren 2017 och 2018.  

Forskaraspirantverksamheten, där målet är att nå ut 

till studenter på grundnivå och avancerad nivå för 

att fånga upp deras forskningsintresse tidigt i deras 

akademiska bana, har fortsatt under 2018. 

Verksamheten har under 2018 utvidgats, både i 

form av en ökad budget och ett ökat antal platser per 

år med avsikten att erbjuda studenter från 

fakultetens samtliga program att söka sig till 

verksamheten då det tidigare varit begränsat till ett 

antal yrkesutbildningsprogram.  

Fakultetens internationaliseringsstrategiska 

kommitté har under 2018 gjort två utlysningar av 

internationaliseringsmedel till lärare, där den ena 

avser utveckling av kurser/moment på engelska 

(vilket underlättar forskningskoppling av 

undervisningen inom många områden), och den 

andra syftar till etablering av goda relationer med 

utländskt lärosäte för lärar- och studentutbyten, där 

framförallt lärarutbyten även förväntas innebära 

ökad interaktion med forskning. 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

Fakultetens forskare deltar i hög grad i utbildningen 

vid fakulteten, och vid de flesta institutioner finns en 

lägsta nivå för detta för lektorer och professorer. Av 

fakultetens lärare är 82 procent disputerade, vilket 

är en ökning jämfört med 2017 med 

2 procentenheter. Fakulteten har 90 professorer 

(2017: 88) och 162 lektorer (2017: 159). Icke-

disputerade lärare återfinns framför allt inom 

konstnärligt inriktade verksamheter, som design 

och arkitektur, men också inom vissa andra 

yrkesinriktade områden där det är svårt att hitta 

disputerad personal. Inom samtliga dessa områden 

gör fakulteten ansträngningar att öka andelen 

disputerade lärare. Alla lärarrekryteringar vid 

fakulteten utgår från institutionernas 

kompetensförsörjningsplaner vilka i sin tur har sin 

utgångspunkt i både utbildningens och 

forskningens behov. 

Som ett viktigt inslag i forskningsanknytningen kan 

nämnas att fakultetens examensarbeten på 

avancerad nivå handleds och examineras av 

disputerade lärare. Programansvariga för program 

som leder till examen på avancerad nivå ska i 

normalfallet vara disputerade. 

Lärarhögskolan 

Undervisningen vid Lärarhögskolans program är 

både professionsorienterad och forsknings-

anknuten. Studenterna involveras i pågående 

forskning, vilket innebär att de i såväl teoretiska 

som praktiska sammanhang får kännedom om 

pågående forskning och att det finns möjlighet att 

vara delaktig i denna under utbildningen. 

Vid forskningsmiljön Receum (Research in Early 

Childhood Education, Umeå University) bevakas, 

sammanställs och rapporteras både internationell 

och nationell forskning om förskolan på uppdrag av 

Statens skolverk. Inom Receum sker månadsvisa 

träffar med lärare som undervisar inom 

förskollärarprogrammet. 

Inom områden där kompetensförstärkning behövs 

och det är svårt att rekrytera utifrån gör 

Lärarhögskolan extra satsningar på en utökad 

finansiering av utbildning på forskarnivå. För 2018 

gäller det specialpedagogik och tidiga skolår.  

Innovationsverksamhet 
Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel 
för innovationskontor vid universitet och högskolor 
Regleringsbrev 2018 

Umeå universitet har genom strategisk uppbyggnad 

av innovationsverksamheten åstadkommit ett 

innovationsstöd som svarar upp mot universitetets 

mål att tillhandahålla ett innovationsstöd som 

vänder sig till alla vetenskapsområden inom 

universitetet. Innovationsverksamheten utförs 

inom ramen för Umeå universitet Holding AB, som 

inom sitt övergripande uppdrag tillsammans med 

dotterbolagen ska stödja att forskning och kunskap 

nyttiggörs och kommersialiseras. Innovationsverk-

samheten utfördes 2018 inom delområdena 

innovationskontor, inkubatorer samt investerings-

verksamhet. 

Verksamheten i Umeå universitet Holding AB 

(UmUH) bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och utifrån 

uppdragsavtal som Umeå universitet har ingått med 

bolaget. Vid Umeå universitet Holding AB bedrivs 

även verksamhetsområdet innovationskontor, 
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vilket inbegriper utförande av uppdrag i enlighet 

med universitetets beslutade inriktning för 

verksamheten. 

UmUH är moderbolag i en koncern som vid 

utgången av räkenskapsåret består av moderbolaget 

samt dotterföretagen Uminova Innovation AB 

(UmUH äger 50,3 procent av aktierna), Uminova 

eXpression AB (UmUH äger 75 procent av aktierna), 

samt Umeå Biotech Incubator AB (UmUH äger 50,3 

procent av aktierna i UBI). UBI var tidigare ett 

helägt dotterbolag till Uminova Innovation, men har 

i december 2018 övergått till att vara ett dotterbolag 

till Umeå universitet Holding. I koncernen ingår 

även företagen Etanol Pilot i Sverige AB, Science 

Park i Umeå AB samt Northern Light Capital AB.  

Innovationskontor  

Umeå universitets innovationskontors verksamhet 

2018 utgår från den strategi och verksamhetsinrikt-

ning som fastställts av innovationskontorets 

styrgrupp vid Umeå universitet.  

Innovationskontoret stödjer forskare och andra 

anställda vid lärosätet i frågor kopplade till 

nyttiggörande, innovation och kommersialisering av 

idéer genererade inom lärosätet. Detta inbegriper 

t.ex. stöd kring frågor kopplade till Intellectual 

Property (IP) och intellektuella tillgångar, 

idéutveckling, innovationsutveckling, stöd inom 

immaterialrätt, licensiering och sociala 

innovationer.  

Innovationskontoret bedriver en flerårig 

verifieringsverksamhet, vilken inbegriper processer 

för verifiering av idéer samt finansieringsstöd. 

Syftet är att stödja lärosätets arbete med 

nyttiggörande, med det övergripande målet att bidra 

till ökad tillämpning, nya innovationer och 

kommersialisering av idéer, kunskap och 

forskningsresultat. Innovationskontoret arbetar 

även med att informera om olika vägar att 

nyttiggöra och kommersialisera forskningsresultat.  

Umeå universitet har inte fått medel för att stödja 

andra universitet eller högskolor, men stödjer i 

förekommande fall även idébärare från andra 

lärosäten som söker sig till verksamheten. 

De övergripande målen för 2018 års verksamhet var 

att bibehålla ett högt inflöde av nya idéer från 

målgruppen forskare och studenter, samt att 

ytterligare effektivisera processerna för 

forskningsnära verifiering. Under året har 

innovationskontoret i samarbete med UmUHs 

inkubatorer arbetat med att utveckla ett 

verifieringssamarbete. Syftet är att skapa en effektiv 

valideringsprocess som tillvaratar och stödjer idéer 

utifrån ett brett nyttiggörandeperspektiv och som 

vänder sig till samtliga fakulteter. 

Innovationskontoret har under 2018 även erhållit 

finansiering via Vinnova-programmet Validering 

för tillämpning. Genom programmet kan 

innovationskontoret bevilja verifieringsfinansiering 

till idéer från Umeå universitet. 

Innovationskontoret deltog i januari 2018 i en 

nationell peer review-process för innovations-

kontor. Bland excellenta områden noterades bland 

annat innovationskontorets in-house kompetens 

inom patent- och immaterialrätt, närhet till 

universitetsledning via styrgrupp/styrelse, 

sommarverifiering för studenter, innovations-

kontorets workshoppar för forskare med 

verifieringsprojekt samt det nära samarbetet med 

inkubatorerna. 

Innovationskontoret har under 2018 fortsatt att 

bygga upp intern expertis inom patent- och annan 

immaterialrätt, via rekrytering av en patent- och 

IPR-strateg med internationell erfarenhet av 

patent- och licensieringsprocesser.  

Innovationsverksamheten arbetar även med 

aktiviteter som syftar till att generera idéflöden och 

bidra till ökad kunskap kring innovation och 

nyttiggörande. Inom det prioriterade området 

patent- och immaterialrätt återfinns drygt tio 

genomförda seminarier, t.ex. en kurs för forskare 

och doktorander som genomfördes i samarbete med 

Patent- och registreringsverket under 2018.  

Innovationskontorsverksamheten har tillsammans 

med Coompanion och Expression beviljats medel 

från Vinnova för projektet Social Innovation Hub. 

Projektet syftar till att stärka det regionala 

innovationsstödet inom social innovation.  

Innovationskontoret och inkubatorerna har under 

2018 genomfört ett stort antal aktiviteter riktade 

mot universitetets studenter. Under 2018 års större 

studentsatsningar återfinns Sommarverifiering, 

Innovation Boot Camp, Start-up Coffee (via 

Uminova Innovation) och Summer eXpression (via 

Uminova eXpression). Målet med aktiviteterna är 

att bidra till att fler studenter väljer att testa och 

utveckla sina affärsidéer eller på andra sätt engagera 

sig i entreprenörskap. 
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Sommarverifiering är en flerårig satsning inom 

innovationskontoret och riktar sig till studenter vid 

UmU. Deltagande studenter har erbjudits stöd i att 

verifiera och utveckla sina affärsidéer i kreativ miljö 

under sommaren. 

Resultat och flödestal 

innovationsverksamhet 

I återrapporteringen av innovationsverksamhetens 

flödestal definieras idéer som de uppslag som 

inkommit till innovationsverksamheten som 

utgångspunkt för resonemang kring förutsättningar 

för nyttiggörande samt kommersialisering. De idéer 

som redovisas omfattar således idéer med 

kommersiell ansats, sociala innovationer och idéer 

som avser andra typer av nyttiggörande. Inflöde av 

idéer till innovationsstödverksamheten sker från 

studenter, doktorander och forskare liksom andra 

anställda vid Umeå universitet. Idéerna genomgår 

vanligtvis en kortare eller längre utvärdering och 

verifiering i syfte att utreda formerna för eventuell 

fortsatt utveckling. 

Verifiering innebär inledande av aktiviteter som 

syftar till att utvärdera idéerna och verifiera en eller 

flera kritiska frågor kopplade till nyttiggörande eller 

kommersialisering. I tabell 41 redovisas idéer som 

även beviljats verifieringsmedel. Notera att nya 

kompletterande indikatorer har inkluderats i 2018 

års rapportering av flödestal. 

Tabell 41: Antal nya idéer 2014‒2018. ***Ej vidareförda = 

dokumenterade som avslutade. **Rapporteringen avser det 

samlade idéflödet från studenter respektive forskare till 
innovationsstödverksamheten inklusive innovationskontor, 

holdingbolag och inkubator. *Notera att 2016 års siffror avviker 

då de även inkuderade s.k. VFS-projekt, ett samverkansinitiativ 

som testades under 2016. 

Innovations- 

verksamhet 
2014 2015 2016* 2017 2018 

Antal idéer som  

influtit från 

studenter** 

26 45 42 89 63 

Varav ej 
vidareförda*** 

23 30 24 43 17 

Antal idéer som 

influtit från 

forskare/anställda 

62 50 71* 60 58 

Varav ej  

vidareförda 
15 25 22 15 13 

 

Inflödet av idéer från målgruppen 

forskare/anställda 2018 ligger kvar på en fortsatt 

hög nivå, sett till kvalité på idéerna såväl som deras 

antal . 

Tabell 42: Flödestal Verifiering. Antal beviljade verifieringspro-

jekt, t.ex. VFT, sommarverifiering 2014‒2018.  

Verifierings-

verksamhet 
2014 2015 2016 2017 2018 

Antal beviljade 

verifieringsprojekt 
20 32  35 40 45 

 

Umeå universitets verifieringsverksamhet har 

under 2018 ökat antalet beviljade 

verifieringsprojekt. 
 
Tabell 43: Övriga Flödestal innovationsverksamhet. Notera att 

siffran för 2018 är preliminär. Sent registrerade bolag 2018 antas 

tillkomma, vilket då kan korrigeras i 2019 års statistik.  

 

Under 2018 har tolv idéer/verifieringsprojekt 

antagits till inkubatorer (d.v.s. inkubatorfas, ej 

förinkubation). Detta är en ökning från 2017 års 

siffror, vilket indikerar positiva resultat och 

effektivitet i verifierings- och förinkubatorfaserna 

 

Redovisade antal patentansökningar avser det antal 

ansökningar som lämnats in med stöd från 

innovationskontor och holdingbolag under året, 

inklusive internationella patentansökningar. 

Umeå universitet har erhållit medel för att 

möjliggöra fördjupad kommersiell verifiering inom 

livsvetenskap. 607 tusen kronor har beviljats till 

projekt under 2018, och satsningen fortsätter 2019. 

Inkubatorerna 

Umeå universitets innovationsstödsystem inbe-

griper förutom innovationskontor och holdingbolag 

även tre inkubatorer. Inkubatorerna kompletterar 

varandra väl och ska utifrån sina respektive uppdrag 

och verksamhetsinriktningar erbjuda strukturerade 

inkubatorprocesser i syfte att stödja och utveckla 

nya startupbolag.  

Eftersom Umeå Biotech Incubator AB (UBI) fram 

till december 2018 var ett helägt dotterbolag till 

Uminova Innovation, redovisas i tabell 44 resultat 

för båda bolagen. UBI:s fokus är kommersialisering 

av idéer som kommer från Umeå universitets life 

science-forskning. UBI deltar i det nationella 

inkubatorprogrammet.  

Verifieringsverksamhet 2017 2018 

Antal patentansökningar 7 10 

Antal godkända patent N/A 3 

Antal ansökningar annan immaterialrätt N/A 3 

Antal idéer/verifieringsprojekt som 

antagits till inkubatorer 
6 12 

Antal nya aktiebolag sprungna ur 

tidigare verifieringsprojekt 
7 6* 
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Under år 2018 har UBI stöttat 17 affärsidéer inom 

Life science, varav fyra har antagits till inkubatorn. 

Samarbetet mellan UBI och Familjen Erling 

Perssons stiftelse har fortsatt under året med 

mycket goda resultat. Under 2018 avslutades 

regionalfondsprojektet HIBA som har bidragit till 

att regionens life science bolag har attraherat över 

100 miljoner kronor i finansiering, skapat 25 

arbetstillfällen och ökat variationen av typer av 

affärsidéer i inkubatorn under de tre år som 

projektet har pågått.  

I december 2018 beviljades UBI ytterligare ett 

regionalfondsprojekt för att skapa förutsättningar 

för att regionala life science-företag tillväxer genom 

ökade interaktioner mellan näringslivet och 

akademin.  

Under 2018 har projekten och företagen kring UBI 

attraherat 50,7 miljoner kronor i finansiering där 

12,5 miljoner kronor är riskkapital och 30,4 

miljoner kronor är bidrag. Bidragen kommer till 

största delen från internationella källor. 

Uminova Innovation AB erbjuder en 

inkubatorprocess för affärsidéer och startup-bolag 

med tillväxtpotential. Affärsidéerna kommer från 

studenter, forskare och anställda vid universitetet, 

universitetssjukhuset samt från näringslivet i 

regionen. Inkubatorn medverkar aktivt till en 

regional startupkultur, i syfte att främja att 

potentiella tillväxtföretag kan växa regionalt, 

nationellt och internationellt. 

Uminova Innovation erbjuder ett startup program 

för nya affärsidéer, samt ett acceleratorprogram för 

de bolag som kan och vill skala snabbt och har ett 

bra team på plats. I inkubatormiljön fanns under 

året ca 65 affärsidéer och startup-bolag under olika 

faser av utveckling. Dessa har erhållit ca 16 miljoner 

kronor i medel (bidrag, innovationslån, etc.) från 

andra aktörer under året förutom det riskkapital 

(ägarkapital) som finns redovisat i tabellen nedan. 

Uminova Innovation arrangerade flera större event 

under 2018, t.ex. Umeå Tech Arena som är välbesökt 

och har över 400 deltagare varje gång. Deltagare har 

varit en blandning av entreprenörer, studenter, 

forskare, investerare och näringsliv. Uminova 

Innovation blev under sommaren beviljat ett nytt 

strukturfondsprojekt (innovationskraft – samarbete 

startups, forskare och näringsliv). Syftet med 

projektet är att engagera näringslivet i tidiga startup 

bolag och affärsidéer.  

Tabell 44: Resultat för Uminova Innovation inkl. Umeå Biotech 
Incubator 2014–2018, antal respektive miljoner kronor. 

Resultat Umi-

nova Innovation  

och UBI 

2014 2015 2016  2017 2018 

Inflöde affärsidéer 

(antal) 
120 136 152 154 126 

Nystartade företag 

(antal) 
16 9 11 14 5 

Attraherat 

riskkapital (mnkr) 
49,4 61,2 148,4 78,3 32,6 

 

Uminova eXpression AB startade sin verksamhet år 

2014 i Sliperiets lokaler på Konstnärligt Campus och 

erbjuder nu en unik inkubatormiljö för affärsidéer 

och företag inom de kulturella, konstnärliga och 

kreativa näringarna.  

Under 2018 har eXpression bland annat erbjudit ett 

startup-program (Expressprogrammet), samt ett 

inkubatorprogram (Creative Corporation) för 

företag inom de kulturella och kreativa näringarna. 

Bland de cirka 40 affärsidéer som får stöd av 

inkubatorn återfinns näringar som design, 

arkitektur, formgivning, konst, media, journalistik, 

musik, film, mode och gastronomi. Under 

sommaren 2018 genomfördes Summer eXpression 

för andra året i rad. Inkubatorn har även bedrivit ett 

stort antal aktiviteter och workshoppar inom 

respektive program.  

Under 2018 erhöll eXpression nya 

regionalfondsmedel med projektet North Sweden 

Arena for Art, Design, Tech and Business 

tillsammans med forskare vid Handelshögskolan, 

Umeå universitet.  

Inkubatorn beviljades under året även medel av 

Svensk handel för att bygga en nationell accelerator 

för framtidens handel – Future Retail by Sweden. 

Investeringsverksamhet 

Investeringsverksamheten sker inom ramen för 

Umeå universitet Holdings idébank (investering i 

intellektuella tillgångar, IP) samt genom 

investeringar i avknoppningsbolag från Umeå 

universitet. Under 2018 har holdingbolaget bedrivit 

två projekt inom ramen för idébanken. Under 2018 

har två patent blivit godkända inom idébanken, och 

förhandlingar med kommersiell part har påbörjats 

inom ett delprojekt. Umeå universitet Holding AB 

har under 2018 erhållit nya medel (1 miljon kronor) 

till idébanken. Upparbetade kostnader inom 

idébanken uppgår 2018 till 490 tusen kronor. 
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Under 2018 har UmUH arbetat med att utforma 

riktlinjer för 2019 års investeringsverksamhet, 

vilken övergripande kommer att inrikta sig på tidiga 

investeringar i bolag där väl definierade och 

avgränsade kommersiella verifierings- och 

utvecklingsinsatser behövs. 

Northern Light Capital AB (NLC) startade hösten 

2016 och har som uppgift att investera i tidiga 

skeden i nystartade tillväxtbolag. NLC är ett 

riskkapitalbolag/affärsängelbolag som bidrar med 

en bred och djup erfarenhet av entreprenörskap och 

företagande. Umeå universitet Holding AB äger 

strax under 10 procent av aktierna i bolaget. Under 

2018 har NLC och UMUH genomfört en ny 

investering i ett avknoppningsbolag sprunget ur 

forskning vid Umeå universitet. 

Science Park i Umeå AB 

Bolaget Science Park i Umeå AB bildades 2016 och 

ägs av Umeå Kommunföretag (51 procent), Region 

Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting, 

40 procent) samt Umeå universitet Holding AB 

(9 procent). Bolaget syftar till att utgöra den 

organisation som med kraft kan driva Science 

Parkfrågorna och relaterade utvecklingsprocesser. 

Bolaget har under året rekryterat en vd samt drivit 

projektet Umeå 5G, vilket är det första större 

satsningsområdet enligt uppdrag från ägarna. Umeå 

universitet Holding har ingått ett uppdragsavtal 

med SPUAB (Sandviken projektutveckling) som 

omfattade totalt 250 tusen kronor 2018. 

Etanol Pilot i Sverige AB 

Etanol Pilot i Sverige AB är ägare av den forsknings- 

och pilotanläggning för bioraffinaderi-

tillämpningar som finns i Örnsköldsvik. SEKAB E-

technology och RISE står via projekt, finansierade i 

huvudsak av EU och Energimyndigheten, för 

huvuddelen av beläggningen i anläggningen som 

varit god under året. Prioriterade områden är 

biobaserade drivmedel, industriell bioteknik samt 

energi- och kostnadseffektiv separation av 

biomassans komponenter. 

Kvalitet i verksamheten 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 4 § 

Kvalitetsarbetet 

De strategiska råden för utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå samt forskning och utbildning 

på forskarnivå 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, 

Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och stu-

denter. 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 
Universitetskanslersämbetet 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har en modell 

för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå samt för utbildning på forskarnivå. 

Modellen omfattar fyra typer av granskningar: 

examenstillståndsprövningar, granskningar av 

lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildnings-

utvärderingar samt tematiska utvärderingar.  

Under 2017 initierade UKÄ den första omgången av 

utbildningsutvärdering av utbildning på forskar-

nivå. Resultaten av de ämnen som utvärderades vid 

Umeå universitet 2017, arkitektur, datavetenskap, 

ekonometri, pedagogik, psykologi, nationalekono-

mi, meddelades under 2018. Tre av dessa fick 

bedömningen ”hög kvalitet” på utbildningen, men 

arkitektur, datavetenskap och ekonometri fick 

betyget ”ifrågasatt kvalitet”. Dessa tre forskarutbild-

ningsämnen har ett år på sig att redovisa vidtagna 

åtgärder för att uppnå ”hög kvalitet” alternativt 

besluta om nedläggning. För ekonometri och 

arkitektur är den aktuella utgångspunkten att 

redovisa beslut om nedläggning till UKÄ. Datave-

tenskap kommer att redovisa de åtgärder som redan 

vidtagits och vilka som planeras att vidtas. Dessa 

åtgärder presenterades för Universitetsstyrelsen i 

december och beslut fattas under början av 2019. 

UKÄ har under 2018 fortsatt granskningen av 

ytterligare två ämnen vid Umeå universitet, 
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litteraturvetenskap och design. Resultaten av 

granskningarna väntas i början av 2019. 

Umeå universitet har under 2018 deltagit i 

utbildningsutvärdering av förskollärar- och 

grundlärarutbildning samt ämneslärarutbildning 

(sex inriktningar). Bedömargruppernas yttrande 

kommer under 2019. 

Rapportering av aktiviteter 2018 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Umeå universitet deltog under 2017 i UKÄ:s 

pilotutvärdering av lärosätets kvalitets-

säkringsarbete. Då universitetet inte fick godkänt i 

det samlade omdömet i denna utvärdering har ett 

utvecklingsarbete fortgått under 2018 med ett nytt 

sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som 

kommer att beslutas i början av 2019. Det nya 

sammanhållna kvalitetssystemet för utbildning 

utgår från att behålla det som var bra med det 

tidigare systemet samtidigt som viss systematik 

tydliggörs och kvalitetsarbetet på samtliga 

utbildningsnivåer integreras. Strukturen mellan 

aktiviteterna i systemet tydliggörs vilket gjort det 

möjligt att reducera antalet aktiviteter. Under 2018 

har implementeringsarbetet med det tidigare 

systemet fortgått och de genomförda aktiviteterna 

kommer att vara aktuella även i det nya systemet. 

Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförts 

under året.  

Under året genomfördes Studiebarometern, en 

enkät som går ut till samtliga studenter som läser 

termin tre på grundnivå. Resultaten har ännu inte 

sammanställts utan kommer att presenteras under 

2019. Resultatet från Nybörjarenkäten 2017, som 

presenterades 2018, visar att studentpopulationen 

vid Umeå universitet fortsätter vara stabil över åren 

och att studenterna är mycket nöjda med den 

information de får inför studiestarten. 

Utvecklingsområden för enkätens genomförande är 

att bredda enkäten till studenter på nätburna kurser 

samt internationella studenter.  

Fakultetsaudit genomförs varje år av någon av 

Umeå universitets fakulteter eller enheter. 

Fakultetsauditen ska belysa hur den genomlysta 

fakulteten eller enheten arbetar med organisation av 

stöd samt kvalitetsarbete för utbildning. Under 

2018 presenterades rapporten för den genomförda 

fakultetsauditen som genomfördes på 

Lärarhögskolan 2017. Auditgruppen har lagt fram 

olika rekommendationer kopplade till 

granskningsområdena för Lärarhögskolan att 

beakta. Lärarhögskolan har presenterat en 

åtgärdsplan som utgår från en övergripande analys 

av rekommendationerna. 

Fakulteterna har under 2018 fortsatt arbetet med att 

genomföra externa kollegiala granskningar på sina 

utbildningsprogram. De externa kollegiala 

granskningarna ska ge programledningar underlag 

för fortsatt kvalitetsutveckling baserat på 

programexterna parters bedömningar. De program 

som under en treårsperiod genomgår UKÄ:s 

utbildningsutvärdering undantas den externa kolle-

giala granskningen. Under 2018 har 57 program vid 

Umeå universitet genomgått extern kollegial 

granskning eller UKÄ:s utbildningsutvärdering. 

Universitetet har under året utsett 68 lärare till 

meriterade och excellenta enligt universitetets 

pedagogiska meriteringsmodell. Det innebär att 

totalt 209 lärare har utsetts sedan modellen 

implementerades för fem år sedan. Excellenta lärare 

ingår exempelvis i nämnden för högskolepedagogisk 

meritering samt den universitetsövergripande 

auditgruppen som inom ramen för universitetets 

kvalitetssystem genomför årliga fakultetsaudits. 

Utbildning på forskarnivå  

Det finns ett av rektor fastställt kvalitetssystem för 

utbildning på forskarnivå. Under året har grunden 

lagts för en mer systematisk kvalitetssäkring av 

utbildning på forskarnivå genom det nya 

kvalitetssystem som beslutas av rektor under 2019. 

Det som är nytt för utbildning på forskarnivå är 

framför allt en tydlighet i aktiviteter i 

kvalitetssystemet och hur de relaterar till varandra. 

Det nya systemet består av nio aktiviteter där 

avgångsenkät för utbildning på forskarnivå ingår i 

aktiviteten studentundersökningar. För att 

kvalitetssäkra utbildningen på forskarnivå vid 

Umeå universitet utförs, sedan 2011, en 

avgångsenkät. Från och med 2018 är enkäten 

omarbetad och distribueras nu några veckor efter 

disputationen i stället för som tidigare några veckor 

före. Enkäten består av frågor och påståenden som 

rör doktorandernas sociala bakgrund, hur de 

uppfattar den vetenskapliga miljön och 

arbetsmiljön. I enkäten efterfrågas även vilka 

kunskaper som utbildningen gett samt en indikation 

om framtida sysselsättning. Analysen av svaren på 

den nya enkäten kommer att ske vartannat år, till 

skillnad mot tidigare då analysen genomförts 

årligen. Under året har en rapport sammanställts 

utifrån svaren från de som disputerade 2017. 
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Jämfört med tidigare år svarade en högre andel 

bland annat att introduktionen på institutionen 

fungerade väl, att de tagit till sig information om 

regler för utbildningen, att kursernas kvalitet varit 

hög och att uppföljningen av den individuella 

studieplanen fungerat tillfredsställande. 

Även en medarbetarundersökning har genomförts 

under året. Doktorandernas situation har 

analyserats särskilt och resultaten visar att 

doktorander generellt är mer nöjda än universitetets 

medarbetare totalt vad gäller områden som 

arbetsklimat, ledarskap och organisation.  

Forskning 

Forskningsinfrastruktur definieras som en facilitet 

(utrustning, installation, databas, kunskapssamling 

eller annan resurs) med tillhörande personell 

kompetens. Tillgång till nödvändig 

forskningsinfrastruktur 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 gemensamma principer för den interna 

hanteringen för att tydliggöra planering, 

prioritering och finansiering av forsknings-

infrastruktur. Detta bidrar till att förstärka och 

samordna universitetets strategiska planering av 

central och nationell forskningsinfrastruktur som är 

lokaliserad vid universitetet och att forskarnas mest 

angelägna behov kan prioriteras i en transparent 

process. För exempel på kollegial granskning av 

forskning se även avsnittet om Vetenskapens 

trovärdighet och god forskningssed. 

Administration 

I Universitetsförvaltningens målbild ingår att 

leverera resultat med rätt kvalitet och att driva 

ständiga förbättringar. En strategi för att nå detta är 

att kontinuerligt se över och vidareutveckla 

Universitetsförvaltningens organisation, samver-

kansformer och arbetsmetoder. Som ett led i detta, 

och i syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter, 

genomförs sedan hösten 2016 granskningar 

(audits), där varje förvaltningsenhet analyseras av 

en granskningsgrupp. 

Granskningsgruppens iakttagelser och förbättrings-

förslag sammanställs i en rapport, vilken 

presenteras för universitetsdirektören och 

förvaltningsledningen, 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 2018 har audits genomförts vid 

Enheten för externa relationer och International 

Office.  

Utöver detta bedrivs verksamhetsområdes- eller 

enhetsspecifika kvalitetsutvecklingsprojekt. Under 

2018 har till exempel översynen av universitetets 

HR-organisation fortsatt. Syftet är att tydliggöra 

ansvarsfördelning och roller och att utveckla ett 

ändamålsenligt och professionellt HR-stöd för att 

stödja och underlätta för prefekter och chefer. 

Under året har även rutiner för donationer 

utvecklats i syfte att det ska vara enkelt att donera 

medel till Umeå universitet. 

Övriga kvalitetshöjande projekt som pågått är 

införande av e-beställningar samt införande av 

systemstöd för arkivredovisning på institutionsnivå. 

Syftet med e-beställningar är att utveckla en effektiv 

beställnings- och inköpsprocess som underlättar för 

verksamheten att hitta upphandlade produkter och 

tjänster och som möjliggör för universitetet att 

uppfylla nya lag- och förordningskrav. Införandet av 

systemstöd för arkivredovisning på institutionsnivå 

syftar till att ge institutionerna stöd att säkerställa 

att allmänna handlingar hanteras på korrekt sätt. 

Inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd pågår 

sedan hösten 2017 ett pilotprojekt för att kartlägga 

och implementera ett processinriktat arbetssätt. 

Under året har grundläggande och för enheternas 

målgrupper viktiga processer beskrivits, kartlagts 

och implementerats. Med detta som utgångspunkt 

kommer arbetet med ständiga förbättringar att 

fortsätta utvecklas genom resultatanalyser av 

processerna. 

Högskolepedagogisk utbildning  

Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd 

(UPL) är en arbetsenhet vars uppdrag är att bidra till 

högskolepedagogisk 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 
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lyder under egen styrelse med representation från 

samtliga fakulteter, Lärarhögskolan samt studenter.  

Året har gått i hållbarhetens tecken och tillsammans 

med den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har 

det under året givits en fortbildningskurs för 

universitetslärare inom området Education for 

Sustainable Development. Kursen blev väl mottagen 

och målet är att kunna erbjuda den till lärare från 

hela lärosätet från 2019 och framåt. Året har även 

innehållit en fördjupad genomgång av de 

högskolepedagogiska baskurserna för att säkerställa 

att de korresponderar mot de nationella 

rekommendationer som Sveriges universitet- och 

högskoleförbund (SUHF) utfärdat för 

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 

vid svenska lärosäten. Alla baskurser och verkstäder 

på UPL erbjuds på både svenska och engelska för att 

även internationella lärare och forskare ska ha 

tillgång till denna typ av kompetensutveckling. En 

särskild satsning har gjorts för att stärka de 

pedagogiska inslagen på kurser som handlar om 

internationalisering, både på hemmaplan och som 

pedagogisk kompetens. Även värdegrund och 

samverkan har under 2018 fått större utrymme i de 

pedagogiska kurserna då de visat sig vara viktiga 

utgångpunkter för undervisande personal utöver 

pedagogiska och didaktiska färdigheter. 

Totalt har 341 individer (2017: 345, 2016: 365) 

deltagit i högskolepedagogiska kurser vid enheten 

under 2018, och därtill har cirka 500 personer 

deltagit i kortare aktiviteter så som verkstäder och 

seminarier. UPL upplever en högre efterfrågan på 

kurser som hålls på engelska än tidigare, det gäller 

även kursen för forskarhandledare. Med anledning 

av detta kommer enheten att under 2019 se över 

fördelningen av svenska och engelska kurser och 

justera vid behov så att högskolepedagogiska 

utbildningar blir tillgängliga för all undervisande 

personal vid Umeå universitet.  

Under året har UPL utlyst Pedagogiska 

utvecklingsmedel (PUNKTUM), vilka tilldelades 

fyra pedagogiska utvecklingsprojekt vid lärosätet. 

Utlysning, handläggning och projektledning 

handhas av UPL med en bedömargrupp som består 

av pedagogiskt utnämnda lärare från samtliga 

fakulteter. Följande högskolepedagogiska 

utvecklingsprojekt kommer att genomföras 2019–

2021: Lärande lärare i öppna miljöer: Utveckling 

och implementering av en ny modell för hållbar 

humanistisk pedagogisk utveckling (Institutionen 

för idé och samhällsstudier), IT-baserat case i 

undervisning och digital examination (Pedagogiska 

institutionen), Att utbilda för komplexitet och 

hållbart lärande: Utveckling av ett nytt 

kandidatprogram i industridesign (Design-

högskolan), Interactive digital examination som 

stöd för Mastery Learning (Institutionen för 

datavetenskap). 

UPL ansvarar för att leda utbildning och utveckling 

av de universitetsgemensamma digitala system för 

lärande som Umeå universitet erbjuder sina 

anställda och studenter. Här ingår även support och 

lärarstöd i de gemensamma utbildningssystemen, 

såsom lärplattformar, videotjänst, e-mötestjänst 

samt tjänst för fusk- och plagiatkontroll. I en 

gemensam förvaltningsorganisation (PM3) 

ansvarar UPL tillsammans med IT-enheten för att 

dessa system håller hög kvalitet och är 

verksamhetsanpassade.  

Intern styrning och kontroll 
Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 

Intern styrning och kontroll är den process som 

syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 

fullgör de krav som framgår av 

myndighetsförordningen. I december 2017 

fastställde universitetsstyrelsen systembeskrivning 

för arbetet med intern styrning och kontroll 2018. 

Systembeskrivningen anger universitetets 

ansvarsförhållanden samt processer för arbetet med 

intern styrning och kontroll.  

Universitetsstyrelsen beslutade i december 2017 att 

fastställa riskanalys för 2018. Riskanalysen 

innehåller de risker som negativt kan påverka 

universitetets möjligheter att fullgöra sina uppgifter 

och nå verksamhetens mål. Därtill anger 

riskanalysen de förebyggande åtgärder som vidtas 

för att hantera respektive risk. Uppföljningen av 

2018 års förebyggande åtgärder har tidigarelagts 

och uppföljningsrapporten fastställdes av 

universitetsstyrelsen i december 2018.  

Internrevisionen har under 2018 granskat 

universitetets arbete med intern styrning och 

kontroll samt gett förslag till förbättringar. Under 

hösten 2018 har dessa förbättringar implementeras. 

Bland annat har effekter av vidtagna åtgärder för 

respektive risk bedömts vid uppföljning, 

samordning har genomförts med andra riskanalyser 

som tas fram på universitetsgemensam nivå, och 

bedömning av riskutveckling jämfört med tidigare 

år har lagts till i riskanalys 2019.   
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Checklistan för intern styrning och kontroll innehöll 

2018 totalt elva prioriterade områden kopplade till 

riskanalysen. Fakultet eller motsvarande samt 

institutioner och enheter gör en självvärdering 

utifrån frågeställningarna i checklistan inklusive 

eventuella åtgärder. Svaren i checklistan följs upp i 

dialog mellan universitetsledning och fakultetsled-

ning eller motsvarande.  

Under 2018 har riskparametrarna representation 

och resor tagits fram och följts upp på samtliga 

institutioner och enheter. Från och med 2017 

initierades på alla arbetsplatser ett arbete med 

värdegrund utifrån universitetsledningens 

anvisningar och år 2018 har ett universitets-

gemensamt projekt om värdegrund bedrivits.  

Utifrån det arbete och den rapportering som 

genomförts inom intern styrning och kontroll vid 

Umeå universitet 2018 är den sammanfattande 

bedömningen att den interna styrningen och 

kontrollen inom universitetet är betryggande.  

Internationalisering 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 5 § 

Universitetsstyrelsen fattade år 2012 beslut om 

Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Av 

visionsdokumentet framgår att styrelsen lägger stor 

vikt vid internationalisering. Särskilt betonas att 

samtliga utbildningsprogram ska ha en stark 

internationell dimension samt att forskningen ska 

ha en stark internationell genomslagskraft.  

Internationaliseringsstrategi i universitetets 

kvalitetssystem för utbildning 

Internationalisering är på ett tydligt sätt integrerat 

med lärosätets föreslagna kvalitetssystem för 

utbildning genom att det skrivs fram som ett av sex 

centrala perspektiv som präglar hög kvalitet på 

utbildning och utbildningens förutsättningar.  

Ett av universitetets delmål är att studenter på 

samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin 

utbildning. En sammanställning har tagits fram 

över hur samtliga program vid universitetet 

presenterar hur de jobbar med detta delmål i sina 

utbildningsplaner. Det är stora variationer mellan 

programmens internationella arbete, men det som 

nämns är framför allt att man har både in- och 

utresande studenter, kurser och VFU på engelska 

samt att det finns en internationell ”miljö” inom 

ramen för programmet. 

Mobilitet och den internationella 
dimensionen  

Umeå universitet erbjuder möjligheter till personal- 

och studentutbyte genom de avtal och program som 

universitetet har med andra lärosäten och 

samarbetsparter. Dessa avtal och samarbeten bidrar 

till att stärka den internationella dimensionen i 

lärosätets utbildningar. Två av universitetets lärare 

deltog under hösten i STINTs stipendieprogram 

Teaching Sabbatical.  

Att öka reciprociteten, det vill säga balansen mellan 

in- och utresande utbytesstudenter, är fortfarande 

en stor utmaning. Nordamerikaprojektet (inklusive 

The 72 hour exchange) och Global Village är 

exempel på projekt som bedrivits under 2018 och 

som syftat till att öka studentmobiliteten på främst 

universitetsövergripande nivå. Inom Nordamerika-

projektet kunde Umeå universitet bjuda in 

representanter från tre partneruniversitet (Wright 

State University i USA, University of Manitoba och 

York University i Kanada) för att fördjupa 

kontakterna och för att tillsammans jobba med 

lösningar på reciprocitetsproblematiken. Även 2018 

genomförde lärosätet The 72 hour exchange där vi 

denna gång bjöd in två studenter från University of 

Mississippi så att de under 72 timmar 

dokumenterade sin resa och sina upplevelser via 

sociala medier för att på så sätt sprida information 

om möjligheterna till utbyte. Under året tecknades 

ett nytt utbytesavtal med Korea University i 

Sydkorea. 

 

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. 

Bland annat genom att erbjuda ett bra kursutbud 

vad gäller kurser på engelska kan studenter från 

många olika länder studera vid lärosätet. 

Universitetet har haft en stadig ökning av antalet 

engelskspråkiga program de senaste åren och så 

även under 2018 då fem nya engelskspråkiga 

program startades.  
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Tabell 45: Antal engelskspråkiga anmälningsalternativ (kurser 

och program) 2014–2018.  

Engelskspråkiga 

anmälnings-

alternativ 

2014 2015 2016 2017 2018 

Enstaka kurser 588 578 563 573 554 

Program på 

grundnivå 
2 2 2 2 3 

Program på 

avancerad nivå 
29 30 32 35 39 

Totalt 619 610 597 610 596 

 

I följande diagram presenteras förändringen 

avseende in- och utresande studenter inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå sedan 

år 2014. Noterbar är minskningen år 2018 av 

inresande utbytesstudenter (–82 studenter). 

Däremot ökade antal utresande utbytesstudenter 

(+39 studenter) år 2018. År 2018 hade Umeå 

universitet totalt 328 utresande respektive 820 

inresande utbytesstudenter. Under året har fokus 

varit på kvalitet i stället för kvantitet vad gäller 

internationella samarbeten. 
 

Diagram 10: Antal in- och utresande utbytesstudenter år 2014–

2018 

 

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 lärosätet som 

trea i hela undersökningen och som tvåa i Europa.  

Det förs ingen statistik över forskarmobilitet, men 

inget tyder på att omfattningen av in- och utresande 

forskare vid Umeå universitetet skiljer sig från 

andra större universitet i Sverige. Det är mycket 

vanligt med individuella forskningsutbyten liksom 

utbyten mellan olika forskargrupper på 

internationell nivå, utan samordning eller 

finansiering från universitetsgemensam nivå. Ett 

flertal fakulteter medfinansierar dock 

internationella vistelser för doktorander. 

Universitet har flera forskningscentrum som har en 

hög grad av internationalisering med många 

internationella anställda och samarbetspartners. 

Umeå Plant Science Center (UPSC), Molecular 

Infection Medicine Sweden (MIMS) och Wallenberg 

centrum för molekylärmedicin vid Umeå universitet 

(WCMM) är några bra exempel på internationella 

forskningsmiljöer på universitetet som har haft stort 

genomslag.   

Umeå universitet deltar i tre stora bilaterala 

samarbetsprojekt finansierade av STINT. I maj 2018 

deltog en delegation från universitetet i 

forskningskonferensen South Africa – Sweden 

Research & Innovation Week i Pretoria. Detta 

projekt pågår till 2020 och syftar till att stärka 

banden mellan Sydafrika och Sverige inom 

områdena utbildning, forskning och innovation. I 

oktober deltog en delegation från universitetet i en 

konferens i Tokyo för att diskutera samtida 

forskningsfrågor inom åldrande, material-

vetenskap, innovation och hållbarhet. Konferensen 

anordnades inom ramen för det STINT-finansierade 

projektet MIRAI – ett projekt med syfte att stärka 

det akademiska samarbetet inom utbildning, 

forskning och innovation mellan sju svenska och 

åtta japanska universitet. I projektet Training and 

Research Academic Center (TRAC) Sweden-

Vietnam deltar fem svenska universitet och tre 

vietnamesiska universitet/sjukhus. Lärosätet är 

också medlem i två nordiska satsningar som ger 

möjlighet till forskningsutbyte – Nordic Center 

Fudan University i Kina och Nordic Centre in India. 

Studentinflytande 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 4 a § 

Studentinflytande är centralt för att tillvarata 

studentperspektivet i utvecklingen av verksamheten 

vid Umeå universitet. 

Universitetsstyrelsen beslutade i februari 2016 att 

Umeå Medicinska Studentkår, Umeå naturvetar- 

och teknologkår samt Umeå studentkår företräder 

studenterna vid Umeå universitet. Dessa 

studentkårer utser därmed studentrepresentanter 

till organ vid universitetet där studenterna ska vara 

representerade. Beslutet gäller till och med 

halvårsskiftet 2019. Universitetsstyrelsen beslutade 

därför i december 2018 om ansökningsförfarande 

för kommande treårsperiod med ställning som 

studentkår vid universitetet. Beslutet anger också 

former för uppföljning av studentkårernas 

verksamhet och hur den ekonomiska ersättningen 

ska beräknas. 



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018                                                                                     57 

Med start från och med höstterminen 2018 

initierade universitetsledningen ett introduktions-

program för tillträdande studentrepresentanter. 

Programmet har till syfte att introducera 

representanterna i aktuella frågor och universitetets 

organisation samt etablera en god dialog och ett bra 

samarbete.  

Universitetet stödjer ekonomiskt studentkårernas 

arbete med studentinflytande och studiesocial 

verksamhet. Stödet till studentkårerna på 

universitetsgemensam nivå har uppgått till totalt 

4 miljoner kronor under 2018 (2017: 3,9 mnkr). 

Beloppet inkluderar 1,9 miljoner kronor i särskilt 

statsbidrag som universitetet erhållit från 

Kammarkollegiet. Utöver det universitets-

gemensamma stödet tillkommer stöd genom avtal 

med respektive fakultet och Lärarhögskolan. 

Under året har en uppföljning genomförts av 

studentkårernas verksamhet under verksamhets-

året juli 2016–juni 2017. Uppföljningen visade att 

samtliga studentkårer uppfyller högskolelagens 

krav samt i allt väsentligt lever upp till åtagandena 

enligt avtalen med universitetet. Uppföljningen 

visade också, att i genomsnitt 34 procent av 

studenterna vid universitetet var medlemmar i en 

studentkår under verksamhetsåret. 

Under 2018 har också en översyn genomförts av 

universitetets regler för studentinflytande. Reglerna 

anger den lokala tillämpningen av bestämmelser om 

studentinflytande som anges genom lag och 

förordning. Utgångspunkten i revideringsarbetet är 

delvis de synpunkter som framkom i samband med 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av 

universitetets kvalitetssäkringsarbete under 2017.  

En central del i universitetets arbete med 

studentinflytande är de universitetsgemensamma 

studentenkäterna. Vartannat år genomförs 

Nybörjarenkäten och vartannat år genomförs 

Studiebarometern. Nybörjarenkäten omfattar 

samtliga studenter som påbörjat en campusförlagd 

utbildning på grundnivå, och det huvudsakliga 

syftet med enkäten är att få information och 

kunskap om varför studenterna valt den utbildning 

de påbörjat. Under året sammanställdes svaren från 

2017 års nybörjarenkät. Noterbart är att oron för 

boendesituationen har minskat något 2017 jämfört 

med 2015, även om andelen som oroar sig för 

bostadssituationen ligger kvar på en hög nivå. 

Höstterminen 2018 genomfördes också Studiebaro-

metern. Enkäten riktas till programstudenter på 

grundnivå som läser på campus, företrädesvis 

termin fem. Barometern syftar till att inhämta 

information om utbildningserfarenheter från 

studenter ungefär halvvägs in i utbildningsprogram. 

Arbete pågår med att sammanställa en rapport 

utifrån svaren från 2018 års studiebarometer. 

Utöver ovanstående enkäter, som omfattar 

studenter på grundnivå, genomförs också en 

avgångsenkät riktad till studenter på forskarnivå 

inför att de disputerar.  

En viktig del i arbetet med att tillvarata 

studenternas synpunkter och perspektiv är den 

studentkårsskrivelse som studentkårerna författar 

gemensamt vart tredje år. Skrivelsen ingår som en 

komponent i Umeå universitets kvalitetssystem för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå och har 

som syfte att ta upp återkommande 

universitetsövergripande problem som studenter 

vänder sig till studentkårerna för att få hjälp med, 

samt andra frågor som studentkårerna anser är 

angelägna att synliggöra. Den senaste 

studentkårsskrivelsen inkom till universitetet i juni 

2016. Under året har arbetet fortsatt utifrån 

prioriterade områden enligt universitetsstyrelsens 

beslut. De prioriterade områdena omfattar 

bemötande, kursutvärderingar, kursplaner, 

kursbeskrivningar, verksamhetsförlagd utbildning, 

internationalisering, nät- och distansutbildningar, 

arbetsmiljö samt arbetsmarknadskoppling i 

utbildningen på 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 

universitetsorganisationen eller externa 

organisationer. 
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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 

studenter. Jämställdhet och likabehandling är 

därför centrala begrepp. 

Jämställdhet 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap 5 §  

Könsfördelning på grundnivå och avancerad 

nivå 

Diagram 11: Antal studerande på grundnivå och avancerad 

fördelade per kön 2014–2018. 

 

I diagrammet ovan redovisas alla individer som 

under perioden 2014−2018 varit registrerade på 

kurser inom utbildningsprogram eller fristående 

kurser vid Umeå universitet. 

Könsfördelningen bland de registrerade på 

grundnivå och avancerad nivå har i stort sett varit 

oförändrad sedan 2014. Andelen kvinnor är högre 

än andelen män inom samtliga fakulteter, 

undantaget teknisk-naturvetenskaplig fakultet där 

4 145 av de studerande är män, 57 procent, precis 

som föregående år. 

Könsfördelning på utbildning på forskarnivå 
 

Diagram 12: Antal nyantagna forskarstuderande fördelade per 

kön 2014–2018. 

 

Det råder en jämn könsfördelning inom det totala 

antalet nyantagna forskarstuderande under 2018, 

56 procent kvinnor, 44 procent män. Detta är en 

trend som hållit i sig sedan 2014. 

Ser man till statistik per fakultet råder en jämn 

könsfördelning inom spannet 40–60 inom den 

medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulte-

ten medan det på både den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga fakulteten finns en över-

representation av kvinnor, 68 respektive 63 procent. 

Diagram 13: Antal aktiva forskarstuderande fördelade per kön 
2014─2018. 

 

Inom det totala antalet aktiva forskarstuderande 

råder det som tidigare år en jämn könsfördelning 

inom spannet 40–60. Statistik per fakultet visar att 

det även råder en jämn könsfördelning inom 

spannet 40–60 för den medicinska och 

samhällsvetenskapliga fakulteten, medan det på den 

humanistiska fakulteten finns en över-

representation av kvinnor, 61 procent, vilket 

kvarstår från föregående år. Vid den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten finns i stället en 

överrepresentation av män, 62 procent, vilken hade 

en jämn könsfördelning 2017. 
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Anställda fördelade på kön och anställning 
 

Diagram 14: Könsfördelning per befattningskategori 2018. Vid befattningen postdoktor avses de som är anställda vid Umeå universi-

tet. 

 

Antalet anställda vid Umeå universitet är totalt 

4 063 personer, 2 166 kvinnor och 1 897 män. 

Fördelningen mellan kvinnor och män är 53 procent 

respektive 47 procent. För de flesta befattningskate-

gorier råder en relativt jämn könsfördelning inom 

spannet 40–60 procent. Men även vid Umeå 

universitet ser vi att traditionella könsmönster 

framträder tydligt inom vissa befattningskategorier. 

Män är överrepresenterade inom kategorin 

professor med 68 procent. Kvinnor är överrepresen-

terade inom kategorierna administrativ personal 

med 78 procent och bibliotekspersonal med 68 

procent. Under 2018 har en befattningsändring 

genomförts för större delen av de anställda 

lokalvårdarna. Numera benämns de som 

servicemedarbetare och inryms i kategorin teknisk 

personal. 

Utvecklingen av antalet lärare 

Den totala adjunktsgruppen har likt 2017 minskat i 

antal och uppgår år 2018 till 266 anställda. Det är en 

högre andel kvinnor som innehar anställning som 

adjunkt, 57 procent, jämfört med andelen män som 

är 43 procent.  

Antalet lektorer har under de senaste fem åren ökat 

från 799 personer till 833 personer. Det totala 

antalet kvinnliga lektorer har ökat med två personer 

jämfört med 2017 medan det totala antalet manliga 

lektorer har minskat med tre personer sedan 2017. 

År 2018 kvarstår en relativt jämn könsfördelning 

inom spannet 40–60 procent.  

För befattningskategorin annan forskande och 

undervisande personal ser vi en avvikande trend där 

antalet anställda 2018 ökat efter att ha minskat 

under perioden 2013–2017. 2018 innehade 401 

anställda befattningen jämfört med 366 år 2013. 

Könsfördelningen inom denna grupp under 2018 är 

relativt jämn, 57 procent kvinnor och 43 procent 

män.  

Befattningen forskare har under de senaste fem åren 

minskat från 108 personer till 106. År 2018 har 

antalet forskare minskat från 112 personer år 2017 

till 106 år 2018. Även andelen kvinnor har minskat 

från 49 procent 2017 till 40 procent 2018. En 

anledning till att antalet forskare minskat kan bero 

på att befattningen förändrats i anställnings-

ordningen. 
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Könsfördelningen inom befattningskategorin 

forkarassistenter har under de senaste fem åren 

varit relativt jämn. År 2018 hade 50 procent kvinnor 

och 50 procent män befattningen forskarassistent. 

Rekryteringsmål för professorer 
Regleringsbrev 2018 

I regleringsbrevet för 2018 har regeringen fastställt 

att universitetet under perioden 2017–2019 ska ha 

som mål att minst 52 procent av de professorer som 

anställs ska vara kvinnor. I målet inkluderas 

befordrade professorer och gästprofessorer, men 

inte adjungerade professorer. 

Diagram 15: Antal professorer fördelade per kön 2014─2018. 

Under 2017 anställdes 16 professorer varav 6 

kvinnor, vilket utgör 38 procent. Totalt anställdes 7 

professorer under 2018, därutav 4 kvinnor, vilket 

utgör 57 procent. Detta innebär att 43 procent av de 

professorer som anställts under perioden 2017–

2018 är kvinnor. 

Jämställdhetsintegrering 
Regleringsbrev 2018 

Under 2016 fastställde rektor en handlingsplan för 

perioden 2016–2019 för hur lärosätet ska utveckla 

arbetet med jämställdhetsintegrering för att kunna 

nå de jämställdhetspolitiska målen. (prop. 

2008/09:1, bet. 2008/09: AU1, rskr. 2008/09:115). 

Planen anger de utvecklingsbehov som finns inom 

områdena akademisk karriär och anställnings-

villkor, studieval och genomströmning samt 

processer för styrning och uppföljning. Under 2018 

har samtliga fakulteter vid dialog med 

universitetsledningen rapporterat hur arbetet 

fortskridit. Under år 2018 har en rad aktiviteter 

genomförts inom ramen för handlingsplanen. Bland 

annat har seminarier och utbildningar anordnats, 

organisation för jämställdhetsintegrering och lika 

villkor har stärkts, en enkätstudie har genomförts, 

avhoppsanalyser med fokus på könsskillnader har 

genomförts och åtgärder för jämn nominering till 

nämnder och kommittéer har vidtagits.  

Rektor beslutade i december 2018 att nya och 

reviderade universitetsgemensamma styrdokument 

ska innehålla en analys av konsekvenserna av 

dokumentets innehåll ur ett jämställdhets-

perspektiv.  

Även den interna tilldelningsmekanismen för högre 

lärarbefattningar har setts över i syfte att säkerställa 

att de resursfördelningsmodeller som används 

motverkar ojämställdhet. Här har särskild 

uppmärksamhet riktats mot att traditionella 

meriteringsmått, som antalet publiceringar och 

omfattningen av extern forskningsfinansiering, inte 

fullt ut ger en rättvis bild av hur individen har 

lyckats i sin forskningsmeritering. Faktorer som 

föräldraledighet, graviditet, ansvar i undervisning 

och administration har bland annat omnämnts som 

faktorer som behöver beaktas för att motverka 

ojämställdhet i resursfördelningen. 

Universitetet har genomfört en analys för samtliga 

lärarkategorier om hur arbetstiden för kvinnor 

respektive män fördelar sig mellan olika 

verksamheter åren 2016–2018. Analysen visar 

bland annat att för grupperna professorer respektive 

lektorer fördelar sig arbetstiden tämligen likartat, 

men att det finns vissa skillnader. För professorer 

bokförs en högre andel av kvinnors arbetstid inom 

anslagsfinansierad forskning och en lägre andel 

inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå. För gruppen lektorer bokförs en 

högre andel av kvinnors arbetstid inom 

bidragsforskning och en något lägre andel inom 

anslagsfinansierad forskning respektive utbildning. 

Universitetet kommer att år 2019 fortsätta analysen 

av hur forskningsmedel fördelas till kvinnor 

respektive män.  

Likabehandling 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Det strategiska rådet för lika villkor som 

upprättades 2017 har fortsatt sitt arbete med 

fakultetsövergripande strategiskt stöd för rektor och 

universitetsledning avseende frågor inom området 

jämställdhet och likabehandling, ur såväl 

perspektiven arbetsgivare som utbildnings-

anordnare. 

Utöver strategiska rådet för lika villkor finns det på 

fakultetsnivå en handläggare på vardera fakultet 
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med 25 procent av sin arbetstid avsatt för arbetet 

med lika villkor. Detta gäller även universitets-

förvaltningen. På institutionsnivå finns även 

företrädare med 30 timmar per termin till sitt 

förfogande. En handledning för tydliggörande av 

dess uppdrag finns publicerat på lärosätets 

hemsida. 

Under 2018 har arbetet med likabehandling fortsatt 

under samlingsnamnet lika villkor. Det 

förebyggande och främjande arbetet för att 

motverka diskriminering som i diskriminerings-

lagen benämns  Aktiva åtgärder uppnås därmed 

genom ett systematiskt arbete där verksamheten 

löpande dokumenterar arbetet enligt fyra steg 

(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp).  

Under 2018 har arbetet med aktiva åtgärder 

utvecklats. Styrdokument har reviderats men även 

nya håller på att utarbetas, däribland policy för 

arbetsmiljö och lika villkor samt mallar för 

riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö 

och lika villkor. I och med detta har lika villkor 

inkluderats i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

I arbetet med aktiva åtgärder har även ett 

lönekriterium för chefer tagits fram. Lönekriteriet 

återfinns i Umeå universitets lönepolicy. Vidare har 

frågor utvecklats i både medarbetarenkäten samt 

studiebarometern. I och med detta har universitetet 

fått ett bättre verktyg när det gäller att undersöka 

risker och hinder gällande diskriminering, 

trakasserier och kränkande särbehandling. 

I arbetet med att synliggöra handläggnings-

ordningen gällande diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling finns nu en broschyr för 

både studenter och medarbetare. Syftet med 

broschyrerna är att göra informationen 

lättillgänglig. 

Totalt har det under 2018 inkommit tolv 

anmälningar om diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling, vilket är en ökning 

jämfört med 2017 då sex ärenden inkom. Fyra 

anmälningar berör kränkande särbehandling, där 

det vid två av ärendena handlat om en anställd som 

anmält en annan anställd. I det tredje ärendet har en 

student anmält en anställd. Sex anmälningar om 

diskriminering har inkommit där det i fyra av fallen 

handlar om att en student anmält en anställd. De två 

andra fallen berör privatpersoner som anmält Umeå 

universitet. För trakasserier har det inkommit två 

anmälningar där det vid ett tillfälle är en 

privatperson. I det andra ärendet är det 

universitetet som anmält en anställd. Samtliga 

ärenden är avslutade förutom det sistnämnda 

ärendet som berör sexuella trakasserier. 

Arbetet med att öka kompetensen i frågor som rör 

jämställdhet och likabehandling har fortsatt under 

2018. Samordnare på central nivå har under våren 

2018 arrangerat tre nätverksträffar för 

företrädarnätverket. Samtliga träffar har haft 

jämställdhetsintegrering som tema där 

problemformuleringar tagits fram för att sedan 

finna strategier för förändring.  

Umeå universitet har köpt in ett verktyg från 

Chalmers som används vid utbildningar och 

seminarier i syfte att ersätta härskartekniker med 

bekräftelsetekniker. Detta för att möjliggöra ökad 

öppenhet, tillit, glädje och kreativitet på 

arbetsplatsen. Samordnare och handläggare har 

genomgått utbildning för att därefter vidareutbilda 

chefer och företrädare inom organisationen.   

Samordnare och handläggare har även gått en 

utbildning i aktiva åtgärder. Detta för att få konkreta 

verktyg i hur arbetet ska bedrivas vidare. 

Kompetensförsörjning 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag 

Bakgrundsfakta – personalstatistik  

Det totala antalet anställda var i oktober 2018 

4 063 personer. Antalet årsarbetare baserat på hela 

verksamhetsåret var 3 487. Antalet årsarbetare 

2018 har därmed minskat med 1,6 procent i 

jämförelse med föregående år.  

Av samtliga anställda var 53 procent kvinnor och 

47 procent män. 72 procent av alla anställda har en 

tillsvidareanställning och 28 procent har en 

tidsbegränsad anställning. 

Kategorin lärare och forskare utgör 52 procent av 

alla anställda, teknisk och administrativ personal 

36 procent och forskarstuderande 12 procent. 

Antalet anställda lärare och forskare har ökat med 

en procent sedan 2017 medan de två övriga 

kategorierna i stort sett är oförändrade.  
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Diagram 16: Personal som uppnår 65 år under 2019–2028. 

Av de personalgrupper som står inför stora 

pensionsavgångar och där det därmed finns ett 

fortsatt stort rekryteringsbehov, återfinns främst 

gruppen professorer. 65 procent av alla professorer 

är 55 år eller äldre, varav 5 procent (18 personer) är 

över 70 år. Motsvarande siffra för 2017 var 64 

procent över 55 år och 5 procent över 70 år. 

Antalet professorer som ligger i åldersspannet 60–

64 år, och därmed uppnår 65 år inom den närmaste 

femårsperioden, utgörs av 22 procent (77 personer). 

Under 2017 var motsvarande siffra 16 procent.  

Bland lektorer ser vi en jämnare åldersindelning. 

Kategorin lektorer som inom en femårsperiod 

uppnår 65 år är 11 procent av samtliga lektorer. För 

2017 var motsvarande siffra 12 procent. Lektorer 

som är 65 år eller äldre utgörs av 41 personer (5 

procent) vilket är samma som 2017. Lektorer i 

åldersspannet 40–54 år utgörs av 57 procent av alla 

lektorer.  

För kategorin teknisk och administrativ personal är 

pensionsavgångarna inte alls i samma omfattning 

inom den närmaste femårsperioden som för 

lärarkategorin. 

Uppföljning av mål 

Delmål 1.1.1. Universitetet erbjuder internationellt 

konkurrenskraftiga anställningar och tydliga 

karriärvägar där de anställdas kompetens 

tillvaratas och kontinuerligt stärks. 

Uppföljningskriterie: Antalet internationellt 

sökande till lektors- respektive professorstjänster 

ska öka. 

(Definitionen av internationellt sökande i detta 

sammanhang är personer som vid sökande tillfället 

har postadress utanför Sverige.)  

Tabell 46: Antalet internationellt sökande till professors- och 

universitetslektorstjänster 2018. 

 2018 

Professorsbefattning  

Utlysningar 16 

Totalt antal sökande 81 

Varav kvinnor 30 

män 51 

Varav internationellt sökande 49 

Varav kvinnor 10 

män 39 

Lektorsbefattning  

Utlysningar 79 

Totalt antal sökande 458 

Varav kvinnor 198 

män 260 

Varav internationellt sökande 112 

Varav kvinnor 28 

män 84 

 

År 2018 var 60 procent av samtliga sökande till 

professorsbefattningar internationellt sökande, 

vilket kan jämföras med 2017 då andelen var 

55 procent (2016: 47 procent). För 

lektorsbefattningar var andelen internationellt 

sökande 24 procent 2018, medan den 2017 var 

9 procent (2016: 30 procent). 

Uppföljningskriterie: Antalet anställda lärare som 

upplever att universitetets karriärvägar är tydliga 

ska öka. 

I medarbetarundersökningen från våren 2018 fick 

samtliga medarbetare besvara följande frågeställ-

ning: ”Jag har goda möjligheter till lärande och 

utveckling i mitt arbete.” 78 procent av lärarna 

angav att så är fallet. Utfallet föranleder att vi gör 

bedömningen att karriärvägarna är till stora delar 

kända. Då denna fråga inte var med i 

medarbetarundersökningen 2014 finns inget 

jämförandematerial. 

Uppföljningskriterie: Antalet anställda lärare som 

upplever att deras kompetens tillvaratas och 

kontinuerligt stärks ska öka.  

Vid medarbetarundersökningen våren 2018 

framkom att 68 procent av de svarande lärarna 

upplevde att chefen skapar förutsättningar för 

lärande och utveckling i arbetet.  
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På påståendet att ”Mitt utvecklingssamtal gav mig 

och min chef en gemensam bild av mitt fortsatta 

arbete och utveckling” svarade 75 procent av lärarna 

att så är fallet. Vid föregående medarbetar-

undersökning 2014, var siffran 73 procent.  

Delmål 3.3. Universitetet har en attraktiv 

utbildning på forskarnivå. 

Uppföljningskriterie: Antal sökande per 

doktorandanställning ska öka. 

Tabell 47: Totalt antal sökande till lediga doktorandanställningar 

2016−2018. Från 2017 blev det tvingande att ange könstillhörig-

het i rekryteringssystemet. 

 2016 2017 2018 

Lediga befattningar 72 66 159 

Totalt antal sökande 1 001 1 470 2 742 

Varav kvinnor 232 442 1 042 

män 454 1 009 1 673 

annan könstillhörighet 315 19 27 

 

Under 2018 har antalet lediga doktorand-

befattningar avsevärt ökat i förhållande till tidigare 

år.  

Det totala antalet sökande har nästan fördubblats 

mellan 2017 och 2018. Det genomsnittliga antalet 

sökande per befattning har dock minskat något 

mellan 2017 och 2018. År 2018 var det 17,2 sökande 

per befattning, 2017 var det 22,3 sökande per 

befattning och 2016 var motsvarande siffra 13,9 

sökande per befattning. 

Delmål 4.3. Universitetet har ett ledar- och 

chefskap som främjar och driver utveckling. 

Uppföljningskriterier: Medarbetares upplevelse av 

att ledar- och chefskap främjar och driver utveckling 

ska öka, och chefers upplevelser av att de har 

möjligheter att främja och driva utveckling ska öka.  

I tabellen nedan redovisas hur medarbetare 

upplever att chefer och ledare driver utveckling 

(NMI-värden i procent) samt hur chefer upplever 

förutsättningarna för att driva utvecklingsarbete. 

Siffrorna redovisas uppdelat på kön och för 

respektive år. 

 

Tabell 48: Utdrag ur Umeå universitets medarbetarundersökning 2018, genomförd av Quicksearch.  

 Medarbetare 
 

 Chefer 
  n=3 329 n=3 385  n=saknas n=288 

 NMI 2014 NMI 2018  NMI 2014 NMI 2018 

Umeå universitet 67 % 73 % Umeå universitet 64 % 66 % 

Kvinnor (andel 54 %) 67 % 73 % Kvinnor (andel 40 %) 64 % 64 % 

Män (andel 45 %) 67 % 73 % Män (andel 60 %) 65 % 68 % 

Annat (andel 1 %) 63 % 59 % ─ ─ ─ 

Skala: 70–100% = På rätt väg, 60–69% = Förbättringspotential, 0–59 % = Agera 

 

Sammantaget för hela lärosätet upplever 

medarbetare en ökning mellan åren 2014 och 2018 

avseende i vilken omfattning chefer och ledare 

driver utveckling. Cheferna upplever å andra sidan 

att ingen förändring av förutsättningar har skett och 

att det föreligger en förbättringspotential i detta 

avseende. Inga skillnader mellan män och kvinnor 

föreligger, varken i gruppen medarbetare eller i 

chefsgruppen. 

Uppföljningen visar genomgående en ökning på 

samtliga fakulteter avseende medarbetarnas 

upplevelser av ett förändringsinriktat ledar- och 

chefskap. För Universitetsbiblioteket och 

Universitetsförvaltningen har förändringen varit 

nedåtgående. Chefer inom Samhällsvetenskapliga 

fakulteten och Universitetsbiblioteket gör 

bedömningen att förutsättningarna för att driva 

förändringsarbete är relativt goda och att de är på 

rätt väg. Chefer inom Universitetsförvaltningen 

ligger lägre och bedömer att det behövs bättre 

förutsättningar för att driva förändringsarbete. Vid 

den humanistiska, medicinska och teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten uppger chefer och 

medarbetare att det finns ett behov av fortsatt 

förbättring. 

Vid Umeå universitet genomförs årligen ett ettårigt 

UCL-program (Umeå universitets chefs- och 

ledarutvecklingsprogram). Utbildningen är obliga-

torisk för alla nya chefer och ledare vid lärosätet. 

Varje kursdeltagare arbetar i programmet med ett 

eget valt förändringsprojekt som berör den egna 

enheten. Förutom utbildning arbetar Umeå 

universitet strukturerat och målinriktat med 

ledarstöd och ledarutveckling utifrån Umeå 

universitets chefs- och ledarskapspolicy samt med 

prefektkontrakt som upprättas vid ingåendet av ett 

prefektuppdrag. 
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Ett annat universitetsövergripande ledningsstöd är 

ReaL-programmet, en strategisk satsning som syftar 

till att vara kompetensstöd för dagens och 

morgondagens forskningsledare. ReaL-programmet 

följer en Tenure Track-modell och har i interna 

utvärderingar av deltagarna bedömts ge stort stöd 

för rollen som forskningsledare. Bedömning av 

vidtagna åtgärder som sammantaget bidrar till att 

fullgöra uppgifter utifrån universitetets 

instruktioner. 

Universitetsstyrelsen har under år 2018 beslutat att 

fastställa reviderad anställningsordning för lärare 

vid Umeå universitet.  

I universitetets visionsdokument Umeå universitet 

2020 – Vision och mål har kompetensförsörjnings-

frågorna stort utrymme.   

Nedan följer ett exempel på hur aktiviteter och 

måluppfyllelse inom kompetensförsörjning bidragit 

till att Umeå universitet når sina mål.  

 Aktiviteterna för att öka andelen lärare med 

hög vetenskaplig kompetens gör att 

forskningsanknytningen i utbildningen ökar. 

Aktiviteterna är viktiga för att behålla och 

fördjupa utbildningens kvalitet. Andelen 

disputerade lärare ökar varje år mellan 2014 

och 2018.  

Sjukfrånvaro 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag 

 

Umeå universitet arbetar systematiskt och 

långsiktigt för att skapa goda fysiska och 

psykosociala arbetsmiljöförhållanden i syfte att 

uppnå god hälsa, trivsel och goda prestationer. 

Utöver ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö 

utgörs grunden för detta arbete av ett brett och 

lättillgängligt utbud av företagshälsovårdstjänster. 

Universitetet beslutade i september 2018 att 

erbjuda möjligheter till ett friskvårdsbidrag i stället 

för ett subventionerat motionskort. Syftet är att ge 

fler medarbetare ökade valmöjligheter till 

individuellt anpassade friskvårdsaktiviteter. 

Erbjudandet om att nyttja en friskvårdstimme per 

vecka på betald arbetstid, om verksamheten så 

medger, ligger fast. 

Målsättningen beträffande sjukfrånvaron för 2018 

har varit att verka för en bibehållen låg nivå genom 

bland annat tidiga rehabiliterande insatser från 

personalansvariga chefer samt ändamålsenliga 

insatser från universitetets företagshälsovård.  

Den totala sjukfrånvaron för 2018 blev 2,9 procent, 

något lägre än föregående år (se tabell nedan). 

Sjukfrånvaron för kvinnor blev 4,4 procent, något 

högre än föregående år. För männen sjönk 

sjukfrånvaron från 1,5 procent 2017 till 1,3 procent 

2018. Andelen långtidssjukskrivna, 60 dagar eller 

mer, sjönk från 62,9 procent till 55,9 procent av den 

totala sjukfrånvaron under 2018. 

Tabell 49: Sjukfrånvaro i procent 2014─2018. 

Sjukfrånvaro 
i procent 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total sjukfrånvaro 2,3 2,7 3,0 3,0 2,9 

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

Män 1,4 1,6 1,6 1,5 1,3 

Anställda –29 år 1,5 1,9 1,9 2,0 2,1 

Anställda 30–49 år 2,2 2,7 3,1 3,0 2,8 

Anställda 50– år 2,6 2,9 3,0 3,2 3,3 

Andel långtidssjuk-
skrivna (60 dagar 
eller mer) av samtlig 
sjukfrånvaro 

52,0 52,2 63,2 62,9 55,9 

 

Under april 2018 genomfördes en medarbe-

tarundersökning (NMI). Resultatet visade att 

andelen som upplevde hög arbetsbelastning hade 

ökat jämfört med NMI-undersökningen 2014. Detta 

riskerar att leda till en stressproblematik vilket 

innebar att universitetsledningen valde att göra 

arbetsbelastning till ett av de prioriterade 

åtgärdsområdena i universitetets strategiska 

arbetsmiljöplan för kommande år. 

Universitetet arbetar kontinuerligt för att underlätta 

återgång till arbete för sjukskrivna medarbetare. 

Konsekvenserna av Försäkringskassans striktare 

bedömningar av rätten till sjukpenning för 

medarbetare sjukskrivna mer än 180 respektive 365 

dagar har medfört nya utmaningar för universitetet 

som arbetsgivare och för berörda medarbetare.  

Under 2018 har Personalenheten tillsammans med 

företagshälsovården arbetat vidare med att göra 

metoden ”Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång” 

(ADA) till standard för chefer att tidigt starta dialog 

med berörda medarbetare (tidig rehab). Under 2018 

har det webbaserade rehab-verktyget ADATO 

införts och cirka 100 personer (chefer samt berörda 

HR-stöd) utbildats.  
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Umeå universitet utsågs i december 2018 till 

Västerbottens läns friskaste företag och 

nominerades samtidigt till finalomgången för 

Sveriges friskaste företag tillsammans med sex 

andra verksamheter. Utvärderingsgrunderna har 

varit systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, 

medarbetarskap/delaktighet samt hälsa och 

hållbart arbetsliv. Totalt har 160 företag runt om i 

Sverige deltagit. Vinnaren kommer att presenteras i 

mars 2019.  

Hållbar utveckling 
Högskolelag (1992:1434) 1 kap. 5 § 

På Umeå universitet handlar hållbar utveckling om 

att långsiktigt säkerställa att alla människor ska ha 

samma möjligheter när det gäller sociala, 

ekonomiska och miljömässiga levnadsvillkor. På 

universitetet innebär detta att studenterna i sin 

utbildning ska ges kunskap och färdigheter vad 

gäller hållbar utveckling så att de, när de lämnar 

universitetet har handlingsförmåga att verka för att 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 

utveckling nås. Lärarna som undervisar ska ha 

kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett 

hållbarhetsperspektiv. De globala samhällsutma-

ningarna i Agenda 2030 utgör en drivkraft och en 

inspiration för universitetet i den kunskap vi skapar 

och i den forskning och samverkan vi bedriver. Detta 

innebär att frågor om hållbarhet är särskilt viktiga, 

och enligt högskolelagen ska också högskolorna i sin 

verksamhet främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk 

och social välfärd och rättvisa. Umeå universitets 

miljöpolicy, miljö- och hållbarhetsmål och miljö- 

och hållbarhetsarbete ska bidra till att både en 

hållbar utveckling och att Agenda 2030-målen nås 

och att högskolelagen och andra lagar och krav som 

kopplar till miljö och hållbar utveckling efterlevs.  

Miljö- och hållbarhetsmål för perioden 
2018–2020 

För perioden 2018–2020 är universitetets miljö- 

och hållbarhetsmål följande: Universitetet arbetar 

för hållbar utveckling. Detta inkluderar två 

målområden; att universitetet ska minska sin 

klimat- och miljöpåverkan från energianvändning, 

resor/transporter samt andra varor/tjänster och att 

andelen utbildningsprogram som innehåller 

perspektivet hållbar utveckling ska öka. 

Måluppfyllelsen att öka andelen utbildnings-

program som innehåller perspektivet hållbar 

utveckling har sammanställts och analyserats för 

första gången 2018. Resultatet för den första 

sammanställningen visar att ungefär 12 procent av 

de 139 undersökta utbildningsprogrammen har ett 

fokus på hållbar utveckling, och att en övervägande 

del av dem har ett eller flera examensmål som 

relaterar till hållbar utveckling. Flera program har 

också visat sig innehålla inslag av hållbar utveckling 

men där aspekter av hållbar utveckling inte uttrycks 

explicit i planerna.  

Resultatet vad gäller minskad miljö- och 

klimatpåverkan från energianvändning, resor och 

inköp visar för 2018 att: 

 Umeå universitets totala energianvändning har 

för 2018 minskat med 11 procent i jämförelse 

med 2012 års energiförbrukning, vilket motsva-

rar en besparing av 211 normalstora villors 

årsförbrukning av energi. Vid en jämförelse 

mellan år 2018 och år 2017 har energianvänd-

ningen ökat med 1 procent, något som kan 

härledas till två energikrävande byggprojekt, 

påbörjandet av ombyggnationen av Biologihuset 

och byggnationen och färdigställandet av 

Polishuset. Umeå universitet deltar i flera 

energieffektiva och smarta tjänster, exempelvis 

projekt Ruggedised, Sharing Cities och Smarta 

fastighetstjänster, vilket förhoppningsvis 

kommer att resultera i framtida energibespa-

ringar.  

 Universitetets klimatpåverkan från tjänsteresor, 

med avseende på flygresor, har ökat. 

Universitetet har bokat 2 procent fler resor och 

ökat antalet resta flygsträckor i kilometer med 

2 procent, jämfört med år 2017. Ökningen har 

enbart skett på flygresor under 50 mil. Inom 

ramen för projektet Resfria möten (REMM), 

erbjuds alla anställda Skype för företag. En 

webbsida med en lathund för digitala möten har 

färdigställts på den interna webben.  

 Andelen inköpta möbler med ställda miljökrav i 

relation till det totala värdet inköpta möbler har 

ökat och uppgår år 2018 till 79 procent jämfört 

med år 2017 då motsvarande andel var 

70 procent. Universitetet använder kontinuerligt 

avtalsmallar med allmänna miljökrav på varor 

och producentansvar vid upphandlingar. 
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Uppdrag att utveckla klinisk 
utbildning och forskning 
Regleringsbrev 2018 

Medlen har under år 2018 använts för 

delfinansiering av följande projekt inom 

läkarprogrammet: 

 

 anpassning av rum på kliniskt träningscentrum 

för studenters egenträning, totalt 49 tusen 

kronor 

 årets avskrivningar motsvarande 153 tusen 

kronor 

 pilotprojekt gällande digitala tentamina vid 

Läkarprogrammet, vilket har nyttjat 120 tusen 

kronor. 

Årets intäkter överstiger årets kostnader, vilket 

lämnar 620 tusen kronor till kommande år. 

Kvarstående medel periodiseras för utveckling av 

läraktiviteter och utrustning av ett nytt fakultets-

gemensamt kliniskt träningscentrum samt för att 

möjliggöra utbildningssatsningar, utredningar, 

studiebesök och inköp av utrustning. 

 

Upphandling 
Regleringsbrev 2018 

Enligt rektors delegationsordning vid Umeå 

universitet genomförs upphandlingar över gällande 

tröskelvärden i samråd med upphandlare vid upp-

handlingsavdelningen. Vid universitetets upphand-

lingsavdelning har en intern arbetsordning tagits 

fram, vilken förtydligar när och hur kollektivav-

talsenliga villkor kan och ska ställas vid 

upphandling. Krav på kollektivsavtalsenliga villkor 

ställs utifrån en behövlighets- och proportionalitets-

bedömning där också universitetets och 

leverantörens förmåga att kontrollera efterlevnaden 

av kravet vägts in.  

Under 2018 påbörjades vid universitetet 

16 upphandlingar över gällande tröskelvärde. I tre 

av dessa förelåg förutsättningar för att ställa krav på 

kollektivavtalsenliga villkor. Vid dessa tre 

upphandlingar ställdes krav på kollektivsavtals-

enliga villkor. 
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Finansiell redovisning 

Resultaträkning (tkr) 

  Utfall  Utfall 

  2018-01-01–  2017-01-01– 

  Not 2018-12-31   2017-12-31 

Verksamhetens intäkter1       

Intäkter av anslag 1  2 846 351  2 748 787 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2  628 834  602 705 

Intäkter av bidrag 3  958 795  932 616 

Finansiella intäkter 4  3 437   3 494 

Summa  4 437 416  4 287 602 

       

       

Verksamhetens kostnader2       

Kostnader för personal 5  2 658 864  2 611 487 

Kostnader för lokaler 6  434 991  418 041 

Övriga driftkostnader 7  952 521  937 844 

Finansiella kostnader 8  8 370  7 695 

Avskrivningar och nedskrivningar 9  216 536    210 742  

Summa  4 271 282  4 185 808 

       

Verksamhetsutfall  166 134  101 794 

       

Resultat från andelar i hel- och delägda företag3 10  265  465 

       

Transfereringar       

Medel som erhålls från statens budget för finansiering av bidrag  36 923  31 886 

Medel som erhålls från myndigheter för finansiering av bidrag  82 908  57 307 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 63 075  65 076 

Lämnade bidrag 12 −182 907   −154 269 

Saldo  0  0 

       

Årets kapitalförändring 13  166 399  102 259 

 

 

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) 

    

2018-01-01–2018-12-31     

  

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 2 846 351 1 564 225 0 1 282 126 0  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 628 834 160 424 156 299 144 494 167 617 

Intäkter av bidrag 958 795 28 413 0 930 382 0  

Finansiella intäkter 3 437 1 559 7 1 823 48 

Summa 4 437 416 1 754 621 156 306 2 358 824 167 664 

         

         

Verksamhetens kostnader         

Kostnader för personal 2 658 864 1 060 861 57 934 1 425 817 114 251 

Kostnader för lokaler 434 991 223 995 17 773 189 805 3 417 

Övriga driftkostnader 952 521 324 104 80 832 492 160 55 425 

Finansiella kostnader 8 370 2 550 6 5 751 63 

Avskrivningar och nedskrivningar 216 536  66 786 2 921 145 720 1 108 

Summa 4 271 282 1 678 297 159 467 2 259 255 174 264 

         

Verksamhetsutfall 166 134 76 325 −3 160 99 570 −6 600 

         

Resultat från andelar i 

hel- och delägda företag 265   265   

          

Transfereringar          

Medel från statens budget f. finans av bidrag 36 923 0 0 36 923 0  

Medel från myndigheter f. finans av bidrag 82 908 22 393 0 60 515 0 

Övr. erhållna medel f. finans av bidrag 63 075 2 964 0 60 111 0 

Lämnade bidrag −182 907 −25 357 0 −157 550 0 

Saldo 0 0 0 0 0 

           

Årets kapitalförändring 166 399 76 325 −3 160 99 835 −6 600 

 

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 2018-12-31  2017-12-31 

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utveckling 14  137 830  135 944 

Rättigheter + andra immateriella anläggningstillgångar 15  1 208   2 018 

Summa immateriella anläggningstillgångar  139 038  137 962 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet  16  137 808  147 984 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  17  335 574   356 615 

Summa materiella anläggningstillgångar  473 382  504 599 

       

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i hel- och delägda företag 18  12 809  11 544 

Summa finansiella anläggningstillgångar  12 809  11 544 

       

Varulager 19  1 724  1 858 

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar  36 812  37 994 

Fordringar hos andra myndigheter  97 742  90 995 

Övriga kortfristiga fordringar 20 146   815 

Summa kortfristiga fordringar  134 700  129 804 

       

Periodavgränsningsposter  21       

Förutbetalda kostnader  127 594  119 982 

Upplupna bidragsintäkter  157 837  156 348 

Övriga upplupna intäkter   7 111   8 865 

Summa periodavgränsningsposter  292 542  285 195 

       

Avräkning med statsverket 22  0  0 

       

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23  1 655 405  1 446 211 

Kassa och bank 24  17 052   26 883 

Summa kassa och bank   1 672 457  1 473 094 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  2 726 652  2 544 057 
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Balansräkning forts. (tkr) 

 

KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31  2017-12-31 

       

Myndighetskapital 25       

Statskapital   14 632  13 167 

Balanserad kapitalförändring   598 374  496 580 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   166 399   102 259 

Summa myndighetskapital  779 406  612 006 

       

Avsättningar 26      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  35 577  29 599 

Övriga avsättningar   28 256   30 441 

Summa avsättningar  63 833  60 040 

       

Skulder m.m.       

Lån i Riksgäldskontoret 27 536 320  535 221 

Andra långfristiga skulder  78  41 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  86 602  86 701 

Leverantörsskulder  97 710  102 463 

Övriga kortfristiga skulder 28 63 391  71 218 

Summa skulder m.m.  784 101  795 644 

       

Periodavgränsningsposter 29      

Upplupna kostnader  195 056  194 441 

Oförbrukade bidrag   855 194  851 353 

Övriga förutbetalda intäkter   49 062   30 573 

Summa periodavgränsningsposter  1 099 312  1 076 367 

       

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   2 726 652  2 544 057 

     

     

     

          

ANSVARSFÖRBINDELSER     

Övriga ansvarsförbindelser 30 49,6 mnkr  47,1 mnkr 
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Anslagsredovisning (tkr) 

 

Redovisning mot anslag       

       

Anslag 

Ingående 

överförings-

belopp 

Årets 

tilldelning 

enligt 

regleringsbrev 

Omdispo-

nerat 

anslagsbelopp 

Totalt 

disponibelt 

belopp 

Utgifter 

Utgående 

överförings-

belopp 

              

16 02 011 Umeå universitet: Utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå 0 1 396 659 0 1 396 659 1 396 659 0 

              

001 Takbelopp (ram) 0 1 396 659  0 1 396 659 1 396 659 0 

              

              

16 02 012 Umeå universitet: Forskning 

och utbildning på forskarnivå 0 1 118 416 0 1 118 416 1 118 416 0 

              

005 Basresurs (ram) 0 1 118 416  0 1 118 416 1 118 416 0 
       

       
16 02 065 Särskilda medel till 

universitet och högskolor 0 24 833 0 24 833 24 833 0 

       

014 Decentraliserad utbildning (ram) 0 18 064 0 18 064 18 064 0 

015 Bidrag till lektorat i samiska och 

Bildmuseet (ram) 

 
045 Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram) 

0 

0 
0 

2 525 

 
4 244 

0 

 
0 

2 525 

 
4 244 

2 525 

 
4 244 

0 

0 
0 

       
              

16 02 066 Ersättningar för klinisk 

utbildning och forskning 0 343 366 0 343 366 343 366 0 
              

004 Umeå universitet (ram) 0 272 782 0 272 782 272 782 0 

008 Umeå universitet (ram) 0 70 584 0 70 584 70 584 0 

              

Summa totalt för myndigheten 0 2 883 274 0 2 883 274 2 883 274 0 

 
I anslag 2:12 ap 5 Basresurs ingår medel för strategiska forskningsområdet Energi med 54 068 tkr samt Havsmiljöforskning med 

8 976 tkr. I anslag 2:65 ap 14 Decentraliserad utbildning ingår 6 110 tkr för decentraliserad läkarutbildning. Anslag 2:66 

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning avser ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet (ap 4) respektive TUA-

avtalet (ap 8). 

 

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 197 551 tkr. Universitetets kostnader och 

förvaltningsarvode för år 2018 uppgick till 220 tkr (264 tkr år 2017). Ersättningen avser främst löne- och 

driftkostnader. Under året har universitetet erhållit bidrag från universitetsanknutna stiftelser på 15 812 tkr 

(15 257 tkr år 2017).  

Under året har universitetet mottagit större tilläggsdonationer till Insamlingsstiftelsen för medicinsk 

forskning. Göta Borgström har testamenterat 2 200 tkr till hjärt-/kärlforskning samt njursjukdomar. Anna 

Backman har testamenterat 500 tkr till forskning om diabetes. Ingrid Sandström har testamenterat 250 tkr 

till hjärt-/kärlforskning.  
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Redovisning av takbelopp 

 

  

Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

HST HPR Utfall

Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total

Utbildningsområden HST HPR (tkr) (tkr) ersättning

Humaniora 1 910 1 275 60 909 26 496 87 405

Juridik 402 368 12 833 7 639 20 472

Samhällsvetenskap 4 126 3 406 131 562 70 769 202 332

Naturvetenskap 2 110 1 663 114 690 76 241 190 931

Teknik 1 881 1 599 102 268 73 300 175 568

Vård 2 156 2 037 124 606 101 988 226 594

Odontologi 284 293 13 589 16 315 29 904

Medicin 1 600 1 553 103 350 122 048 225 398

Undervisning 417 393 16 183 15 972 32 155

Verksamhetsförlagd utbildning 176 173 9 674 9 248 18 922

Övrigt 302 269 13 197 9 537 22 734

Design 305 285 47 059 26 754 73 813

Konst 74 52 16 185 4 882 21 067

Musik 10 10 1 329 840 2 170

Idrott 77 73 8 630 3 810 12 440

Summa 15 832 13 450 776 063 565 841 1 341 904

Takbelopp (tkr) 1 396 659

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) -54 755

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden: 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 305 inom design. Högst får 311 HST avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 80 inom konst. Högst får 74 HST avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområde teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 80 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 (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 1 396 659

+ Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 1 396 659

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 197

Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 341 904

 + Ev. ingående överproduktion 125 615

Summa (B) 1 469 715

Summa (A-B)
 1

-73 056

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 -73 056

-Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet 
2

0

Utgående överproduktion -73 056

2. Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet 

inte får behålla utan regeringens godkännande.
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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: 

 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 räntekonto i Riksgäldskontoret.  

 Undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion som 

outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efterföljande budgetår 

utan att särskilt begära regeringens medgivande.  

 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. 

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

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

 Undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering 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 bidrag från statliga 

bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet. 

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

avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än tio procent av den avgiftsbelagda 

verksamhetens omsättning under räkenskapsåret ska myndigheten i årsredovisningen 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 årsredovisningen 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 hämtats från intäkter av 

anslag och bidrag. Exempel på transfereringar är stipendier, bidragsmedel där universitetet är koordinator och ska 

vidareförmedla delar av bidraget samt överföring av strategiska forskningsmedel till andra lärosäten. 

Holdingbolaget vid Umeå universitet 

Umeå universitet förvaltar från och med 1 januari 1998 holdingbolaget Umeå universitet Holding AB. Holdingbolagets 

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 25 tkr klassificeras som anläggningstillgångar. Beloppet är höjt från 20 tkr till 25 tkr från 1 januari 2018. 

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 utrustning till elevsalar och vissa allmänna ytor där slitaget bedöms 

vara större. Dessa har kostnadsförts direkt. Även utbytesdelar som inte ökar anläggningens värde kostnadsförs direkt. 

Det totala beloppet för nämnda utrustningar beräknas uppgå till 896 tkr (2 350 tkr år 2017). 

Utrustning, där avsikten med anskaffningen inte är nyttjande av utrustningen i sig utan forskning, definieras som 

forskningsanläggningar. Dessa kostnadsförs direkt, i enlighet med Ekonomistyrningsverkets anvisningar. 

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 avskrivning 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. Tolkningen 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. 

Värdering av bankmedel i utländsk valuta 

Innestående behållning på EUR-konto per 2018-12-31 har värderats till balansdagens kurs. 



 

76                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018  

Fordringar och skulder 

Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar som är äldre än sex månader 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 100 tkr, men även mindre belopp får periodiseras.  

För externfinansierade bidrag redovisas intäkterna i takt med förbrukning enligt ESV:s föreskrifter till 4 kap. 1 § FÅB 

(2000:605). För pågående projekt tas intäkter 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 kontrakt 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 eller kontraktsbeloppet uppgår till 600 

tkr eller mer sker periodisering. 

Brytdag 

Löpande redovisning för räkenskapsåret har gjorts t.o.m. den 4 januari 2019. 

Noter 

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

Not 1. Intäkter av anslag  

Intäkterna av anslag ökar år 2018 (+98 mnkr eller +4 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 ökat med 26 mnkr, vilket motsvarar en ökning med fyra procent. 

Av dessa uppgår intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen till 272 894 tkr (265 654 tkr år 2017), varav 181 864 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 (Ladokenheten) och Ladokkonsortiet enligt regleringsbrev. 

Intäkter för denna verksamhet ingår med 173 106 tkr (165 765 tkr år 2017).  

Intäkter enligt 4 § (exklusive hyresintäkter) i förhållande till totala kostnader uppgår till 5 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 2018 till 61 167 tkr. 

Avgiftsintäkter från tjänsteexport uppgår till 36 912 tkr (34 148 tkr år 2017). Enligt SUHF:s rekommendation har 

studieavgifter räknats med i tjänsteexporten. 

Årets kapitalförändring inom den avgiftsfinansierade verksamheten, enligt 25 a § avgiftsförordningen, är ett underskott 

om 9,8 mnkr. Underskottet är planerat som en del i en strategi att använda tidigare års upparbetade överskott inom 

avgiftsfinansierad verksamhet. Medlen används för finansiering av kompetensutveckling, konferenser, infrastruktur 

samt ge tid för utveckling av nya uppdrag. Användning sker inom både utbildning och forskning, inklusive stödtjänster.  
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Ackumulerat kapital ställt i relation till totala avgiftsintäkter inom denna verksamhet uppgår till 34 procent. 

Avgiftsfinansierad verksamhet (enligt 25 a § avgiftsförordningen) (tkr) 

Balanserat kapital 127 210   
Årets kapitalförändring −9 760   

Ackumulerat kapital 117 450   

Omsättning under året 348 977   
Ack. kapital i procent av omsättning 34 %   
    

Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)    

Verksamhet 

Över-/ 

underskott 

t.o.m. 2016 

Över-/ 

underskott 

2017 

Intäkter 

2018 

Kostnader 

2018 

Över-/ 

underskott 

2018 

Ack. över-/ 

underskott, 

utgående 2018 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå             

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0 

Uppdragsutbildning 30 833 11 574 156 306 159 467 −3 160 39 247 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 25 007 25 007 0 0 

Summa 30 833 11 574 181 313 184 474 −3 160 39 247 

Forskning och utbildning på forskarnivå             

Uppdragsforskning 85 364 −561 167 664 174 264 −6 600 78 203 

Summa 85 364 −561 167 664 174 264 −6 600 78 203 

Verksamhet där full kostnadstäckning inte 

gäller             

Högskoleprovet −127 −56 1 017 1 359 −342 −525 

Biljett- eller programintäkter 0 0 0 0 0 0 

Inträde till museum1 0 0 0 0 0 0 

Upplåtande av bostadslägenhet – 

utbytesprogram och gästforskare −2 459 −405 13 636 15 707 −2 071 −4 935 

Summa −2 586 −461 14 653 17 066 −2 413 −5 460 

Övrigt 

Övrigt, Ladokkonsortiet2 8 202 −3 564 95 532 96 253 −721 3 917 

Övrigt, uthyrning av universitetets lokaler 0 0 47 532 47 532 0 0 

Summa 8 202 −3 564 143 064 143 785 −721 3 917 

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 565 tkr i intäkterna för Uppdragsutbildning, 11 340 tkr för Uppdragsforskning och 25 007 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 26 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med år 2017. 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 2018 har erhållna bidrag ökat med 31 mnkr (+3 procent) jämfört med år 2017. Andelen bidrag som 

vidareförmedlas har ökat med 22 mnkr (+18 procent).  

För uppgift om erhållna bidrag, se avsnittet Bidragsfinansierad verksamhet, tabell 31 och diagram 9.  

Not 4. Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter uppgår till 3,4 mnkr, varav 2,7 mnkr utgörs av ränteintäkter kopplade till upplåning hos 

Riksgäldskontoret. Ränteläget med negativ ränta innebär ränteintäkter på myndighetens lån till anläggningar. 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 1 728 mnkr 

(1 689 mnkr år 2017), vilket är en ökning med 2,3 procent. I kostnader för personal ingår periodiserad löneökning med 

2,1 procent på lönesumman för oktober‒december. Av lönesumman avser 68 mnkr arvoden till styrelser, kommittéer 

och ej anställd personal (uppdragstagare). År 2017 uppgick motsvarande till 55 mnkr.  
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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. 

 2018 2017 

Lokalhyra 388 580 371 607 

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 

22 968 

1 535 

35 523 

47 379 

2 347 

3 591 
1 625 

−52 132 

20 745 

1 119 

33 914 

45 277 

2 418 

4 949 
1 605 

−49 131 

Summa lokalkostnader 

 

Area, kvm LOA vid årets utgång, exklusive student- och 

gästforskarbostäder och externt uthyrda lokaler 

451 416 

 

 

244 981 kvm 

432 503 

 

 

239 529 kvm 

 

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 

 

1 843 kr/kvm  

 

1 806 kr/kvm  

Not 7. Övriga driftkostnader 

Övriga driftkostnader har ökat med 15 mnkr (+2 procent) jämfört med föregående år. 

Driftkostnader för Ladokkonsortiet och IT-stöd och systemutveckling (ITS) ingår totalt med 36 mnkr (35 mnkr år 2017). 

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 343 mnkr 

(337 mnkr år 2017) som ersättning för klinisk utbildning och forskning. 

Not 8. Finansiella kostnader 

De finansiella kostnaderna uppgår till 8,4 mnkr varav 7,7 mnkr är räntekostnader kopplade till tillgodohavande hos 

Riksgälden. Negativ ränta under året har inneburit räntekostnader kopplade till det kassasaldo som finns på 

universitetets räntekonto. Snitträntan år 2018 på räntekontot i Riksgälden var −0,50 procent. Övriga finansiella 

kostnader består av valutakursförluster samt övriga bank- och räntekostnader. 

Not 9. Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningar och nedskrivningar uppgår totalt till 217 mnkr varav avskrivningar inom Ladokkonsortiet ingår med 

53 mnkr (50 mnkr år 2017). 

Avskrivningar och nedskrivningar är 5,8 mnkr högre (+3 procent) jämfört med 2017. Avskrivningar för immateriella 

anläggningar har ökat med 2,2 mnkr. Dessa anläggningar består i huvudsak av IT-system inom Ladokkonsortiet. 

Avskrivning för maskiner, inventarier och installationer har ökat med 1,7 mnkr och för förbättringsutgifter på annans 

fastighet med 1,9 mnkr. 

Not 10. Resultat från andelar i hel- och delägda företag 

Det preliminära resultatet 2018 för Umeå universitet Holding AB är ett överskott med 265 tkr, vilket har bokförts. Se 

även noterna 18 och 25. 

Not 11. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 

 
Erhållna medel från 2018 2017 

Stiftelser m.m. tillhörande den statliga sektorn 8 930 15 732 

Stiftelser förvaltade av Umeå universitet 

Kommuner och landsting 

Privata företag 

2 222 

728 

0 

7 433 

40 

443 
Övriga privata sektorn 

EU:s institutioner 

Övriga internationella organisationer 

38 319 

3 995 

8 881 

31 400 

1 022 

9 006 

Summa erhållna medel 63 075 65 076 
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Not 12. Lämnade bidrag 

Lämnade bidrag 

 

2018 

 

2017 

till universitet och högskolor 92 571 77 195 

till andra statliga myndigheter 

till kommuner och landsting 
till svenska företag 

till övriga organisationer och ideella föreningar 

5 181 

23 041 
8 000 

3 758 

2 306 

12 415 
9 315 

4 794 

till utländska organisationer och företag 

Stipendier till privatpersoner 

12 490 

37 866 

12 144 

36 100 

Summa lämnade bidrag 182 907 154 269 

Not 13. Årets kapitalförändring 
 2018 2017 

Grundutbildning 

- Anslag 

- Bidrag 

- Uppdrag 

Summa 

 

80 112 

−3 788 

−3 160 

73 164 

 

29 774 

−586 

11 574 

40 762 

Forskning/forskarutbildning 

- Anslag 

- Bidrag 

- Uppdrag 
- Hel-/delägda företag 

Summa 

 

103 970 

−4 400 

−6 600 
265 

93 235 

 

67 784 

−6 191 

−561 
465 

61 497 

Summa årets kapitalförändring 166 399 102 259 

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. 

 2018-12-31 2017-12-31 

IB anskaffningsvärde 391 540 339 616 

Årets anskaffning                                                                    54 652        52 221        

Utrangering 0           −297           

UB anskaffningsvärde                                                                       446 192 391 540 

   

IB ackumulerade avskrivningar −255 596 −205 730 
Årets avskrivningar                                                                                −52 766          −50 163         

Utrangering                                               0                  297                  

UB avskrivningar                                                                   −308 362 −255 596 

Bokfört värde 137 830            135 994            

Not 15. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

Posten består av programvaror för IT-system. 

  2018-12-31 2017-12-31 

IB anskaffningsvärde 22 299 23 714 

Årets anskaffning 521    221    

Utrangering −1 326       −1 636       

UB anskaffningsvärde 21 494      22 299      

   

IB ackumulerade avskrivningar −20 281 −20 140 

Årets avskrivningar −1 331          −1 777          
Utrangering 1 326              1 636              

UB avskrivningar −20 286       −20 281       

Bokfört värde 1 208             2 018             
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Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Pågående nyanläggningar redovisas som förbättringsutgifter på annans fastighet. 

 2018-12-31 2017-12-31 

IB anskaffningsvärde 445 059 430 655 
Årets anskaffningar 25 652       17 521       

Utrangering −9 801             −6 547             

Försäljning 0             −154             

Överflyttade 0 3 584 

UB anskaffningsvärde 460 910          445 059          

   

IB ackumulerade avskrivningar −297 075 −266 274 

Årets avskrivningar −35 523            −33 915            

Utrangering  9 496               3 114              
Försäljning 0 0 

Överflyttade 0 0 

UB ackumulerade avskrivningar −323 102         −297 075         

Bokfört värde            137 808                      147 984           

Not 17. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

Det bokförda värdet på universitetets maskiner, inventarier och installationer har minskat med 21 mnkr under året 

(−6 procent). 

 2018-12-31 2017-12-31 

IB anskaffningsvärde 1 425 023 1 382 646 

Årets anskaffningar          104 981            101 688   
Utrangering          −48 528                   −55 669          

Försäljning            −96                            −4 428                

Överflyttade               584                              786                

UB anskaffningsvärde     1 481 964        1 425 023    

   

IB ack. avskrivningar −1 070 896 −1 005 528 

Utrangering          48 268            55 180   

Försäljning            95                   3 851        

Överflyttade           9                           0                 
Årets avskrivningar         −126 354             −124 399     

UB avskrivningar       −1 148 878       −1 070 896 

Bokfört värde        333 086                  354 127           

   

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.   335 574   356 615 

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 2018 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. 

  2018-12-31 2017-12-31 

IB bokfört värde aktier och andelar   11 544 10 079 

Resultat innevarande år 

Kapitaltillskott 

                    265 

1 000       

                   465 

1 000       

UB Bokfört värde                 12 809          

 

               11 544          

 

Antal andelar bundna 3 000     

Nominellt värde, 3 000 x 100 kr  300 300 

Not 19. Varulager  
 2018-12-31 2017-12-31 

IB värde av varulager 1 858 1 964 

Årets förändring av varulager −134 −106 

Bokfört värde 1 724 1 858 
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Not 20. Övriga kortfristiga fordringar  

Fordran består främst av lönerelaterade fordringar gentemot anställda. 

 2018-12-31 2017-12-31 

IB Övriga fordringar 815 407 
Årets förändring −669 408 

Bokfört värde 146 815 

Not 21. Periodavgränsningsposter 

Upplupna (förväntade) bidrag från statliga bidragsgivare har minskat med 3,9 mnkr och förväntade bidrag från icke-

statliga bidragsgivare har ökat med 5,4 mnkr. De största upplupna bidragen är gentemot Wallenbergstiftelserna 

(42 mnkr) och EU-program (11 mnkr). 

 2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetalda lokalkostnader 102 208 95 428 

Övriga förutbetalda kostnader 25 386 24 554 

Summa förutbetalda kostnader 127 594 119 982 

   

Upplupna bidrag från statliga myndigheter  57 237 61 180 

Upplupna bidrag från icke-statliga finansiärer 100 600 95 168 

Summa upplupna bidragsintäkter 157 837 156 348 

   

Upplupna intäkter från statliga myndigheter 5 411 3 241 

Upplupna intäkter från icke-statliga finansiärer 1 700 5 624 

Övriga upplupna intäkter 7 111 8 865 

Not 22. Avräkning med statsverket 
 2018-12-31 2017-12-31 

Anslag i räntebärande flöde 

Ingående balans 

Redovisat mot anslag 

 

0 

2 883 274 

 

0 

2 780 673 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto −2 883 274  −2 780 673  

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 1 655 mnkr. 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 112 561 tkr (130 532 tkr år 2017). Universitetets kredit på räntekontot är borttagen från och med år 

2015. 

Not 24. Kassa och bank 

På bank finns tillgodohavanden i euro som ska vidareförmedlas till samarbetspartners i EU-projekt. 

 2018-12-31 2017-12-31 

Donationsmedel placerade på euro-konto 17 052 26 883 

Ränta euro-konto 0 0 
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Årets kapitalförändring är i denna tabell angiven exklusive resultat från hel och delägda bolag eftersom det redovisas på egen rad. 

 
Kapitalförändring per område (tkr)   

Verksamhetsgren 
Balanserad 

kapitalförändring (A) 

Årets kapital- 

förändring (B) 
Summa (A+B) 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå       
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 213 810 76 325 290 135 

Uppdragsverksamhet 42 407 −3 160  39 247 

Summa  256 217  73 165   329 382 

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/ 

utbildning på forskarnivå 

      

      

Forskning och utbildning på forskarnivå 257 354 99 834 357 188 

Uppdragsverksamhet 

 

Summa 

84 803 

 

342 157 

−6 600 

 

93 234 

78 203 

 

435 391 

Universitetet totalt 598 374 166 399 764 773 

Kommentar om myndighetskapital 

Det sammanlagda myndighetskapitalet inklusive andelar från dotterföretag är 779 miljoner kronor, vilket motsvarar 

18,2 procent av 2018 års kostnader (14,6 procent år 2017). 

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. I beslutad budget för Umeå 

universitet år 2017 respektive år 2018 framgår att det ekonomiska resultatet för universitetet planerades vara +-0 

miljoner kronor både dessa år. Universitetsstyrelsens beslutade mål är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen 

ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Under hösten 2017 genomfördes 

analysarbete och dialoger med fakultetsledningar utifrån det prognosticerade ekonomiska resultatet detta år. År 2018 

fortsatte arbetet med att förstärka universitetets uppföljnings- och prognosarbete på samtliga organisatoriska nivåer, 

bl.a. genom att periodisering av kostnader och intäkter införts tätare under året samt tydligare kopplats till 

prognosarbete. I juni 2018 uppdrog rektor till fakultetsledningar m.fl. att göra en fördjupad rimlighetsbedömning av 

sin ekonomiska prognos samt att redovisa en handlingsplan i syfte att i högre grad nyttja årligt tillgängliga resurser år 

2018-2019. Rektor beslutade i december 2018 att för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och 

Universitetsbibliotek med myndighetskapital över vissa nivåer per verksamhetsgren genomföra ett indrag till 

universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat från och med 2019 och framåt. Vid 

universitetet finns cirka 200 redovisningsenheter (organisationsenheter) där balanserat kapital av varierande 

omfattning finns.  

Not 25. Myndighetskapital 
 
Förändring av myndighetskapitalet (tkr) 

 
Statskapital Balanserad kapitalförändring 

Kapital-

förändring 

enligt 

resultat-
räkningen 

Summa 

Kultur-

tillgångar 

Umeå 

univer-

sitet 

Holding 

AB 

Anslags- 

finansierad 

verksamhet 

Avgifts- 

belagd 

verksam-

het 

Bidrags- 

finansierad 

verksamhet 

Utgående balans 2017  2 088  11 079 425 848  129 885  43 107  612 006 

A. Ingående balans 2018  2 088  11 079 425 848  129 885  43 107  612 006  

Föregående års 

kapitalförändring  

 

104 202 4 835 −6 778 −102 259 0 

Resultat från hel- och delägda 

företag  

 

 265   265  

Kapitaltillskott holdingbolag  1 000     1 000 

Resultat holdingbolag 2017,  

omfört från balanserat kapital 

till statskapital  465  −465 

   

 

0 

Årets kapitalförändring   186 258 −11 936 −8 188  166 134 

B. Summa årets förändring 0 1 465 186 258 −12 136  −8 188  167 399 

C. Utgående balans 2018 2 088 12 544 612 106 117 749 34 919  779 406 
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Mot bakgrund av ovanstående redovisning anhåller Umeå universitet om att myndighetskapitalet per 2018-12-31 i sin 

helhet får balanseras till räkenskapsåret. 

Not 26. Avsättningar 

Som avsättningar har bokförts pensionsförmåner som bekostas av universitetet. Under året har även avsättning gjorts 

för kompetensåtgärder. Kostnader för kompetensåtgärder har dock under året överstigit årets avsättning vilket gjort att 

avsättningen minskat totalt sett. Bedömningen är att cirka 6,2 mnkr av de avsatta medlen kommer att användas för 

kompetensåtgärder under år 2019. Dock beräknas 2019 års avsättning uppgå till 5,3 mnkr, vilket gör att den totala 

avsättningen för kompetensåtgärder beräknas minska med 0,9 mnkr. 

Avsättningar för pensioner 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående avsättning pensioner 29 599 24 123 
Årets pensionskostnad 19 065     18 531     

Årets pensionsutbetalningar −13 087 −13 055 

Utgående avsättning pensioner 35 577 29 599 

   

Övriga avsättningar  2018-12-31 2017-12-31 

IB Avsättning för kompetensåtgärder 28 648 27 697 

Årets avsättning −2 185 951 

Utgående avsättning kompetensåtgärder 26 463 28 648 

   

IB avsättning kvittblivning strålningskällor 1 793 1 793 

Årets avsättning 0 0 

Utgående avsättning kvittblivning strålningskällor 1 793 1 793 

Utgående övriga avsättningar 28 256 30 441 

Not 27. Lån i Riksgäldskontoret 

Samtliga lån hos RGK är s.k. avistalån. 

 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående skuld  535 221 534 803 

Under året upptagna lån 180 259 174 380 
Årets amorteringar −179 160 −173 962 

Utgående skuld (utnyttjad låneram) 536 320 535 221 

   

Beviljad låneram 650 000 650 000 

Not 28. Övriga kortfristiga skulder 

Av övriga kortfristiga skulder avser 46 mnkr preliminär skatt avseende löner och 17 mnkr skuld till samarbetspartners 

i EU-projekt.  

Not 29. Periodavgränsningsposter 

 2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna löner och semesterlöner inkl. sociala avgifter  

Övriga upplupna kostnader  

175 916 

19 140  

178 356 

16 085  

Summa upplupna kostnader 195 056  194 441  

   

Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 547 934 540 982 

Oförbrukade donationer  262 524 261 199 

Oförbrukade övr. bidrag från icke-statliga finansiärer 44 736 49 172 

Summa oförbrukade bidrag 855 194 851 353 

Varav för finansiering av oavskrivna anläggningstillgångar 
 

94 341 129 535 

Förutbetalda intäkter, studieavgifter 1 115 1 562 

Förutbetalda intäkter, uppdragsutbildning/forskning 33 541  15 157  

Förutbetalda intäkter, övriga avgifter 1 000  

Förutbetalda hyresintäkter 13 406 13 854 

Summa förutbetalda intäkter 49 062 30 573 

   

Med donationer avses bidrag från icke-statliga finansiärer, med undantag för de strategiska forskningsstiftelserna och 

mellanstatliga organisationer till vilka Sverige är anslutet (donationsförordningen 1998:140, 3 §). Oförbrukade bidrag 

inom grundutbildning uppgår per sista december till 44 655 tkr (35 534 tkr år 2017) och inom 

forskning/forskarutbildning till 810 539 tkr (815 819 tkr år 2017).  

Oförbrukade bidrag som är bundna för finansiering av anläggningstillgångar uppgår vid årsskiftet till 94 mnkr 

(130 mnkr år 2017). 

Förbrukningstakten för bidrag från statliga myndigheter ska redovisas. Metoden innebär en schablonberäkning av 

genomsnittlig omsättningshastighet/förbrukningstakt. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig 
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finansiering bedöms sammantaget vara linjär. Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter förväntas tas i anspråk 

inom nedanstående tidsintervall. 

 
  2018 2017 

Inom tre månader  
Mer än tre månader till ett år  

Mer än ett år till tre år    

Mer än tre år 

 144 927  
403 007 

0 

0 

136 193  
404 789 

0 

0 

Summa 

 

 547 934 540 982 

Not 30. Övriga ansvarsförbindelser 

Universitetet har ansvarsförbindelser gentemot Akademiska Hus till ett sammanlagt värde av 37,5 mnkr. Den största 

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). 

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

 2018 2017 2016 2015 2014 

Utbildning och forskning      

Totalt antal helårsstudenter2 16 280 16 623 16 308 16 267 16 370 

Kostnad per helårsstudent 103,1 99,6 99,9 100,3 98,0 

Totalt antal helårsprestationer2 13 826 13 781 13 715 13 938 13 618 

Kostnad per helårsprestation  121,4 120,2 118,8 117,1 117,8 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 167 149 155 161 124 

Totalt antal nyantagna doktorander  160 121 153 124 204 

─ varav kvinnor/män (%) 56/44 50/50 55/45 51/49 51/49 

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 889 978 1 102 1 135 1 256 

─ varav kvinnor/män (%) 50/50 51/49 51/49 50/50 52/48 

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 424 438 506 537 616 

─ varav kvinnor/män (%) 52/48 50/50 50/50 50/50 52/48 

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag8 0 0 2 18 49 

─ varav kvinnor/män (%) ─ ─ 54/46 47/53 ─ 

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen9, 10  5,6 5,6 5,8 5,0 

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen9, 10  8,2 8,1 8,2 8,4 

Totalt antal doktorsexamina 136 188 177 176 144 

─ varav kvinnor/män (%) 49/51 53/47 51/49 53/47 49/51 

Totalt antal licentiatexamina 12 7 13 12 30 

─ varav kvinnor/män (%) 42/58 29/71 54/46 50/50 73/27 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer6 1 278 1 283 1 264 1 300 1 264 

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation7 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 

Personal      

Totalt antal årsarbetskrafter12 3 487 3 543 3 663 3 790 3 922 

─ varav kvinnor/män (%) 53/47 53/47 53/47 52/48 53/47 

Medelantal anställda 4 063 4 051 4 137 4 250 4 342 

─ varav kvinnor/män (%) 53/47 54/46 53/47 53/47 53/47 

Totalt antal lärare (årsarb.)12 1 389 1 406 1 432 1 452 1 491 

─ varav kvinnor/män (%) 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 

Antal disputerade lärare (årsarb.)12 1 168 1 167 1 167 1 171 1 190 

─ varav kvinnor/män (%) 43/57 43/57 42/58 43/57 41/59 

Antal professorer (årsarb.)12 294 295 301 305 319 

─ varav kvinnor/män (%) 31/69 31/69 31/69 31/69 31/69 

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 (%) 

4 437 

1 911 

82 % 

18 % 

2 526 

51 % 

49 % 

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 % 

Kostnader totalt (mnkr) 

– andel personal 

– andel lokaler11 

4 271 

62 % 

10 % 

4 186 

62 % 

10 % 

4 227 

62 % 

10 % 

4 216 

62 % 

10 % 

4 138 

61 % 

10 % 

Lokalkostnader4 per kvm (kr) 1 843 1 806 1 746 1 716 1 651 

─ andel av justerade totala kostnader (%) 11 % 10 % 10 % 10 % ─ 

Balansomslutning (mnkr) 

– varav oförbrukade bidrag 

– varav årets kapitalförändring 

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)5 

2 727 

855 

166 
779 

2 544 

851 

102 

612 

2 485 

858 

−6 

509 

2 427 

818 

−59 

514 

2 361 

799 

−8 

570 

i) myndighetskapital inom utbildning grundnivå 

och avancerad nivå 
329 256 215 220 234 

i) myndighetskapital forskning och utbildning på 

forskarnivå 
435 343 281 283 326 

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 i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till 
rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069). År 2015 har justerats medan år 2014 är beräknat enligt tidigare modell utifrån lokalkostnader enligt 
resultaträkningen, därav är kostnaden för år 2014 ej jämförbar med år 2015─2018. 
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 2018 är preliminära. Siffrorna för perioden 2014−2017 har uppdaterats på grund av eftersläpning vid 
registrering av publikationer, samt kvalitetssäkringsarbete utfört av bibliotekets personal. 
7 Miljoner kronor.  
8 Årsarbetare. 
9 Terminer. 
10 Uppgifter för år 2018 var ännu inte rapporterade i samband med statistikuttag från SCB. 
11 Enligt resultaträkningen 
12 Modell för beräkning av antalet årsarbetare har ändrats från och med år 2018, från ett statistikuttag en gång per år (oktober månad) till ett uttag som 
representerar hela verksamhetsåret. Uppgifter för 2014–2017 har justerats.  
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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 
befattningshavare 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 
rådsledamot2 

    
Ledamöter utsedda av regeringen 

Chris Heister  
Ordförande 
F.d. landshövding 

1801–1812 66 000 Riksbanksfullmäktige, ledamot 
Kommittén för kliniska studier 
Vetenskapsrådet, ordförande 
Svenska Taxiförbundets service AB, 
ordförande 

Lars Lustig 
Vice ordförande samt 
ordförande i budgetkommittén 
Länsråd 

1801–1812 46 000  

Barbara Cannon 
FD, professor 

1801–1812 28 000  

Mohammad Fazlhashemi 
FD, professor 

1801–1812 28 000  

Sophia Hober 3 

FD, professor 
1801–1812 21 000 Vencom AB, ledamot 

Improva AB, ledamot  
Hotell BirgerJarl AB, ledamot 
Hotell Tegnerlunden AB, ledamot 
Atlas Antibodies AB, ledamot 

Amy Loutfi 
FD, professor 

1810–1812 7 000 NeuroLearn AB, ledamot 

Lars Stenlund 
Ordförande i 
universitetsstyrelsens 
revisionsutskott 
FD, VD Vitec Software Group 

1801–1812 28 000 Umeå universitet Holding AB, ledamot 
Algoryx AB, ledamot 
C4 Contexture AB, ledamot 
Railcare Group AB, ledamot 

Olle Stendahl 
MD, professor emeritus 

1801–1812 28 000 Ordförande i Vetenskapsrådets Kommitté för 
klinisk behandlingsforskning 

Sara Öhrvall3 
Konsult 

1801–1809 14 000 

 

Vinnova, ledamot  
Skandinaviska Enskilda Banken AB, ledamot 
Bonnier Books, ledamot 
Bonnier News, ledamot 
Investor AB , ledamot 
Nobel Museum, ledamot 
Bisnode, ledamot 
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1. Skattepliktiga arvoden till ledamöter utsedda av regeringen samt till företrädare för studenterna. Den ersättning 

som utgått 2018 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. Sara Öhrvall och Sophia Hober har erhållit felaktig ersättning för 2018. Detta korrigeras genom utbetalning i 

januari 2019. 

 
4. 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, 

avseende tid för forsknings- och kompetensutveckling. 

 

  

 

Namn Period Ersättning 
(kr)1 

Andra uppdrag som styrelse- eller 
rådsledamot2 

 
    
Rektor 

Hans Adolfsson4 
FD, professor 

1801–1812 1 474 581 Umeå universitet Holding AB, ordförande 
Huvudmannarådet för Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse (KAW), ledamot 
IVA Nord, ledamot 

    
Företrädare för lärarna 

Christer Nordlund 
FD, professor 

1801–1812 
 

744 510 Ledamot i styrelsen för Swedish Collegium for 
Advanced Study (SCAS) 

Lars Nyberg  
FD, professor 

1801–1812 1 032 863  

Kristin Palmqvist  
FD, professor 

1801–1812 821 485  

    
Gruppsuppleanter 

Marie Wiberg  
FD, professor 

1801–1812 
 

769 622 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, 
ledamot 

Christina Lindén  
MD, professor 

 813 708  

    
Företrädare för studenterna 

Stina Alm 1801–1812 199 278 Umeå Medicinska Studentkår, kårordförande 

(t.om. 1806), kårstyrelseledamot (fr.o.m. 
1807) 

Daniel Lindblom 1801–1806 14 000 Umeå studentkår, kårordförande 

Adam Lindgren 1807–1812 14 000 Umeå naturvetar- och teknologkår, 
kårordförande 

Amanda Vikström 1801–1806 14 000 Umeå naturvetar- och teknologkår, 
kårordförande 
Kårmedia Umeå AB, ledamot 

Erik Vikström 1807–1812 14 000 Umeå studentkår, kårordförande 

    
Gruppsuppleanter 

Erik Steinvall 1801–1806 7 000 Umeå naturvetar- och teknologkår 

Johanna Jers  1807–1812 177 204 
 

Umeå studentkår 
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