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Universitetets kärnuppdrag är att bedriva hög-
kvalitativ forskning och utbildning, samt att ver-
ka för att resultaten från forskning och utbild-
ning får en bra spridning till resten av samhället. 
För att lyckas med det behöver alla, såväl forska-
re, lärare, teknisk och administrativ personal, som 
studenter på alla nivåer medverka och samverka 
kring den uppgiften. Det gör vi också inom den 
Umu-anda som så tydligt kännetecknar Umeå 
universitet som en attraktiv studie- och arbets-
plats. Vi är konkurrenskraftiga i fråga om rekry-
tering av nya studenter och medarbetare, och 
genom att våra lärare och forskare framgångsrikt 
erhåller externa forskningsbidrag.

Ett universitets uppgift är dock bredare än bara 
forskning och utbildning. Idag när svaret på näst-
an vilken fråga som helst går att söka fram på 
internet, är det viktigt att vi inte bara står för ut-
bildning utan också för bildning. Vem som helst 
kan söka fram fakta, men utan kunskap och ett 
källkritiskt förhållningssätt kan fakta mycket väl 
vara oanvändbart och i värsta fall helt felaktigt. 

Vi måste också likt media ha friheten att kritiskt 
kunna granska och diskutera skeenden i samhäll- 
et i stort, och att kommunicera våra studier till 
en bredare allmänhet. Under 2019 har universi-
tetet som kommunikativt tema valt att 
fokusera på Europa. Universitetets 
forskare har i flera olika samman-
hang under året presenterat och 
diskuterat frågor kring utmaning-
ar i dagens och morgondagens 
Europa. Det första EU Arctic 
Forum som samlade ledan-
de internationella politiker och 
vår egen kronprinsessa Victoria, 

ägde också rum på universitetets campus under 
hösten.

Universitetet är fortsatt mycket aktivt på den 
internationella arenan, dels genom individuella 
medarbetare som samarbetar med kollegor 
runt om i världen, och dels genom ett aktivt  
studentutbyte där studenter från hela världen 
kommer till Umeå för att delta i våra utbildningar,  
eller genom att universitetets studenter reser till 
lärosäten i andra länder. Internationella samarbet- 
en och studentutbyten berikar och leder till hö-
gre kvalitet i såväl forskning som utbildning, för 
individer och för universitetet som helhet. 

2019 var sista året då universitetet arbetade uti-
från visionen Umeå universitet 2020, som antogs 
redan 2012. Under året har en ny vision tagits 
fram genom att medarbetare och studenter bi-
dragit med sina tankar om vad Umeå universitet 
är idag och vad vi vill vara i framtiden. Den nya 
visionen vilar på Umu-andan, vår värdegrund 
och våra akademiska kärnvärden, och ger oss en 
bra grund att stå på inför framtiden. 

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbeta-
re och studenter för ert fantastiska arbete som 
ytterligare stärkt och bidragit till universitetets 

kärnverksamheter – forskning och ut-
bildning. Det är ni tillsammans som 

gör Umeå universitet till vad det är 
och jag är stolt över alla era in-
satser som gör att vi än en gång 
kan säga ”det går bra för Umeå 
universitet”.

 

Tillsammans löser vi universitetets breda uppdrag
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Sammanfattning

Umeå universitet bedriver utbildning och forskning 

vid humanistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk 

och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Lärar-

högskolan vid Umeå universitet samordnar och 

utvecklar lärarutbildning och utbildningsvetenskap 

vid universitetet. Inom fakulteterna verkar totalt 40 

stycken institutioner och 14 stycken arbetsenheter 

2019. Vidare har forskning och utbildning bedrivits 

inom 17 centrum/centrumbildningar. 

Universitetet har ett brett utbildningsutbud inom 

flertalet utbildningsområden, vilka omfattar såväl 

yrkesexamina och generella examina inom utbild-

ning på grundnivå och avancerad nivå som licen-

tiatexamina 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 ett rikt samarbete med det 

omgivande samhället, vilket inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå bland annat kommer 

till uttryck genom att studenter genomgår handledd 

praktik på en tänkbar framtida arbetsplats och 

genomför examensarbeten i samarbete med andra 

organisationer, som företag, kommuner, regioner 

etc. Inom forskningen sker samverkan genom 

projekt i samarbete med näringslivet och andra 

organisationer. Universitetet bedriver vidare 

uppdragsforskning och uppdragsutbildning.

Umeå universitet 2019 
34 237 studenter, varav 

– 33 407 studenter på grundnivå och avancerad nivå (62 procent kvinnor, 38 procent män)

– 830 studenter på forskarnivå (51 procent kvinnor, 49 procent män)

Diagram 1: Ekonomisk utveckling, miljoner kronor. 

Diagram 2: Antal helårsstudenter (HST) på grundnivå och 

avancerad nivå. 

.

Diagram 3: Antal aktiva doktorander. 

Diagram 4: Antal årsarbetskrafter. 



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2019                                                                                       5 

Väsentliga uppgifter 1
 2019 2018 2017 2016 2015 

Utbildning och forskning      

Totalt antal helårsstudenter2 16 748 16 308 16 623 16 308 16 267 

Kostnad per helårsstudent 103,7 102,9 99,6 99,9 100,3 

Totalt antal helårsprestationer2 14 083 14 008 13 781 13 715 13 938 

Kostnad per helårsprestation  123,4 119,8 120,2 118,8 117,1 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 156 166 149 155 161 

Totalt antal nyantagna doktorander  164 163 121 153 124 

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

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 830 904 978 1 102 1 135 

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

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 415 399 449 508 570 

─ varav kvinnor/män (%) 53/47 51/49 51/49 50/50 51/49 

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 2 0 0 2 18 

─ varav kvinnor/män (%) 79/21 ─ ─ 54/46 47/53 

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen6, 7  7,8 5,6 5,6 5,8 

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen6, 7  8,0 8,2 8,1 8,2 

Totalt antal doktorsexamina 144 136 188 177 176 

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

Totalt antal licentiatexamina 9 12 7 13 12 

─ varav kvinnor/män (%) 56/44 42/58 29/71 54/46 50/50 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 1 227 1 254 1 278 1 270 1 304 

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (mnkr) 2,1 1,9 1,9 2,0 1,9 

Personal      

Totalt antal årsarbetskrafter 3 529 3 497 3 543 3 663 3 789 

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

Medelantal anställda 4 062 4 064 4 058 4 137 4 250 

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

Totalt antal lärare (årsarb.) 1 411 1 390 1 402 1 427 1 448 

─ varav kvinnor/män (%) 46/54 45/55 45/55 45/55 45/55 

Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 189 1 168 1 165 1 165 1 168 

─ varav kvinnor/män (%) 44/56 43/57 43/57 43/57 43/57 

Antal professorer (årsarb.) 293 294 295 301 305 

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

Ekonomi      

Intäkter totalt (mnkr), varav 4 505 4 437 4 288 4 221 4 158 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 937 1 911 1 820 1 724 1 707 

– andel anslag (%) 82 % 82 % 82 % 84 % 84 % 

– andel externa intäkter (% 18 % 18 % 18 % 16 % 16 % 

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2 568 2 526 2 467 2 498 2 451 

– andel anslag (%) 51 % 51 % 51 % 49 % 49 % 

– andel externa intäkter (%) 49 % 49 % 49 % 51 % 51 % 

Kostnader totalt (mnkr) 4 470 4 271 4 186 4 227 4 216 

– andel personal 62 % 62 % 62 % 62 % 62 % 

– andel lokaler8 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Lokalkostnader4 per kvm (kr) 1 977 1 843 1 806 1 746 1 716 

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

Balansomslutning (mnkr) 2 869 2 727 2 544 2 485 2 427 

– varav oförbrukade bidrag 922 855 851 858 818 

– varav årets kapitalförändring 35 166 102 −6 −59 

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)5 816 779 612 509 514 

i) inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 382 329 256 215 220 

i) inom forskning och utbildning på forskarnivå 418 435 343 281 283 
1 För information om hantering av historiska statistikuppgifter, se avsnitt Underlag och statistik, sid 10. 
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).  
5 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat. 
6 Terminer. 
7 Uppgifter för 2019 var ännu inte rapporterade i samband med statistikuttag från SCB. 
8 Enligt resultaträkningen.  



6  UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2019 
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Umeåprofessor  
på lista över mest 

citerade
Christopher Fowler, professor  

vid Institutionen för farmakologi 
och klinisk neurovetenskap, är 

ny på Web of Sciences lista över 
mest citerade forskare under 

2019. Christopher har i över 20 år 
i Umeå forskat kring N-acyletano-
lamider och besläktade lipider och 
enzymer. Listan sammanställs  av 
citeringar från de senaste tio åren.

Mångvetenskaplig satsning  
på AI-forskning 
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Professor tar plats 
i ämnesråd
Professor Niklas Arnberg är 
ny ledamot i Vetenskapsrådets 
ämnesråd för medicin och häl
sa. Forskarledamöterna i rådet 
är aktiva forskare som väljs 
av andra  forskare vid svenska 
lärosäten. Niklas tillträdde i juli 

och mandat
perioden är tre år. 
Ämnesrådet beslutar om utlys
ningar inom medicin, odonto
logi, farmaci och vårdvetenskap 
samt vilka ansökningar som ska 
beviljas bidrag.

Umeå universitet har utsetts till 
värd för det tioåriga forsknings
programmet WASPHS, där för
kortningen HS står för humani
ora och samhälle. WASPHS ska 
analysera etiska, ekonomiska, 
arbetsmarknadsmässiga, sociala 
och juridiska aspekter som kan 
följa med den nya AIteknikens 
intåg.

Programmet är mångveten
skapligt där humaniora och 
samhällsvetenskap kombineras 
med teknisk forskning. Inom 
WASPHS kommer man bland 
annat titta på metoder och verk
tyg för att säkerställa att AI och 
autonoma system utformas så 
att de inte strider mot mänsk
liga värderingar och etiska 
principer.

En viktig del av programmet 
är internationella samarbeten 
bestående av partnerskap, 
gästforskare samt postdok
torandvistelser utomlands. 
WASPHS är en del av Wallen
berg AI, Autonomous Systems 
and Software Program, WASP,  
som är Sveriges största privata 
forskningssatsning någonsin.

Kerstin Sahlin, professor i 
företagsekonomi vid Uppsala 
universitet, är styrelseordföran
de i WASPHS (till vänster på 
bilden). 

Virginia Dignum, professor i 
Social and Ethical Artificial In
telligence vid Umeå universitet, 
forskar om samhälleliga, etiska 
och kulturella konsekvenser av 
AI.

House of Sweden 
mötesplats för både 

universitet och  
alumner

Umeå universitet deltog tillsam-
mans med andra svenska och 

amerikanska lärosäten i ett gemen-
samt besök på House of Sweden 
i Washington DC i februari. Under 
besöket diskuterades gemensam-

ma utmaningar som hur universitet- 
en kan ta rollen som samhälls- 

pelare i en föränderlig värld och 
behovet av livslångt lärande.

– Den här typen av möten är po-
sitiva för långsiktigt relationsska-
pande, vi fick möjlighet att prata
med finansiärer och med univer-
sitet som vi har samarbeten med,

säger rektor Hans Adolfsson.
I samband med besöket på 

ambassaden bjöd de svenska 
lärosätena in till en gemensam 

alumnträff. Över 100 alumner kom 
för att lyssna till talarna Olof Skoog; 

Sveriges FN-ambassadör, och 
Carina Bergfeldt; SVT:s korre- 

spondent och en av Umeå univer-
sitets hedersdoktorer, samt för att 

nätverka med varandra.
Arrangemanget samordnades 

med Sveriges ambassad i 
Washington DC och APLU  

– en medlemsorganisation för
statliga forskningsuniversitet i

USA, Kanada och Mexiko. 

Foto: Mattias Pettersso
n

INBLICK I 2019
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Umeå platsen för EU-möte om Arktis
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Designhögskolan  
tar förstaplats på 
Red Dot för fjärde 

året i rad
”Red Dot Design Ranking” listar 

organisationer som är bäst på att 
få fram kreativa och nyskapande 
designkoncept över tid. Design-

högskolan i Umeå är listetta i 
kategorin universitet för fjärde 

året i rad, i konkurrens med andra 
designutbildningar i Europa, Nord-
amerika och Sydamerika. Ranking-
en baseras på designprojekt som 
skolans studenter skapat under  

de senaste fem åren.
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EUkommissionens årliga 
arktiska forum med EUkom
missionärer och utrikesminist
rar bland deltagarna arrange
rades i Umeå, ett tydligt tecken 
på att Umeå och Umeå univer
sitet på riktigt är etablerat på 
den arktiska kartan. Det var 
första gången mötet hölls på en 
annan plats än Bryssel. Mötet 
invigdes av kronprinsessan 
Victoria.

Den röda tråden för mötet 
var hållbarhet: Vad betyder 
det för Arktis och vad inne
bär det när EU ska forma den 

ekonomiska utvecklingen i den 
arktiska regionen? 

En av talarna var professor 
Peter Sköld vid Arcum, Umeå 
universitets arktiska centrum, 
som menade att naturresurser, 
klimat och kommunikationer 
måste stå högt på agendan och 
att han hoppades på höjda am
bitioner i de arktiska frågorna.

I samband med mötet arr 
angerades också EU:s årliga 
urfolksdialog, som bland annat 
handlade om vikten att lyssna 
och lära av de arktiska urfolken 
i ljuset av klimatförändringarna.

Ny distansutbildning 
ger fler möjlighet  

att studera
För att bidra till kompetensförsörj-
ning av socionomer i Norrlands in- 
landskommuner och för att möjlig-
göra studier för fler personer, start- 

ades till vårterminen socionom-
programmet som ett helt nätbase-
rat distansprogram med studieort 
Umeå. Under några tillfällen varje 

termin kommer studenterna  
antagna vid distansprogrammet till 
Umeå för vissa utbildningsinslag. 

Programmet bedrivs redan tidiga-
re som campusutbildning i Umeå.
Socionomprogrammet är ett av 
de mest sökta utbildningspro-
grammen vid Umeå universitet.

Söktrycket har också varit högt till 
det nya distansprogrammet. Inför 

starten vårterminen 2019 hade 
programmet 56 förstahandssökan-

de per plats och inför hösttermi-
nen var antalet förstahandssökande 

per plats 24 personer.

INBLICK I 2019
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Molekyl ger nytt hopp  
vid antibiotikaresistens

Strategiska partner-
skapsavtal för ömse-

sidig nytta
Umeå universitet har under 2019 
undertecknat strategiska partner-

skapsavtal med Region Västerbott- 
en och Örnsköldsviks kommun 
med syfte att tillföra varandra 

kompetens och höja kvaliteten i 
respektive organisationers verk-

samheter.  Partnerskapen omfattar 
forskning, utbildning, innovation 

och att bidra till en hållbar  
samhällsutveckling.

Hållbar tillväxt, kommunal hälso- 
och sjukvård, samt bioekonomi är 
prioriterade frågor liksom att bidra 
till kompetensförsörjningen i hela 

regionen.

Ny ceremoni för skickliga lärare

F
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Fredrik Almqvist, professor 
i kemi vid Umeå universitet, 
ingår i ett svenskamerikanskt 
forskarteam som har hittat en 
molekyl som kan stärka antibio
tikans förmåga att döda tuber
kulosbakterier  även sådana 
som är känsliga för antibiotika. 

Antibiotikaresistens är ett 
ökande problem när det gäller 
behandling av tuberkulos. Forsk 
are vid Washington University 
School of Medicine i St. Louis 
och Umeå universitet har upp
täckt en molekyl som i kombi
nation med det mest använda 
antibiotikumet isoniazid poten

tiellt kan åter
ställa antibiotikans 
effektivitet hos personer med 
antibiotikaresistent tuberkulos.

Upptäckten skulle bland 
annat kunna innebära att 
behandlingstiden mot tuberku
los i framtiden kan bli mycket 
kortare. Molekylen är dock 
inte färdig att användas på 
människor än. Studien genom
fördes på bakterier som växte i 
laboratoriemiljö och visar på en 
ny strategi att behandla tuber
kulos. Nu krävs mer forskning 
innan nya behandlingsformer 
kan bli verklighet.

2019 inrättades en ny ceremoni 
för att ytterligare uppmärk
samma lärare som utvecklat 
sin pedagogiska kompetens till 
meriterad och excellent lärare. 
Syftet med meriteringssystemet 
och den nya ceremonin är att 
synliggöra och uppmärksamma 
det viktiga arbete som universi
tetets lärare gör. 

Sedan starten har 170 lärare 
meriterats inom universitetets 
system med särskilda kriterier 
för att premiera lärares pedagog 
iska skicklighet. Umeå universi
tet var det första stora lärosätet 

som införde en pedagogisk me
ritering för att uppmuntra till 
utveckling av den pedagogiska 
kompetensen. Meriteringssys
temet har två nivåer, meriterad 
och excellent och lärarna an
söker själva till en nivå i taget. 
Utnämnda lärare får ett diplom 
samt ett lönepåslag.

Heidi Hansson, vicerektor 
med särskilt ansvar för utbild
ning som var prisutdelare vid 
ceremonin, är också ordförande 
i universitetets nämnd för hög
skolepedagogisk meritering.

Ny kurs i pedagogik 
utifrån arktiska  
förutsättningar

Umeå universitet ingår tillsam-
mans med universiteten i Luleå, 
Tromsö, Oulu och University of 

Lapland i Rovaniemi i samarbetet 
The Artic Five. Ett av samarbets-
områdena är Artic Five education, 
och inom ramen för det utveck-
lades under året en ny, nätbase-
rad magisterkurs. Kursen Arctic 
Inclusive Pedagogy syftar till att 

skapa bättre förståelse för de 
specifika kulturella och kontextuel-
la förutsättningarna för utbildning 
i den arktiska sfären. Kursen ges 

med start hösten 2020.

Foto: Mattias Pettersso
n

Handelshögskolan 
firade 30 år

 I maj firades med fest för nuvaran-
de och tidigare personal samt gäs-
ter från universitet, kommun och 

näringsliv. Näringsminister Ibrahim 
Baylan, som har varit både student 
i Umeå och ordförande i student-

kåren, inledde jubileumsdagen och 
höll en öppen föreläsning.
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Universitetet  
utsett till fadder för 

grundämne
När det periodiska systemet 

fyllde 150 år 2019 firade Svenska 
Kemisamfundet genom att utse 

en fadder för de 21 ”svenska” 
grundämnena, baserat på lokal 

anknytning och tidigare forskning 
inom ämnet. Umeå universitet till-
delades grundämnet vanadin. En 
av Umeå universitetets första pro-
fessorer i kemi, Lage Pettersson, 
forskade på vanadin i över 40 år.
Umeå universitet har en lång tra-

dition av forskning inom oorganisk 
koordinations- och jämviktskemi, 
med fokus mot naturliga process- 
er såsom förvittring av mineraler, 

bindning av föroreningar i marken, 
kondensering av vattenånga i at-
mosfären, och kemiska processer 
på andra planeter, som t.ex. Mars.

Museichef prisad för 
samverkan mellan 

konst och vetenskap
Katarina Pierre, chef för Bildmuse-

et, tilldelades Baltics samverk- 
anspris med populärvetenskaplig 

inriktning 2019. I motiveringen 
beskrivs hur Bildmuseet genom en 
rad ambitiösa utställningsprojekt 
erbjuder sina besökare koncen-

trerade inblickar i angelägna och 
svårtillgängliga frågor. 

Katarina Pierres vision och strävan 
att föra samman konst och veten-
skap genomsyrar hela verksam-
heten och demonstrerar hur en 

estetisk upplevelse kan kommuni-
cera forskningens resultat på nya 

sätt och till nya målgrupper. Under 
Katarina Pierres ledning har Bild-
museet utvecklat och fördjupat 

enhetens signum som publik arena 
för möten och dialoger mellan 

allmänhet, forskare och konstnärer.
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Prorektor först med pris från  
tyska röntgensällskapet

Levande värdegrund och gediget  
internt arbete ledde fram till  
universitetets nya vision
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Katrine Riklund, prorektor vid 
Umeå universitet med ansvar 
för forskning och forskarutbild
ning inom medicin, naturve
tenskap och teknik, tilldelades 
under 2019 som första forskare 
utanför Tyskland och som 
första kvinna det tyska röntgen
sällskapets Alfred Breitpris. 

Katrine Riklund är professor 
vid Institutionen för strålnings
vetenskaper och fick priset med 

motivering från priskommittén 
för sitt enastående vetenskap
liga arbete inom onkologisk 
radiologi.

Alfred Breit var en ledande 
tysk röntgenforskare. Priset till 
hans minne har delats ut sedan 
2012 och är det tyska röntgen
sällskapets finaste pris. Priset 
delades ut vid Deutsche Rönt
gengesellschafts 100årsdag i 
Leipzig.

2019 färdigställdes universite
tets arbete med att fram ett eget 
material för att förtydliga och 
skapa diskussion kring värde
grundsfrågor. Värdegrunden 
för Umeå universitet baseras 
på den gemensamma statliga 
värdegrunden och på akademis
ka värden. Värdegrunden har 
sedan också utgjort grunden för 
universitetets nya vision som 
beslutades av universitetsstyr 
elsen under året. Både arbetet 
med värdegrund och vision har 
genomförts genom att invol
vera samtliga medarbetare vid 
universitetet.

För att levandegöra värde
grundsarbetet har alla insti
tutioner och enheter inom 

universitetet bidragit med 
exempel på dilemman som 
kan uppstå när olika intressen, 
principer och värderingar utma
nas eller krockar med varandra. 
Detta blev sedan grunden för ett 
arbetsmaterial i form av en bok 
med 47 utvalda dilemman.

Universitetets nya vision an
ger riktning och talar om både 
vad Umeå universitet är idag 
och vill vara i framtiden. Visio
nen togs också fram genom att 
medarbetare vid institutioner 
och enheter diskuterade frågor 
som vad som utmärker Umeå 
universitet, vilka förändringar i 
omvärlden kan eller bör få stor 
betydelse och var ska universi
tetet vara om 510 eller 20 år?
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Underlag och statistik 

Varje år ska Umeå universitet presentera en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild av 

verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter 

och ekonomisk ställning.  

För vissa avsnitt i resultatredovisningen anges 

tillämpliga återrapporteringskrav och bestämmel-

ser i regleringsbrev, lagar eller förordningar, annan 

information från riksdag och regering eller mål som 

universitetet självt beslutat. 

De resultat som redovisas i årsredovisningen 

baseras på underlag hämtat från universitetets olika 

verksamheter och verksamhetssystem. 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 studieadministra-

tion, personaladministration och ekonomiadmi-

nistration. Ekonomiska uppgifter har hämtats från 

ekonomisystemet Raindance.  

I december 2018 övergick Umeå universitet till det 

nya studieadministrativa systemet Ladok 3. Utbild-

ningsdata för 2019 och för 2018 baseras därför på 

uppgifter hämtade från Fokus, medan utbildnings-

data från 2017 och tidigare baseras på historiska 

data hämtade från tidigare årsredovisningar, med 

undantag för tillkommande återrapporteringskrav 

för 2019 och där relevant utbildningsdata inte 

funnits tillgänglig i tidigare årsredovisningar. 

Mot bakgrund av Ekonomistyrningsverkets riktlin-

jer ändrades modellen för beräkning av antalet 

årsarbetare 2018 från ett statistikuttag en gång per 

år (oktober månad) till ett uttag som representerar 

hela verksamhetsåret. Denna modell tillämpas även 

2019 och framåt. Viss efterrapportering av histo-

riska personaldata sker i personal- och lönesystemet 

Primula. För att redovisningen ska vara så 

rättvisande som möjligt har historiska data gällande 

personal uppdaterats i årsredovisningen för 2019, 

bland annat med anledning av universitetets 

ändrade beräkningsmodell för antalet årsarbetare 

från och med 2018.

Från och med 2019 ska myndigheter ta fram 

resultatindikatorer och redovisa enligt dessa, om det 

inte medför kostnader som går ut över kärnverk-

samheten. Med resultatindikatorer i resultatredo-

visningen avses för Umeå universitets del de 

indikatorer som redovisas inom ramen för 

universitetets fastställda vision och mål för 2019. 

För att underlätta läsbarheten har ekonomiska tal 

och sifferuppgifter, i både texter och tabeller, i 

många fall avrundats.  
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Inledning 

Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet med 

utbildning inom medicin, natur- och teknikveten-

skap, samhällsvetenskap, humaniora, utbildnings-

vetenskap samt det konstnärliga området. Vid 

lärosätet erbjuds ungefär 150 utbildningsprogram, 

2 700 kurser varav cirka 1 500 utlyses som 

fristående kurser. 

Lärosätet är ett riksrekryterande universitet. Stock-

holms län passerade Västerbotten som det största 

rekryteringslänet läsåret 08/09. Det sammanföll 

med en kraftig ökning av antalet nybörjarstudenter 

som inleddes samma läsår. Av högskolenybörjarna 

höstterminen 2018 utgjorde studenter från 

Stockholms län den enskilt största gruppen (18 

procent). Umeå universitet attraherar även en stor 

andel av högskolenybörjarna från Västerbottens län. 

Höstterminen 2018 kom 13 procent av lärosätets 

nybörjare från Västerbottens län (med högskoleny-

börjare avses här studenter som aldrig tidigare varit 

registrerade vid Umeå universitet, studenten kan 

dock tidigare ha varit registrerad vid annan 

högskola). 

Diagram 5: Antal högskolenybörjare under perioden 2010–

2019.  

Antalet nybörjare vid Umeå universitet ökade med 

93 individer jämfört med föregående år. Det är 

kvinnliga nybörjare som står för ökningen medan 

antalet män har minskat. 

Under året har ett antal nya utbildningsprogram 

utvecklats och inrättats. Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet har inrättat tre nya masterprogram i 

artificiell intelligens, matematik respektive 

matematisk statistik. Medicinsk fakultet har inrättat 

ett nytt program, Idrottsfysiologprogrammet – 

idrottsmedicin, prestation och hälsa. Programmet 

ger utbildning om hur träning kan förbättra 

prestation eller förebygga sjukdomar hos friska 

personer och är det första i sitt slag. 

Läkarprogrammet har utvecklat ett nytt 6-årigt 

utbildningsprogram. Vårterminen 2019 antogs den 

första kullen studenter till Socionomprogrammet på 

distans. Programmet är i sin helhet nätburet men 

inrymmer ett antal obligatoriska träffar i Umeå. Vid 

den humanistiska fakulteten har kurser i ett nytt 

huvudområde, Kreativt skrivande, startat. Tidigare 

gavs liknande kurser i Skapande svenska, men det 

nya huvudområdet har sitt utbud via nätet och har 

ökat antalet antagna studenter väsentligt. Lingvistik 

har inrättats som nytt huvudområdet på avancerad 

nivå. Ett nytt magisterprogram i Medier- och 

kommunikationsvetenskap har också framgångsrikt 

startat under året. Ett nytt program på kandidat-

nivå, Programmet för civilt arbete, behövde ställas 

in på grund av för få sökande. Efter revidering 

kommer det att utlysas på nytt hösten 2020. 

Lärarhögskolan har utvecklat en ny flexibel variant 

av kompletterande pedagogisk utbildning med start 

hösten 2020. 

Vid en jämförelse mellan höstterminen 2019 och 

2018 minskade antalet behöriga förstahandssökan-

de till Umeå universitets programutbildningar med 

338 individer, vilket motsvarar en minskning på 4,1 

procent. Vid en nationell jämförelse av antalet 

behöriga förstahandssökande höstterminen 2019 

kom Umeå universitet på femte plats. Söktrycket till 

Umeå universitets utbildningsprogram har under de 

tre senaste åren legat på 1,8 behöriga förstahands-

sökande per antagen student. Psykologprogrammet 

följt av socionomprogrammet och masterprogram-

met i farmaci var de utbildningsprogram som 

hösten 2019 hade högst söktryck. 
  



12  UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2019 

Utbildningsvolymen (antal helårsstudenter) under 

2019 ökade med 2,9 procent jämfört med föregåen-

de år. Trots ökningen underskred Umeå universitet 

takbeloppet för 2019, se avsnittet om Takbelopp. 

Könsfördelningen bland studenter är 62 procent 

kvinnor och 38 procent män. Prestationsgraden för 

2019 är 84 procent, vilket är en minskning jämfört 

med fjolårets 86 procent. Kvinnor har en högre 

prestationsgrad än män på såväl kurser inom 

utbildningsprogram som fristående kurser. 

Under 2019 utfärdades 4 601 examina på grundnivå 

eller avancerad nivå vid Umeå universitet, vilket är i 

nivå med 2018 (4 608 examina). Av det totala 

antalet examina har 65 procent utfärdats till kvinnor 

och 35 procent till män. Denna skillnad är inte ovän-

tad utifrån skillnaderna mellan könen avseende 

både antal helårsstudenter och helårsprestationer. 

Tabell 1: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden 2010–2019 (alla 

kurstyper). Prestationsgraden uttryckt i procent = HPR/HST. Uppgifterna i tabellen är inklusive uppdragsutbildning och beställd 

utbildning. 

Helårsstudenter Helårsprestationer 

År Registrerade Totalt varav Totalt varav Prestations- 

  individer 
utbildnings-

program 

fristående 

kurser 

utbildnings-

program 

fristående 

kurser 
grad 

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 33 870 17 279 12 581 4 699 14 340 11 480 2 860 83 % 

2018 33 067 16 993 12 497 4 497 14 681 11 710 2 971 86 % 

2019 33 407 17 484 12 912 4 572 14 733 11 799 2 934 84 % 

Kvinnor 

Män 

20 725 

12 682 

10 528 

6 956 

7 680 

5 232 

2 848 

1 724 

9 003 

5 730 

7 149 

4 650 

1 854 

1 080 

86 % 

82 % 

Delmål inom Utbildning för gränslös kunskap 

I Umeå universitets verksamhetsplan för 2019 är två 

delmål obligatoriska för området Utbildning för 

gränslös kunskap: att med ökad kvalitet säkerställa 

högre genomströmning och brett deltagande samt 

att ge studenter på samtliga nivåer internationella 

perspektiv i sin utbildning. Nedan följer en 

beskrivning av arbetet med det förstnämnda. Se 

vidare avsnitten om Internationalisering samt 

Breddad rekrytering.  

Under 2019 tillsattes en arbetsgrupp för att utveckla 

och bereda ett projektförslag med särskilt syfte att 

främja och bredda genomströmningen under det 

första studieåret. 

Studieverkstaden arbetar för att stärka studenternas 

kompetens inom akademiskt skrivande, studietek-

nik och informationssökning på svenska och engels-

ka. Arbetet är integrerat i vissa utbildningsprogram, 

men omfattar även individuell handledning. Under 

2019 slutförde Studieverkstaden och Lärarhögsko-

lan 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. 

De goda resultaten har lett till att särskilda 

utvecklingsmedel beviljats för ett större projekt som 

omfattar alla lärarutbildningar på Umeå universitet. 
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Medicinska fakulteten har genomfört en avhopps-

analys på programmen på grundnivå där anled-

ningar till tidiga avhopp undersökts. Analysen 

visade att många av de nybörjarstudenter som 

hoppat av sin utbildning gjorde det på grund av 

felval. Detta kommer att undersökas djupare under 

2020. På Biomedicinska analytikerprogrammet har 

flera åtgärder vidtagits, bland annat schemalagda 

aktiviteter och grupparbeten under de första 

dagarna med syfte att studenterna ska lära känna 

varandra och känna till stödfunktionerna på 

campus. Första månaden på utbildningen har fått 

utökade inslag med lärarledda ”räknestugor”. För 

att förbättra möjligheterna till studieframgång arbe-

tar universitetet med varierande undervisnings- och 

examinationsformer för att möta blandade student-

grupper. 

Ekonomisk översikt 

Tabell 2: Resultaträkning perioden 2017–2019 för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning, 

tkr. 

 

Totala intäkter inom utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökar med 2 procent jämfört med 

2018 (2018: +4 procent). Den lägre intäktsökningen 

beror främst på lägre intäkter av anslag, vilka endast 

ökar med 1 procent (2018: +4 procent). Störst 

förändring på intäktssidan avser intäkter av bidrag 

som ökar med 44 procent jämfört med 2018 (2018: 

+13 procent). 

Ökningen hänför sig inte till att universitetet erhållit 

mer bidrag 2019 utan istället till att kostnaderna 

under 2019 ökat, vilket i sin tur innebär att intäkter 

inte behövt periodiserats i lika stor utsträckning 

som tidigare år. Den totala kostnadsökningen 2019 

uppgår till 4 procent. Främst noteras ökade perso-

nalkostnader, vilka står för den största andelen av 

totala kostnader (63 procent), vilket därmed ger en 

stor påverkan på den totala kostnadsökningen. 

Personalkostnaderna ökar med 2 procent, att jäm-

föra med lönerevisionen som även den uppgick till 2 

procent. Både driftskostnader och avskrivningar 

ökar med 6 procent vardera, vilket ligger i nivå med 

ökningen 2018 (2018: +4 procent respektive 6 

procent). 

 

Det ekonomiska resultatet inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå är utifrån ovanståen-

de fortsatt positivt trots en total minskning med 

cirka 23 miljoner kronor jämfört med 2018 (−30 

procent). De åtgärder som rektor beslutade om 2018 

i syfte att vända trenden med ökade positiva resultat 

tillämpas för första gången i bokslutet 2019. Med det 

minskade överskottet 2019 bedöms åtgärderna ha 

haft viss effekt. Fortsatt arbete sker under 2020 för 

att nå ett ekonomiskt resultat i balans.  

Uppdragsutbildning 

Tabell 3: Resultaträkning perioden 2017–2019 för uppdragsut-

bildning, tkr. 

  2017 2018 2019 

Intäkter    

Avgifter 135 239 156 299 146 520 

Finansiella intäkter 24 7 9 

Summa intäkter 135 263 156 306 146 529 

Kostnader    

Personal 46 061 57 934 51 120 

Lokaler 6 269 17 773 20 363 

Övriga driftkostnader 70 024 80 832 72 292 

Finansiella kostnader 7 6 5 

Avskrivningar  1 327 2 921 3 380 

Summa kostnader 123 688 159 467 147 160 

Årets kapitalförändring 11 574 -3 169 -631 

 

Intäkterna inom uppdragsutbildning minskar 2019 

med 6 procent jämfört med 2018 (2018: +16 

procent). Likt tidigare år är polisutbildningen 

universitetets största uppdragsutbildning och står 

2019 för 62 procent av de totala intäkterna inom 

uppdragsutbildning (2018: 54 procent). Intäktsök-

ningen inom polisutbildningen beror på att 

utbildningen nu har fler verksamheter jämfört med 

föregående år.  

  

 2017 2018 2019 

Intäkter    

Anslag 1 499 900 1 564 225 1 584 604 

Avgifter och andra 

ersättningar  
157 318 160 424 164 036 

Bidrag 25 137 28 413 40 974 

Finansiella intäkter 2 639 1 559 886 

Summa intäkter 1 684 994 1 754 621 1 790 500 

     

Kostnader    

Personal 1 050 339 1 060 861 1 087 049 

Lokaler 227 393 223 995 232 815 

Övriga drift- 

kostnader 
311 383 324 104 345 065 

Finansiella  

kostnader 
3 715 2 550 1 677 

Avskrivningar  62 977 66 786 70 643 

Summa kostnader 1 655 807 1 678 297 1 737 248 

     

Transfereringar    

Erhållna medel 22 863 25 357 21 323 

Lämnade bidrag ─22 863 ─25 357 −21 323 

Summa 0 0 0 

Årets kapital- 

förändring 
29 187 76 325 53 252 
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Kostnaderna inom uppdragsutbildningen minskar 

med 8 procent där minskningar noteras inom 

kostnadsslagen personal, övrig drift och finansiella 

kostnader. Samtidigt ökar lokalkostnader med 15 

procent och avskrivningarna med 16 procent, 

samma utveckling som noterades i bokslutet för 

2018 (2018: +184 procent respektive +120 procent). 

De ökade lokalkostnaderna hänger samman med 

ökade kostnader i samband med färdigställandet av 

det nya polisutbildningshuset samt ökad förhyrning 

av andra lokaler med anledning av fler lärare och 

utökad verksamhet inom polisutbildningen.  

Utbildningsuppdraget 

Takbeloppet 

År 2019 registrerades totalt 16 284 helårsstudenter 

(HST) som avräknats mot universitetets takbelopp 

(2018: 15 832). Ökningen 2019 (+452 HST, +2,9 

procent) ligger främst inom utbildningsområdena 

samhällsvetenskap (+214 HST), naturvetenskap 

(+156 HST) och medicin (+66 HST). Utöver studen-

ter finansierade inom utbildningsanslaget finns 

2019 totalt 1 200 helårsstudenter som finansieras 

genom särskilda statliga medel eller uppdragsmedel 

(2018: 1 143).  

De studerande och deras prestationer inom tak-

beloppet fördelar sig på utbildningsområden enligt 

tabell 4. Ersättningen understiger takbeloppet med 

28,6 miljoner kronor 2019 (2018: −52,6 mnkr), 

vilket motsvarar 2,0 procent av takbeloppet. Orsa-

ken till underskridandet är att universitetet inte ökat 

antalet helårsstudenter 2019 i enlighet med tilldelad 

budget.  

Universitetet hade en ackumulerad överproduktion 

motsvarande 73,1 miljoner kronor vid ingången av 

2019. I och med underskridandet används en 

betydande del av den ackumulerade överproduktio-

nen 2019, vilket innebär att universitetet inte 

erhåller någon intäktsförlust 2019.  

Tabell 4: Takbelopp 2019, tkr. 

Utbildningsområde Antal Antal  Ersättning 

  HST HPR (tkr) 

Humaniora 1 923 1 271 88 787 

Juridik 421 378 21 521 

Samhällsvetenskap 4 341 3 590 215 569 

Naturvetenskap 2 265 1 766 206 618 

Teknik 1 908 1 581 178 344 

Vård 2 109 1 967 223 039 

Odontologi 300 295 31 098 

Medicin 1 666 1 588 235 231 

Undervisning 408 367 31 127 

Verksamhetsförlagd 
utbildning 

160 157 17 361 

Övrigt 314 272 23 627 

Design 311 290 76 020 

Konst 74 74 23 416 

Musik 10 10 2 196 

Idrott 75 70 12 232 

Summa 16 284 13 675 1 386 185 

Ersättning för helårsprestationer från dec 2018 5 882 

Summa utfall    1 392 067  

Takbelopp 2019   1 420 619 

Differens till takbelopp 
(Takbelopp ─ summa utfall) 

    ‒28 552 

Ingående överproduktion (2019-01-01) −73 056 

Utgående överproduktion (2019-12-31) −44 504 

 

Diagram 6: Intäkter av anslag för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå samt takbelopp perioden 2015–2019, miljoner 

kronor. 
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Utbildningsutbud 
Regleringsbrev 2019 

Övergripande angående universitetets prio-
riteringar och hur universitetet möter det 

omgivande samhällets behov av utbildning 

Bedömningar och analyser rörande utbildningsut-

budet görs i huvudsak av berörda fakulteter, 

programråd och institutioner. Beslut om bland 

annat inrättande av program och huvudområden 

fattas av rektor. Handläggningen sker enligt en 

universitetsgemensam handläggningsordning för 

förändringar av utbildningsutbudet, där det 

universitetsövergripande strategiska rådet för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå också 

har ett särskilt ansvar. 

I Umeå universitets vision som fastställdes under 

2019 uttrycks ambitionen att föra utbildning och 

forskning närmare varandra, bland annat genom att 

erbjuda utbildning inom områden där vi bedriver 

forskning. Ett exempel på det är ett nytt 

masterprogram i artificiell intelligens (AI), som 

samspelar med såväl en av universitetsstyrelsen 

beslutad strategisk forskningssatsning inom AI som 

nationella satsningar inom området. I visionen talas 

också om flexibla utbildningar, vilket diskuteras 

vidare under nästa rubrik. 

Utöver studenternas efterfrågan och lärosätets 

förmåga att erbjuda forskningsbaserad utbildning 

är det omgivande samhällets behov en avgörande 

faktor som kommer in i utbildningsplaneringen på 

flera sätt. Inför inrättande av nya utbildningsprog-

ram ska det enligt universitetets kvalitetssystem 

göras 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. När det 

gäller exempelvis lärar- och vårdutbildningar finns 

både särskilda samrådsorgan och representation av 

skol- respektive vårdhuvudmän i universitetets 

beslutande organ. I fakultetsnämnderna finns alltid 

en extern ledamot, och det gäller i många fall också 

i programråd. 

Fördelningen mellan program och kurser 

samt mellan campus och nätbaserad 
undervisning 

Fördelningen mellan fristående kurs och program 

har, som framgår av tabell 5, varit relativt stabil de 

senaste fem åren. Det är inga större skillnader 

mellan könen i fördelningen mellan kurs och 

program. 

Tabell 5: Andel helårsstudenter (HST) studerande på kurser 

inom utbildningsprogram respektive fristående kurs perioden 

2015–2019. 

Andel HST 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinnor      

Program (%) 74 74 72 73 73 

Fristående kurs (%) 26 26 28 27 27 

Män       

Program (%) 76 75 74 75 75 

Fristående kurs (%) 24 25 26 25 25 

Totalt      

Program (%) 75 74 73 74 74 

Fristående kurs (%) 25 26 27 26 26 

 

När det gäller olika förkunskapskrav kan nämnas att 

det behörighetsgivande teknisk-naturvetenskapliga 

basåret utökades hösten 2019 för att stärka 

rekryteringsbasen till utbildningar inom teknik och 

naturvetenskap. 

Fördelningen mellan campus och distans/nätbase-

rad utbildning framgår av tabell 6. Som framgår av 

tabellen studerar kvinnor på distans i högre grad än 

män, vilket är ett nationellt mönster. 

Tabell 6: Andel helårsstudenter (HST) studerande på campus 

respektive distans perioden 2015–2019. Här ingår både helt 

nätbaserad utbildning och annan distansutbildning som är 

delvis nätbaserad men också har fysiska träffar. 

Andel HST 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinnor      

Campus (%) 75 74 72 71 69 

Distans (%) 25 26 28 29 31 

Män      

Campus (%) 85 84 81 81 80 

Distans (%) 15 16 19 19 20 

Totalt      

Campus (%) 79 78 76 75 73 

Distans (%) 21 22 24 25 27 

Andelen distans- och nätburen utbildning har ökat 

de senaste åren. Det gäller även nätburna eller dis-

tansbaserade utbildningsprogram, vilka ofta är ett 

resultat av ett uttalat behov från en dialog med det 

omgivande samhället. Det handlar bland annat om 

flera lärarutbildningar (se egen rubrik på följande 

sida), sjuksköterskeutbildning, receptarie- och 

apotekarprogrammen, högskoleingenjörsprogram-

met i elkraftteknik samt ett nätburet alternativ i 
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socionomprogrammet som startade 2019. Sådana 

utbildningar ger möjlighet för studenter som inte 

kan flytta till Umeå att ändå läsa vid universitetet, 

vilket kan bidra såväl till breddad rekrytering som 

förbättrad lokal kompetensförsörjning. Exempelvis 

har det visat sig att den distansbaserade sjukskö-

terskeutbildningen ger en bredare rekryteringsbas 

både geografiskt och åldersmässigt än campusut-

bildningen i Umeå. Distansprogrammet i Skellefteå 

har en klart högre andel studenter från Väster-

bottens inland än programmet i Umeå, och 

genomsnittsåldern är nästan tio år högre bland 

distansstudenterna jämfört med campusstudenter-

na. 

Utöver distansutbildning lokaliseras också utbild-

ning på andra studieorter för att bidra till kompe-

tensförsörjningen i hela norra sjukvårdsregionen, 

med läkarutbildningen på fyra studieorter som ett 

tydligt exempel. Medicinska fakulteten har också 

beslutat att till sjuksköterskeprogrammet med 

studieort Skellefteå anta några studenter per termin 

som genomför verksamhetsförlagd utbildning i 

Lycksele med omnejd. En utökning av barnmorske-

programmet diskuteras med Region Västernorrland 

och Region Jämtland Härjedalen då avtal om VFU-

placeringar i dessa regioner är centrala för 

utökningen. 

Lärar- och förskollärarutbildningar 

Umeå universitet utbildar lärare i fritidshem, 

förskola, grund- och gymnasieskola samt yrkeslära-

re, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och 

speciallärare. Flera av programmen ges på distans 

för att möta studenternas efterfrågan och behovet 

hos skolhuvudmännen. Mot bakgrund av den 

omfattande lärarbristen genomfördes under 2018 

flera utredningar som visade på behovet av fler 

flexibla utbildningar som kan läsas arbetsintegrerat 

eller på distans. Under 2019 har utvecklingsarbetet 

fortsatt. 

Genom att inom regeringsuppdraget Fler vägar in 

göra den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) 

tillgänglig i kurser på distans kan studenter som inte 

vågar ta steget att påbörja ett helt lärarprogram 

rekryteras. Under våren 2019 antogs fyra lärar-

assistenter i Skellefteå kommun till en sådan kurs 

som de sedan kan tillgodoräkna in i en 

lärarutbildning. 

En ny flexibel variant av kompletterande pedagogisk 

utbildning (KPU) startar hösten 2020. I linje med 

Utbildningsdepartementets pågående utredning 

(U2019/03432/UH) kommer också KPU med 

förhöjd studietakt att ses över för att möjliggöra en 

ökad genomströmning med bibehållen eller ökad 

kvalitet, med planerad start hösten 2021. 

Flera inriktningsbeslut har fattats angående 

arbetsintegrerad utbildning, senast i december 

2019. Ambitionen är att ett eller flera program, 

exempelvis förskollärarprogrammet eller grundlä-

rarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 samt 

grundskolans årskurs 4–6, ska kunna ges flexibelt 

och arbetsintegrerat med start hösten 2021. 

När det gäller sommarkurser som ska möjliggöra 

snabbare vägar till examen har under året insatser 

gjorts för att öka utbudet, men uppsatta mål har 

ännu inte nåtts (se redovisning under avsnittet 

Uppdrag att ordna fler relevanta sommarkurser). 

Ett samverkanslektorat har tillsatts med uppdrag att 

bland annat kartlägga och utveckla kursutbudet och 

studentunderlaget på avancerad nivå. Tanken är att 

utveckla och samordna befintligt utbud så att 

kurserna i högre utsträckning svarar upp mot 

lärares fortbildningsbehov. 

Umeå universitet informerar potentiella studenter 

bland annat genom information via sociala medier 

och studentmässor samt genom universitetets 

studievägledning. Arbetet med vägledning av och 

information till studenter har också utvecklats inom 

ramen för regeringsuppdraget Fler vägar in, där 

Umeå universitet är nationell samordnare. Inom 

uppdraget görs nationella informationsinsatser via 

uppsökande verksamhet regionalt, annonskampan-

jer samt nationell webbinformation. I regionen har 

information om lärarutbildningarna och olika vägar 

mot examen spritts bland annat genom Akademi 

Norr (en sammanslutning av tretton inlands-

kommuner), i språkcaféer i Umeå samt via möten 

vid lärcentrum i länet. 

Utöver detta vidareutbildas och fortbildas lärare 

inom ramen för vidareutbildning av obehöriga 

lärare (VAL), vidareutbildning av utländska lärare 

(ULV) och Lärarlyftet. 
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Utbildningar som leder till särskilda examina 
Regleringsbrev 2019 

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

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

tabell 7. 

Tabell 7. Antal programnybörjare, helårsstudenter och utfärdade examina perioden 2017–2019 för utbildningar som leder till 

särskilda examina. 

 Antal programnybörjare Antal helårsstudenter Antal examina 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Förskollärarexamen 86 117 78 288 291 261 75 78 79 

kvinnor/män (%) 91/9 96/4 86/14 87/13 92/8 91/9 93/7 85/15 89/11 

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

51 58 55 188 179 167 25 45 47 

kvinnor/män (%) 89/11 86/14 80/20 92/8 92/8 91/9 88/12 100/0 94/6 

Grundlärarexamen med inriktning mot 
arbete i grundskolans åk 4−6 

39 32 36 112 111 108 21 20 25 

kvinnor/män (%) 40/60 59/41 67/3 68/32 71/29 69/31 57/43 55/45 76/24 

Grundlärarexamen med inriktning mot 
arbete i fritidshem 

20 35 21 73 64 61 26 21 21 

kvinnor/män (%) 40/60 40/60 57/43 48/52 44/56 44/56 69/31 52/48 43/57 

Ämneslärarexamen (exkl. KPU) 174 175 153 500 479 515 113 102 123 

kvinnor/män (%) 44/56 48/52 44/56 51/49 51/49 52/48 45/55 65/35 50/50 

Ämneslärarexamen som avläggs efter 

kompl. pedagogisk utbildning (KPU) 
76 83 80 96 100 102 27 55 53 

kvinnor/män (%) 63/37 63/37 74/26 64/36 62/38 68/32 74/26 64/36 68/32 

Speciallärarexamen 93 71 47 71 100 86 48 30 72 

kvinnor/män (%) 95/5 92/8 98/2 96/4 95/5 94/6 90/10 100/0 97/3 

Specialpedagogexamen 36 40 37 52 50 55 35 33 31 

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

Civilingenjörsexamen 358 389 375 1 174 1 182 1 205 148 160 178 

kvinnor/män (%) 27/73 34/66 30/70 30/70 30/70 32/68 28/72 26/74 37/63 

Högskoleingenjörsexamen 130 140 126 320 284 282 106 83 88 

kvinnor/män (%) 11/89 21/79 15/85 16/84 16/84 16/84 17/83 19/81 17/83 

Arkitektexamen 88 69 61 217 227 246 17 3 15 

kvinnor/män (%) 59/41 64/36 62/38 61/39 61/39 61/39 71/29 100/0 67/33 

Barnmorskeexamen 26 29 24 31 38 34 16 22 24 

kvinnor/män (%) 100/0 97/3 100/0 100/0 98/2 98/2 100/0 100/0 96/4 

Läkarexamen 256 304 274 1 084 1 094 1 154 189 180 187 

kvinnor/män (%) 57/43 57/43 64/36 54/46 55/45 56/44 54/46 59/41 51/49 

Sjuksköterskeexamen 318 321 322 774 748 741 236 234 204 

kvinnor/män (%) 82/18 85/15 85/15 82/18 83/17 85/15 83/17 79/21 84/16 

Specialistsjuksköterskeexamen 157 164 171 157 154 160 157 154 176 

kvinnor/män (%) 80/20 85/15 86/14 82/18 85/15 89/11 85/15 80/20 87/13 

Tandläkarexamen 84 84 96 315 312 334 61 51 55 

kvinnor/män (%) 63/37 62/38 62/38 69/31 68/32 68/32 59/41 65/35 73/27 
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I Vårändringsbudgeten för 2015 presenterades en 

utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar 

samt förskollärar- och lärarutbildningar. Enligt 

regleringsbrevet för universitet och högskolor av-

seende budgetåret 2015 tilldelades Umeå universitet 

nedanstående antal utbildningsplatser.  

 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)  

Utbyggnaden avser en utökning av antal program-

nybörjare jämfört med året 2014. Utbyggnaden 

skulle genomföras under åren 2015 och 2016, samt 

även under året 2017 för sjuksköterskeutbildning. 

Utbyggnaden har slutrapporterats i årsredovis-

ningarna för 2016 respektive för 2017 för sjukskö-

terskeutbildning.  

 

Tabell 8 visar i vilken grad utbyggnaden uppnåtts 

eller upprätthållits under 2019. Tilldelade medel för 

utbyggnaden har ej omfördelats till andra utbild-

ningar eller kurser som riktar sig till samma 

målgrupper.  

Tabell 8: Antal programnybörjare perioden 2014–2019 för de utbildningsprogram som omfattas av utbyggnaden av vissa hälso- 

och sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildningar som inleddes 2015. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Förskollärarutbildning 92 126 117 86 117 78 

kvinnor/män (%) 82/18 82/18 87/13 91/9 96/4 86/14 

Kompletterande pedagogisk utbildning 47 70 61 76 83 80 

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

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

53 66 46 51 58 55 

kvinnor/män (%) 87/13 89/11 84/16 89/11 86/14 80/20 

Speciallärar- och specialpedagogutbildning 87 96 71 129 111 84 

kvinnor/män (%) 97/3 91/9 97/3 95/5 92/8 96/4 

Barnmorskeutbildning 21 27 22 26 29 24 

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

Sjuksköterskeutbildning 342 313 294 318 321 322 

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

Specialistsjuksköterskeutbildning 197 182 190 157 164 171 

kvinnor/män (%) 78/22 80/20 81/19 80/20 85/15 86/14 

Utbildningarna i tabell 7 och 8 kommenteras nedan. 

Arkitektexamen 

Arkitektprogrammet har sedan starten 2009 haft ett 

högt och relativt stabilt söktryck. Antalet helårsstu-

denter har ökat med 19 från 2018 till 2019, vilket 

vida överstiger den volym (5 helårsstudenter) som 

anges i regleringsbrevet avseende utbyggnad av 

arkitektutbildning vid Umeå universitet. Ökningen 

av helårsstudenter kan förklaras med ett ökat antal 

studenter på senare del av utbildningen. På grund av 

brist på undervisande personal (och osäkerhet inför 

omorganisation) har det inte varit möjligt att bibe-

hålla samma nivå på antalet antagna nybörjarstu-

denter höstterminen 2019 jämfört med föregående 

år. 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. 

Antalet utfärdade arkitektexamina har dock ökat 

under 2019 jämfört med 2018, vilket är positivt.  

Förskollärarexamen 

Antalet programnybörjare har minskat med 14 

jämfört med 2014. Målet som ska upprätthållas är 

en ökning med 45 programnybörjare. Att målet inte 

nås beror främst på minskat söktryck. För att 

åtgärda detta behöver nya studerandegrupper 

lockas till utbildningen, och planen är att utveckla 

en arbetsintegrerad variant av förskollärarutbild-

ningen som antas attrahera nya studerandegrupper. 

Att minskningen är så stor jämfört med 2018 beror 

också till stor del på att det under 2019 inte 

anordnades något decentraliserat programtillfälle 

under året, vilket gjordes 2018. 
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Grundlärarexamen (med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1─3, med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4–6 samt inriktning 

mot arbete i fritidshem) 

Lärosätet har svårt att nå upp till de uppsatta 

planeringstalen för de tre inriktningarna inom 

grundlärarprogrammet. För att nå ut till nya 

studerandegrupper planeras att eventuellt utveckla 

någon av inriktningarna arbetsintegrerat. Dessa 

utbildningar ingick inte i den utbyggnad som anges 

i bilaga 7 till regleringsbrevet för budgetåret 2016. 

Ämneslärarexamen 

Antalet programnybörjare minskar, men både 

antalet helårsstudenter och antal examina ökar. 

Trots att det är färre programnybörjare än 2018 är 

det totalt fler studenter inne i systemet (se antal 

helårsstudenter). Det kan ses som en indikation på 

att färre studenter väljer att avbryta utbildningen i 

förtid. Antal examina har ökat med 21 procent 

jämfört med i fjol. Denna utbildning ingick inte i den 

utbyggnad som anges i bilaga 7 till regleringsbrevet 

för budgetåret 2016. 

Ämneslärarexamen som avläggs efter 
kompletterande pedagogisk utbildning 

Antalet programnybörjare inom kompletterande 

pedagogisk utbildning har ökat med 33 studenter 

jämfört med 2014. Målet för denna utbyggnad är 34 

studenter, och det uppnåddes under 2018. Läro-

sätets bedömning är att det kommer att vara 

uppfyllt igen under 2020 (se avsnittet Utbyggnad 

av antal utbildningsplatser inom förskollärar- och 

lärarutbildningar).  

 

Speciallärar- och specialpedagogexamen 

Antalet programnybörjare har minskat med tre 

studenter jämfört med 2014. Att universitetet inte 

når upp till målet, som är en ökning med 37 

studenter, beror till stor del på lärarbrist på institu-

tionerna. Söktrycket är bra till dessa utbildningar, 

men det är svårt att hitta rätt lärarkompetens. För 

att på sikt stärka utbildningen gjordes det 2018 en 

extra satsning på doktorandantagning inom ämnet 

specialpedagogik. Ytterligare satsningar inom detta 

område diskuteras inför antagningsomgången av 

nya doktorander höstterminen 2020.  

Civilingenjörsexamen 

Den totala volymen för civilingenjörsutbildningarna 

har ökat med 23 helårsstudenter under 2019 jämfört 

med föregående år. Ökningen motsvarar den ökade 

volym som Umeå universitet fått medel för från 

regeringen, avseende utbyggnad av civilingenjörsut-

bildningar. Antalet programnybörjare har dock 

minskat med 14 studenter 2019 jämfört med 

föregående år. Minskningen beror till stor del på 

minskat söktryck på några av utbildningarna och att 

lärosätet därmed inte lyckats fylla alla platser. Av 

nybörjarna på civilingenjörsprogrammen är ande-

len kvinnor ungefär 30 procent. Antalet utfärdade 

examina har ökat något de sista två åren, men 

jämfört med antalet nybörjare är andelen som tar ut 

examen fortfarande relativt låg, mellan 40 och 50 

procent. En förklaring till den relativt låga 

examensfrekvensen är att studenter får erbjudande 

om anställning innan de slutfört utbildningen.  

Högskoleingenjörsexamen 

Den totala volymen för högskoleingenjörsutbild-

ningarna är i stort sett oförändrad 2019 jämfört med 

2018. Det innebär att den utbyggnad med 14 

helårsstudenter som lärosätet fått medel för inte har 

uppnåtts under 2019. Förklaringen till den utebliv-

na ökningen är ett sjunkande söktryck på några av 

högskoleingenjörsprogrammen och därmed ett 

minskat antal nybörjare. Antalet nybörjare minska-

de med 14 hösten 2019, jämfört med hösten 2018. 

Andelen kvinnor som tar examen på en högsko-

leingenjörsutbildning är 17–19 procent. 

Barnmorskeexamen 

Antalet programnybörjare på barnmorskeutbild-

ningen ligger på en stabil nivå. På grund av brist på 

platser för verksamhetsförlagd utbildning kan 

maximalt 25 nybörjare antas till termin 1. 

Programmet har mycket god genomströmning men 

når 2019 inte upp till tilldelad budgetvolym. Detta 

beror delvis på oförutsedda avhopp. 

Läkarexamen 

Läkarprogrammet befinner sig i en fas med ökande 

antal helårsstudenter. Under 2019 uppgick antalet 

helårsstudenter till 1 154. Det är 53 helårsstudenter 

fler än uppdraget. Utbyggnaden av läkarprog-

rammet innebär en årlig utökning av 16 helårs-

studenter tills målet om 1 170 helårsstudenter har 

uppnåtts 2023. Antalet nybörjare var 274, varav 174 

kvinnor och 100 män.  
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Sjuksköterskeexamen 

Antalet programnybörjare på sjuksköterskepro-

grammet ligger på en stabil nivå. Antal utfärdade 

examina minskar i jämförelse med de tidigare två 

åren. Utbildningen gjordes om 2016, och studenter 

som gick enligt den gamla utbildningsplanen tog ut 

examen i högre utsträckning under 2017 och 2018, 

under tiden övergångsbestämmelserna gällde. Vad 

gäller antal uppnådda helårsstudenter finns det en 

differens gentemot budgeterade helårsstudenter. 

Största skillnaden finns på utbildningen i Örn-

sköldsvik. Åtgärder i form av tidigare information 

(per brev och telefonsamtal) om programmet har 

gjorts för att motverka tidiga avhopp på distans-

programmen. Överintag görs på alla studieorter, 

men den begränsas av tillgång till praktikplatser på 

de tidiga terminerna. Antagning till senare del av 

program görs varje termin.  

Specialistsjuksköterskeexamen 

Antalet nybörjare på specialistsjuksköterskepro-

grammen har ökat liksom antal utfärdade examina. 

Antalet helårsstudenter når dock inte upp till 

budgeterad ram, framför allt på grund av att 

Onkologisk vård och Vård av äldre hade få sökande. 

På grund av omarbetning har Vård av äldre inte haft 

antagning till programmet under åren 2015–2018. 

När programmet under 2019 utlystes igen var 

söktrycket lågt, vilket delvis kan bero på denna paus. 

De flesta som söker till specialistsjuksköterskepro-

grammen är yrkesverksamma. Sedan 2018 har 

antagningen tidigarelagts för att minska antalet 

tidiga avhopp på grund av ej beviljad studieledighet 

från arbetet. Omläggningen behöver mer tid för att 

etablera sig hos de sökande, vilket bland annat kan 

ses i att det under 2019 kom in många sena 

anmälningar efter ansökningstidens slut. 

Tandläkarexamen 

Antalet nybörjare, helårsstudenter och utfärdade 

examina ökade jämfört med föregående år, men 

kommer ej upp i antalet helårsstudenter som 

regleringsbrevet anger. Som åtgärd görs ett 

överintag, och 2019 ökade detta ytterligare i 

omfattning. Överintaget begränsas dock av antal 

kliniska arbetsplatser och patienttillgång. En 

simuleringsstation har köpts in, och det pågår en 

omorganisation av folktandvården inom Norrlands 

universitetssjukhus för att öka tillgången på 

lämpliga patienter och kliniska arbetsplatser. 

Utbyggnad av vissa utbildningar i 
enlighet med riksdagens beslut 
Regleringsbrev 2019 

Utbyggnad av utbildningsplatser inom 

ingenjörs-, arkitekt och läkarutbildning 

Nedan anges den ökning av antal helårsstudenter 

(HST) 2019 som anvisade medel beräknas motsvara 

inom respektive satsning enligt vad som framgår av 

bilagan till regleringsbrevet. 

 Utbyggnad Ingenjörer – Civilingenjörer  
(23 HST 2019, fullt utbyggd 90 HST 2023) 

 Utbyggnad Ingenjörer – Högskoleingenjörer  
(14 HST 2019, fullt utbyggd 33 HST 2021) 

 Utbyggnad Samhällsbygge – Civilingenjörer  
(10 HST 2019, fullt utbyggd 40 HST 2023) 

 Utbyggnad Samhällsbygge – 
Högskoleingenjörer  
(6 HST 2019, fullt utbyggd 40 HST 2023) 

 Utbyggnad Samhällsbygge – Arkitekter  
(5 HST 2019, fullt utbyggd 20 HST 2023) 

 Utbyggnad Läkarutbildning  
(20 HST 2019, fullt utbyggd 88 HST 2023) 
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Tabell 9: Antal programnybörjare och helårsstudenter perioden 2017–2019 för de utbildningar som omfattas av utbyggnader enligt 

riksdagens beslut.  

Antal programnybörjare Antal helårsstudenter 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Civilingenjörsutbildning1, 2 359 389 375 1 174 1 182 1 205 

kvinnor/män (%) 27/73 34/66 30/70 30/70 30/70 32/68 

Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge2 46 43 38 138 135 123 

kvinnor/män (%) 20/80 37/63 21/79 21/79 24/76 26/74 

Varav ingår i utbyggnad ingenjörer2 313 351 339 1 036 1 047 1 082 

kvinnor/män (%) 29/71 33/95 35/65 31/69 34/66 36/64 

Högskoleingenjörsutbildning1, 2 133 140 126 320 284 282 

kvinnor/män (%) 11/89 34/66 15/85 16/84 16/84 16/84 

Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge2 61 56 50 177 157 149 

kvinnor/män (%) 15/85 32/68 18/82 21/79 23/77 26/74 

Varav ingår i utbyggnad ingenjörer2 72 84 76 143 127 133 

kvinnor/män (%) 13/87 21/79 12/88 9/91 8/92 8/92 

Arkitektutbildning 88 69 61 217 227 246 

kvinnor/män (%) 59/41 64/36 62/38 61/39 61/39 61/39 

Läkarutbildning 256 304 274 1 084 1 094 1 154 

kvinnor/män (%) 57/43 57/43 64/36 55/45 54/46 54/44 

1 Då en student kan vara programnybörjare vid mer än ett utbildningsprogram under samma år, summerar inte nödvändigtvis det 

sammanlagda antalet programnybörjare inom de olika utbyggnaderna (samhällsbygge och ingenjörer) till antalet programnybörjare 

för respektive utbildning samma år (civilingenjör och högskoleingenjör) som är justerade för antal unika individer. 

2 På grund av tillkommande återrapporteringskrav att redovisa antal programnybörjare inom satsningarna samhällsbygge och 

ingenjörer, har uppdaterad data hämtats från universitetets studieadministrativa system för dessa utbildningar avseende 2017. 

Dessa uppgifter stämmer därför inte överens med vad som anges i tabell 7 som är baserad på 2017 års årsredovisning.

Civilingenjörsutbildning, högskoleingen-
jörsutbildning och arkitektutbildning 

Den totala volymen för civilingenjörsutbildningarna 

har ökat med 23 helårsstudenter 2019 jämfört med 

2018. Det är satsningen ”utbyggnad ingenjörer” som 

står för ökningen (35 helårsstudenter), medan 

”utbyggnad samhällsbygge” inte gav önskat resultat 

utan minskade med 12 helårsstudenter. Universitet-

et uppfyller därmed målen enligt regleringsbrevet 

för den första av dessa utbyggnader, men inte för 

den andra. 

Antalet helårsstudenter inom högskoleingenjörsut-

bildning har minskat med 2 år 2019 jämfört med 

föregående år. Uppdelat på respektive satsning har 

antalet helårsstudenter minskat med 8 inom 

”utbyggnad samhällsbygge” och ökat med 6 inom 

”utbyggnad ingenjörer”. Därmed uppfylls inte 

målen som anges i regleringsbrevet för utbyggnad av 

högskoleingenjörsutbildning.  

Antalet helårsstudenter inom arkitektutbildningen 

har ökat med 19 jämfört med beslutad utbyggnad 

med 5 helårsstudenter enligt regleringsbrevet. Uni-

versitetet uppfyller därmed med god marginal målet 

för denna utbyggnad. 

Inför höstterminen 2019 beslutade universitetet att 

höja planeringstalen med 5 platser för civilingen-

jörsutbildning och med 8 platser för högskoleingen-

jörsutbildning. Trots höjda planeringstal når 

universitetet inte upp till målen för utbyggnad av 

civil- och högskoleingenjörsutbildning 2019. Det 

beror på minskat antal sökande 2019 jämfört med 

2018 (15 procent för högskoleingenjörsprogram och 

4 procent för civilingenjörsprogram).   

Universitetet beslutade att höja planeringstalet för 

tekniskt-naturvetenskapligt basår från 120 till 140 

platser inför höstterminen 2019. Förhoppningsvis 

kommer detta att bidra till fler nybörjare på civil- 

och högskoleingenjörsprogrammen inför hösttermi-

nen 2020. 

Inom ramen för satsningen ”utbyggnad samhälls-

bygge” erbjuder universitetet följande utbildnings-

program: civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, hög-

skoleingenjörsprogrammet i energiteknik samt arki-

tektprogrammet. Övriga ingenjörsutbildningsprog-

ram hänförs till satsningen ”utbyggnad ingenjörer”. 
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Läkarutbildning 

Målet för läkarutbildningen ökade från 1 090 

helårsstudenter 2018 till 1 102 år 2019. Målet upp-

fylldes med marginal, bland annat genom att 

bibehålla det nya riktvärdet om 130 nybörjarstuden-

ter på första terminen.  

Utbyggnad av antal utbildningsplatser inom 
förskollärar- och lärarutbildningar 

I tabell 10 anges den ökning av antal programnybör-

jare 2019 som anvisade medel beräknas motsvara 

inom respektive satsning enligt vad som framgår av 

bilagan till regleringsbrevet. 

 Utbyggnad Grundlärare  
(8 programnybörjare 2019) 

 Utbyggnad Ämneslärare  
(8 programnybörjare 2019) 

 Utbyggnad Kompletterande pedagogisk 
utbildning, KPU (15 programnybörjare 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10: Antal nybörjare och helårsstudenter perioden 2016–2019 för lärarutbildningar som omfattas av utbyggnader enligt 

riksdagens beslut.  

 Antal programnybörjare 

 

 

Antal helårsstudenter 

 

 

 2016  2017 2018 2019 2016  2017 2018 2019 

Grundlärarutbildning 1 132 110 125 112 362 373 355 337 

kvinnor/män (%) 69/31 63/37 66/34 71/29 76/24 76/24 77/23 75/25 

Ämneslärarutbildning (exkl. KPU) 164 174 175 153 459 500 479 515 

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

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 61 76 83 80 71 96 100 102 

kvinnor/män (%) 59/41 63/37 63/37 74/26 63/37 64/36 62/38 68/32 

1 På grund av tillkommande återrapporteringskrav att redovisa antal programnybörjare och helårsstudenter för grundlärarutbildning 
totalt för utbildningens alla inriktningar, har uppdaterad data hämtats från universitetets studiedokumentationsregister avseende  

2016. Dessa uppgifter stämmer därför inte nödvändigtvis överens med vad som angetts i tidigare årsredovisningar. 

Grundlärarutbildning 

Antalet programnybörjare inom grundlärarprog-

rammen har minskat med 20 studenter jämfört med 

2016, och målet med utbyggnaden med åtta platser 

uppnås inte. Söktrycket är lågt till alla tre inrikt-

ningar. För att hitta nya studerandegrupper utreds 

möjligheten att utveckla en arbetsintegrerad inrikt-

ning av någon av lärosätets grundlärarutbildningar. 

Detta arbete kommer att påbörjas under våren 

2020. 

Ämneslärarutbildning (exklusive KPU) 

Antalet nybörjare inom ämneslärarprogrammet har 

minskat med 11 studenter jämfört med 2016 och 

målet med utbyggnaden med åtta platser uppnås 

inte. Söktrycket är lågt till alla programmets 

ämnesinriktningar med undantag för samhälls-

kunskap. Lärosätet har på olika sätt arbetat med 

marknadsföring av programmet och information vid 

olika mässor. 

Kompletterande pedagogisk utbildning 

Antalet nybörjare inom kompletterande pedagogisk 

utbildning ska öka med 15 studenter enligt 

utbyggnaden som inleddes 2017. För att uppnå 

målet med denna utbyggnad och den tidigare 

utbyggnaden med 34 studenter som inleddes 2015 

(se avsnittet Särskilda utbildningar) ska antalet 

programnybörjare vara 96 studenter. Lärosätet ser 

inga hinder för att målet ska kunna uppnås. Ett skäl 

till att det ännu inte uppnåtts är att starten av den 

nya flexibla varianten av utbildningen blev försenad 

med ett år. Vidare ska kompletterande pedagogisk 

utbildning för personer med forskarutbildning 

byggas ut under 2020, vilket också kommer medföra 

ett ökat antal nybörjare. 
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Breddad rekrytering 
Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 5 §  

Umeå universitetet arbetar på universitetsgemen-

sam nivå men framför allt via fakulteter, institutio-

ner och program för att bredda rekryteringen av 

studenter. 

Nätkurser är ett viktigt verktyg för breddad rekryte-

ring och breddat deltagande. Den humanistiska 

fakulteten har under året arbetat med utveckling 

och kvalitetsförstärkning av sina nätkurser för att 

locka fler studentgrupper. Från och med våren 2019 

är socionomprogrammet vid den samhällsve-

tenskapliga fakulteten nätbaserat vilket innebär att 

individer som inte har möjlighet att flytta till en 

högskoleort kan läsa denna utbildning. Även 

sjuksköterskeprogrammet ges som distansutbild-

ning och har då en bredare rekryteringsbas både 

geografiskt och åldersmässigt än enbart campusut-

bildning. Genomsnittsåldern för de studenter som 

läser sjuksköterskeprogrammet på distans är 32 år 

jämfört med 24 år för campusstudenterna, vilket 

visar att lärosätet genom distansutbildning lockar 

till sig en bredare studentgrupp. 

Flera av de regeringsuppdrag som samordnas av 

Lärarhögskolan vid Umeå universitet syftar direkt 

eller indirekt till att säkerställa genomströmningen 

av lärarstudenter och att bredda deltagandet. Som 

exempel kan nämnas uppdraget att skapa fler vägar 

in i läraryrket, vidareutbildning av lärare som 

saknar lärarexamen, utländska lärares vidareutbild-

ning samt kompletterande pedagogisk utbildning 

för personer med examen på forskarnivå.  

Tekniskt-naturvetenskapligt basår ger god möjlig-

het till breddad rekrytering av de elever som på 

gymnasiet inte erhållit de kunskaper som krävs för 

att läsa utbildningar med särskild naturvetenskaplig 

behörighet. Under 2019 antog lärosätet 161 basårs-

studenter, vilket är en ökning med 57 studenter 

jämfört med 2018. Från och med 2019 har högsko-

leingenjörsprogrammet i byggteknik kompletterats 

med en urvalsgrupp där urval sker utifrån 

yrkeserfarenhet. Syftet är att underlätta för snickare 

med yrkeserfarenhet att påbörja högskoleutbild-

ning. 

Inom ramen för Ingenjörsakademins långsiktiga 

satsning ”Kunskap i världsklass” deltog teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten i Vera Roadshow dit 

gymnasieelever var inbjudna. Syftet med projektet 

var att intressera fler kvinnor för ingenjörsyrket. 

Totalt deltog 235 gymnasieelever, 16 lärare och två 

syokonsulenter. Den medicinska fakulteten har pro-

ducerat filmer som riktar sig till presumtiva studen-

ter. Representationen av kön, ålder och etnicitet var 

en viktig aspekt när filmerna togs fram. Den 

samhällsvetenskapliga fakultetetens lärardag 2019 

hölls på temat ”Vem planerar vi våra utbildningar 

för?” med fokus på lärosätets beredskap att möta 

studenter från studieovana miljöer. 

Umeå universitet är medlem i Include, ett nationellt 

nätverk som arbetar för breddad rekrytering och 

breddat deltagande inom högre utbildning. Arbetet 

med breddad rekrytering omfattar även universite-

tets integrationssatsningar (se avsnittet Integra-

tionssatsningar), samt validering av reell kompe-

tens (se avsnittet Bedömning av reell kompetens). 

Kvalitetsförstärkning 
Regleringsbrev 2019 

Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen för 

utbildningsområdena humaniora, juridik, samhälls-

vetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd 

utbildning har sedan satsningen inleddes 2016 

fördelats vidare från universitetsgemensam nivå till 

fakultetsnivå och till Lärarhögskolan samt därifrån 

vidare till berörda institutioner.  

Effekten av satsningen var som tydligast det år 

satsningen infördes och året därefter. I vilken 

omfattning de höjda ersättningsbeloppen i övrigt 

har bidragit till att öka den lärarledda tiden inom 

berörda utbildningar är svårt att bedöma, bland 

annat eftersom studenter på olika program och 

kurser samläser. Antalet studenter i kurser, liksom 

kursupplägg, har dessutom varierat mellan åren. 

De ökade ersättningsbeloppen har i huvudsak 

inneburit att kvaliteten i utbildningarna har kunnat 

bibehållas trots ökade kostnader för lokaler och 

löner. Kursbudgetar och den lärarledda tiden har i 

större utsträckning kunnat bibehållas på oförändrad 

nivå. I några fall har också särskilda satsningar 

kunnat genomföras. Exempelvis har en satsning 

genomförts inom samhällsvetenskaplig fakultet när 

det gäller handledningstid i uppsatskurser. Inom 

humanistisk fakultet har kvalitetsförstärkningen 

inneburit att den schemalagda tiden på kurser har 

ökat något, men främst har den bidragit till att lärare 

kunnat vidareutveckla kvaliteten i utbildning, när 

det gäller examinationsformer, seminarieövningar, 

handledning och samverkansprojekt. 
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Bedömning av reell kompetens 
Regleringsbrev 2019 

Umeå universitet har under 2019 utvecklat arbetet 

med validering av behörighet med reell kompetens. 

Inriktningen har varit att lokalt utveckla verksam-

heten och att ta del av andra lärosätens arbete samt 

att sprida relevant lokalt material till andra.  

Två seminarier med workshoppar har hållits för 

personal vid Umeå universitet, och inbjudan har 

också skickats till lärosäten inom Valideringsnät-

verk Norr (Luleå tekniska universitet, Mittuniversi-

tetet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle). 

Det första seminariet som hölls den 27 september 

handlade om validering av behörighet med reell 

kompetens - före ansökan. Cirka 40 personer deltog, 

varav 3 från Högskolan Dalarna och 2 från 

Mittuniversitetet. 

Det andra seminariet som hölls den 12 december var 

inriktat på arbetet efter att ansökan inkommit. Cirka 

35 personer deltog, och personal från alla fakulteter, 

Lärarhögskolan och Universitetsförvaltning var rep-

resenterade. 3 personer deltog från Högskolan Da-

larna och 1 person från Luleå tekniska universitet.  

En ny webbsida med valideringsverktyg har 

publicerats för anställda. Webbsidan och verktygen 

har utvecklats under projektets gång genom 

expertgruppen, med hjälp av Studentcentrums 

kommunikatör. De har sedan fastställts i styr-

gruppen. Informationspassen från seminariedagar-

na har spelats in och publicerats i handboken för 

anställda. Webbsidan för sökande har också 

uppdaterats under hösten. 

En handläggningsordning för validering av behörig-

het med reell kompetens på grundnivå och avancer-

ad nivå samt lokala definitioner för validering har 

tagits fram och beslutats av rektor. Målen i 

projektplanen har uppfyllts inom ramarna för 

projektets budget. Utvärdering av seminarier och 

workshoppar har visat att kunskaperna om valide-

ring av behörighet med reell kompetens har ökat. 

Valideringsverktygen som tagits fram vid Umeå 

universitet har uppskattats lokalt och nationellt. 

Inom projektet har det samarbetats lokalt inom 

expert- och styrgrupp samt även i Samverkans-

gruppen för validering inom den ordinarie verksam-

heten. Projektledaren har besökt alla fakulteter och 

Lärarhögskolan för att informera om reell 

kompetens och projektet. Digitala möten har 

anordnats i nätverk regionalt och nationellt, där 

Umeå universitet medverkat.  

Lärarutbildning i minoritetsspråk 
Regleringsbrev 2019 

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges 

på distans, vilket fungerar väl för den tilltänkta 

målgruppen som finns utspridd över ett stort 

område. Studerande finns på de fristående kurserna 

i både nordsamiska och sydsamiska. Två studerande 

har inom ramen för ämneslärarprogrammet fått 

tillgodoräkna tidigare studier i nord- respektive 

lulesamiska. De förväntas ta examen 2020. 

Hösten 2019 påbörjades den andra omgången av 

akademiska studier i meänkieli. Utöver de som 

genom Umeå universitets behörighetsgivande kur-

ser blivit behöriga till denna kurs antogs personer 

som bedömts vara behöriga utifrån sin reella 

kompetens. Kursen omfattade 15 högskolepoäng 

och den andra halvan av totalt 30 högskolepoäng på 

grundnivå erbjuds vårterminen 2020. Studerande 

som redan har en lärarexamen är behöriga 

modersmålslärare i meänkieli när de genomgått 

dessa kurser.  

I dagsläget finns fem universitetslärare med 

inriktning mot tre olika samiska språk och samisk 

kultur. Tre av dessa har en doktorsexamen. Miljön 

är sårbar då det i två av språken endast finns en 

lärare. Under 2019 utlystes en tjänst som universi-

tetslektor i samiska studier. Rekryteringen kommer 

slutföras i början av 2020. En anställning som 

universitetsadjunkt i språkdidaktik med inriktning 

mot samiska, särskilt nordsamiska, är under 

tillsättning. Även i meänkieli finns en adjunkt i 

språkdidaktik. Under hösten har lärarresursen i 

meänkieli förstärkts med en timlärare. Det finns 

ytterligare ett antal lärare och doktorander vid 

Umeå universitet som bedriver forskning av 

relevans för lärarutbildning i minoritetsspråk.  
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Andelen elever som är behöriga att läsa ett 

minoritetsspråk på högstadiet och gymnasiet är 

förhållandevis låg. Störst behov av universitetslära-

re i minoritetsspråk finns i de lägre åldrarna, där 

kunskapen om språken behöver grundläggas. Till-

sammans med övriga lärosäten som ger utbildning i 

minoritetsspråk lämnade Umeå universitet i juni 

2016 in en skrivelse till Utbildningsdepartementet 

med önskemål om en förändring i examensord-

ningen, för att möjliggöra en grundlärarutbildning 

med samisk inriktning. Enligt examensordningen 

kan för närvarande endast en ämneslärarutbildning 

i minoritetsspråk erbjudas.  

Samverkan med framför allt lärosäten i Norge, som 

bedriver undervisning och lärarutbildning i samis-

ka, pågår. 

Integrationssatsningar 
Regleringsbrev 2019 

Kompletterande läkarutbildning 

Umeå universitets tvååriga kompletterande utbild-

ning för läkare är unik i Sverige då den dels inne-

fattar 30 högskolepoäng språkstudier, dels genom-

förs på distans med teori och case-diskussioner via 

videokonferensteknik. Under ”inne-veckor” på 

universitetet genomförs praktisk träning, metodöv-

ningar och examinationer. Klinisk praktik sker 

antingen på hemorten eller vid sjukhus och hälso-

centraler i Norra sjukvårdsregionen. 

Språkkunskaper i svenska varierar stort inom 

gruppen. Att börja utbildningen med språkstudier 

bör av den anledningen ses som berättigat. Även 

medicinska kunskaper varierar inom gruppen. I 

vissa fall är det svårt att bedöma nivån på medi-

cinska kunskaper på grund av bristfällig språk-

kunskap hos studenten. 

Tabell 11: Antal sökande, antagna och helårsstudenter (HST) 
per antagningstermin perioden 2018─2019. 

Antagningstermin Sökande Antagna HST 

HT18 

Kvinnor/män (%) 

80 

44/56 

26 

42/58 

11 

45/55 

HT19 

Kvinnor/män (%) 

79 

54/46 

24 

50/50 

30 

40/60 

Höstterminen 2019 antogs 24 studenter (12 kvinnor 

och 12 män) av 79 förstahandssökande (43 kvinnor 

och 36 män). 

Antalet helårsstudenter 2019 uppgick till 30 (12 

kvinnor och 18 män). För 2018 uppgick antalet 

helårsstudenter till 11 (5 kvinnor och 6 män). Hittills 

har inga studenter genomfört hela utbildningen. 

Den första kullen kan tidigast nå examen 

vårterminen 2020. 

Under 2019 har tre studenter avbrutit sina studier 

på den kompletterande utbildningen. Av dessa har 

en blivit godkänd på Kunskapsprov för läkare 

medan de två andra avbrutit studierna av annan 

anledning. 

Utbildningen följs upp i enlighet med Umeå univer-

sitets kvalitetssystem för utbildning, bland annat 

med kursvärderingar efter varje avslutad kurs. 

Tabell 12: Kostnader under perioden 2018─2019, tkr. 

Kostnader (tkr) 2018 2019 

Undervisning 1 738 5 951 

Planering, antagning, validering 313 812 

Verksamhetsförlagd utbildning 996 2 213 

Totalt 3 047 8 976 

Kompletterande psykologutbildning resp. 

socionomutbildning/utbildning i socialt 
arbete 

Umeå universitet har fått i uppdrag att planera och 

genomföra kompletteringsutbildning för personer 

med utländsk psykologexamen eller examen i socialt 

arbete eller motsvarande. Uppdragen genomförs av 

Institutionen för psykologi och Institutionen för 

socialt arbete. 

Kompletterande psykologutbildning  

För personer med utländsk psykologutbildning 

bedrivs den kompletterande utbildningen som ett 

kurspaket omfattande 90 högskolepoäng fördelat på 

sex delkurser. Baserat på varje enskild students 

kompletteringsbehov i relation till de nationella 

examensmålen, upprättas en individuell studieplan 

som löpande utvärderas och kan förändras om 

ytterligare kompletteringsbehov bedöms finnas. 

Baserat på den individuella studieplanen bedrivs i 

stor grad genom samläsning med psykolog-

programmets ordinarie kurser vid lärosätet. 
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Då första omgången kompletterande studenter 

startade sin kompletterande utbildning våren 2018 

har ingen genomgått hela utbildningen ännu. 

Sålunda har ingen uppföljning av utbildningen som 

helhet heller kunnat genomföras. Uppföljning 

kommer dock att ske i enlighet med lärosätets kvali-

tetssäkringssystem. Det bör dock nämnas att en 

samordning och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte 

sker mellan de tre lärosäten (Uppsala universitet, 

Lunds universitet och Umeå universitet) som ger 

utbildningen, vilket får anses vara en del av en 

löpande utvärdering. 

Tabell 13: Antal sökande, antagna och helårsstudenter (HST) 
per antagningstermin perioden 2018─2019. 

Antagningstermin Sökande Antagna HST 

VT18 

Kvinnor/män (%) 

18 

89/11 

7 

71/29 

5 

66/33 

VT19 

Kvinnor/män (%) 

19 

70/30 

4 

50/50 

4 

62/38 

Följande generella erfarenheter har dragits: 

 

 Validering och utarbetande av individuella 
studieplaner är tids- och resurskrävande. 
 

 De kompletterande 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 erhålla legitimation krävs att den 

kompletterande studenten genomför Praktisk 

Tjänstgöring för Psykologer (PTP). 

Bedömningen är att det finns en viss risk att 

arbetsgivare inte känner sig säkra på den 

kompletterande studentens utbildning då denne 

ej erhåller en psykologexamen, och sålunda ej 

anställer komplettanten. Detta skulle i så fall 

medföra att processen stannar upp och att den 

kompletterande studenten ej kan etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

Tabell 14: Kostnader perioden 2018─2019, tkr. 

Kostnader (tkr) VT 2018 2019 

Undervisning 1 005 388 

Planering, antagning, validering 165 213 

Verksamhetsförlagd utbildning 0 0 

Totalt 1 170 601 

Kompletterande utbildning i socialt arbete 

Kompletteringsutbildningen inom socialt arbete har 

marknadsförts på flera olika sätt: via Umeå univer-

sitets webbplats, via Universitets- och högskolerå-

dets webbplats, via utskick av en folder med infor-

mation till olika organisationer och föreningar, till 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, till social-

tjänster och till olika verksamheter i kommunerna. 

Själva antagningsförfarandet har genomförts admi-

nistrativt av Umeå universitets antagningsenhet i 

samarbete med Stockholms universitet. Umeå hade 

14 sökande inför hösten 2018, varav fyra behöriga 

antogs och erbjöds plats till utbildningen; dock har 

ingen påbörjat/registrerats på kompletteringsut-

bildningen. 

År 2019 har två ansökningsomgångar (vt+ht) 

genomförts. Tyvärr var det inga sökande under 2019 

i dessa sökomgångar på denna kompletterande 

utbildning för personer med avslutad utländsk 

socionomutbildning i socialt arbete. Därmed har det 

inte heller uppstått några kostnader under 2019. 

Kompletterande lärar- och förskollärarut-

bildning 

Utländska lärares- och förskollärares vidareutbild-

ning (ULV) samordnas nationellt av Stockholms 

universitet. 

Tabell 15: Antal sökande, antagna och helårsstudenter (HST) 
per antagningstermin perioden 2015─2019. 

Antagningstermin Sökande Antagna HST 

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 (%) 

17 

77/23 

9 

77/23 

3,9 

VT19 

Kvinnor/män (%) 

18 
78/22 

14 
86/14 

6,9 

HT19 

Kvinnor/män (%) 

27 

59/41 

19 

58/42 

7,3 
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Viktigaste erfarenheter från 2019 är att ULV 

nationellt har överskridit takbeloppet för antalet 

helårsstudenter under året. Anledningar till det 

ökade söktrycket är dels en ändring av förordningen 

som styr ULV (SFS 2008:1101), dels att flera tidigare 

snabbspårsdeltagare har blivit klara med studierna i 

svenska (SAS3). Förändringen genomfördes med 

anledning av lärarbristen i landet, och nu kan även 

personer med enbart ämnesstudier söka till 

utbildningen. Ämnesstudierna ska vara relevanta 

för kompletterande studier i svenska skolämnen. 

Utbildningen planeras individuellt, och variationen 

är stor beroende på om studenterna har en utländsk 

lärarexamen, arbetat som lärare tidigare, enbart har 

ämnesstudier eller har fått kompletteringshänvis-

ningar från Skolverket. Den planerade studie-

gången, förutom kompletteringshänvisningar från 

Skolverket, leder till svensk lärarexamen. Behovet 

av kvalificerad studievägledning är fortfarande stort 

och medför på grund av förordningsförändringen 

mer omfattande handläggningsarbete för varje 

student. Umeå universitet fortsätter att ge den 

lärarförberedande delen genom distanskurser på 

halvfart. Under 2020 behöver Umeå universitet se 

över om dessa kurser är anpassade till personer som 

inte tidigare arbetat som lärare. Eventuella 

ämneskompletteringar erbjuds inom det ordinarie 

kursutbudet. Under 2019 meddelades tio studie-

avbrott. Anledningarna var flytt till annan ort, 

familjeskäl, prioritering av heltidsarbete, för svårt 

att studera på svenska. Ingen ytterligare uppföljning 

är gjord efter den uppföljning som den nationella 

ledningsgruppen slutförde i juni 2018.  

Tabell 16: Kostnader perioden 2015–2019, tkr. 

Kostnader (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Undervisn. 

(kurskostn., inga 

kostnader för VFU) 374 381 388 471 796 

Planering,  

antagn.,  

validering (lön) 85 86 84 

 

 

94 

 

 

171 

Övrig drift (t.ex. 

förvaltn. och drift 

av databas) 130 40 

 

 

54 

 

 

45 

 

 

57 

Totalt 589 507 526 610 1 024 

 

Tabell 17: Antal examinerade perioden 2015─2019. 

Examinerade 

studenter 
2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt 3 2 2 4 1 

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

Snabbspåret 

I början av april 2019 avslutades omgång tre. Alla 25 

deltagare fullföljde utbildningen. Under hösten 

2019 har dialogen mellan Arbetsförmedlingen och 

de sex berörda lärosätena påbörjats för att se över 

möjligheterna att kunna erbjuda utbildningen 

under åren 2020 och 2021. Under 2019 har fem 

tidigare snabbspårsdeltagare börjat inom ULV. 

Studieavgifter för 
tredjelandsstudenter 
Regleringsbrev 2019 

Sedan avgiftsreformen infördes höstterminen 2011 

har antalet avgiftsskyldiga studenter från länder 

utanför EU/EES och Schweiz ökat varje år, med 

undantag för 2017 och 2019. Under 2019 studerade 

276 avgiftsstudenter vid Umeå universitet. Det är en 

minskning med nio studenter jämfört med 2018. Av 

årets 276 studenter var 132 kvinnor och 144 män. 

Umeå universitet fick återbetala avgifter till 99 

studenter som hade blivit antagna till utbildningar 

under 2019. Majoriteten av dessa studenter fick inte 

uppehållstillstånd i tid för att påbörja sina studier. 

Universitetet har inte antagit avgiftsskyldiga 

studenter genom separat antagning. 

Umeå universitet har under året ingått i ett 

pilotprojekt tillsammans med Migrationsverket som 

syftar till att avgiftsskyldiga studenter antagna till 

tvååriga mastersprogram ska kunna ges tvååriga, 

istället för ettåriga, uppehållstillstånd i vissa fall. 

Pilotprojektet sträcker sig från oktober 2019 till 

oktober 2022. Pilotprojektet innebär ökade skyldig-

heter för universitetet att följa upp de studenter som 

ingår i pilotprojektet under projekttiden.  

Diagram 7: Antal avgiftsskyldiga studenter vid Umeå 

universitet per kön perioden 2015‒2019.  
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De populäraste mastersprogrammen för studenter 

från länder utanför EU/EES och Schweiz är folk-

hälsovetenskap (32 studenter), finansiering (21), 

folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekono-

mi (21) samt redovisning (19). 

De avgiftsskyldiga studenterna bidrar på ett mycket 

positivt sätt till universitetets internationella miljö 

och därmed till höjd kvalitet i utbildningen. Totalt 

fick 130 studenter stipendier 2019 (Svenska Institu-

tets stipendier inkluderade), vilket motsvarar 47 

procent av antalet avgiftsstudenter (2018: 143 stu-

denter, motsvarande 50 procent). Minskningen 

beror på att Umeå universitets stipendiepott har 

minskat. 

Samarbetet med Migrationsverket har under året 

fungerat mycket bra, och arbetet med pilotprojektet 

har inneburit en ökad insyn i varandras rutiner och 

verksamhet. Universitetet har regelbunden dialog 

med Migrationsverket för att hitta bra samarbets-

rutiner. 

Särskilda åtaganden 

Decentraliserad utbildning 
Regleringsbrev 2019 

Umeå universitet erhåller årligen särskilda medel 

för decentraliserad utbildning. För dessa medel ska 

universitetet anordna decentraliserad utbildning 

motsvarande minst 100 helårsstudenter. I tilldelade 

medel ingår även medel för ökade kostnader för 

läkarutbildning på fyra studieorter som förutom i 

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

Östersund och Sundsvall.  

Under 2019 har decentraliserade utbildningar 

framför allt hållits i Skellefteå, Örnsköldsvik och 

Piteå. Exempel på utbildningsprogram som gavs är 

sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, 

förskollärarprogrammet, processoperatörsprog-

rammet samt naturguideprogrammet i Kiruna. 

Vidare har ett antal fristående kurser inom 

humaniora, teknik och naturvetenskap erbjudits. 

Under 2019 har 100 helårsstudenter finansierats av 

de särskilda medlen för decentraliserad utbildning. 

Av dessa helårsstudenter var 94 procent kvinnor och 

6 procent män. Den ojämna könsfördelningen beror 

främst på att en stor del av utbildningarna återfinns 

inom vårdområdet. Den totala kostnaden för 2019 

uppgick till 18,9 miljoner kronor varav 12,7 miljoner 

kronor avser 100 helårsstudenter samt 6,2 miljoner 

kronor avser läkarutbildning på fyra orter. 

Tabell 18: Antalet helårsstudenter (HST) och kostnad för 

decentraliserad utbildning (mnkr) perioden 2015–2019.  

DEC-utb. 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal HST 102 101 101 100 100 

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

Uppdrag 

Utbildning i samiska och meänkieli 
Regleringsbrev 2019 

De senaste åren har det bräckliga personalläget 

accentuerats. Det beror delvis på att personer med 

hög akademisk examen, helst doktorsexamen, och 

hög språklig kompetens i ett samiskt språk är ytterst 

begränsat. De stora satsningar som görs på 

(lärar)utbildning i samiska i Norge har dessutom 

lett till att konkurrensen om den begränsade skaran 

har hårdnat. Den begränsade personaluppsätt-

ningen, och svårigheter att hitta vikarier, leder också 

till att externa forskningsmedel innebär ett problem 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

eftersom utbildningar kan behöva ställas in. 

Under året inleddes rekrytering av två lärare: en 

universitetslektor i samiska studier och en univer-

sitetsadjunkt i språkdidaktik med inriktning mot 

samiska, särskilt nordsamiska. Tillträde sker under 

våren 2020. 

De helt nätbaserade kurserna på grundnivå i 

samiska studier lockar många studenter. Kurserna i 

samiska språk liksom kurser på avancerad nivå är 

mindre efterfrågade. 

I meänkieli gavs under året de två sista behörig-

hetsgivande kurserna och under hösten påbörjades 

den andra omgången av akademiska studier i 

meänkieli. Även hösten 2019 var intresset stort för 

den helt nätbaserade nybörjarkursen. Eftersom 

endast en tillsvidareanställd lärare finns anlitades 

en timlärare för nybörjarkursen. 

Eftersom meänkieli är ett nytt akademiskt ämne är 

personalsituationen ännu bräckligare än för sa-

miska – här finns ingen som har en hög akademisk 

examen i ett relevant ämne och dessutom hög 

språklig kompetens. 
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Tabell 19: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårsstu-

denter samt helårsprestationer i samiska perioden 2015–2019. 

Samiska  2015 2016 2017 2018 2019 

Erbjudna platser 530 555 495 372 320 

Sökande  334 263 479 570 404 

Helårsstudenter 37 29 32 29 11 

kvinnor/män (%) 78/22 83/17 83/17 81/19 84/16 

Helårsprestationer 30 19 13 20 6 

kvinnor/män (%) 83/17 79/21 87/13 83/17 71/29 

 

Tabell 20: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårsstud- 

enter samt helårsprestationer i meänkieli perioden 2015–2019. 

Meänkieli 2015 2016 2017 2018 2019 

Erbjudna platser 80 220 580 345 203 

Sökande 188 291 589 385 217 

Helårsstudenter 8 15 17 16 18 

kvinnor/män (%) 75/25 80/20 78/22 72/28 73/27 

Helårsprestationer 0 8 10 12 11 

kvinnor/män (%) – 81/19 79/21 73/27 68/32 

 

ALF-ersättningen 
Regleringsbrev 2019 

Den statliga ALF-ersättningen till Umeå universitet 

för 2019 uppgick till 272,9 miljoner kronor, varav 

252,4 miljoner kronor tilldelats Region Väster-

botten. Av resterande medel har, via Region 

Västerbotten, 6,5 miljoner kronor fördelats till 

Region Norrbotten, 7,2 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 

regioner och Umeå universitet och Region Väster-

botten. Som framgår av tabell 21 har regionerna 

totalt förbrukat 275,7 miljoner kronor under 2019, 

vilket innebär en överförbrukning på 2,8 miljoner 

kronor. Denna överförbrukning av medel beror 

framförallt på att forskningsmedel vid anställning 

och befordran förbrukat mera medel än budgeterat. 

Inför budgetåret 2019 överfördes ett ackumulerat 

överskott på 16 miljoner kronor som härrör från 

tiden fram till och med 2014, när det var tillåtet att 

spara överskott. Till följd av det negativa resultatet 

på 2,8 miljoner kronor för 2019, överförs till 

budgetåret 2020 således 13,2 miljoner kronor i 

ackumulerat överskott härrörande från tiden fram 

till och med 2014. Överskottet är bokfört inom 

Region Västerbotten. 

Tabell 21: ALF-ersättningens kostnadsfördelning perioden 
2017─2019, samtliga landsting, tkr. 

ALF 2017 2018 2019 

Lokalkostnader 56 603 53 877 53 907 

Lönekostnader 169 938 174 214 182 654 

Övriga kostnader 42 492 44 751 39 168 

Totalt 269 033 272 842 275 729 

Totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen 

2019 var 1 154 (varav 651 kvinnor och 503 män), 

vilket kan jämföras med 1 102 helårsstudenter som 

angavs som uppdrag i Umeå universitets regle-

ringsbrev för 2019. 

Tabell 22: Antal helårsstudenter vid läkarutbildningen perioden 
2017─2019. 

ALF 2017 2018 2019 

Helårsstudenter 1 084 1 094 1 154 

kvinnor/män (%) 54/46 55/45 56/44 

 

TUA-ersättningen 
Regleringsbrev 2019 

Den statliga TUA-ersättningen till Umeå universitet 

för 2019 uppgick till 71,9 miljoner kronor. 

Förbrukningen under 2019 uppgår till 67,2 miljoner 

kronor och innebär ett överskott på 4,7 miljoner 

kronor. Orsakerna till denna underförbrukning av 

medel kan till stor del förklaras av att den planerade 

undervisningen genomförts av lärare med lägre 

lönekostnad. Även 2019 har planerad investering 

för AV-utrustning skjutits till kommande budgetår. 

Beslutade projektmedel inom forskning har därtill 

underförbrukats, framförallt för de projekt som 

startade under året. Det ackumulerade överskottet 

ökar därmed från 21,3 miljoner kronor till 26,0 

miljoner kronor. 

Tabell 23: TUA-ersättningens kostnadsfördelning perioden 

2017‒2019, tkr. 

TUA 2017 2018 2019 

Lokalkostnader 6 823 6 530 6 903 

Lönekostnader 32 146 30 093 31 854 

Övriga kostnader 29 455 26 095 28 454 

Totalt 68 424 62 718 67 211 

Totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbild-

ningen 2019 var 334 (227 kvinnor och 107 män), 

vilket kan jämföras med de 360 helårsstudenter som 

anges som uppdrag i Umeå universitets 

regleringsbrev för 2019. 

Tabell 24: Antal helårsstudenter vid tandläkarutbildningen 
perioden 2017─2019. 

TUA 2017 2018 2019 

Helårsstudenter 315 312 334 

kvinnor/män (%) 69/31 68/32 68/32 
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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, företrädesvis för sökande inom 

naturvetenskap, matematik och teknik. Umeå 

universitet har samordningsansvar. 

Antal behöriga sökande var 341 till 50 platser, vilket 

motsvarar ett söktryck på 6,8 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 2019 

nyttjades 12,5 miljoner kronor av regeringens totalt 

avsatta 15,1 miljoner kronor till utbildningsbidra-

gen. Att avsättningen inte fullt ut nyttjades beror 

som föregående år på studieuppehåll, studieavbrott 

eller att studenten inte klarat det uppsatta 

poängkravet för fortsatt utbetalning efter sex 

månader. 

Under 2019 har Universitetskanslersämbetet ge-

nomfört en utvärdering av programmet. Rapporten 

är ännu inte färdigställd. Utvärderingsprocessen har 

dock varit värdefull, och lärosätena uppskattar den 

dialogiska utformningen av processen som skiljer 

sig från utvärderingsprocessen av övriga lärar-

program. 

Umeå universitet 

Söktrycket är högt. Inför antagningen 2019 var det 

7,9 behöriga sökande per utbildningsplats. Antalet 

utbildningsplatser styrs av de resurser för utbild-

ningsbidrag som regeringen avsätter. Inför 2020 

har resurserna för dessa ökat, och Umeå universitet 

kommer att öka antagningen med sju studenter. 

Genomströmningen är bra. Av programnybörjarna 

2018 har elva studenter tagit ut examen ett år efter 

utbildningens slut (69 procent). 

Tabell 25: Antal sökande, programnybörjare och helårsstuden-

ter inom kompletterande utbildning för personer med 
forskarexamen perioden 2017─2019. 

Kompl. utb. för personer 

med forskarexamen 
2017 2018 2019 

Behöriga sökande 139 176 127 

Programnybörjare 21 16 16 

kvinnor/män (%) 52/48 50/50 69/31 

Helårsstudenter 27 23 22 

kvinnor/män (%) 55/45 51/49 65/35 

Examen  7 13 

kvinnor/män (%)  57/43 62/38 

Kulturskolekliv 
Regleringsbrev 2019 

Umeå universitet har deltagit i satsningen Kultur-

skoleklivet under 2019. Institutionen för estetiska 

ämnen har fortsatt arbetet med framtagande av nya 

utbildningar för pedagoger i kulturskolan i 

samarbete med Lärarhögskolan. Aktiviteterna har 

omfattat verksamhetsutveckling, genomförande av 

utbildning, samverkan och forskning. 

Ett mål har varit att ge ett varierat och flexibelt 

kursutbud med didaktisk inriktning inom flera 

estetiska ämnen med start 2019. Målet är 20 

helårsstudenter 2020. Utbildningarna omfattar 

kompetenshöjande ämnesstudier, didaktik och 

påbyggnad av lärarutbildning och kan ge 

kandidatexamen i estetiska ämnen. Ämnesdidaktik 

med relevans för kulturskolans undervisning, 

digitala lärmiljöer och samverkan mellan ämnen har 

prioriterats. Ett annat mål är ökad samverkan 

mellan universitet och barn- och ungdomskultur-

verksamhet i regionen. Ett tredje mål rör fortsatt 

utveckling av en vetenskaplig grund med inriktning 

mot kulturskolans praktik samt publicering av 

artiklar och en rapport. 

Institutionen har gett ett riktat kursutbud i de 

estetiska ämnena 2019. Störst efterfrågan har det 

varit på sommarkurser och ämnesinriktad fördjup-

ning. Strategier för rekrytering har utvecklats inför 

2020. Utveckling av kursplaner har skett i ämnes-

didaktik, skolmusikal, skapande dans, digitalt 

musikskapande, kulturslöjd och fri akvarell. Ett 

behörighetsprov för validering av kunskaper mot-

svarande 90 högskolepoäng konstnärliga studier 

har utvecklats i samråd med Studentcentrum. Fyra 

pilotkurser gavs under 2019. Av 394 sökande blev 

88 antagna och 52 registrerade. De studenter som 

registrerades på kurserna genererade 7 helårsstu-

denter.  

Institutionen för estetiska ämnen har deltagit i 

nationella och internationella konferenser, möten 

med lärosäten, Universitet- och högskolerådet, Kul-

turskolecentrum samt Kulturskolerådet. Ett antal 

lärare har deltagit i marknadsföring, samordning 

och kursutveckling. Det har även skett en 

uppsökande verksamhet i kulturskolor i regionen. 

För att möta pedagogiska behov har lokaler och 

infrastruktur uppgraderats med digitala lärmiljöer. 
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Uppdrag att ordna fler relevanta 
sommarkurser 
Särskilt regeringsbeslut 2017 (U2017/04678/UH) 

Volymen av sommarkurser vid lärosätet var 174 

helårsstudenter 2019. Det är en ökning med 36 

helårsstudenter jämfört med 2017. Den största 

ökningen, 30 helårsstudenter, skedde mellan åren 

2018 och 2019. Umeå universitet uppfyller trots 

detta inte målet om beslutad utbyggnad med 45 

helårsstudenter. 

 

Det planerade utbudet av sommarkurser inom 

lärarutbildningen var 40 helårsstudenter. Utfallet 

blev 24 helårsstudenter att jämföra med en 

helårsstudent sommaren 2018. Personalbrist under 

somrarna och bristande marknadsföring bedöms 

vara de främsta anledningarna till att målet inte 

uppnåtts. Planerad åtgärd för att öka omfattningen 

är att arbeta strategiskt med kursutbud och 

marknadsföring.  

 

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

Umeå universitets institutioner kan erbjuda kvalitativ och aktuell uppdragsutbildning till företag, myndig-

heter 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. 

Tabell 26: Erhållna medel för uppdragsutbildning perioden 2015‒2019, miljoner kronor.  

Finansiering 2015 2016 2017 2018 2019 

Statliga myndigheter inkl. affärsdrivande verk  74,6 91,5 119,3 156,9 159,9 

Universitet och högskolor 1,7 1,4 0,8 0,3 0,4 

Kommuner och regioner 4,5 3,2 7,1 6,0 3,3 

Svenska företag 1,0 1,1 1,2 0,5 0,4 

Svenska org. utan vinstsyfte 2,0 3,5 2,3 2,6 0,8 

Utländska företag 0,0 0,5 0,6 0,3 0,9 

Utländska org. utan vinstsyfte 0,6 0,6 0,7 0,3 0,1 

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Erhållna medel inom uppdragsutbildning har 

minskat marginellt under 2019. Inom statliga myn-

digheter inklusive affärsdrivande verk återfinns de 

största finansiärerna (96 procent av totalt erhållna 

medel). Polismyndigheten är den enskilt största 

finansiären med 102 miljoner kronor, en ökning 

med 18 miljoner kronor jämfört med 2018. 

Ökningen beror på finansiering av en ny ett-årig 

specialistutbildning för poliser i Sverige, fler 

distansstudenter samt ett nytt avtal med Polis-

myndigheten för Sveriges alla polisutbildningar, där 

ersättningen utgår från den beställning som polisen 

gör och inte utifrån de studenter som tilldelas. 

Erhållna medel från Skolverket uppgår till 40 

miljoner kronor, jämfört med 51 miljoner kronor 

2018. Minskningen beror i huvudsak på att det inom 

Lärarlyftet inte gjorts någon antagning inom 

speciallärarprogrammet under 2019.  

Ett antal projekt inom uppdragsutbildning har 

under året avslutats, bland annat Korta vägen och 

Snabbspåret. 
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Diagram 8: Antal helårsstudenter i poänggivande uppdragsut-

bildning perioden 2015–2019. 

 
 

Även antalet helårsstudenter inom polisutbild-

ningen ökar 2019 och följer därmed samma trend 

som den ökning av erhållna medel från Polismyn-

digheten som tidigare noterats. Könsfördelningen 

inom uppdragsutbildningen totalt vid universitetet 

uppgår till 45 procent kvinnor och 55 procent män 

och ligger i nivå med fördelningen 2018 (44 

respektive 56 procent). Inom polisutbildningen 

finns en majoritet män (68 procent).  

Konsortiesamarbetet om Ladok 

Ladokkonsortiet är högskolesektorns samverkans-

organ kring det utbildningsadministrativa systemet 

Ladok. 37 lärosäten samt Centrala studiestöds-

nämnden (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 syste-

met Ladok med tillhörande tjänster. Stämman 

beslutar och fastställer verksamhetsinriktning och 

ekonomiska ramar. Styrelsen fastställer den årliga 

verksamhetsplanen och ansvarar för den övergri-

pande styrningen av verksamheten. Konsortiet leds 

av en konsortiechef som utses av styrelsen. 

Under början av året fortsatte arbetet från 2018 med 

att ta fram ett förslag på en strategi för Ladok. 

Förslaget skickades ut till parterna på remiss innan 

det slutligen fastställdes av stämman i maj. 

Strategin och de mål den uttrycker ska vara styrande 

för tjänsten Ladok fram till 2024.  

Ett av målen i strategin handlar om att utveckla 

funktionalitet för lärosätenas behov av utbild-

ningsplanering och ge möjlighet att ersätta de lokala 

utbildningsdatabaserna. Därför har en nyttoanalys 

genomförts under 2019 som visar att det finns nytta 

för högskolesektorn med ett gemensamt system för 

utbildningsplanering. Styrelsen har därför initierat 

en förstudie som ska ge ett beslutsunderlag inför 

stämman 2020. 

Parternas nuvarande samverkan i Konsortiet regle-

ras via ett konsortialavtal som gäller till och med den 

31 december 2020. Under 2018 kontrakterade 

styrelsen en extern utredare som hade i uppdrag att 

göra en översyn av det framtida ägandet och 

styrningen av Ladok. En skriftlig rapport över-

lämnades till styrelsen i april 2019 och föredrogs på 

stämman i maj. Utredarens rekommendation var att 

bibehålla konsortieformen, främst för att det finns 

ett starkt stöd för det bland parterna. 

Det operativa arbetet i konsortiet har bedrivits 

enligt verksamhetsplanen. Finansieringen av verk-

samheten är uteslutande beroende av avgifter från 

konsortiets parter. Ladokkonsortiet upprättar 

separat bokslut och tar fram en redogörelse för sin 

verksamhet. Redogörelsen redovisas för konsortie-

parterna på stämman i maj 2020. Ladokkonsortiet 

har per den 31 december 2019 ett positivt 

myndighetskapital motsvarande 6 694 tusen 

kronor. 

Tabell 27: Intäkter och kostnader perioden 2015─2019 för 

Ladokkonsor-tiet inom Umeå universitet, miljoner kronor. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkter 98,3 96,7 96,6 95,7 95,9 

Kostnader  105,4 101,3 100,2 96,4 93,1 

Kapitalförändring ‒7,1 ‒4,5 ‒3,6 ‒0,7 2,8 
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Samverkan inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 2 § 

Samverkansaktiviteter inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 

Vid Umeå universitet sker en mångfald av sam-

verkansaktiviteter inom alla vetenskapsområden. 

Samverkansformerna skiljer sig åt beroende på 

ämnesområde och sammanhang. Exempel på sam-

verkansaktiviteter inom utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå 2019 är: examensarbeten, 

praktikkurser, mentorskap, gästföreläsningar, 

projektuppgifter, co-operative education, uppdrags-

utbildning m.m. 

För universitetets huvudmål Samverkan skapar 

utveckling och stärker kvalitet är två uppföljnings-

kriterier kopplade till samverkan inom utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå beslutade och upp-

följning har genomförts för 2018 och 2019. Dessa 

kriterier är att andelen programutbildningar där 

extern part medverkar i programmets utveckling 

ska öka och att programutbildningar där det finns 

praktik ska öka. Andelen programutbildningar där 

externa parter medverkar i programmets utveckling 

var 78 procent 2019, en ökning från 72 procent 

2018. Andelen programutbildningar där det finns 

praktik är 60 procent för 2019, en ökning från 54 

procent 2018. Det innebär således en liten ökning 

för båda uppföljningskriterierna som främst 

förklaras med att antalet som deltog i uppföljningen 

var lägre 2019. 

Under 2019 genomfördes dialog med samtliga 

utbildningsprogramansvariga med fokus på frågor 

om samverkansinslag i utbildning på grundnivå. Det 

var en uppföljning av den enkätundersökning med 

samma frågor som genomfördes 2018. Resultat och 

analys från dialogerna kommer att sammanställas i 

början av 2020.  

I syfte att stötta samverkan inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå erbjuds institutioner 

och lärare metodstöd via Enheten för externa 

relationer. Metodstöd har under 2019 givits till 

totalt nio utbildningsprogram (2018: 15) som 

omfattade totalt 350 studenter (2018: 480).  

För att stödja samverkan mellan utbildning och 

externa parter har olika former av mötesplatser 

arrangerats. Under 2019 arrangerades fem tillfällen 

av mötesplatsen Räkmacka, där studenter inom 

totalt sju utbildningsprogram i ett givet format 

träffade det regionala näringslivet. De olika 

tillfällena riktade sig mot olika studentgrupper och 

branscher, totalt deltog 268 deltagare. En upp-

följande utvärdering visade på att deltagarna, såväl 

studenter som externa aktörer, var mycket nöjda 

med arrangemangen.   

En majoritet av utbildningen på teknisk-naturve-

tenskaplig fakultet är i form av yrkesutbildning och 

sker naturligt i nära samverkan med företag och 

andra externa aktörer. För fyra utbildningsprogram 

har samverkan formaliserats i form av co-operative 

education-samarbeten. Detta innebär att studenter 

under sin utbildning knyts till ett företag där de 

genomför projektarbeten, studiebesök, praktik 

m.m. Under 2019 kom totalt 294 studenter (2018: 

150) och 32 företag (2018: 31) från Umeå, 

Örnsköldsvik, Skellefteå, Kramfors, Sundsvall och 

Vindeln att omfattas av denna formaliserade 

samverkansmodell.  

Det högsta styrande organet för universitetets 

samverkan inom medicinsk fakultet och Norra 

sjukvårdsregionens regionkommuner är Norrlands 

universitetssjukvårdsstyrelse där samtliga parter 

finns representerade. Samverkan om utbildning, 

klinisk forskning och utveckling av hälso- och 

sjukvården och tandvården sker kontinuerligt 

mellan Umeå universitet och Region Västerbotten, 

Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen 

och Region Västernorrland. 

Samverkan med de femton kommunerna i 

Västerbottens län har effektiviserats under 2019. 

Medicinska fakulteten har ingått avtal om 

verksamhetsförlagd utbildning med Västerbottens 

åtta inlandskommuner. Avtalet anslår en struktur 

för samverkan. Dialog har startat under 2019 för att 

införliva samtliga Västerbottens kommuner i 

samma avtal. Under 2019 har implementeringen av 

det digitala systemstödet för verksamhetsförlagd 

utbildning/klinisk praktik inletts och planeras 

fortgå till och med 2020. Utbildningstillfällen har 

arrangerats för personal från kommuner och 

sjukvårdsregioner i Norra regionen. Arbete med att 

förbättra samverkan i Norra sjukvårdsregionen för 

områdena verksamhetsförlagd utbildning, verksam-

hetsintegrerat lärande och utbildning har också 

pågått under hela 2019. En grupp per område har 

skapats med tydligt syfte och mål. Grupperna 

avrapporterar och föreslår förbättringsarbete till 

Norrlandstingens regionförbund via ett råd för 

forskning, utbildning och innovation (FUI-råd).   
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Under året har institutionerna vid humanistisk 

fakultet gjort olika satsningar för en ökad 

samverkan med externa parter i humanistiska 

utbildningsprogram på olika sät. Exempel på det är 

externa föreläsare, studieresor/exkursioner/arbets-

platsbesök, externa projekt med museer, gallerier, 

föreningar, Umeå och Skellefteå kommun, samt 

medverkat i och samarbetat med branschnätverk. 

För 2019 utlystes även medel för att utveckla 

samverkan i utbildning med externa aktörer, vilket 

resulterade i två omfattande samverkansprojekt. 

Inom samhällsvetenskaplig fakultet utgör samver-

kan i olika former ett lika självklart som viktigt 

inslag i fakultetens utbildningar, framförallt genom 

praktik och verksamhetsförlagd utbildning, gäst-

föreläsningar, analys- och utredningsuppdrag i 

projektform samt genom externa parter i program- 

och branschråd. 

Inför hösten 2019 träffades en särskild överenskom-

melse mellan Lärarhögskolan och de skolhuvudmän 

som ingår i försöksverksamheten för övningsskolor 

och övningsförskolor. Syftet med överenskommel-

sen är att gemensamt skapa förutsättningar för att 

höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbild-

ningen (VFU), bland annat genom att upprätta och 

förankra en handlingsplan och att genomföra pro-

fessionsseminarier i samråd med utsedda kontakt-

personer. Ett antal utvecklingsprojekt har genom-

förts ute på förskolor och skolor under 2019 för att 

öka integreringen av de högskoleförlagda och verk-

samhetsförlagda delarna i de olika programmen. 

En översyn med syfte att stärka programutbild-

ningarnas examensarbeten avseende forsknings- 

och professionsanknytning har påbörjats. En 

nyligen tillsatt samverkanslektor vid Lärarhögsko-

lan genomför en kartläggning bland annat med 

avsikt att identifiera och föreslå hur lärarstudenters 

examensarbeten kan ingå i ULF-försöksverksamhet.  
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå 

Inledning 

Under 2019 har universitetsstyrelsen beslutat om en 

bred och långsiktig satsning för att utveckla och 

befästa forskningen samt utbildningen inom 

området artificiell intelligens (AI). Umeå universitet 

satsar 100 miljoner kronor på området under en 

tioårsperiod. Universitetet har en bred forsk-

ningsaktivitet inom AI och autonoma system med 

framstående forskning 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 kompetensförsörjning i norra Sverige. 

Universitetet har genomfört flera strategiska 

rekryteringar, och för att mobilisera och synliggöra 

forskning inom AI vid universitetet har ett 

universitetsgemensamt nätverk benämnt UmeAI 

bildats. Utvecklingen av tekniker för AI och 

automatisering påverkar samhället på många sätt, 

och det är svårt att överskåda alla socio-ekonomiska 

effekter som olika innovationer och omställnings-

processer kommer medföra. Det är dock klart att 

detta kommer påverka samtliga våra forskningsom-

råden, och Umeå universitet satsar därför 

strategiskt på att bidra till utveckling inom samtliga 

stora vetenskapsområden. 

Ledarskapsprogrammet ReaL (Research and Lea-

dership) har fortsatt under 2019 och syftar till att 

utveckla forskningsledarens förmåga att kombinera 

kreativitet med ett bra ledarskap. Programmet har 

också målsättningen att skapa nya nätverk mellan 

forskare inom olika vetenskapsområden och discip-

liner för att främja nytänkande och kreativitet.  

Arbetet har under 2019 fortsatt inom projektet 

Umeå 5G. Projektet har initierats av Umeå 

universitet tillsammans med Umeå kommun, Umeå 

Energi, Västerbottens läns landsting och Umeå 

Science Park för att etablera Umeå som en av 

Sveriges första teststäder för 5G. En målsättning för 

Umeå universitet är att stärka vår förmåga att aktivt 

delta i den digitala transformationen genom att 

leverera ny kunskap vunnen genom forskning och 

förbereda studenterna än bättre på den kommande 

arbetsmarknaden.  

Umeå universitet är värd för två strategiska forsk-

ningsområden (SFO): Bio4Energy samt EcoChange. 

Bio4Energy är ett forskningsprogram där Umeå 

universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges 

lantbruksuniversitet och RISE samarbetar med att 

ta fram nya miljöanpassade bioraffinaderiprocesser. 

Forskarna vid Bio4Energy i hela landet publicerade 

under året över 200 vetenskapliga artiklar. Ett stort 

antal nya forskningsprojekt beviljades. De huvud-

sakliga externa bidragsgivarna var Vetenskapsrådet, 

Formas, Energimyndigheten, f3 Svenskt kunskaps-

centrum för förnybara drivmedel och Samverkans-

programmet förnybara drivmedel och system. Även 

Bio4Energy:s egna konkurrensutsatta strategiska 

pott delade ut medel. Under året har forskare inom 

Bio4Energy presenterat en rad forskningsresultat av 

hög kvalitet. Helt igenom fossilfria, biobaserade 

drivmedel har tagits fram tillsammans med 

företaget Eco Oil Sverige, och en demonstrationsan-

läggning för storskalig produktion av biodiesel är 

under uppbyggnad. Probiotika tillverkas med skogs- 

och havsodlingsrester som råvara och tillsammans 

med en rad aktörer, bland annat företaget Essum. 

Bio4Energy satsar på att öka de tvärdisciplinära 

samarbetena. De komplexa problemställningar som 

vi har framför oss i omställningen till en biobaserad 

ekonomi kräver multidisciplinära angreppssätt.    

EcoChange är ett strategiskt forskningsprogram 

inom havsmiljöområdet som bygger på ett 

samarbete mellan Umeå universitet och Linnéuni-

versitetet. Under året har det inom programmet 

publicerats ett 30-tal vetenskapliga artiklar, och 

forskarna har erhållit flera forskningsprojekt från 

bland annat Vetenskapsrådet, Formas och Natur-

vårdsverket. Dessutom har ett flertal nya internatio-

nella samarbetsprojekt initierats. Forskarna har 

även bidragit till utbildningen, samt handlett 

doktorander och postdoktorer. EcoChange har även 

bedrivit en utåtriktad verksamhet och har bland 

annat ett aktivt samarbete med Havs- och vatten-

myndigheten, länsstyrelser och havsmiljöförvalt-

ningen. 
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Delmål inom Forskning som spränger gränser 

År 2019 var sista året som omfattades av dokumen-

tet Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Inom 

det övergripande målet Forskning som spränger 

gränser gällde under 2019 tre delmål: att universi-

tetets andel av nationella och internationella 

externa medel ska öka, utveckling av system för att 

identifiera, prioritera och utveckla forskningsstöd-

jande infrastruktur, samt en attraktiv utbildning på 

forskarnivå. När det gäller målet om externa medel 

omfattas medel från Vetenskapsrådet, Formas, 

Forte, Vinnova, EU, Wallenbergstiftelserna, 

Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Strategisk 

forskning samt Cancerfonden. Umeå universitets 

andel av dessa medel var lägre 2019 än 2018, med 

undantag av Cancerfonden. Lärosätets andel av 

medlen från vissa finansiärer varierar relativt 

mycket från år till år, varför längre tidsserier 

behöver beaktas. Se vidare avsnitt om Utbildning på 

forskarnivå samt Externfinansierad verksamhet 

och erhållna forskningsbidrag. 

För att stärka förutsättningarna för forskning vid 

Umeå universitet och långsiktigt öka lärosätets 

förmåga att attrahera externa medel har det under 

2019 skett ett omfattande arbete för att kartlägga 

behoven av forskningsstöd inom flera områden 

såsom stöd vid ansökningsskrivande, analys av 

forskningsområden, forskningsinfrastruktur och 

forskningsdatahantering. Flera rekryteringar har 

skett som ska möjliggöra ett utökat forskningsstöd 

och en utvecklad analysfunktion som stöd för det 

strategiska arbetet.  

Forskares tillgång till den bästa forskningsinfra-

strukturen blir allt mer centralt för utveckling av 

forskning och innovation. Forskningsinfrastruktur 

kan vara utrustning, databaser, kompetens eller 

annan resurs som bidrar till framstående forskning. 

Umeå universitet har forskningsinfrastruktur av 

högsta klass. Forskningen vid dessa är ledande inom 

några områden och attraherar framgångsrika 

forskare från hela världen. Med utgångspunkt i den 

kartläggning av befintlig forskningsinfrastruktur vid 

Umeå universitet som gjordes 2018 har arbetet med 

att visualisera och tillgängliggöra information om 

denna via webben fortsatt under 2019. Syftet är att 

öka nyttjandet, etablera nya samarbeten och fortsatt 

förbättra den interna hanteringen av forskningsinf-

rastruktur. För att stärka den strategiska plane-

ringen av universitetsgemensam forskningsinfra-

struktur har också ett nytt råd för infrastruktur 

inrättats.  

Vetenskapens trovärdighet och god 

forskningssed 
Högskolelagen (1992:1434), 1 kap 3a § 

Umeå universitet hanterar detta område genom 

flera samverkande aktiviteter. 

På såväl fakultets- som institutionsnivå bedrivs ett 

övergripande utvecklingsarbete inom forsknings-

etik genom seminarier, kollegial granskning och 

workshoppar i ämnet. Inom utbildning på 

forskarnivå ges kurser inom området för såväl 

doktorander som handledare, varav många är 

obligatoriska. Därutöver erbjuds inom samtliga 

fakulteter och Lärarhögskolan kurser och kursinslag 

inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Vid den informations- och utbildningsverksamhet 

som ges på universitetsgemensam nivå lyfts 

etikfrågor upp i utbildningar och seminarier för 

nyanställda, chefer och forskningsledare. 

Där forskningen förutsätter att etiktillstånd enligt 

lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor föreligger, blir frågan om god 

forskningssed föremål för ingående analys. Likaså i 

de fall där externa finansiärer ställer krav på 

redovisning av de etiska överväganden som gjorts 

inför planerat projekt. 

Universitetsbiblioteket bedriver tillsammans med 

andra aktörer inom universitetet ett aktivt arbete 

med att främja öppen vetenskap som bidrar till att 

värna vetenskaplig trovärdighet och god forsknings-

sed.  

Under 2019 har ett arbete inletts med att se över 

universitetets regelverk och rutiner avseende han-

tering vid misstanke om vetenskaplig ohederlighet, 

vilket kommer att ske med utgångspunkt i det arbete 

som pågår inom Sveriges universitets- och 

högskoleförbund (SUHF). Rekrytering har också 

skett av en forskningssamordnare som bland annat 

kommer att ha i uppgift att utveckla det 

universitetsgemensamma stödet inom forskar- och 

forskningsetik vid Umeå universitet. 

Genom policyer om mottagande av donationer samt 

om förhindrande av mutor och bestickning ökar 

medvetandegraden bland lärarna om risker och 

bidrar till att stärka allmänhetens förtroende för 

lärosätets saklighet och opartiskhet inom 

forskningsverksamheten. 
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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 god kunskap om vilka bisysslor lärarna 

innehar. Samtidigt ökar förståelsen bland lärarna 

om hur hanteringen av bisysslor påverkar allmän-

hetens förtroende för vetenskapens trovärdighet. 

Ekonomisk översikt 

Tabell 28: Resultaträkning för perioden 2017–2019 för 

forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på 

forskarnivå, exklusive uppdragsforskning, tkr. 

 2017 2018 2019 

Intäkter    

Anslag 1 248 887 1 282 126 1 309 116 

Avgifter och andra 

ersättningar 
142 350 144 494 153 893 

Bidrag 907 479 930 382 948 426 

Finansiella  

intäkter 
820 1 823 1 299 

Summa intäkter 2 299 536 2 358 824 2 412 734 

     

Kostnader    

Personal 1 407 743 1 425 817 1 524 533 

Lokaler 181 011 189 805 200 213 

Övriga drift- 

kostnader 
500 501 492 160 546 888 

Finansiella  

kostnader 
3 903 5 751 3 406 

Avskrivningar 144 785 145 720 147 728 

Summa kostnader 2 237 943 2 259 255 2 422 769 

     

Transfereringar    

Erhållna medel 131 406 157 550 161 580 

Lämnade bidrag −131 406 −157 550 −160 580 

Summa 0 0 0 

Årets kapital-

förändring 
61 593 99 570 −10 035 

Anm. Utöver universitetets egen forskningsverksamhet bokförs 

resultat från andelar i hel- och delägda bolag som forskning. 

Holdingbolagets resultat för 2019 var ett överskott om 105 tkr 

(2018: +265 tkr), vilket påverkat universitetets resultat. Årets 

utfall inklusive Holdingbolagets resultat blir därför ett 

underskott om −9 930 tkr. 

Totala intäkter inom forskningsverksamheten, exk-

lusive uppdragsforskning, fortsätter att öka 2019 

(+2 procent). Intäkter av anslag och bidrag är 

fortsatt de två största intäktsslagen och ökar båda 

med 2 procent vardera 2019. Andelen av totala 

intäkter är oförändrad från föregående år (54 

respektive 39 procent). Anslagen ökar till följd av 

indexuppräkning samt utökning av forskningsans-

laget. För vidare information om forskningsbidra-

gen hänvisas till avsnittet Externfinansierad 

verksamhet och erhållna forskningsbidrag. 

På kostnadssidan återfinns 2019 en total ökning 

med 7 procent. Även här finns ökningar inom samt-

liga kostnadsslag förutom finansiella kostnader. 

Personalkostnader respektive övriga driftskostna-

der står för de största andelarna av totala kostnader, 

och det är också här de största ökningarna återfinns 

(+7 respektive +11 procent). Den stora kostnadsök-

ningen resulterar i ett underskott inom verksamhe-

ten på totalt −10 miljoner kronor, vilket är 110 

miljoner kronor lägre än resultatet 2018. Resultatet 

2019 är ett led i universitetets arbete med att bryta 

en flerårig trend med överskott och ett ökat 

myndighetskapital. Årets resultat ryms inom 

befintligt myndighetskapital. 

Uppdragsforskning 

Tabell 29: Resultaträkning för perioden 2017–2019 för 

uppdragsforskning, tkr. 

 2017 2018 2019 

Intäkter   

Avgifter och andra 

ersättningar 
167 798 167 617 155 259 

Finansiella intäkter 11 48 30 

Summa intäkter 167 809 167 664 155 289 

     

Kostnader   

Personal 107 344 114 251 102 289 

Lokaler 3 368 3 417 4 997 

Övriga driftkostnader 55 935 55 425 54 661 

Finansiella kostnader 70 63 73 

Avskrivningar 1 653 1 108 904 

Summa kostnader 168 370 174 264 162 924 

Årets kapitalförändring ─561 ─6 600 −7 635 

 

Inom uppdragsforskning minskar både totala 

intäkter och kostnader med 7 procent vardera under 

2019, vilket medför att resultatet inom verksamhe-

ten ligger ungefär på samma nivå som föregående 

år. Även inom uppdragsforskning finns ett uppbyggt 

myndighetskapital inom vilket underskottet inryms.  

 

För ytterligare information om finansiering av 

uppdragsforskning hänvisas till avsnittet Upp-

dragsfinansierad forskningsverksamhet.  
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Bibliometri 

Umeå universitet är ett universitet med bred verksamhet som publicerar vetenskapliga artiklar inom en 

mängd vetenskapsområden. Ett mått på ett lärosätes forskningsaktivitet är mängden vetenskapliga 

publikationer och deras genomslag.  

Figuren nedan visar ämneskluster för Umeå universitet under perioden 2016–2019 baserat på publikationer 

i Scopus. Figuren visar universitetets 100 främsta ämneskluster som återfinns i alla större vetenskapsom-

råden. Storlek på bubbla relaterar till storlek på vetenskaplig produktion för universitetet inom ett 

ämneskluster. 

 

I tabell 30 redovisas publiceringsaktiviteten utifrån den registrering som institutionerna gör av sina 

publikationer i databasen DiVA. Där ingår inte bara sådana vetenskapliga artiklar som finns i databaser som 

t.ex. Web of Science eller Scopus utan även publiceringar i form av böcker och bokkapitel, vilket ger en mer 

heltäckande bild av den vetenskapliga produktionen vid de olika fakulteterna. Samförfattade arbeten 

redovisas fraktionerat, dvs. uppdelat mellan författarna (se beskrivning under tabellen). 
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Tabell 30: Summa av författarfraktioner fördelade över fakulteter samt för Umeå universitet som helhet. Baserat på uttag från 

DiVA i januari 2020. Siffrorna för 2019 är preliminära. Siffrorna för perioden 2015─2018 har uppdaterats sedan årsredovisningen 

2018, på grund av eftersläpning vid registrering av publikationer från perioden 2015─2018 samt kvalitetssäkringsarbete utfört av 

bibliotekets personal. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Humanistisk fakultet      

Totalt 220 205 193 164 128 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 105 93 85 79 66 

Bok 11 9 6 2 5 

Kapitel i bok, del av antologi 105 102 102 84 57 

Samhällsvetenskaplig fakultet      

Totalt 372 395 412 386 412 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 265 278 281 294 280 

Bok 14 9 5 3 8 

Kapitel i bok, del av antologi 93 108 126 89 124 

Medicinsk fakultet      

Totalt 644 629 646 591 613 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 626 621 636 583 604 

Bok 0 0 2 1 1 

Kapitel i bok, del av antologi 17 9 9 7 8 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet      

Totalt 320 297 287 312 291 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 307 279 277 299 276 

Bok 2 2 2 4 3 

Kapitel i bok, del av antologi 11 17 8 10 12 

Umeå universitet      

Totalt 1 556 1 526 1 538 1 452 1 444 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 1 304 1 270 1 278 1 254 1 227 

Bok 27 19 15 9 17 

Kapitel i bok, del av antologi 225 236 244 189 200 

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, så får båda institutionerna en halv artikel. Om en av två 

författare angivit två institutioner, A och C, delas dennes fraktion upp mellan A och C.

En viss underrapportering av antalet publikationer 

föreligger sannolikt för 2019 eftersom publikationer 

i regel registreras med en viss eftersläpning. 

Siffrorna för 2019 är därför ännu inte helt 

jämförbara med tidigare år. Eftersläpningen beror 

främst på att en del av inrapporteringen är decentra-

liserad och genomförs av respektive forskare. 

Publikationer importeras centralt från Web of 

Science (veckovis), men publikationer som inte 

indexeras i denna databas måste forskaren 

rapportera in, vilket ibland sker med betydande 

eftersläpning. Universitetsbibliotekets personal 

arbetar löpande med att kvalitetssäkra samtliga 

poster i DiVA-databasen. 

När det gäller fördelningen mellan fakulteterna av 

antalet författarfraktioner står under perioden 

2015–2019 medicinsk fakultet för drygt 40 procent 

och teknisk-naturvetenskaplig fakultet för omkring 

20 procent. Under perioden har den samhällsve-

tenskapliga fakultetens andel ökat något medan den 

humanistiska fakultetens andel minskat, men då det 

kan antas att eftersläpningen i rapportering är högre 

inom humanistisk fakultet, där en större andel av 

produktionen inte finns tillgänglig i Web of Science, 

är siffrorna när det gäller fördelningen mellan 

fakulteter för 2019 särskilt osäkra. 

Aggregerat över publikationstyper och fakulteter 

kan en viss minskning av författarfraktioner noteras 

de senare åren. Detta förklaras delvis av att det 

genomsnittliga antalet författare per publikation 

ökar över tid medan det genomsnittliga antalet 

författare från Umeå universitet över tid är tämligen 

konstant. Detta belyses i tabell 31 som visar att det 

totala antalet icke-fraktionaliserade publikationer 

per år uppvisar liten variation. 
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Tabell 31: Totala antalet vetenskapliga (ej fraktionaliserade) publikationer publicerade vid Umeå universitet. Baserat på uttag från 

DiVA i januari 2020. 

  2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 2 418 2 415 2 494 2 491 2 465 12 283 

Bok 34 24 19 11 22 110 

Kapitel i bok, del av antologi 269 283 284 230 242 1 308 

Totalt 2 721 2 722 2 797 2 732 2 729 13 701 

Förutom att mäta mängden publikationer går det att 

mäta hur ofta de citeras. Enligt Vetenskapsrådets 

beräkning inför budgetåret 2020 var den ämnesnor-

maliserade medelciteringen för Umeå universitets 

publikationer (artiklar i Web of Science) 12 procent 

över världsgenomsnittet, en ökning med 7 pro-

centenheter jämfört med beräkningen inför 

budgetåret 2019. Medelciteringen för Sverige totalt 

sett var 18 procent över världsgenomsnittet, vilket 

motsvarar en ökning med 4 procentenheter jämfört 

med 2019. 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 5,8 procent av rikets samlade index, vilket 

kan jämföras med 5,7 procent vid föregående års 

mätning. Underlaget från Vetenskapsrådet är 

beräknat för publiceringsåren 2015‒2018. 

Konstnärligt utvecklingsarbete 

Vid Umeå universitet bedrivs konstnärlig forskning 

och konstnärligt utvecklingsarbete inom arkitektur, 

design och konst. Forskningen och utvecklingsarbe-

tet spänner innehållsmässigt över ett stort antal 

frågeställningar som berör hållbara innovationer, 

mänskliga rättigheter, migration, textilt konsthant-

verk, nya musikala uttryck och publikt deltagande, 
landsbygdsförhållanden och offentliga miljöer. Det 

konstnärliga området har länge främst präglats av 

stora undervisningsuppdrag, men forskningen är nu 

inne i en stark utvecklingsfas.  

Under 2019 har flera av de berörda institutionerna 

påbörjat processer för att utveckla och förstärka sina 

forskningsmiljöer. Bland annat har teknisk-natur-

vetenskaplig fakultet beslutat att bredda verksam-

heten inom design och arkitektur genom att etablera 

två nya professurer. Konsthögskolan har inlett ett 

samarbete med Konstskolan i Rovaniemi och Konst-

högskolan i Tromsø för att bygga en arktisk-nordisk 

forskningsmiljö, samt inlett ett samarbete med 

Konstfack på forsknings- och forskarutbildnings-

nivå, där de ömsesidigt kommer att delta i varandras 

seminarier. Dessutom har universitetsstyrelsen 

beslutat om en satsning på det konstnärliga området 

genom att bygga upp Umeå centrum för arkitektur, 

design och konst (UmArts). Det nya centrumet ska 

verka för att trygga, utveckla och höja det 

konstnärliga fältets kvalitet. Målet är även att skapa 

nya strategier för fältet samt stärka synligheten och 

genomslagskraften lokalt, nationellt och internatio-

nellt. Universitetet investerar initialt 5 miljoner 

kronor under fem år på UmArts och tillsammans 

med ytterligare satsningar på fakultetsnivå innebär 

detta en satsning på det konstnärliga området som 

omfattar totalt 45 miljoner kronor. 

Externfinansierad verksamhet och 
erhållna forskningsbidrag 

Bidragsfinansierad forskning 

Erhållna forskningsbidrag ökar 2019 med 

8 procent, motsvarande 80 miljoner kronor, och 

uppgår därmed till 1 121 miljoner kronor. Den 

största delen av ökningen återfinns inom erhållna 

bidrag från Svenska organisationer utan vinstsyfte, 

vilka ökar med 23 miljoner kronor (+8 procent). 

Därnäst ökar erhållna bidrag från Kommuner och 

regioner med 22 miljoner kronor (+53 procent). Av 

dessa kommer 17 miljoner kronor från regioner och 

förklaras främst av bidrag till läkarprogram på fyra 

orter (LP4U) om 12 miljoner kronor. 

Likt tidigare år utgörs den största andelen av forsk-

ningsbidragen av bidrag från Svenska organisatio-

ner utan vinstsyfte och Vetenskapsrådet, vilka står 

för 29 respektive 28 procent av totalt erhållna 

bidrag 2019 (2018: 29 procent vardera). Hos samt-

liga fakulteter ökar erhållna medel från Vetenskaps-

rådet, av den totala ökningen på 17 miljoner kronor 

står humanistisk fakultet för 10 miljoner kronor.  

Inom svenska organisationer utan vinstsyfte ingår 

Wallenbergstiftelserna från vilka universitetet 

erhöll 159 miljoner kronor 2019 (2018: 157 mnkr). 
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Fördelat per fakultet inom universitetet återfinns 

den största delen av erhållna forskningsbidrag inom 

medicinsk fakultet, vilka erhållit 45 procent 2019, 

motsvarande 510 miljoner kronor (2018: +28 

mnkr). Humanistisk fakultet är den fakultet som 

2019 procentuellt ökar erhållna forskningsbidrag 

mest i jämförelse med 2018 med 33 procent (+18 

mnkr). Även om vi totalt sett ser en ökning av 

erhållna forskningsbidrag finns några minskningar 

från föregående år. Störst minskning återfinns inom 

Forskningsstiftelser, vilka minskar med 21 miljoner 

kronor (−41 procent), vilket till största delen förkla-

ras av att flera projekt finansierade av Stiftelsen för 

Strategisk Forskning avslutades under 2018. 

Diagram 9: Erhållna forskningsbidrag per fakultet (exkl. 

Lärarhögskolan) under perioden 2015–2019, miljoner kronor.

Tabell 32: Erhållna forskningsbidrag under perioden 2015–2019, miljoner kronor.

Finansiär 2015 2016 2017 2018 2019 

Svenska organisationer utan vinstsyfte 243,4 281,7 286,1 297,2 319,8 

Vetenskapsrådet 296,3 298,1 286,2 300,7 317,7 

Övriga statliga myndigheter 111,7 112,0 114,2 111,0 125,2 

EU-medel 57,6 58,4 70,9 74,8 95,3 

Kommuner och regioner 31,9 44,0 40,8 40,8 62,6 

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

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

Forskningsstiftelser 60,1 58,0 51,0 52,0 30,8 

Vinnova 26,3 25,5 20,6 24,7 29,8 

Utländska organisationer utan vinstsyfte 20,5 5,7 24,9 20,5 19,5 

Svenska företag 30,3 26,7 12,0 8,9 12,4 

Övriga 3,9 0,6 0,0 0,1 2,4 

Totalt 997,1 1 032,5 1 005,6 1 041,1 1 120,7 

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

samhällsbyggande, Vinnova: Verket för innovationssystem. 

Forskningsbidrag från EU 

Erhållna forskningsbidrag från Europeiska unionen 

(EU) ökar 2019 med 27 procent, motsvarande 

21 miljoner kronor. Ökningen återfinns främst inom 

Övriga EU-program, vilka ökar med 13 miljoner 

kronor (+504 procent). Även erhållna medel inom 

Horisont 2020 ökar under 2019 (+11 mnkr motsva-

rande 35 procent) Det största enskilda projektet 

inom Horisont 2020 som erhållit medel 2019 finns 

vid institutionen för idé- och samhällsstudier där ett 

projekt erhållit 7 miljoner kronor.

 
Tabell 33: Erhållna EU-medel under perioden 2017─2019, 

uppdelade per EU-fond, miljoner kronor. 

 2017 2018 2019 

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

5,2 11,0 15,8 

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

Övr. EU-program (t.ex. Tempus, Intas, 

Public Health) 
7,2 2,5 15,1 

EU Strukturfonder Övre Norrland 7,9 25,0 20,8 

Tidigare ramprogram (t.ex. FP6, FP7)* 9,2 3,9 −0,1 

Horisont 2020** 40,9 32,3 43,7 

Totalt 70,9 74,8 95,3 

*Inkl. Marie Curie, People 0,0 miljoner kronor år 2019 (2018: 

2,6 mnkr). **Inkl. Marie Sklodowska Curie Actions 6,4 miljoner 

kronor år 2019 (2018: 3,5 mnkr). 
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Oförbrukade bidrag 
Regleringsbrev 2019 

Tabell 34: Oförbrukade bidrag, intäkter av bidrag samt 
erhållna/inbetalda forskningsbidrag under perioden 2015─2019, 

miljoner kronor. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Oförbrukade bidrag 818 858 851 855    922 

Intäkter av bidrag 911 927 933 959    989 

Erhållna/inbetalda 

forskningsbidrag 
997 1 033 1 006 1 041 1 121 

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 har 2019 ökat med 8 procent, 

vilket motsvarar 67 miljoner kronor. Bland de fyra 

fakulteterna vid universitetet återfinns majoriteten, 

49 procent, av oförbrukade bidrag inom medicinsk 

fakultet (453 mnkr).  

Gällande intäkter av bidrag, vilket avser faktisk 

förbrukning av erhållna bidrag, har det skett en 

ökning med 30 miljoner kronor 2019 (+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 2019 uppgår andelen oförbrukade bidrag i 

förhållande till intäkter av bidrag till 93 procent 

(2018: 89 procent). Detta förklaras med att medel 

ofta utbetalas i förskott eller avser en längre tids-

period, samt att medel ofta används till investe-

ringar som kostnadsförs i form av avskrivningar 

under en längre tidsperiod. Ofta betalas bidrag även 

ut nära inpå årsskiftet, vilket innebär att en högre 

andel periodiseras. Förhållandet har under den 

senaste femårsperioden varierat mellan 89 och 

93 procent. Oförbrukade bidrag kommenteras 

ytterligare i not 32. 

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, exempelvis 

konsultarbete i form av tekniskt utvecklingsarbete, 

datainsamling eller kliniska observationer.  

Inom uppdragsforskning 2019 minskar erhållna 

medel med 19 miljoner kronor (−11 procent) till 

157 miljoner kronor. Största andelen av årets minsk-

ning återfinns hos finansgrupperna Kommuner och 

regioner samt Statliga myndigheter där erhållna 

medel från Region Västerbotten och Folkhälso-

myndigheten minskar med 5 respektive 4 miljoner 

kronor jämfört med 2018.   

Statliga myndigheter samt Kommuner och regioner 

är fortsatt de största finansiärsgrupperna inom 

uppdragsforskning med 50 respektive 35 procent av 

totalt erhållna medel (2018: 48 respektive 

36 procent). Trots tidigare nämnda minskning är 

Region Västerbotten, likt tidigare år, den största 

enskilda finansiären och står för 52 miljoner kronor 

(2018: 57 mnkr). Näst största finansiären är Statens 

skolverk som 2019 står för 25 miljoner kronor av 

erhållna medel inom uppdragsforskning (2018: 

26 mnkr).  

Tabell 35: Erhållna medel i uppdragsforskning under perioden 2015─2019, miljoner kronor. 

Finansiering 2015 2016 2017 2018 2019 

Statliga myndigheter  72,4 76,1 75,0 85,0 79,1 

Kommuner och regioner 74,6 76,5 63,3 63,2 55,4 

Svenska företag 13,2 14,5 11,8 13,6 9,1 

Svenska organisationer utan vinstsyfte 3,7 4,2 5,3 3,1 2,7 

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

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

Övrigt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

EU-medel 0,6 0,6 0,4 0,4 2,8 

Totalt 172,3 178,6 163,5 175,8 157,1 
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Utbildning på forskarnivå 

Nyantagna och aktiva doktorander 

Antalet nyantagna doktorander 2019 ligger på samma nivå som 2018 och är det högsta under 

femårsperioden sett till universitetet som helhet. Årets 164 nyantagna doktorander är en ökning med drygt 

30 procent sedan 2015. Detta trots att humanistiska fakulteten, som tillämpar samlad antagning vartannat 

år, inte antog några doktorander 2019. Medicinska respektive teknisk-naturvetenskapliga fakulteten står 

för ökningen av nyantagna. Den senare fakulteten har i år fördubblat antalet nyantagna jämfört med 2015. 

Trots årets ökning av antagna doktorander är det sett över en tioårsperiod en minskning. Under åren 2010–

2014 antogs det årligen cirka 200–250 doktorander. Jämfört med toppåret 2012 då 254 doktorander antogs 

är 2019 års nivå en minskning med 90 personer. Det är en jämn fördelning kvinnor/män bland både 

nyantagna och aktiva doktorander. 

Bland annat som en följd av tidigare minskning i antalet nyantagna doktorander minskar antalet aktiva 

doktorander under femårsperioden vid samtliga fakulteter. Minskningen är störst vid humanistisk och 

samhällsvetenskaplig fakultet, där antalet aktiva minskat med cirka en tredjedel sedan 2015, och lägst vid 

medicinska fakulteten där minskningen är 21 procent. För Umeå universitet som helhet är minskningen 27 

procent. 

Tabell 36: Totalt antal nyantagna och aktiva doktorander under perioden 2015‒2019, med både doktorsexamen och 

licentiatexamen som slutmål. En aktiv doktorand definieras som den som har en aktivitet över en procent. 

 Antal nyantagna Antal aktiva 

Fakultet  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Humanistisk fakultet 2 23 3 25 0 130 138 106 108 86 

kvinnor/män (%) 100/0 74/26 67/33 68/32 0/0 58/42 61/39 63/37 60/40 59/41 

Samhällsvetenskaplig fakultet 18 21 26 28 16 200 189 173 156 133 

kvinnor/män (%) 50/50 38/62 54/46 63/37 44/56 54/46 53/47 53/47 55/45 51/49 

Medicinsk fakultet 78 72 56 68 93 512 507 461 422 402 

kvinnor/män (%) 54/46 61/39 54/46 51/49 46/54 52/48 53/47 52/48 53/47 55/45 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 26 37 36 42 55 293 268 238 218 209 

kvinnor/män (%) 38/62 41/59 39/61 50/50 53/47 42/58 43/57 41/59 38/62 40/60 

Umeå universitet totalt 124 153 121 163 164 1 135 1 102 978 904 830 

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

Doktors- och licentiatexamen  

Antal doktorsexamina har varierat under femårsperioden men har under 2019 ökat något jämfört med förra 

året. År 2018 var lägsta antalet under de senaste 20 åren med 136 doktorsexamina. Könsfördelningen bland 

de examinerade är relativt jämn. De flesta doktorsexamina utfärdas vid medicinska fakulteten. Vid 

humanistiska fakulteten sker antagning vartannat år, vilket även ger fluktuationer i antal årligen 

examinerade. Även vid andra fakulteter är variationen mellan år, i antal examinerade, relativt stor. 

Tabell 37: Totalt antal doktors- och licentiatexamina uppdelat per fakultet och kön under perioden 2015‒2019. 

 Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 

Fakultet  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Humanistisk fakultet 20 14 19 10 10 4 3 1 2 1 

kvinnor/män (%) 60/40 71/29 58/42 60/40 60/40 100/0 67/33 0/100 50/50 100/0 

Samhällsvetenskaplig fakultet 30 29 41 23 26 0 1 2 1 3 

kvinnor/män (%) 57/43 45/55 54/46 52/48 50/50 - 100/0 0/100 0/100 33/67 

Medicinsk fakultet 76 84 87 63 75 0 1 3 2 2 

kvinnor/män (%) 55/45 55/45 55/45 49/51 52/48 - 100/0 67/33 50/50 50/50 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 50 48 46 40 33 8 8 1 7 3 

kvinnor/män (%) 44/56 46/54 50/50 45/55 36/64 25/75 37/63 0/100 29/71 67/33 

Umeå universitet totalt 176 177 193 136 144 12 13 7 12 9 

kvinnor/män (%) 53/47 52/48 54/46 49/51 49/51 50/50 54/46 29/71 42/58 56/44 

Endast enstaka licentiatexamina avläggs och antalet har sjunkit något 2019 jämfört med 2018. Teknisk-

naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet har under 2019 utfärdat flest licentiatexamina, tre var. 
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Medianstudietid för doktorander  

Medianstudietiden från antagning till doktorsexa-

men vid Umeå universitet är relativt konstant under 

tidsintervallet 2014‒2018 och varierar mellan 8,0 

och 8,4 kalenderhalvår. Detta avser nettostudietid, 

baserat på rapporterad aktivitetsgrad i Ladok. 

Uppgifterna beställs från Statistiska centralbyrån 

(SCB). Studietiderna i nedanstående tabell redovi-

sas uppdelat på nationellt forskningsämne och inte 

som tidigare årsredovisningar uppdelat på fakultet. 

Tabell 38: Medianstudietid (antal kalenderhalvår) för doktors-
examina per kön och totalt under perioden 2014─2018. När 

antalet doktorsexaminerade understiger 3 anges inget värde. 

Medianstudietiden anges med ett års fördröjning. 

Forskningsämne 2014 2015 2016 2017 2018 

Humaniora och konst       

Totalt 8,1 8,8 9,6 9,0 9,0 

varav kvinnor … 8,8 9,6 8,8 … 

varav män … 8,8 … 9,0 … 

Samhällsvetenskap       

Totalt 8,8 8,7 8,5 8,7 8,3 

varav kvinnor 9,0 8,6 8,9 8,8 8,2 

varav män 8,6 8,7 8,2 8,5 8,6 

Medicin och hälsovetenskap    

Totalt 7,1 6,9 6,4 5,5 7,1 

varav kvinnor 6,8 7,4 5,9 6,7 6,3 

varav män 7,4 5,8 6,8 5,2 7,7 

Naturvetenskap och teknik    

Totalt 8,4 8,5 8,7 8,3 8,1 

varav kvinnor 8,0 8,2 8,5 8,0 8,4 

varav män 8,6 8,6 9,0 8,9 8,1 

Umeå universitet       

Totalt 8,4 8,2 8,1 8,2 8,0 

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

varav män 8,6 8,2 8,2 8,1 8,1 

Den totala medianstudietiden varierar något under 

perioden och för 2018 är den kortare än tidigare år. 

Under hela tidsperioden är medianstudietiden inom 

medicin och hälsovetenskap lägre än inom övriga 

forskningsämnesområden. En förklaring kan vara 

att det finns många antagna med legitimationsyrken 

som arbetar kliniskt och påbörjar forskning före 

antagning. Snittet för medianstudietiden inom 

medicin och hälsovetenskap vid samtliga lärosäten 

var 8,0 kalenderhalvår 2018. Inom naturvetenskap 

och teknik var den genomsnittliga medianstudie-

tiden för samtliga lärosäten 8,5 kalenderhalvår, och 

inom humaniora och konst samt samhällsvetenskap 

8,8 kalenderhalvår. 

Kvalitet i utbildning på forskarnivå  

För att bidra till kvalitetssäkring av universitetets 

utbud av forskarutbildningsämnen har en ny hand-

läggningsordning tagits fram under 2019, som 

beskriver processerna för att inrätta och avveckla 

samt byta namn på forskarutbildningsämne eller 

inriktning vid Umeå universitet. Under hösten 

inrättades ett nytt forskarutbildningsämne vid sam-

hällsvetenskaplig fakultet i kost- och måltids-

vetenskap. 

Resultatet av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 

granskningar av utbildning på forskarnivå är redo-

visade under avsnittet Kvalitet i utbildning. Där 

finns även information om det nya kvalitetssystemet 

för utbildning på alla nivåer. De tre kårerna har 

gemensamt författat studentkårsskrivelsen, som är 

en sammanfattning av de student- och doktorand-

fall som kommit in till kårerna under de senaste tre 

åren. Prolongering, arbetsmiljö, studentinflytande, 

handledarkompetens och doktorandkurser är 

områden där behov av förbättring för doktorander 

identifieras 

Pilotprojektet Utvecklingsprogram för doktoran-

der har genomförts. Programmet syftar till att bättre 

stödja doktorander att fullfölja forskarutbildningen 

samt skapa förutsättningar för ett långt och hållbart 

arbetsliv i en konkurrensutsatt akademisk miljö. 

Vidare syftar programmet 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 respek-

tive roller. Utvärderingen visar på ett lyckat projekt 

som kommer att fortsätta även 2020. Projektet 

finansieras med medel från Lokala utvecklingsfon-

den. 

  



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2019                                                                                     45 

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

Samverkansaktiviteter inom forskning och 

utbildning på forskarnivå 

Vid Umeå universitet sker en mångfald av samver-

kansaktiviteter inom forskning och utbildning på 

forskarnivå inom alla vetenskapsområden. Nedan 

beskrivs några exempel på såväl lärosätesövergri-

pande nivå samt fakultetsnivå. 

Universitetet har under 2019 utvecklat sitt stöd till 

forskare att bättre beskriva sin forsknings genom-

slagskraft (impact) och forskningens relevans. Två 

workshoppar på temat har genomförts med totalt 22 

deltagande forskare. Under 2019 arrangerades en 

AIM-day, en mötesplats mellan forskare och 

organisationer i näringsliv och samhälle enligt ett 

givet format, där externa aktörer i förväg skickar in 

frågeställningar till forskare. Temat för 2019 års 

AIM-day var Framtidens regionala kompetens-

försörjning. Totalt 61 frågor från 21 externa aktörer 

matchades med 35 forskare. Kopplat till AIM-day 

beviljades under 2019 sju projekt förstudiemedel för 

samverkan. Detta är bidragsmedel som möjliggjorts 

via det nationella projektet Samverkansfinan-

siering, ett Vinnovafinansierat projekt. 

Företagsforskarskolan, Industrial Doctoral School, 

IDS, är ett universitetsövergripande program som 

syftar till att öka samverkan med företag och offent-

liga organisationer och att utbilda doktorer som är 

bättre förberedda på att arbeta med samverkan i 

forskningen i och utanför universitetet. Inom 

forskarskolan har det sedan starten 2008 totalt 

antagits 66 doktorander varav 31 har disputerat. 

Under 2019 beviljades 7 projekt som startar 2020. 

Inom medicinsk fakultet har det under 2019 

arrangerats och deltagits i många samverkansaktivi-

teter, varav flera filmats, livesänts och tillgänglig-

gjorts på umu.se i syfte att nå bred spridning av 

kunskapen. Statistik från umu.se visar ett stigande 

nyttjande av dessa filmer. Det välbesökta Fika efter 

en forskare hölls åtta gånger under 2019, varav ett 

event arrangerades i Östersund. Föreläsare från 

medicinska fakulteten deltog även vid Vetenskaps-

luncher vid fyra tillfällen under året och vid 

Kunskapsveckan under hösten. 

Inom fakultetens forskning finns också en rik bredd 

av löpande samverkansaktiviteter – inom interven-

tionsforskning, genom infrastrukturer, konferenser 

som t.ex. DNA-konferensen om släktforskning, 

appar för att samla forskningsdata som i projekten 

tät.nu och Säkra steg, forskarpoddar, liksom före-

läsningar hos patient- och intresseorganisationer. 

Samverkan med Region Västerbotten har bedrivits 

inom etablerade forum för t.ex. ALF och TUA. 

Inom teknisk-naturvetenskaplig fakultets forskning 

sker en stor mängd långsiktiga samverkansaktivite-

ter i form av internationella forskningssamarbeten, 

till exempel inom malaria- och tuberkulosforskning, 

forskning i samverkan med företag och organisatio-

ner, till exempel med Volvokoncernens hyttfabrik i 

Umeå och Umeå energi. Forskare från fakulteten 

har deltagit i många populärvetenskapliga arrange-

mang för att nå en bred spridning av kunskaper: 

Levande frågelåda, Forskning à la carte, 

Vetenskapsluncher och Kunskapsveckan (konferens 

för skolans lärare) är exempel på sådana aktiviteter. 

Andra exempel är populärvetenskapliga fysikföre-

läsningar i museimiljö på Bildmuseet samt att AI-

professor Virginia Dignum var en av huvudtalarna 

när the World Federation of Exchanges anordnade 

teknikkonferens i Umeå. Inom ett nystartat projekt 

kring pollinerande insekter har Natuschka Lee 

anordnat olika aktioner för allmänheten under 

våren. Fakultetens forskare har också varit aktiva i 

samhällsdebatten. Som exempel kan nämnas att 

Stefan Janson har fortsatt engagera sig i GMO-

frågan och Stig-Olof Holm när det gäller skogsbruk, 

klimat och biologisk mångfald. 

Inom samhällsvetenskaplig fakultet arrangerades 

under 2019 PAX Nordica, ett återkommande forum 

för information och debatt med syfte att sprida och 

öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. I 

april 2019 arrangerades ett symposium i samarbete 

med Allmänna försvarsföreningen Västerbotten, 

FOI och Umeå kommun med temat Säkerhet i ett 

nationernas Europa – håller mångsidigheten på 

att falla sönder?  
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Humanistiska fakulteten bedriver samverkan till 

exempel genom Bildmuseets olika utställningar 

eller forskningspresentationer i populärvetenskap-

liga sammanhang såsom Vetenskapsluncher på Café 

Station i Umeå och vid evenemang i regi av 

Västerbottens museum. Flera av humanistiska 

fakultetens forskare vid Várdduo och ARCUM 

deltog i EU Arctic Forum som arrangerades i Aula 

Nordica den 3–4 oktober. Vid Institutionen för idé 

och samhällsstudier har forskare under året 

samverkat med bland annat sametinget och de 

nordliga landstingen i samband med uppstarten av 

en samisk folkhälsoundersökning, och genom 

Miljöarkeologiska laboratoriets uppdragsverksam-

het har en omfattande samverkan med nationella 

och internationella aktörer utanför universitetet 

genomförts. Ett flertal forskningsprojekt vid 

humanistiska fakulteten innebär samarbeten med 

olika aktörer i och utanför regionen. I samverkan 

med Umeå kommun bedrivs även ett forskningspro-

jekt om språkliga landskap. Samarbetet med 

Institutet för språk och folkminnen fortsätter inom 

ramen för företagsforskarskolan. Institutionen ger 

kontinuerligt ut skrifter i samarbete med vetenskap-

liga sammanslutningar, bland annat tidskriften 

Journal of Northern Studies i samverkan mellan 

Umeå universitet och Kungliga Skytteanska 

samfundet.  

Lärarhögskolan lägger stor vikt vid god samverkan 

mellan universitet och skolhuvudmän gällande 

forskning och utveckling. Under året har Lärar-

högskolan vid Umeå universitet förstärkt och 

fördjupat den särskilda satsningen på praktiknära 

skolforskning i samverkan med skolhuvudmän, 

inom ramen för regeringsuppdraget ULF (Utveck-

ling, Lärande, Forskning). Flera forsknings- och 

utvecklingsprojekt inom regionen har påbörjats där 

skolhuvudmän och forskare samverkar. 

Kunskapsutbyte mellan lärosätet och skolhuvud-

män möjliggörs bland annat i samband med 

Kunskapsveckan där anställda inom skolan får 

möjlighet att ta del av forskning utifrån eget intresse 

och även bidra med egna erfarenheter i diskussioner 

och andra aktiviteter. Programmet för Kunskaps-

veckan och dess aktiviteter tas fram och planeras i 

nära samverkan mellan deltagande skolhuvudmän 

och fakulteterna, inklusive Lärarhögskolan. 
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Gemensamt för verksamhetsgrenarna 

 

Inledning 

Delmål inom det goda och effektiva 

universitetet 

Universitetsstyrelsen fastställde 2012 Umeå univer-

sitet 2020 – Vision och mål där de fyra delmål som 

ingår under det övergripande målet Det goda och 

effektiva universitetet beskrivs. Delmålen avser 

mångfald och jämställdhet, hälsa, ledarskap samt 

hållbar utveckling, varav målen kring mångfald och 

jämställdhet, hälsa, samt hållbar utveckling är 

obligatoriska. 

Under 2019 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, 

Arbetsmiljö och hälsoarbete samt Miljö och hållbar 

utveckling. 

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

Enligt högskolelagen ska verksamheten bedrivas så 

att det finns ett nära samband mellan forskning och 

utbildning.  

En viktig förutsättning för hög kvalitet i utbild-

ningen är en god forskningsanknytning. Krav på 

samband mellan utbildning och forskning ingår i 

universitetets kvalitetssystem för utbildning. 

Humanistisk fakultet 

Enligt statistik från Fokus har andelen disputerade 

lärare i undervisning minskat något under 2019 

jämfört med 2018. Fördelat över de sju aktuella 

enheterna/institutionerna har två enheter/institu-

tioner oförändrat 100 procent disputerade lärare 

och tre har procentuellt ökat andelen disputerade 

lärare. Två institutioner har anställt ett fåtal icke 

disputerade som vikarierande lärare, vilket är den 

huvudsakliga förklaringen till årets minskning. Det 

råder viss brist nationellt på disputerad kompetens 

inom de områden där man anställt icke disputerade 

som vikarierande lärare. 

I inlämnade verksamhetsberättelser från utbild-

ningsprogram på grundnivå och avancerad nivå 

framkommer att flertalet disputerade lärare också 

är verksamma i pågående forskningsprojekt. Sju 

program nämner att de haft forskare som inbjuda 

gästföreläsare och ett program meddelar att de låtit 

studenter delta i en forskningskonferens som hållits 

i Umeå. 

Samhällsvetenskaplig fakultet 

Den största delen av undervisningen inom 

samhällsvetenskaplig fakultet utförs av disputerade 

lärare. Andelen disputerade lärare har varit 

oförändrad de senaste tre åren och uppgick till 81 

procent 2019. 

Det är framför allt institutioner med stora 

utbildningsuppdrag inom professionsutbildningar 

som jurist-, socionom- och lärarutbildning som har 

en lägre andel disputerade lärare. För att säkerställa 

hög kvalitet inom dessa utbildningar krävs också 

lärare med professionskunskap och yrkeserfarenhet 

där forskarutbildning är en bristvara. Alla lärare 

garanteras dock i arbetstidsavtalet tid för att följa 

forskningen inom det område man undervisar, 

oavsett om man disputerat eller inte. 

Medicinsk fakultet 

Andelen disputerade lärare inom medicinska 

fakulteten har ökat något och uppgår 2019 till 89 

procent, vilket är en ökning med en procentenhet i 

jämförelse med 2018.  

Fakulteten har sedan 2015 successivt ökat antalet 

lärare för vilka institutionerna tilldelats lärar-

löneanslag för forskning. Under 2019 genomfördes 

en full utbyggnad av tilldelningssystemet så att alla 

lektorer har en forskningsdel på 20 procent från och 

med 2019. Målsättningen med denna satsning är 

bland annat att främja kvaliteten och forsknings-

förankringen i undervisningen i alla fakultetens 

utbildningar. Genom att långsiktigt stimulera 

forskning bland lärarna ökar stabiliteten i lärarnas 

forskningsprojekt. Möjligheterna att kunna behålla 

examinationsrätt gynnas dessutom, och studen-

terna får undervisande lärare med starkare koppling 

till aktuella forskningsfält. 
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Utöver detta har den medicinska fakulteten en 

pågående strategisk satsning i form av utlysning av 

forskningsprojektmedel som går under namnet 

Forskningslyftet. Denna satsning riktas till univer-

sitetslektorer i ämnen där man vid utlysning av 

universitetslektorat har lågt söktryck av vetenskap-

ligt kompetenta lärare. 

Forskaraspirantverksamheten, där målet är att nå ut 

till studenter på grundutbildningsnivå för att 

uppmuntra/stimulera deras forskningsintresse 

tidigt under den akademiska karriären, har fortsatt 

under 2019. Verksamheten har under året utvidgats 

från 15 till 20 studentplatser per år. Ökningen beror 

på att studenter från fakultetens samtliga program 

erbjuds att söka, något som tidigare år varit 

begränsat till ett antal yrkesutbildningsprogram.  

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

Fakulteten bedriver framgångsrik forskning inom 

ett mycket brett område som spänner från 

molekylärbiologi, kemi, ekologi och miljövetenskap, 

fysik, datavetenskap, industridesign och olika 

teknikområden. Under 2019 har särskilda insatser 

genomförts för att stärka forskningen inom artifi-

ciell intelligens där bland annat nya professorer, 

postdoktorer och doktorander har rekryterats. 

Fakulteten bedriver utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå inom samtliga dessa områden. 

Särskilt kan nämnas att fakulteten beslutat att starta 

tre nya masterprogram: artificiell intelligens, 

matematik och matematisk statistik. För att ge ett 

masterprogram vid fakulteten måste det finnas en 

stark koppling till forskning och en möjlighet att gå 

vidare till utbildning på forskarnivå.  

Under det senaste året har fakulteten anställt 10 nya 

professorer, varav två gäster och två adjungerade, 

samt 18 nya lektorer, varav 1 adjungerad och 1 

biträdande. Sammanlagt utgör andelen disputerade 

lärare av samtliga lärare vid fakulteten 87 procent, 

vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört 

med 2018. Under året har fakulteten också fortsatt 

med lärarrekryteringar inom andra områden med 

stor betydelse för vår utbildning. Det gäller inte 

minst teknikområdet där 2 professorer och 3 

lektorer har anställts. 

Lärarhögskolan 

Undervisningen inom lärarutbildningen är både 

professionsorienterad och forskningsanknuten. 

Under året har fem större forsknings- och 

utvecklingsprojekt i samverkan mellan forskare och 

skolhuvudman initierats inom ramen för rege-

ringsuppdraget Praktiknära forskning. Satsningen 

syftar till att stärka den vetenskapliga grunden i 

lärar- och förskollärarutbildningarna samt i 

skolväsendet. I det sammanhanget har exempelvis 

en forskargrupp vid Pedagogiska institutionen 

involverat studenter i ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt som bedrivs i samverkan med 

skolhuvudman. För att stärka examensarbetenas 

vetenskapliga kvalitet och samtidigt skapa bättre 

förutsättningar för att göra dem relevanta för skol-

verksamheten har ett samverkanslektorat tillsatts 

med särskilt ansvar för att utveckla detta område. 

Det har också tillsatts en arbetsgrupp för detta 

ändamål.  

Innovationsverksamhet 
Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel 
för innovationskontor vid universitet och högskolor 
Regleringsbrev 2019 

Umeå universitets innovationsstödsverksamhet ut-

förs inom ramen för Umeå universitet Holding AB 

(UmUH). Innovationsverksamheten utfördes 2019 

inom delområdena innovationskontoret, inkubato-

rer och investeringsverksamhet. Umeå universitet 

förvaltar UmUH vars verksamhet bedrivs i enlighet 

med gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

utifrån uppdragsavtal. I bilden nedan framgår en 

kort sammanfattning av innovationsverksamheten 

2019.  
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Innovationskontor  

Innovationskontoret utgör ett innovationsstöd till 

forskare, anställda och studenter vid lärosätet i 

frågor kopplade till nyttiggörande och kommersiali-

sering av kunskapstillgångar och idéer genererade 

ur forskning och utbildning. 

Detta omfattar t.ex. stöd kring frågor kopplade till 

idéutveckling, innovations- och affärsutveckling, 

stöd inom immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt, 

licensiering och sociala innovationer. Innovations-

kontorets kärnverksamhet inkluderar vidare att 

bedriva universitetets verifieringsverksamhet, vil-

ket inbegriper kärnprocesser för verifiering av idéer, 

affärsutvecklingsstöd samt finansiering till idéer 

från Umeå universitet. 

Innovationskontorets verifieringsverksamhet har 

under 2019 beviljats fortsatt finansiering via Vinno-

vas program Validering för tillämpning för åren 

2020−2021 (3,5 mnkr/år). Genom programmet kan 

innovationskontoret bevilja verifieringsfinansiering 

till idéer med ursprung i universitetets kunskaps-

tillgångar och miljöer. 

Innovationskontoret har under 2019 fortsatt att 

bygga upp expertis inom patent- och annan immate-

rialrätt. Som ett led i detta har ett internt kompe-

tensutvecklingsarbete genomförts inom området 

IP/patent och licensiering.  

Innovationskontoret arbetar kontinuerligt med 

proaktiva aktiviteter som syftar till att generera 

idéflöde, inspirera och bidra till ökad kunskap kring 

innovations- och nyttiggörande. Aktiviteterna inne-

fattar olika typer av seminarier och workshoppar, 

besök på universitetets olika institutioner, 

informationsinsatser m.m. Under 2019 har ett 

systematiskt arbete initierats vid Umeå universitet 

för att nå ut till samtliga fakulteter och totalt har 

under året 52 specifika aktiviteter genomförts vid 

lärosätet, omfattande totalt 24 institutioner/en-

heter. Totalt 1 138 personer har omfattats av 

aktiviteterna, som utgör en viktig källa till inflöde av 

nya idéer och verifieringsprojekt från lärosätet. 

Innovationskontoret och inkubatorerna har under 

2019 genomfört ett stort antal aktiviteter riktade 

mot universitetets studenter. Under 2019 har 

projektet Drivhuset startats vid innovationskonto-

ret. Målet är att inspirera och informera studenter 

om innovationsstödssystemets erbjudanden, samt 

att bidra till att fler studenter väljer att testa och 

utveckla sina affärsidéer eller på andra sätt engagera 

sig i entreprenörskap.  

Hösten 2019 arrangerade innovationsverksamheten 

tillsammans med andra innovationsstödsaktörer 

studenteventet Innovation Boot Camp med totalt 

98 studenter, som syftar till att stimulera 

universitetsstudenter till att utveckla nya innovativa 

lösningar och idéer i grupp, samt ge inspiration till 

fortsatt entreprenörskap.  

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 innovationsstödsverksamheten kommer 

från studenter, doktorander och forskare, samt 

andra anställda vid Umeå universitet.  

Verifiering innebär inledande av aktiviteter som 

syftar till att utvärdera idéerna och verifiera en eller 

flera kritiska frågor kopplade till nyttiggörande eller 

kommersialisering. I tabellen nedan redovisas 

antalet idéer som beviljats verifieringsmedel. 

Tabell 39: Antal nya idéer under perioden 2015‒2019. 

Rapporteringen avser det samlade idéflödet från studenter 

respektive forskare till innovationsstödverksamheten. Notera att 
2016 års siffror ej är jämförbara då de även inkluderade s.k. 

VFS-projekt, ett samverkansinitiativ som testades under 2016. 

Innovations- 

verksamhet 
2015 2016 2017 2018 2019 

Antal idéer som  

influtit från studenter 
45 42 89 63 93 

Antal idéer som 

influtit från 

forskare/anställda 

50 71 60 58 66 

Inflödet av idéer från forskare/anställda ligger 2019 

kvar på en fortsatt hög nivå. Under 2019 har även 

antalet idéer från studenter ökat.  
  



 

50                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2019 

Umeå universitets verifieringsverksamhet har 

under 2019 ökat antalet beviljade verifieringspro-

jekt. 

Tabell 40: Flödestal verifiering under perioden 2015‒2019. 

Antal beviljade verifieringsprojekt, t.ex. sommarverifiering.  

13 beviljade verifieringsprojekt kom från studenter. 

Verifierings-

verksamhet 
2015 2016 2017 2018 2019 

Antal beviljade 

verifieringsprojekt 
32  35 40 45 50 

Det bör noteras att innovationsverksamhetens 

totala omslutning av idéer/verifieringsprojekt vid 

given tidpunkt även omfattar idéer som inkommit 

under tidigare år, varför projekt endast ingår det år 

de beviljas i tabellen ovan.  

Tabell 41: Nyckeltal 2017‒2019.  

Redovisade antal patentansökningar avser det antal 

ansökningar som lämnats in med stöd från innova-

tionsverksamheten under året, inklusive prioritets-

grundande eller nationella patentansökningar. När 

det gäller antal bolag har bolagsformen enskild 

firma inte redovisats i tabellen. Detta är dock den 

vanligaste bolagsformen för studententreprenörer, 

och 2019 startades 34 enskilda firmor av 

studententreprenörer. 

Inkubatorerna 

Umeå universitets innovationsstödsystem inbegri-

per förutom innovationskontor och holdingbolag 

även tre av Umeå universitet Holding AB delägda 

företagsinkubatorer.  

Fokus för Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är 

kommersialisering av affärsidéer som kommer från 

Umeå universitet inom området life science. 

Affärsidéerna som stöttas hos UBI tas in som 

utvecklingsprojekt i inkubatorn med målet att 

verifiera teknik och marknad för att därefter bilda 

företag. UBI är en internationellt känd inkubator 

inom Life science och har under 2019 utsetts till 

Skandinaviens bästa Life scienceinkubator och 

ingår i Vinnovas nationella inkubatorprogram. 

Under 2019 har UBI stöttat 16 affärsidéer inom 

inkubatorn. Inkubatorn har skapat flertalet 

mötesplatser mellan akademin och näringslivet.  

Under 2019 startades regionalfondsprojektet Life 

sciencemotorn som ska skapa ännu bättre 

förutsättningar för regional tillväxt i regionens life 

sciencebolag samt aktivt bidra till en ökad 

interaktion mellan näringslivet och akademin. Det 

övergripande målet är att de små och medelstora 

Life scienceföretagen i regionen 2030 ska omsätta 

mer än 1 miljard kronor (2018: 450 mnkr) och ha 

fler än 600 anställda (2018: 214 anställda). Under 

2019 har utvecklingsprojekten och företagen kring 

UBI attraherat 47,8 miljoner kronor i riskkapital 

och 9,2 miljoner kronor i bidrag. Bidragen kommer 

både från nationella och internationella finansiärer. 

Uminova Innovation AB medverkar till en startup-

kultur i regionen där potentiella tillväxtföre-tag får 

växa regionalt, nationellt och internationellt. Inku-

batorn erbjuder en strukturerad och effektiv 

inkubatorprocess för att utvärdera nya affärsidéer 

och bygga startupbolag med tillväxtpotential och 

med tillgång till nätverk som får bolagen att växa 

snabbare och nå ut internationellt. I inkubator-

miljön fanns under året cirka 40 startupbolag under 

olika faser av utveckling. Under året antogs 9 nya 

bolag. Bolagen i inkubatorn har erhållit cirka 9 

miljoner kronor i bidrag och mjuka medel (bidrag, 

innovationslån etc.) från andra aktörer och cirkaa 

22 miljoner kronor i riskkapital (ägarkapital).  

Uminova Innovation AB bedriver startupprogram 

under vår och höst, och under året har 16 

affärsidéer/bolag blivit antagna. Uminova Innova-

tion AB erbjuder även ett sommarentreprenörs-

program, som under året har haft 158 sökande 

studenter. Programmet matchade 32 studenter med 

startupbolag. Syftet med sommarentreprenörer är 

att studenter får prova på eget förtagande som 

sommarjobb och förhoppningsvis vill fortsätta 

utveckla sitt företag eller börja arbeta i ett 

startupbolag och vara med på en resa med att bygga 

upp ett tillväxtbolag.  

Inkubatorn arrangerade under året flera större 

event såsom Match Up och två Umeå Tech Arena 

med över 70 enskilda möten mellan investerare och 

startupbolag och 80 matchade möten mellan 

startupbolag och storbolag. Umeå Tech Arena är ett 

etablerat och välbesökt evenemang med över 400 

deltagare varje gång. Deltagarna brukar vara en 

blandning av entreprenörer, studenter, forskare, 

investerare och näringsliv.  

Verifieringsverksamhet 2017 2018 2019 

Antal patentansökningar 7 10 9 

Antal godkända patent N/A 3 3 

Antal licensavtal N/A 0 4 

Antal beviljade verifieringsprojekt 40 45 50 

Antal nya aktiebolag/handelsbolag 
sprungna ur tidigare verifieringsprojekt 7 6 11 

Attraherat riskkapital (mnkr) 78,3 32,6 61,6  

Antal idéer/verifieringsprojekt som 
antagits till inkubatorer 

6 12 14 
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Uminova eXpression AB är en företagsinkubator för 

de kulturella och kreativa näringarna såsom design, 

arkitektur, formgivning, konst, media, journalistik, 

musik, film, mode och gastronomi. Med en dyna-

misk metod, innovativa miljöer och starka bransch-

nätverk hjälper eXpression kreatörer att utveckla 

sina idéer till hållbara företag. Inkubatorn erbjuder 

även tillgång till den speciella infrastruktur som 

återfinns vid Curiosum på Konstnärligt Campus, till 

exempel möjligheten till prototypframtagning i 

3Dlab och SoftLab, medie- och ljudproduktion.  

Verksamheten har under 2019 bidragit till ett ökat 

inflöde av affärsidéer från inkubatorns målgrupper. 

Under 2019 har en stabil inkubator- och 

acceleratorprocess implementerats från idé till 

växande företag. Inkubatorn har under året bedrivit 

olika inkubatorsprogram, t.ex. eXpressprogrammet, 

eXpression Creatives och eXpression Future Retail. 

Under 2019 har eXpressprogrammet genomförts 

vår och höst med totalt 40 deltagande affärsidéer. 12 

företag har under året genomgått inkubatorns 

acceleratorprogram.  

Under året har regionalfondsprojektet North 

Sweden Arena for Art, Design, Tech and Business 

fortlöpt enligt plan, och eXpression har erhållit ett 

nytt 3-årigt regionalfondsprojekt Redesigning the 

Future, en accelerator för kulturella och kreativa 

näringars internationalisering. Inkubatorn har er-

hållit uppdraget att utveckla en nationell accelerator 

för framtidens hållbara handel samt att etablera 

denna vid tre andra lärosäten och städer i Sverige. 

Investeringsverksamhet 

Investeringsverksamheten sker inom ramen för 

Umeå universitet Holding AB:s idébank (investering 

i intellektuella tillgångar, IP) samt genom investe-

ringar i avknoppningsbolag från Umeå universitet.  

Under 2019 har holdingbolaget arbetat med två 

delprojekt inom ramen för idébanken. Idébankerna 

inrättades för att utveckla alternativa former för 

kommersialisering, t.ex. via licensieringsförfarande, 

och ska främst rikta sig till lovande forsknings-

resultat och idéer där idébäraren/forskaren inte 

önskar engagera sig som entreprenör i en 

kommersialiseringsprocess. 

Umeå universitet Holding AB (UmUH) har under 

2019 erhållit nya medel (1 mnkr) till idébanken. 

Upparbetade kostnader inom idébanken uppgår 

2019 till 214 tusen kronor (2018: 490 tkr). Under 

2019 har UmUH även genomfört en investering i ett 

lifesciencebolag med koppling till Umeå universitet. 

Ett kommersiellt avtal med en industriell part har 

under året ingåtts inom ramen för idébanken. 

Norhtern Light Capital AB 

Northern Light Capital AB (NLC) har som uppgift 

att investera i tidiga skeden i nystartade tillväxt-

bolag. NLC är ett riskkapital-/affärsängelbolag som 

bidrar med en bred och djup erfarenhet av 

entreprenörskap och företags olika tillväxtfaser. 

Umeå universitet Holding AB äger strax under 10 

procent av aktierna i bolaget. NLC har genomfört tre 

investeringar under året. 

Science Park i Umeå AB 

En förutsättning för att avknoppningsbolag ska 

utvecklas väl efter inkubatorfaserna är att Umeå 

Science Park fortsätter att utvecklas väl och skapar 

attraktiva lokaler och mötesplatser för startupbolag, 

näringsliv samt studenter och forskare vid 

universitetet. Bolaget syftar till att skapa en 

gemensam driftsorganisation som kan driva Science 

Parkfrågorna och relaterade utvecklingsprocesser. 

Satsningen Umeå 5G fortsätter, och de första 

tillämpningarna har testats under 2019. Bolaget ägs 

av Umeå Kommunföretag (51 procent), Region 

Västerbotten (40 procent) samt Umeå universitet 

Holding AB (9 procent).  

Etanol Pilot i Sverige AB 

Etanol Pilot i Sverige AB (EPAB) är ägare av den 

forsknings- och pilotanläggning för bioraffinaderi-

tillämpningar som finns i Örnsköldsvik.  

Verksamheten i anläggningen har alltmer utvidgats 

till att, tillsammans med övrig infrastruktur och FoI-

kompetenser i regionen, vara ett verktyg för omställ-

ning till en biobaserad och cirkulär ekonomi. 

SEKAB E-technology och RISE står via projekt som 

i huvudsak finansieras av EU och Energimyndig-

heten för huvuddelen av beläggningen i anlägg-

ningen. Prioriterade områden är biobaserade driv-

medel, industriell bioteknik samt energi- och kost-

nadseffektiv separation av biomassans kompo-

nenter. Umeå universitet Holding AB:s ägarandel i 

bolaget uppgick 2019 till 48,5 procent, men andelen 

kommer under 2020 att väsentligen reduceras. 

http://expressionumea.se/om-expression/innovativa-miljoer/
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Kvalitet i verksamheten 
Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 4 § 

De strategiska råden för forskning (FOSTRA) och 

utbildning (USR) 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 och studentkårer. Planeringsen-

heten bistår med utvecklings-, handläggar- och 

sekreterarstöd. Vid Umeå universitet finns också ett 

strategiskt råd för administration (RADON) på 

universitetsgemensam nivå som har i uppdrag att ge 

förslag till utveckling och samordning samt 

förbättrad kvalitet av universitetets administration.  

Under året har ett gemensamt kvalitetssystem för 

utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå införts, och aktiviteter i kvalitetssys-

temet har införlivats i universitetets befintliga 

uppföljningsstrukturer, regelverk och riktlinjer. 

Kvalitetsarbete för utbildning 

Det strategiska kvalitetsarbetet för utbildning leds 

av prorektor och vicerektor med ansvar för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa 

är också ordförande i FOSTRA respektive USR. 

Arbetet operationaliseras gemensamt av Plane-

ringsenheten, fakulteter och Lärarhögskolan.  

Kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå 

Kontinuerlig kvalitetsutveckling och kvalitetssäk-

ring på kursnivå sker i form av kursutvärderingar. 

Varje fakultet har egna rutiner för hur 

kursutvärderingar ska genomföras. På programnivå 

är den årliga verksamhetsberättelsen ett viktigt 

verktyg för uppföljning och utveckling. Berättelsen 

skrivs utifrån direktiv fastställda av respektive 

fakultet samt de av Umeå universitet fastslagna 

kvalitetskraven för utbildningsprogram och huvud-

områden som utgör en bilaga till kvalitetssystemet 

för utbildning. I kvalitetskraven definieras också de 

genomsyrande perspektiven: 
 

 Forskningsanknytning  

 Internationalisering  

 Jämställdhet  

 Samverkan och arbetslivsanknytning  

 Hållbar utveckling  

 Studentinflytande och studentcentrerat 

lärande  

Baserat på utbildningsprogrammens verksamhets-

berättelser tas verksamhetsplaner fram. Verksam-

hetsplanerna fastslår det utvecklingsarbete som ska 

genomföras på programmet under de kommande 

åren. Som underlag till programmets verksam-

hetsberättelse har programledningen stöd i form av 

universitetsgemensamma enkäter, studentbaserade 

programvärderingar och studentkårsskrivelsen. 

Kvalitetssäkringen på programnivå sker genom 

extern kollegial granskning av utbildningsprogram.  

Organisationen av fakulteternas kvalitetsarbete 

varierar, varför det finns ett behov av att genomlysa 

kvalitetsarbetet regelbundet via så kallade fakul-

tetsaudits. De kollegiala komponenterna i fakul-

tetsauditen bidrar till kvalitetsutvecklingen. 

Dialoger mellan fakulteter/institutioner – program, 

fakulteter – institutioner, och fakulteter – universi-

tetsledning sker på årlig bas.  

Kvalitetsarbetet beskrivs utförligt i Umeå universi-

tets kvalitetssystem för utbildning. 

Rapportering av specifika aktiviteter 
genomförda under 2019  

Inom kvalitetssystemet för utbildning återfinns en 

rad aktiviteter med syfte att stödja ett strukturerat 

kvalitetsarbete. Under 2019 har, förutom kursut-

värderingar, följande aktiviteter utförts: 

Universitetsgemensamt administrerad enkät. 

Under året har nybörjarenkäten distribuerats till 

samtliga studenter som läser sin första termin vid 

universitetet. Nytt för i år är att studenterna fått 

välja om de vill ha en elektronisk variant av enkäten 

i stället för den pappersbaserade. Då resultaten 

digitaliserats först i början av december 2019, 

återstår att analysera utfall och svarsfrekvens. 

Fjolårets enkät (2018), studiebarometern, som 

distribuerades till samtliga studenter som läser sin 

femte termin vid universitetet, analyserades under 

2019 (se mer i avsnittet Studentinflytande). 

Studentkårsskrivelsen. Under 2019 presenterade 

studentkårerna den studentkårsskrivelse de 

sammanställer vart tredje år. Skrivelsen innehöll 95 

mer eller mindre konkreta förändringsförslag 

baserade på de studentfall som inkommit till 

kårerna under treårsperioden. Ett prioriteringsar-

bete av förändringsförslagen pågår.   
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Extern granskning av utbildning. Fakulteterna har 

under 2019 fortsatt arbetet med att genomföra 

externa kollegiala granskningar av sina utbild-

ningsprogram. De program som under treårsperio-

den genomgår Universitetskanslersämbetets 

(UKÄ:s) utbildningsutvärdering undantas den 

externa kollegiala granskningen. Under 2018 

genomgick 59 program extern kollegial granskning 

eller UKÄ:s utbildningsutvärdering. Motsvarande 

siffra för 2019 är nio. Den stora skillnaden mellan 

åren beror på att fakulteterna har grupperat 

programmen olika och att små grupperingar 

slumpvis sammanfaller vissa år. Sammantaget 

innebär detta att cirka 45 procent av universitetets 

150 utbildningsprogram har externgranskats under 

perioden 2018−2019.  

Fakultetsaudit. Fakultetsaudits genomförs rullan-

de på samtliga fakulteter och Lärarhögskolan under 

fem år samt en övrig enhet inom vart sjätte år. 

Under 2019 kom resultatet från fakultetsauditen 

från 2018, som genomfördes på Enheten för 

universitetspedagogik och lärandestöd. Nytt för 

auditen denna gång var att en representant från ett 

annat lärosäte satt med i auditgruppen. Auditen 

visade att enheten fungerar väl, men att 

universitetet bör utreda vilken funktion och vilket 

ansvar enheten ska ha för kompetensutveckling 

kring de perspektiv som Umeå universitets 

kvalitetssystem för utbildning anger ska genomsyra 

utbildningarna.  

Kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå  

Kollegial extern granskning av forskarutbildnings-

ämne är en aktivitet som inom ramen för det nya 

kvalitetssystemet initierats under senare delen av 

året. Fakulteterna har prioriterat vilka ämnen som 

ska ingå i pilotomgången, och externa granskare 

kommer att utses. Granskningen syftar till att säkra 

utbildningens innehåll och genomförande samt ge 

stöd för kvalitetsutveckling. Den kommer även att 

ingå i UKÄ:s lärosätesgransking av Umeå universi-

tet 2020. En instruktion för hanteringen av 

granskningen vid fakulteterna har arbetats fram 

under hösten. Även en mall för verksamhets-

berättelsen har tagits fram så att rapporteringen 

från fakulteterna ska bli mer enhetlig.  

 

Avgångsenkäten har under året skickats ut till alla 

som disputerat vid Umeå universitet. Analysen av 

enkäten gjordes tidigare varje år men sker från och 

med 2018 vartannat år, varför nästa analys kommer 

att göras i början av 2020.   

Utvärderingar genomförda av 

Universitetskanslersämbetet 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för att 

granska lärosätenas system för kvalitetssäkring av 

högre utbildning och forskning. UKÄ har en 

utarbetad modell för att granska lärosätenas system 

för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå samt för utbildning på forskarnivå 

och genomför under 2019–2020 en pilotstudie för 

att granska lärosätenas system för kvalitetssäkring 

av forskning. UKÄ:s modell för utbildningsgransk-

ning omfattar fyra typer av granskningar: examens-

tillståndsprövningar, granskningar av lärosätenas 

kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar 

samt tematiska utvärderingar. Som en följd av 

tidigare granskningar har forskarutbildningsäm-

nena i arkitektur samt ekonometri lagts ned under 

2019. Under 2019 har UKÄ genomfört granskningar 

av utbildningar vid Umeå universitet enligt tabell 

42. Umeå universitets handläggningsordning för 

externa utbildningsutvärderingar tydliggör olika 

roller och deras ansvarsområden i samband med en 

granskning. Detta innebär att fakulteterna och Lä-

rarhögskolan ansvarar för att ta fram åtgärdsförslag 

i de fall utvärderingar föranleder kritiska omdömen. 

Forskarutbildningsämnet i datavetenskap erhöll 

efter genomförda åtgärder omdömet hög kvalitet.  

 

Handläggningsordningen anger också vad som ska 

göras i de fall det resulterande omdömet blir 

negativt. 

 

Tabell 42: Resultat av granskningar genomförda av UKÄ under 2019. 

Typ Ämne Omdöme 

Utbildningsutvärdering Industridesign – licentiat och doktorsexamen Hög kvalitet 

Utbildningsutvärdering Grundlärarexamen – inr. åk 4-6 Hög kvalitet 

Utbildningsutvärdering Grundlärarexamen – inr. försk. åk 1-3 Hög kvalitet 

Utbildningsutvärdering Grundlärarexamen – inr. fritidshem Ifrågasatt kvalitet 

Utbildningsutvärdering Förskollärarexamen Ifrågasatt kvalitet 

Utbildningsutvärdering Litteraturvetenskap – licentiat och doktorsexamen Hög kvalitet 

Prövning av examenstillstånd Tandhygienist Beviljas 

Uppföljning utbildningsutvärdering Datavetenskap – licentiat och doktorsexamen Hög kvalitet 
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Kvalitetssäkring av forskning 

Vid Umeå universitet bedrivs ett decentraliserat 

arbete gällande kvalitetssäkring av forskning. Då 

fakulteternas inriktningar skiljer sig avsevärt finns 

ett behov av att i stor omfattning låta verksamheten 

anpassa kvalitetsarbetet till sina behov och 

förutsättningar. Under 2019 påbörjades ett arbete 

med att inventera och analysera de olika system för 

kvalitetssäkring av forskning som finns vid 

lärosätet. En självklar komponent vid samtliga 

fakulteter är den kollegiala granskningen av 

forskningsresultat i samband med publicering. 

Fakulteternas kvalitetssäkring av forskning ser olika 

ut, men den innehåller ofta inslag av strategisk 

styrning, som baserat på kollegiala granskningar 

och uppföljningar fördelar interna forskningsmedel. 

Detta kan till exempel visa sig som vid den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten där forskare beviljas 

fakultetsfinansierad forskningstid utgående från 

ansökningar där forskningsplaner och publikationer 

bedöms och rankas inom ämnesmässiga familjer. 

Ett annat exempel är den humanistiska fakulteten 

där en extra forskningsresurs fördelas till ämnes-

företrädare baserat på ansökan som följs upp med 

fyraåriga intervall. Ett tredje exempel är vid den 

medicinska fakulteten där vissa medel fördelas efter 

ansökan och granskning av externa granskare.  

Fakulteterna har ambitioner att balansera finansie-

ringen för att uppnå såväl bredd som spets i forsk-

ningen, och effektivt kunna stödja både etablerade 

och yngre forskare. Umeå universitet har under året 

arbetat med att förbereda en ansökan för att 

implementera den europeiska stadgan för forskare 

och riktlinjer för rekrytering av forskare (The 

European Charter & Code, HRS4R). Universitetet 

tog under hösten det första formella steget i 

processen och lämnade in en avsiktsförklaring till 

EU-kommissionen för att under 2020 inkomma 

med den slutgiltiga ansökan. 

Kvalitetsarbete inom administration 

För att stärka kvaliteten inom universitetets admi-

nistration finns sedan några år tillbaka det strate-

giska rådet för administration (RADON). Rådet 

består av representanter för det administrativa 

stödet från samtliga övergripande områden inom 

universitetet (kanslichefer vid fakulteter och Lärar-

högskolan, administrativ chef för Universitetsbib-

lioteket samt Universitetsförvaltningens verksam-

hetsområdeschefer och verksamhetscontroller).  

Rådet leds av universitetsdirektören, och har till 

uppgift att 
 

 utgöra ett strategiskt stöd för rektor och 

universitetsledning inom administration, 

 ge förslag till utveckling och förbättrad 

samordning av universitetets administration 

på samtliga organisatoriska nivåer, 

 samordna och utveckla kvalitetsarbetet inom 

administrationen. 

Under året har RADON bland annat arbetat med att 

ta fram indikatorer inom administrationsområdet 

med anledning av universitetets nya vision. Rådet 

har även tagit fram en handlingsplan för 

gemensamma utvecklingsområden, där målen 

bland annat innefattar att verka för en mer 

tillitsbaserad styrning och ledning och en ökad 

hållbarhet inom verksamhetsstödet. 

Den universitetsgemensamma administrationen, i 

form av Universitetsförvaltningen, har som mål att 

leverera resultat med rätt kvalitet och att driva 

ständiga förbättringar. En strategi för att nå detta är 

att kontinuerligt se över och vidareutveckla Univer-

sitetsförvaltningens verksamhet. Som ett led i detta 

genomförs regelbundet granskningar (audits), där 

varje enhet analyseras av en granskningsgrupp, i 

syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter. 

Granskningsgruppens iakttagelser och förbättrings-

förslag sammanställs i en rapport som presenteras 

för universitetsdirektören och förvaltningsled-

ningen, 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 

2019 har audits genomförts av Personalenheten och 

Kommunikationsenheten.  

Utöver detta bedrivs verksamhetsområdes- eller 

enhetsspecifika kvalitetsutvecklingsprojekt inom 

Universitetsförvaltningen. Under 2019 har Interna-

tional Office och Infocenter tillsammans deltagit i 

Ekonomistyrningsverkets utvecklingsprogram för 

att effektivisera verksamheten genom att minska 

onödig efterfrågan. Projektet har analyserat frågor 

från internationella studenter, för att undersöka om 

det är möjligt att förebygga frågorna. Analysen 

visade att upp till 68 procent av frågorna i någon 

mån kunde klassificeras som onödiga.  
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Även om inte alla frågor kan förebyggas, har 

projektet tagit fram förslag på ett trettiotal åtgärder 

som kan genomföras för att förbättra information 

och processer och därigenom minska antalet 

onödiga frågor. 

Ett annat exempel på ett kvalitetshöjande projekt är 

revideringen av universitetets ledningssystem för 

informationssäkerhet samt utvecklandet av ett 

ledningssystem för personuppgiftshantering, som 

påbörjats under 2019. Arbetet leds av Universitets-

ledningens kansli men involverar flera funktioner 

inom universitetet, bland annat Enheten för IT-stöd 

och systemutveckling. 

Högskolepedagogisk utbildning  

Umeå universitet arbetar strategiskt på flera plan 

med högskolepedagogisk utbildning och utveckling. 

Några exempel där dessa frågor behandlas eller 

ingår är universitetets utbildningsstrategiska råd, 

kvalitetssystem för utbildning på alla nivåer, årliga 

utvecklingsmedel för högskolepedagogiska projekt 

(Punktum) samt en högskolepedagogisk enhet med 

ett brett uppdrag att stötta högskolepedagogiskt 

arbete inklusive digitalisering för universitetets 

utbildningar.  

Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd 

(UPL) är den arbetsenhet vars särskilda 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.  

Efterfrågan på kurser i högskolepedagogik är god. 

Under året har de grundläggande högskolepedago-

giska kurserna utvecklats till en sammanhållen kurs 

om 5 veckor. Den nya grundläggande kursen 

motsvarar Sveriges universitets- och högskoleför-

bunds (SUHF) rekommendation gällande högskole-

pedagogisk utbildning för lärare på svenska 

universitet samt kraven på pedagogisk skicklighet 

för lektorer och professorer som anges i Umeå 

universitets anställningsordning. Kurserna ges både 

på svenska och engelska och genomförs både som 

campus- och nätkurs. 

Utöver de grundläggande kurserna har följande 

tematiska fördjupningskurser erbjudits under året: 

 Utbildning för hållbar utveckling 

 Examination och utvärdering 

 PBL och Casemetodik 

 Pedagogiskt ledarskap 

 Forskarhandledning i praktiken 

 Verksamhetsförlagd utbildning (uppdrag av 

Lärarhögskolan) 

 Oral presentation (uppdrag av medicinsk 

fakultet och teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet).  

Totalt har 352 medarbetare (2018: 341) deltagit i 

högskolepedagogiska kurser under 2019, varav 78 

individer (2018: 66) genomgick pedagogisk utbild-

ning för forskarhandledare. Ytterligare cirka 500 

medarbetare har deltagit i den löpande verkstads- 

och seminarieverksamheten. Utöver kurser erbjuds 

även skräddarsydd högskolepedagogisk utbildning 

till hela institutioner och lärarlag. Efterfrågan har 

under 2019 främst handlat om metodik som berör 

studerandeaktiva undervisningsmetoder, kursut-

värdering enligt evidensbaserade metoder, ökade 

inslag av digitala komponenter som stöd för 

studentens lärande samt generellt stöd till kurs- och 

programutveckling. 

Umeå universitet lägger stor vikt vid att erbjuda ett 

gott stöd till sin undervisande personal i frågor som 

rör digitalisering av utbildning. UPL har även i 

uppdrag att ansvara för utbildning och utveckling av 

de universitetsgemensamma digitala system för 

lärande som Umeå universitet erbjuder sina 

anställda. Lärare erbjuds högskolepedagogisk 

utbildning i pedagogisk digital kompetens samt 

support och stöd i de universitetsgemensamma 

utbildningssystemen (lärplattformar, videotjänst, e-

mötestjänst samt tjänst för fusk och plagiatkont-

roll). Under 2019 har fokus legat på att förbereda 

inför byte av lärplattform, samt förbereda inför 

införande av ett system för digital salstentamen.  
  



 

56                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2019 

Under året har Umeå universitet beviljat Pedago-

giska utvecklingsmedel (Punktum) till fyra 

pedagogiska utvecklingsprojekt. Följande högskole-

pedagogiska utvecklingsprojekt tilldelades medel 

för genomförande under perioden 2020–2022: The 

Drug Design Challenge – att främja studenternas 

förståelse för molekylers 3D-strukturer (Institutio-

nen för naturvetenskapernas och matematikens 

didaktik), Professionalism som utbildningsmål – 

Hur kan bedömning av professionella 

förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning? 

(Institutionen för socialt arbete), TEAMING UP – 

Interprofessional learning between healthcare 

students in a digital environment (Institutionen för 

kostvetenskap) samt Lärarstudenter och 

skrivsvårigheter (Pedagogiska institutionen).  

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

Intern styrning och kontroll är den process som 

syftar till att universitetet med rimlig säkerhet 

fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål 

och uppfyller de krav som framgår av myndighets-

förordningen. I december 2018 fastställde universi-

tetsstyrelsen systembeskrivning för arbetet med 

intern styrning och kontroll 2019. Systembeskriv-

ningen fastställs årligen och anger universitetets 

ansvarsförhållanden samt processer för arbetet med 

intern styrning och kontroll. 

Universitetsstyrelsen beslutade också i december 

2018 att fastställa riskanalys för 2019. Riskanalysen 

innehåller de risker som negativt kan påverka 

universitetets möjligheter att fullgöra sina uppgifter 

och nå verksamhetens mål eller uppfylla kraven som 

anges i myndighetsförordningen. Därtill anger 

riskanalysen de förebyggande åtgärder som behöver 

vidtas för att hantera respektive risk. I den 

kontrollplan som universitetsstyrelsen beslutade 

om i februari 2019 anges på vilket sätt respektive 

förebyggande åtgärd i riskanalysen ska följas upp. 

Utifrån planens kontrollmoment har en uppföljning 

genomförts under hösten 2019. Uppföljningen visar 

att en relativt hög andel (55 procent) av de 

förebyggande åtgärderna är helt genomförda. 

Samtidigt är 43 procent av åtgärderna delvis 

genomförda där arbetet kommit långt på väg, men 

viss del återstår. 

Umeå universitet använder en checklista för 

självskattning av elva prioriterade områden utifrån 

riskanalysen. Checklistan fylls i årligen av 

fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning, 

Universitetsbibliotek samt institutioner, arbetsen-

heter och centrum. Självskattningarna följs sedan 

upp i dialoger med universitetsledningen. Check-

listan är ett viktigt verktyg för att tillse att processen 

för intern styrning och kontroll genomsyrar hela 

universitetets verksamhet och utgör samtidigt ett 

viktigt underlag inför kommande års riskanalys. 

Vidare är arbetet med intern styrning och kontroll 

huvudsakligen en integrerad del av det dagliga 

arbetet inom hela universitetet. 

Utifrån det arbete och den rapportering som 

genomförts är den sammanfattande bedömningen 

att den interna styrningen och kontrollen inom 

universitetet är betryggande. 

Antal och styckkostnader vid stort 
antal ärenden 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, 3 kap. 1 § 

För ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden 

ska antalet och styckkostnaden för handläggningen 

av dessa ärenden redovisas. Kommentarerna till 

ärendeslagen i detta avsnitt relaterar till styck-

kostnadsredovisningen under avsnittet Väsentliga 

uppgifter. 

Tabell 43: Antal och styckkostnader per ärendeslag 2019. 
 

Ärendeslag Antal Styckkostnad 

(tkr) 

Helårsstudent 16 748 103,7 

Helårsprestation 14 083 123,4 

Refereegranskad 

vetenskaplig publikation 

1 227 2 107,3 

Ärendeslag helårsstudent och 
helårsprestation  

Styckkostnaden för helårsstudent respektive helårs-

prestation består av samtliga kostnader för utbild-

ning på grundnivå och avancerad nivå (exklusive 

kostnader för uppdragsutbildning och beställd 

utbildning) dividerat med antal helårsstudenter 

respektive helårsprestationer för 2019, exklusive 

studenter inom uppdragsutbildning och beställd 

utbildning.  
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I universitetets styckkostnad per helårsstudent 

respektive helårsprestation ingår kostnader för 

Ladokkonsortiet samt utveckling av Ladoksystemet, 

vilka båda är resurser för totalt 37 lärosäten i 

Sverige. Kostnaderna för Ladokkonsortiet, som bok-

förs inom utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå, uppgick 2019 till totalt 47 miljoner kronor, 

vilket motsvarar 3 procent av universitetets totala 

kostnad för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå. Kostnaden per helårsstudent respektive 

helårsprestation varierar mellan olika utbild-

ningsområden. 

Refereegranskad vetenskaplig publikation 

Styckkostnaden beräknas genom att samtliga kost-

nader för forskning och utbildning på forskarnivå 

divideras med antalet författarfraktioner (andelar 

av dessa publikationer som utförts av forskare vid 

Umeå universitet) 2019. Det varierar mellan olika 

lärosäten huruvida fraktionalisering genomförs i 

denna beräkning och på vilket sätt. Kostnaden per 

refereegranskad publikation varierar mellan olika 

vetenskapsområden. 

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

Universitetsstyrelsen har fattat beslut om en ny 

vision för Umeå universitet från och med 2020, där 

det internationella perspektivet är framträdande. 

Som ett led i att förbereda för implementeringen av 

visionen har ett arbete påbörjats under 2019 för att 

ta fram ett inriktningsdokument och en hand-

lingsplan för internationaliseringen vid Umeå 

universitet. Detta arbete kommer att ligga till grund 

för formuleringen av universitetets arbete framöver 

vad gäller internationalisering. 

Internationaliseringsstrategi i universitetets 
kvalitetssystem för utbildning 

Internationalisering är på ett tydligt sätt integrerat i 

lärosätets kvalitetssystem för utbildning genom att 

det anges som ett av sex genomsyrande perspektiv 

som präglar hög kvalitet på utbildning och 

utbildningens förutsättningar. Internationalisering 

nämns specifikt under fyra av de nio aktiviteter som 

är stommen i kvalitetssystemet. Dessutom finns 

internationalisering med som en av 13 punkter i det 

förslag på vilka kvalitetskrav som måste vara 

uppfyllda vid starten av ett nytt utbildningsprogram 

eller ett nytt huvudområde vid universitetet. 

För andra året i rad har en sammanställning tagits 

fram över hur samtliga program vid universitetet ser 

till att studenterna får internationella perspektiv i 

sin utbildning. Denna sammanställning har 

delgivits fakulteterna för återkoppling till 

programansvariga och institutioner. En skillnad 

jämfört med förra årets sammanställning är att 

kurser med internationellt fokus lyfts fram för första 

gången och inte enbart studentmobilitet, kurser och 

verksamhetsförlagd utbildning på engelska och att 

det finns en internationell ”miljö” inom ramen för 

programmet. 

Under året har en av universitetets grundläggande 

högskolepedagogiska kurser haft ett inslag om inter-

nationalisering som ett led i att höja kompetensen 

inom området bland den undervisande personalen. 

Flera av fakulteterna och Lärarhögskolan har under 

året lyst ut medel för att öka det internationella 

inslaget i utbildningarna. 

Mobilitet 

Umeå universitet erbjuder möjligheter till personal- 

och studentutbyte genom de utbytesavtal och 

utbytesprogram som universitetet har med andra 

lärosäten och samarbetsparter. Detta bidrar till att 

stärka den internationella dimensionen i lärosätets 

verksamhet. Utbytesavtalen finns på tre olika nivåer 

inom universitetet: på universitetsövergripande 

nivå, på fakultetsnivå och på institutionsnivå. På 

varje institution finns en internationell kontakt-

person som är institutionens nav vad gäller 

internationaliseringsfrågor. Under 2019 påbörjades 

införandet av ett nytt systemstöd för universitetets 

internationaliseringsarbete. Det nya systemet 

kommer att underlätta och kvalitetssäkra univer-

sitetets arbete med internationaliseringsfrågor. Två 

nya utbytesavtal på universitetsövergripande nivå 

har tecknats med Sophia University (Japan) och 

Charles Darwin University (Australien). 

 

I diagram 10 presenteras förändringen avseende 

internationalisering inom utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå sedan 2015. 
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Diagram 10: Antal in- och utresande utbytesstudenter under 

perioden 2015–2019. 

En grupp utresande utbytesstudenter som inte 

återfinns i statistiken är de studenter som reser ut 

inom programmet Minor Field Studies (MFS). 

Under 2019 reste 8 studenter ut inom MFS. För att 

öka antalet utresande studenter inom MFS har 

International Office skapat något som kallas för 

MFS Buddy, ett program där utresande MFS-

studenter sätts i kontakt med en alumn från aktuellt 

land. 

 

Majoriteten av de inresande utbytesstudenterna 

läser kurser som ges på engelska. Från att ha 

minskat i antal ökar antalet engelskspråkiga kurser 

under 2019, medan ett av de engelskspråkiga 

programmen på grundnivå har avvecklats. 

Tabell 44: Antal engelskspråkiga anmälningsalternativ (kurser 

och program) under perioden 2015–2019.  

Engelskspråkiga 

anmälnings-

alternativ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Fristående kurser 578 563 573 554 573 

Program på grundnivå 2 2 2 3 2 

Program på 
avancerad nivå 

30 32 35 39 39 

Totalt 610 597 610 596 614 

Internationalisering på hemmaplan 

Det stora antalet internationella studenter 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. 

Lärosätet har sedan 20 år tillbaka ett väl utvecklat 

och populärt Buddyprogram där nationella och 

internationella studenter möts. Buddyprogrammet 

är till för att hjälpa internationella studenter att 

komma till rätta i Umeå och introducera dem till 

Sverige samtidigt som de som redan studerar vid 

universitetet får möjligheten att möta nya 

människor och kulturer. Det är därmed – utöver 

arbetet inom programmen – en viktig del av interna-

tionaliseringen på hemmaplan. 

Internationalisering och forskning 

Det förs ingen statistik kring forskarmobilitet, men 

det är mycket vanligt med individuella forskarut-

byten liksom utbyten mellan olika forskargrupper 

på internationell nivå, utan samordning eller 

finansiering från universitetsgemensam nivå. 

Doktorander och forskare kan i viss omfattning 

också nyttja de utbytesavtal och utbytesprogram 

som finns vid universitetet. Några institutioner har 

även ansökt om projekt inom programmet 

Erasmus+ International Credit Mobility. Dessa 

projekt stärker samarbetet och sambanden inom 

såväl utbildning som forskning. Som ett led i att öka 

vår attraktionskraft internationellt finns vid 

Personalenheten en funktion som kallas 

International Staff Support som arbetar med att 

underlätta rekrytering och introduktion av nya 

internationella medarbetare. 

I februari 2019 arrangerade Umeå universitet 

tillsammans med fyra andra lärosäten och den 

svenska ambassaden ett antal universitetsaktiviteter 

i Washington DC med syftet att främja Sverige som 

kunskapsnation och att stärka de svenska lärosäte-

nas relationer med lärosäten, finansiärer och forska-

re i USA. Deltagare var svenska och amerikanska 

universitetsledningar samt representanter för 

svenska och amerikanska forskningsorganisationer 

och forskningsfinansiärer. 

Umeå universitet deltog under året i två stora 

bilaterala samarbetsprojekt finansierade av STINT, 

MIRAI och SASUF. Projektens syfte är att stärka det 

akademiska samarbetet inom utbildning, forskning 

och innovation mellan svenska och japanska 

respektive svenska och sydafrikanska universitet. 

Lärosätet är även med i samarbetsnätverket The 

University of the Arctic och är medlem i två nordiska 

satsningar som ger möjlighet till forskningsutbyte – 

Nordic Center Fudan University i Kina och Nordic 

Centre in India samt i nätverket The Baltic 

University Programme. 
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Studentinflytande 
Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 4 a § 

Studentinflytande är centralt för att tillvarata 

studentperspektivet i utvecklingen av verksamheten 

vid Umeå universitet. 

Universitetsstyrelsen beslutade i april 2019 att 

Umeå Medicinska Studentkår, Umeå naturvetar- 

och teknologkår samt Umeå studentkår ska ges 

ställning som studentkårer vid Umeå universitet. 

Beslutet gäller till och med halvårsskiftet 2022 och 

avser samma verksamhetsområden som tidigare. 

Beslutet innebär att dessa studentkårer företräder 

studenterna vid Umeå universitet och därmed utser 

studentrepresentanter till organ vid universitetet 

där studenterna ska vara representerade. 

I början av varje hösttermin genomför universitetet 

ett introduktionsprogram för tillträdande student-

representanter. Programmet har till syfte att 

introducera representanterna i aktuella frågor och 

universitetets organisation samt etablera en god 

dialog och lägga grunden för ett gott samarbete.  

Universitetet stöder ekonomiskt studentkårernas 

arbete med att utöva studentinflytande och 

genomföra studiesocial verksamhet. Stödet till 

studentkårerna på universitetsgemensam nivå har 

uppgått till totalt 4,1 miljoner kronor under 2019 

(2018: 4,0 mnkr). Beloppet inkluderar ett bidrag på 

2,0 miljoner kronor som är särskilt avsatt för 

ändamålet i statsbudgeten. Utöver det universitets-

gemensamma stödet erhåller studentkårerna även 

stöd genom avtal med respektive fakultet och 

Lärarhögskolan. 

Vart tredje år författar de tre studentkårerna en 

sammanställning av de problem kårerna identifierat 

vid universitetet och ger förslag på åtgärder. 

Sammanställningen benämns Studentkårsskrivel-

sen, och i juni lämnades 2019 års upplaga in till 

universitetet. Behandling av de förslag som lämnas 

i Studentkårsskrivelsen ingår som en aktivitet i 

universitetets kvalitetssystem för utbildning (se mer 

i avsnittet Kvalitetsarbete för utbildning). 

Under året har en uppföljning genomförts av stu-

dentkårernas verksamhet under verksamhetsåret 

juli 2017–juni 2018. 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 38 procent av 

studenterna vid universitetet var medlemmar i en 

studentkår under verksamhetsåret samt att de tre 

studentkårerna har en stabil ekonomi som ger dem 

förmåga att hantera oförutsedda händelser. 

En viktig del i universitetets arbete med studentin-

flytande är de universitetsgemensamma studenten-

käterna. Vartannat år genomförs Studiebarometern, 

och vartannat år genomförs Nybörjarenkäten. 

Studiebarometern syftar till att fånga studenternas 

upplevelser av studierna och studiesituationen. 

Under året sammanställdes svaren från 2018 års 

studiebarometer i en rapport. Noterbart i rapporten 

är bland annat att en positiv trend kan konstateras 

vad gäller studenternas upplevelse av lärarnas 

bemötande, återkoppling, kännedom om kursmål 

samt mängden schemalagd undervisning. En 

förklaring till detta kan vara att tidigare 

studiebarometrar, studentkårsskrivelser liksom 

diskussioner i olika sammanhang har riktat 

uppmärksamheten på dessa aspekter och 

därigenom bidragit till en positiv förändring.  

Kompetensförsörjning 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag 

Diagram 11: Personal som uppnår 65 år under perioden 2020–

2029. 

 

Den befattningskategori som står inför de största 

pensionsavgångarna är professorer, vilket innebär 

att det föreligger ett fortsatt stort rekryteringsbehov. 

Av universitetets samtliga 360 professorer är 65 

procent 55 år eller äldre och sex procent är 70 år 

eller äldre. För 2018 var siffran för gruppen 55 år 

eller äldre densamma, d.v.s. 65 procent medan 

professorer över 70 år utgjorde 5 procent. Av 

samtliga professorer kommer 20 procent att uppnå 

65 år inom de närmaste fem åren. För 2018 var 

motsvarande siffra 22 procent. 
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Lektorer som inom en femårsperiod uppnår 65 år 

utgör 11 procent av alla lektorer, vilket är detsamma 

som 2018. Lektorer som är 65 år eller äldre utgör 5 

procent, vilket var detsamma även 2018. 

För anställda inom befattningar inom det tekniskt-

administrativa området är åldersfördelningen mer 

jämnt fördelad mellan ålderskategorierna. 

Uppföljning av mål 

Delmål 1.1.1. Universitetet erbjuder internationellt 
konkurrenskraftiga anställningar och tydliga 
karriärvägar där de anställdas kompetens 
tillvaratas och kontinuerligt stärks. 

Uppföljningskriterium: Antalet internationellt sö-

kande till lektors- respektive professorstjänster ska 

öka. 

(Definitionen av internationellt sökande i detta 

sammanhang är personer som vid sökandetillfället 

har postadress utanför Sverige.)  

Tabell 45: Antalet utlysningar, totalt sökande, varav internatio-

nellt sökande till professors- och universitetslektorstjänster 

perioden 2018–2019. 

 2018 2019 

Professorsbefattning   

Utlysningar 16 12 

Totalt antal sökande 81 104 

kvinnor/män (%) 37/63 32/68 

Varav internationellt sökande 49 47 

kvinnor/män (%) 20/80 19/81 

Lektorsbefattning   

Utlysningar 79 106 

Totalt antal sökande 458 544 

kvinnor/män (%) 43/57 37/63 

Varav internationellt sökande 112 159 

kvinnor/män (%) 25/75 25/75 

 

Under 2019 var 45 procent av samtliga sökande till 

tolv professorsbefattningar internationellt sökande, 

vilket är en minskning med 15 procentenheter i 

jämförelse med 2018 då andelen var 60 procent. 

Under 2017 utgjorde de internationellt sökande 55 

procent av samtliga sökande. 

För de 106 utlysta lektorsbefattningarna var andelen 

internationellt sökande 29 procent, vilket är en 

ökning med 5 procentenheter från 2018, då andelen 

internationellt sökande var 24 procent, och en 

avsevärd ökning sedan 2017, då de internationellt 

sökande utgjorde 9 procent. 

Delmål 3.3. Universitetet har en attraktiv utbild-
ning på forskarnivå. 

Uppföljningskriterium: Antal sökande per dokto-

randanställning ska öka. 

Tabell 46: Totalt antal sökande till lediga doktorandanställningar 

perioden 2016−2019. 

 2016 2017 2018 2019 

Lediga befattningar 72 66 159 71 

Totalt antal sökande 1 001 1 470 2 742 2 079 

Varav kvinnor 232 442 1 042 1 321 

män 454 1 009 1 673 748 

annan könstillhörighet 315 19 27 10 

Under 2019 var det 2 079 sökande till 71 lediga 

doktorandanställningar, vilket innebar 29 sökande 

per befattning. För 2018 var antalet sökande 

betydligt fler men även antalet lediga befattningar, 

vilket gav 17 sökande per befattning. För 2017 var 

motsvarande siffra 22 sökande per befattning. 

Pågående och framtida åtgärder för 

måluppfyllelse 

Umeå universitet har en åldersstruktur bland 

professorer som innebär att en allt större grupp för 

varje år uppnår ålderspension. Dock parallellt med 

denna utveckling väljer allt fler professorer att 

arbeta högre upp i åldrarna. Detta innebär att 

andelen som avgår med ålderspension minskar 

något i relation till tidigare, vilket dock innebär 

endast en tidsmässig förskjutning. För att möta de 

kommande allt större pensionsavgångarna bland 

professorer har Umeå universitet vidtagit vissa 

åtgärder som professorsbefordran och ökad 

rekrytering. Även om detta till viss del kompenserar 

för framtida pensionsavgångar är vissa professors-

kompetenser svåra att ersätta, i synnerhet inom 

vissa expertområden. 

Avseende den internationella rekryteringen har 

Personalenheten inom ramen för funktionen 

International Staff Support (ISS) upparbetat ett 

samarbete med Umeåregionen med syfte att erbjuda 

intresserade internationella sökanden, partner och 

familj ett mer professionellt mottagande och 

attraktiva karriärmöjligheter i Umeåregionen. Detta 

arbete kommer under 2020 att integreras med den 

nationella rekryteringen och på så sätt gälla alla 

anställningar. Under 2019 har också ISS i samarbete 

med Kommunikationsenheten fortsatt sitt arbete 

med att utveckla och förbättra Umeå universitets 

hemsida ”Arbeta hos oss” och den engelska sidan 

”Work with us”.  
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Förutom detta kommer universitetet, i syfte att 

kompensera för de ökade pensionsavgångarna och 

svara upp gentemot verksamhetens behov av perso-

nella förstärkningar och kompetensbrister, avsevärt 

förbättra förutsättningarna för den strategiska 

kompetensförsörjningen. 

För detta behöver vi utveckla: 1) effektiva rekryte-

ringsprocesser, 2) ökat stöd och service för lokalise-

ring av nyanställda och 3) karriärstöd. 

1. Handläggningstiden från upptäckt av rekry-

teringsbehov till anställning måste effektivise-

ras. Detta kan t.ex. göras genom att budgetera för 

”dubbla anställningar” under en begränsad tid. 

 

2. Vid strategisk rekrytering med begränsat urval 

kan extra stöd vid rekrytering behövas, t.ex. att 

Umeå universitet erbjuder den/de som erhållit 

anställningen handgripligt etableringsstöd/hjälp 

inom ramen för den privata sfären i samband 

med anställningens inrättande. 
 

3. Professionellt karriärstöd är en central funktion 

för att bibehålla, kompetensutveckla och 

verksamhetsbehovsanpassa personal. Detta 

borgar för en långsiktig kompetensförsörjning 

och god varumärkesdeklaration för potentiella 

medarbetare. 

Hur dessa åtgärder ska utformas samt när de kan 

göras gällande kommer att utvecklas tillsammans 

med fakulteterna under 2020 med Personalenheten 

som ansvarig. 

När det gäller universitetets möjligheter att attra-

hera medarbetare handlar det inte bara om att 

marknadsföra universitetet utan också skapa bättre 

möjligheter för inflyttad personal. Bland annat har 

informationsrika, attraktiva och lättöverskådliga 

webbsidor utvecklats såväl på svenska som på 

engelska. Därtill har ett samarbete med Umeå 

kommun påbörjats för att förenkla inflyttad 

personals informationstillgång avseende boende, 

barnomsorg, skola och jobbsökning för medföljande 

m.m. Därtill kan också påföras att universitetet 

under 2019 har genomfört en gapanalys för att 

under 2020 göra en ansökan inom ramen för EU:s 

program Human Resources Strategy for 

Researcher (HRS4R). Deltagande i detta program 

innebär en kvalitetsstämpel som visar att Umeå 

universitet erbjuder en god arbetsmiljö och goda 

möjligheter för forskning.   

För att förbättra medarbetarnas möjlighet till 

kompetensutveckling och öka förutsättningarna för 

att Umeå universitetet har rätt kompetenser har 

universitetet sedan länge krav på chefer och ledare 

att upprätta och kontinuerligt följa upp medarbe-

tarnas individuella kompetensutveckling i en 

individuell utvecklingsplan. Detta är obligatoriskt 

för alla anställda och ska noga följas upp av 

närmasta chef. 

Förutom upparbetade strukturer för den interna 

kompetensutvecklingen genomförs vid Umeå 

universitet ett stort antal utbildningsinsatser och 

utbildningsprogram med syfte att bättre rusta 

medarbetare för sina nuvarande och/eller komman-

de arbetsuppgifter samt för att öka förutsättningar 

för karriärval. Exempel på utbildningsprogram är 

universitetets chefs- och ledarutvecklingsprogram 

(UCL), forskningsledarskapsprogrammet (ReaL), 

utvecklingsprogram för doktorander, handledarut-

bildning för doktorandhandledning och Nyfiken på 

ledarskap. Samtliga dessa utbildningsprogram 

baseras på ett flertal mötestillfällen som blandas 

med seminarium, övningar och föreläsningar. 

Programmen sträcker sig från några månader till 

dryga året. Exempel på kontinuerliga utbildningsin-

satser är olika former av systemutbildningar (Varbi, 

BPS, Primula, Adato), utbildning i lönesättande 

samtal, utbildning i ADA-A (rehabiliteringsprocess) 

samt utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Förutsättningar i ledarskapet 

År 2019 utgjorde det sista året för det visionsarbete 

som fastställdes av universitetsstyrelsen 2012. 

Visionsarbetet präglades i hög grad av målstyrning, 

vilket bland annat innebar att stort fokus lades på 

mätbara kriterier. Ledarskapet kom utifrån det 

perspektivet att i hög grad styras med inriktning mot 

dessa målbilder. 

Även om den nuvarande universitetsledningens 

vision inte tar sin början förrän 2020 kom den 

tillitsbaserade ansatsen som präglar det nya 

visionsarbetet även starkt att påverka chefs- och 

ledarskapet under 2019. Signalerna från 

universitetsledningen var tydliga och med mindre 

kontroll och uppföljning kunde mer av chefernas 

arbetstid ägnas åt verksamhetsutveckling.  
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Hur chefer och ledare upplevde 2019 och hur de ser 

på sina förutsättningar att driva utveckling har vi 

inte kunnat dokumentera då vi inte kommer att 

genomföra någon enkätstudie (MAE) avseende 

detta förrän 2021. Däremot har internrevisorerna 

vid Umeå universitet genomfört en revision av 

prefekternas förutsättningar som kommer att 

redovisas vid universitetsstyrelsens möte i juni 

2020. 

Sammanfattning 

Umeå universitet har stora utmaningar avseende 

strategisk kompetensförsörjning med hänsyn till 

den rådande åldersstrukturen och den ökade 

konkurrensen från omvärlden. Även om mycket 

arbete återstår har åtgärder också vidtagits för att 

hantera denna utveckling. När det gäller förutsätt-

ningar för den interna kompetensutvecklingen och 

för ledarförsörjningen ser det förhållandevis bra ut. 

Med ett omfattande utbud av interna program och 

enskilda utbildningsinsatser i kombination med 

upparbetade rutiner för intern kompetensutveck-

ling finns goda förutsättningar att klara framtidens 

utmaningar. Umeå universitet kan dock på inget sätt 

slå sig till ro. Universitetet behöver ständigt utveckla 

program och kurser samt revidera rutiner för den 

interna kompetensutvecklingen. 

Jämställdhet och likabehandling 
Högskolelagen (1992:1434), 1 kap 5 § 

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.

Diagram 12: Könsfördelning per befattningskategori under perioden 2017–2019 avseende antal anställda vid Umeå universitet. Vid 

befattningen postdoktor avses de som är anställda vid universitetet.  
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För de flesta befattningskategorier råder en relativt 

jämn könsfördelning inom spannet 40–60 procent. 

Inom befattningarna professor och administrativ 

personal råder dock en ojämn könsfördelning där 

män utgör en majoritet (68 procent) av 

professorerna och kvinnor utgör en tydlig majoritet 

(77 procent) av den administrativa personalen. 

Jämfört med 2018 kan en skillnad ses i 

könsfördelningen av forskare. År 2018 var 

fördelningen 45 procent kvinnor och 55 procent 

män. År 2019 är fördelningen 51 procent kvinnor 

och 49 procent män. Inom resterande befattnings-

kategorier är fördelningen relativt oförändrad. 

 

Antalet årsarbetare vid universitetet uppgår 2019 

till 3 529, vilket är en ökning med 32 jämfört med 

2018. Könsfördelningen kvarstår på samma nivå 

som 2018 med 53 procent kvinnor och 47 procent 

män. Av totalt antal anställda utgör kategorin lärare 

och forskare 51 procent, teknisk och administrativ 

personal 37 procent samt forskarstuderande 12 

procent. Fördelningen är densamma som 2018. 
 

Diagram 13: Antal studerande på grundnivå och avancerad 

nivå fördelade per kön under perioden 2015–2019.  

Sett på fakultetsnivå är kvinnor överrepresenterade 

bland studenterna inom samtliga fakulteter förutom 

teknisk-naturvetenskaplig fakultet där 58 procent 

av studenterna är män (2018: 57 procent). 

Diagram 14: Antal nyantagna forskarstuderande fördelade per 

kön under perioden 2015–2019.  

 

Diagram 15: Antal aktiva forskarstuderande fördelade per kön 

under perioden 2015–2019. 

Det råder en jämn könsfördelning av både antalet 

nyantagna respektive aktiva forskarstuderande på 

Umeå universitet. Sett på fakultetsnivå fördelas 

aktiva forskarstuderande inom spannet 40–60 

procent på alla fakulteter. 

Rekryteringsmål för professorer 
Regleringsbrev 2019 

I regleringsbrevet för 2019 har regeringen fastställt 

att universitetet under perioden 2017–2019 ska ha 

som mål att minst 52 procent av de nyrekryterade 

professorerna ska vara kvinnor. I målet inkluderas 

befordrade professorer och gästprofessorer, men 

inte adjungerade professorer.  

Totalt rekryterades under perioden 2017–2019 76 

professorer och gästprofessorer, varav 38 procent 

var kvinnor. 

Diagram 16: Antal professorer fördelade per kön under 

perioden 2015─2019. 
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Jämställdhetsintegrering 
Regleringsbrev 2019 

Umeå universitet har tagit fram en handlingsplan 

för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten 

ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, 

t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, 

könsbundna studieval och genomströmning. Hand-

lingsplanen för jämställdhetsintegrering 2017–2019 

har fokuserat på tre delmål: akademisk karriär och 

anställningsvillkor, studieval och genomströmning 

samt processer för styrning och uppföljning. 

De åtgärder och resultat som nämns nedan har 

genomförts på hela eller delar av lärosätet.   

Akademisk karriär och anställningsvillkor 

 Probleminventering och analys av arbetsvillkor 

och meriteringsmöjligheter. 
 

 Identifiering, prioritering och genomförande av 

åtgärder för att säkerställa likvärdiga 

arbetsvillkor och meriteringsmöjligheter. 
 

 Analys av arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

ohälsa ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 

 Resursfördelningssystem för forskningsmedel 

har genomlysts för att motverka ojämställdhet. 

Studieval och genomströmning 

 Verktyg och rutiner har vidareutvecklats för att 

följa studentpopulationen före, under och efter 

studierna. Detta syftar till att få en bättre 

förståelse för mekanismerna bakom studieval 

och ökad kunskap om studentpopulationen på 

både grundnivå, avancerad nivå och utbildning 

på forskarnivå. 
 

 En utbildning med normkritiskt perspektiv på 

vägledning har hållits för studievägledare vid 

Umeå universitet.  
 

 En arbetsgrupp gällande breddad rekrytering 

har tillsatts för att bereda ett projektförslag 

med fokus på det första studieåret.  

Processer för styrning och uppföljning 

 Ett regelverk har tagits fram för 

universitetsgemensamma styrdokument där 

krav finns på att alla nya styrdokument 

inkluderar en analys av dokumentets 

konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Beaktande av jämställdhet vid fördelning av 

forskningsmedel  

Nedanstående åtgärder har genomförts på hela eller 

delar av lärosätet.  

 

 Umeå universitets fakulteter har under 

perioden genomlyst resurstilldelningssystemet 

så att forskningsmedel fördelas enligt principer 

som inte ska ge någon negativ effekt på 

jämställdheten. 
 

 Särskild vikt läggs vid att utlysningstexter samt 

framtagandet av bedömningsgrunder 

formuleras på ett sådant sätt att inga negativa 

konsekvenser för jämställdheten uppstår.  
 

 Vid tilldelning av forskningsmedel eftersträvas 

en jämn könsfördelning mellan 40 och 60 

procent. 
 

 En fakultet har gransknings- och 

bedömargrupper med en jämn könsfördelning. 
 

 Förslag till uppföljningsmall för interna 

forskningsmedel har tagits fram. Resultat ska 

redovisas i andel beviljade ansökningar och 

summan av beviljade medel för män respektive 

kvinnor.  
 

 Uppföljning görs varje år av hur de externa 

anslagen fördelats mellan män och kvinnor för 

att kunna analysera om tilldelningssystemet 

behöver förändras. 

Likabehandling 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Under 2019 har arbetet med likabehandling fortsatt 

under samlingsnamnet lika villkor vid lärosätet. Det 

strategiska rådet för lika villkor (LIV) har fortlöpt i 

form av ett fakultetsövergripande strategiskt stöd 

för rektor och universitetsledning avseende frågor 

inom området jämställdhet och likabehandling. På 

universitetsövergripande nivå finns två samordnare 

som arbetar 50 procent vardera med lika villkor. På 

fakultetsnivå finns handläggare med 25 procent av 

sin arbetstid avsatt för arbetet och på 

institutionsnivå finns företrädare med 30 timmar 

per termin till sitt förfogande. För att öka 

kompetensen i frågor som rör lika villkor har 

samordnare på universitetsövergripande nivå 

arrangerat fyra nätverksträffar för företrädarnät-

verket. Temat på träffarna har till största delen 

fokuserat på aktiva åtgärder.  
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Umeå universitet har under 2019 beslutat om en ny 

policy för arbetsmiljö och lika villkor. I samband 

med detta integrerades och utvecklades frågorna om 

arbetsmiljö och lika villkor. Vidare har en universi-

tetsövergripande riskbedömning och handlingsplan 

för arbetsmiljö och lika villkor för perioden 2019–

2021 beslutats av rektor för att minimera risken för 

diskriminering, trakasserier och kränkande särbe-

handling.  

Universitetet ska utifrån diskrimineringslagen 

aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktions-

hinder för anställda, studenter och sökande till 

utbildningen, även kallat aktiva åtgärder. Under 

2019 har ett stödmaterial för aktiva åtgärder vid 

Umeå universitet tagits fram, och ett aktiva 

åtgärderspel har köpts in från Lunds universitet. 

Spelet ska fungera som ett verktyg för att praktiskt 

kunna arbeta med aktiva åtgärder. På fakultets- och 

institutionsnivå har vidare ett flertal olika åtgärder 

vidtagits under året.  

Under 2019 har det totalt inkommit nio anmäl-

ningar om trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling, vilket är en minskning 

från 2018 då totalt tolv anmälningar inkom. Av de 

nio anmälningarna berör fyra kränkande särbe-

handling, två trakasserier och tre sexuella trakasse-

rier. Sex av anmälningarna har inkommit från 

studenter (berör trakasserier och kränkande 

särbehandling) och tre från anställda (berör sexuella 

trakasserier och kränkande särbehandling). Av de 

nio anmälningar som inkom 2019 är sex ärenden 

avslutade. En anmälan bedömdes som kränkande 

särbehandling där åtgärder ska vidtas. En anmälan 

bedömdes ej vara kränkande särbehandling, men 

arbetsmiljöåtgärder genomfördes i samband med 

anmälan. Ett ärende återtogs av anmälaren. Tre 

ärenden avslutades utan vidare åtgärd.  

Arbetsmiljö och hälsoarbete 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag 

Umeå universitet arbetar systematiskt och lång-

siktigt 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.  

Därutöver finns möjligheter för universitetets 

anställda att nyttja ett generellt friskvårdsbidrag för 

friskvårdsaktiviteter, samt en friskvårdstimme per 

vecka på arbetstid om verksamheten så medger. En 

ny regel för friskvård har tagits fram under året som 

förtydligar villkoren. Under 2019 nyttjades frisk-

vårdsbidraget av cirka 1 800 medarbetare. 

Universitetets målsättning beträffande sjukfrån-

varon för 2019 har varit att verka för en bibehållen 

låg nivå genom bland annat tidiga rehabiliterande 

insatser från personalansvariga chefer och närmaste 

HR-stöd samt förebyggande och ändamålsenliga 

insatser från universitetets företagshälsovård.  

Umeå universitets totala sjukfrånvaro för 2019 var 

3,0 procent, vilket är något högre än föregående år. 

Noterbart är att långtidssjukfrånvaron (60 dagar) 

minskar för fjärde året i rad. 

Tabell 47: Sjukfrånvaro i procent under perioden 2015─2019. 

Sjukfrånvaro 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

Män 1,6 1,6 1,5 1,3 1,5 

Anställda ≤ 29 år 1,9 1,9 2,0 2,1 2,6 

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

Anställda ≥ 50 år 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 

Andel långtidssjuk-
skrivna av samtlig 
sjukfrånvaro1 

52,2 63,2 62,9 55,9 54,9 

160 dagar eller mer. 

Universitetet arbetar kontinuerligt för att underlätta 

återgång till arbete för långtidssjukskrivna medar-

betare. Lärosätet har fortsatt att utbilda chefer och 

HR-stöd i det webbaserade rehabiliteringsverktyget 

Adato. Systemet meddelar berörd chef när en 

medarbetare varit sjuk mer än femton dagar eller 

vid sex tillfällen på en tolvmånadersperiod och att 

en rehabiliteringsutredning ska startas. Detta har 

bidragit till en förbättrad överblick och systematik i 

rehabiliteringsarbetet under året. 
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En fördjupad analys av långtidssjukskrivna medar-

betare med särskilt fokus på utmattnings- och 

stressymtom har genomförts under året. Syftet har 

varit att kunna identifiera och exemplifiera tidiga 

och strukturerade insatser. Utvärdering av resulta-

tet pågår. 

Ett utvecklingsprogram för doktorander startade 

under 2019 och har fått fina betyg i utvärderingarna. 

Programmet, som bland annat syftar till att stödja 

antagna doktorander i att fullfölja sin forskarutbild-

ning samt skapa förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv i en konkurrensutsatt akademisk miljö, 

fortsätter under 2020. Även metodutveckling för att 

underlätta övergången till universitetsstudier för 

studenter har påbörjats med målsättningen att 

därigenom kunna minska risken för psykisk ohälsa. 

En handläggningsordning för alkohol och droger 

har under året tagits fram. Handläggningsord-

ningen ska vara ett stöd till universitetets chefer för 

att säkerställa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö 

och studiemiljö. Medarbetare och studenter som 

uppvisar tecken på alkohol- eller drogrelaterad 

ohälsa ska tidigt erbjudas hjälp och stöd. Vid 

konstaterad alkohol- eller drogrelaterad problema-

tik ska rehabilitering erbjudas. 

Under 2019 har ett omfattande partsgemensamt 

arbete genomförts i syfte att ta fram en kravspecifi-

kation som underlag till upphandlingen av nytt 

företagshälsovårdskontrakt. Resultatet av upphand-

lingen blev ett nytt kontrakt med Feelgood 

företagshälsovård. Feelgood har i uppdrag att bistå 

universitetet i att bli fortsatt framgångsrikt med 

bland annat arbetsmiljö- och hälsoarbetet. 

Miljö och hållbar utveckling 
Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 § 

För Umeå universitet handlar hållbar utveckling om 

att långsiktigt säkerställa att alla människor ska ha 

samma möjligheter när det gäller sociala, ekono-

miska och miljömässiga levnadsvillkor. 

Under 2019 har en granskning av universitetets 

miljöarbete genomförts, och en reviderad miljöpo-

licy har fastställts av universitetsstyrelsen. Policyn 

är vägledande i miljö- och hållbarhetsarbetet, och 

betonar att universitetet med ett proaktivt förhåll-

ningssätt och innovativt arbetssätt ska verka för det 

hållbara samhället och att målen i Agenda 2030 nås.  

Policyn bidrar också till att säkerställa efterlevnaden 

av relevanta krav i högskolelagen och andra 

lagstiftningar. 

Miljö- och hållbarhetsmål för perioden 
2018–2020 

För perioden 2018–2020 är universitetets miljö- 

och hållbarhetsmål att universitetet arbetar för 

hållbar utveckling. Detta inkluderar två 

målområden: att andelen utbildningsprogram som 

innehåller perspektivet hållbar utveckling ska öka 

och att universitetet ska minska sin klimat- och 

miljöpåverkan från energianvändning, resor/trans-

porter samt andra varor/tjänster. 

Måluppfyllelsen gällande att öka andelen utbild-

ningsprogram som innehåller perspektivet hållbar 

utveckling sammanställdes och analyserades första 

gången 2018. Resultatet för den första sammanställ-

ningen visade att ungefär en tiondel av universite-

tets 150 utbildningsprogram har ett fokus på hållbar 

utveckling, och att en övervägande del av dem har 

ett eller flera examensmål som relaterar till hållbar 

utveckling. Andelen utbildningsprogram som inne-

håller perspektivet hållbar utveckling har inte ökat 

under 2019. Däremot har själva inslagen av hållbar 

utveckling förbättrats, genom att förtydliganden 

gjorts i kursplaner, med bäring på hållbar utveckling 

utifrån examensmål. 

Resultatet vad gäller minskad miljö- och klimatpå-

verkan från energianvändning, resor och inköp visar 

följande för 2019: 

 Umeå universitets totala energianvändning för 

2019 har minskat med 5 procent i jämförelse 

med 2018 års energiförbrukning, samtidigt som 

lokalytan har växt med 1 699 m2, cirka 1 procent. 

Energibesparingen för 2019 motsvarar 87 

normalstora villors årsförbrukning av energi. 

Energianvändningen minskade även 2018, då 

med 3,8 procent jämfört med året innan. I 

samarbete med fastighetsägaren Akademiska 

Hus har ny LED-belysning samt behovsstyrd 

ventilation installerats, vilket minskat elförbruk-

ning. Umeå universitet har under året varit 

delaktig i flera energieffektiva och smarta tjäns-

ter exempelvis projekten Ruggedised, Sharing 

Cities och Smarta fastighetstjänster. Ruggedised 

är ett EU-projekt som löper under åren 2017-

2021, där Umeå tillsammans med Rotterdam och 

Glasgow har utsetts till så kallade ”Lighthouse 

Cities”, som ska leda utvecklingen av smarta och 

hållbara lösningar för europeiska städer. 
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 Universitetets klimatpåverkan (koldioxidut-

släpp) från tjänsteresor med flyg under 2019, 

minskade med 0,2 procent jämfört med 2018 och 

ökade med 2,4 procent i jämförelse med 2017. 

Universitetet har bokat 1,3 procent färre antal 

flygresor och minskat antalet resta flygsträckor i 

kilometer med 2,7 procent jämfört med 2018. 

Antalet bokade tågresor har ökat med 68,6 

procent i jämförelse med år 2018. 
 

 Andelen inköpta möbler med miljökrav i relation 

till det totala värdet av inköpta möbler har ökat 

och uppgår för kvartal tre 2019 till 93 procent 

jämfört med 2018 då motsvarande andel var 79 

procent. Universitetet använder kontinuerligt 

avtalsmallar med allmänna miljökrav på varor 

och krav på producentansvar vid upphandlingar. 

Andelen upphandlingar och avrop med miljö-

krav av det totala antalet upphandlingar och 

avrop har ökat med 5 procentenheter från 2018. 

Uppdrag att utveckla klinisk 

utbildning och forskning 
Regleringsbrev 2018 

Umeå universitet erhåller medel från Karolinska 

institutet för utveckling av klinisk utbildning och 

forskning. Under 2019 har medlen använts för 

delfinansiering av följande kostnader inom 

Läkarprogrammet: 

 

 Inköp av attrapper för träning av lumbal 

punktion samt hjärt- och lungräddning, 108 tkr. 
 

 Lokalkostnader kopplade till framtagande av ny 

utbildningsplan för 6-årig läkarutbildning,  

4 tkr. 
 

 Kostnader tillkommer för årets avskrivningar 

som uppgick till 144 tkr. 

Resterande medel (697 tkr) periodiseras för att 

användas för utveckling av läraktiviteter och 

utrustning av ett nytt fakultetsgemensamt kliniskt 

träningscentrum som tas i drift höstterminen 2020. 

Samverkan gemensamt för 
verksamhetsgrenarna 
Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 2 § 

Den kunskap som utvecklas vid Umeå universitet 

sprids och kommer samhället till nytta. På samma 

sätt påverkar omvärlden och dess behov universi-

tetets verksamhet och utveckling. Samverkan ger ett 

ömsesidigt utbyte och bidrar till att stärka 

utbildningens och forskningens kvalitet. Företrä-

dare för Umeå universitet möter och samverkar 

kontinuerligt med externa aktörer från både nä-

ringsliv och samhället i övrigt. Samverkan skapar 

utveckling och stärker kvalitet är ett av huvudmålen 

i verksamhetsplanen för Umeå universitet 2019. 

Under 2019 etablerade lärosätet två nya strategiska 

partnerskap, ett med Region Västerbotten och ett 

med Örnsköldsviks kommun. Universitetet har där-

med totalt fyra strategiska partnerskap. Inom ra-

men för partnerskapet med Region Västerbotten har 

en styrgrupp samt en strategisk beredningsgrupp 

för partnerskapet formerats och fyra fokusområden 

prioriterats: kompetensförsörjning, AI, digitalise-

ring/e-hälsa samt forskningsinfrastruktur. 

Partnerskapet med Örnsköldsviks kommun har 

under året präglats av arbetet med att hitta former-

na för ändamålsenlig samverkan, vilket resulterat i 

att Örnsköldsviks kommun format Akademiverket, 

en gruppering som har till uppgift att identifiera 

behovet av samverkan inom de beslutade fokusom-

rådena kommunal hälso- och sjukvård, hållbar 

tillväxt och bioekonomi. Örnsköldsviks kommun 

deltog i referensgruppen för Umeå universitets 

mötesplats AIMday, som under hösten hade temat 

Framtidens regionala kompetensförsörjning. 

Många deltagare från kommunen deltog även när 

evenemanget genomfördes under senare delen av 

hösten. 

Inom det strategiska partnerskapet med Umeå 

kommun arrangerades under 2019 en gemensam 

partnerskapsdag med närmare 90 deltagare. Under 

dagen presenterades gemensamma samarbeten. och 

workshoppar genomfördes inom områdena hållbar 

stadsutveckling, Curiosum, skolan och digitalise-

ring. I samband med partnerskapsdagen erbjöd 

Umeå universitet projekt möjlighet att söka 

utvecklingsmedel för samverkan, med finansiering 

från Vinnova, och sex projekt beviljades medel.  
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Utveckling av universitetets nya science center 

Curiosum har fortsatt under året och öppning 

kommer att ske 2020. 

Det strategiska partnerskapet med Volvo Last-

vagnar har under 2019 genererat flertalet lyckade 

samverkansaktiviteter. En temadag har hållits på 

Volvo Lastvagnar, med rubriken/ämnet Technology 

for a Sustainable Future. Huvudtalare var Virginia 

Dignum, Umeå universitets första professor i social 

och etisk artificiell intelligens, som föreläste om 

Responsible Artificial Intelligence. Flera forskare 

från lärosätet medverkade under dagen i ett mingel 

där de presenterade sin forskning för inbjudna 

gäster från företag, organisationer och offentlig 

sektor. Andra exempel på aktiviteter inom 

partnerskapet är en doktorand som har initierats 

inom ramen för företagsforskarskolan, gästföreläs-

ningar, projektkurs inom ergonomi, ett avtal om co-

operative education-samarbete, där en student 

knyts till Volvo genom hela sin utbildning, samt 17 

examensarbeten inom olika ämnesområden. 
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Finansiell redovisning  

Ekonomisk överblick  

Nedan ges en sammanställning av universitetets intäkter och kostnader samt årets kapitalförändring 2019 

jämfört med perioden 2015–2018. Umeå universitets intäkter har under perioden 2015–2019 ökat med 8 

procent, och kostnaderna har under samma period ökat med 6 procent.  

Tabell 48: Resultaträkning Umeå universitet totalt perioden 2015–2019, miljoner kronor. I raden Resultat från andelar i hel- och 

delägda företag redovisas 2019 års preliminära och oreviderade ekonomiska resultat för Umeå universitet Holding AB, där resultatet 

var +105 tkr. Se även noterna 19 och 26 i den finansiella redovisningen. 

Ekonomisk sammanfattning,  
Umeå universitet totalt  

2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkter      

Anslag 2 637 2 676 2 749 2 846 2 894 

Avgifter, ersättningar 607 615 603 629 620 

Bidrag 911 927 933 959 989 

Finansiella intäkter 2 3 3 3 2 

Summa intäkter  4 158 4 221 4 288 4 437 4 505 

Kostnader        

Personal 2 621 2 618 2 611 2 659 2 765 

Lokaler 402 408 418 435 458 

Övriga driftkostnader 1 020 1 004 938 953 1 019 

Finansiella kostnader 4 8 8 8 5 

Avskrivningar 168 189 211 217 223 

Summa kostnader  4 216 4 227 4 186 4 272 4 470 

   
 

  

Verksamhetsutfall ‒59 ‒6 +102 +166 +35 

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

Årets kapitalförändring ‒59 ─6 +102 +166 +35 

År 2019 har intäkterna ökat med 68 miljoner kronor (+1,5 procent), medan kostnaderna har ökat med 

198  miljoner kronor (+4,6 procent).  

 
 

Anslagsintäkterna står för den största andelen av 

intäkterna, vilka har ökat med 48 miljoner kronor 

(+1,7 procent) 2019 jämfört med föregående år. 

Ökningen beror på indexökning samt fler utbild-

ningsplatser inom utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå respektive ökad anslagstilldelning 

inom forskning och utbildning på forskarnivå. 

Diagram 17: Intäktsfördelning 2019, procent. 

Av kostnaderna utgör personalkostnader den störs-

ta andelen. År 2019 har dessa ökat med 106 miljoner 

kronor (+4,0 procent) jämfört med föregående år, 

huvudsakligen beroende på lönerevision och ett 

ökat antal helårsarbetare (+32 helårsarbetare 2019 

jämfört med 2018).  

 

Diagram 18: Kostnadsfördelning 2019, procent.  
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Årets kapitalförändring 

Årets resultat, inklusive andelar i dotterbolag som 

avser 2019 års resultat, uppgår till ett överskott om 

35 miljoner kronor (2018: +166 mnkr). Detta 

motsvarar 0,8 procent av de totala kostnaderna 

2019 (2018: 3,9 procent).  

Diagram 19: Kapitalförändring under perioden 2015–2019, 

miljoner kronor. 

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att universi-

tetet i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja 

tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och 

forskning av hög kvalitet. Rektor beslutade i 

december 2018 att för fakulteter, Lärarhögskolan, 

Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek 

med myndighetskapital över vissa nivåer per 

verksamhetsgren genomföra ett indrag till universi-

tetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av år-

ligt positivt resultat från och med 2019 och framåt.  

Under hösten 2019 har förslag till ytterligare ekono-

miska åtgärder vid ett flertal tillfällen processats i 

universitetsledningen och med fakulteter, Lärar-

högskolan, Universitetsförvaltning och Universi-

tetsbibliotek. Rektor fattar beslut om dessa i början 

av 2020. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redo-

visar ett överskott med 53 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 3 procent av kostnaderna för verksam-

hetsgrenen. Överskottet finns inom anslagsfinansie-

rad utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Samhällsvetenskaplig fakultet redovisar ett 

underskott inom utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå, medan resterande fakulteter och 

Lärarhögskolan redovisar överskott. Underskottet 

finns inom uppdragsutbildning och finansieras 

genom tidigare ackumulerat överskott. 

Inom forskning och utbildning på forskarnivå redo-

visas ett underskott med totalt 18 miljoner kronor, 

vilket motsvarar 18 procent av årets kostnader. 

Samtliga fakulteter förutom samhällsvetenskaplig 

fakultet redovisar underskott inom forskning och 

utbildning på forskarnivå. Underskottet finns inom 

både anslagsfinansierad forskning och uppdrags-

forskning, finansieriering sker genom tidigare 

ackumulerade överskott.  

Diagram 20: Kapitalförändring per verksamhetsgren under 

perioden 2016─2019, miljoner kronor. 

Balansräkning 

Universitetets tillgångar respektive eget kapital och 

skulder har ökat med 142 miljoner kronor 2019 och 

uppgår den 31 december 2019 till totalt 2 869 

miljoner kronor. Ökningen avser främst behållning 

på räntekonto i Riksgäldskontoret, bland annat 

beroende på att oförbrukade bidrag har ökat.   

Oförbrukade bidrag uppgår till 922 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 67 miljoner kronor jämfört 

med 2018. Myndighetskapitalet har ökat till totalt 

816 miljoner kronor vid årets slut. 
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Ekonomiska tabeller 

Resultaträkning (tkr) 

  Utfall  Utfall 

  2019-01-01–  2018-01-01– 

  Not 2019-12-31   2018-12-31 

Verksamhetens intäkter1       

Intäkter av anslag 1  2 893 720  2 846 351 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2  619 708  628 834 

Intäkter av bidrag 3  989 400  958 795 

Finansiella intäkter 4  2 224   3 437 

Summa  4 505 052  4 437 416 

       

       

Verksamhetens kostnader2       

Kostnader för personal 5  2 764 991  2 658 864 

Kostnader för lokaler 6  458 388  434 991 

Övriga driftkostnader 7  1 018 906  952 521 

Finansiella kostnader 8  5 161  8 370 

Avskrivningar och nedskrivningar 9  222 655    216 536  

Summa  4 470 101  4 271 282 

       

Verksamhetsutfall  34 951  166 134 

       

Resultat från andelar i hel- och delägda företag3 10  105  265 

       

Transfereringar       

Medel som erhålls från statens budget för finansiering av bidrag  42 087  36 923 

Medel som erhålls från myndigheter för finansiering av bidrag 11 90 457  82 908 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 12 50 359  63 075 

Lämnade bidrag 13 −182 903   −182 907 

Saldo  0  0 

       

Årets kapitalförändring 14  35 056  166 399 

 

 

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) 

    

2019-01-01–2019-12-31     

  

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 2 893 720 1 584 604 0 1 309 116 0  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 619 708 164 036 146 520 153 893 155 259 

Intäkter av bidrag 989 400 40 974 0 948 426 0  

Finansiella intäkter 2 224 886 9 1 299 30 

Summa 4 505 052 1 790 500 146 529 2 412 734 155 289 

         

         

Verksamhetens kostnader         

Kostnader för personal 2 764 991 1 087 049 51 120 1 524 533 102 289 

Kostnader för lokaler 458 388 232 815 20 363 200 213 4 997 

Övriga driftkostnader 1 018 906 345 065 72 292 546 888 54 661 

Finansiella kostnader 5 161 1 677 5 3 406 73 

Avskrivningar och nedskrivningar 222 655  70 643 3 380 147 728 904 

Summa 4 470 101 1 737 248 147 160 2 422 769 162 924 

         

Verksamhetsutfall 34 951 53 252 −631 −10 035  −7 635 

         

Resultat från andelar i 

hel- och delägda företag 105   105   

          

Transfereringar          

Medel från statens budget f. finans av bidrag 42 087 0 0 42 087 0  

Medel från myndigheter f. finans av bidrag 90 457 18 763 0 71 694 0 

Övr. erhållna medel f. finans av bidrag 50 359 2 560 0 47 799 0 

Lämnade bidrag −182 903 −21 323 0 −161 580 0 

Saldo 0 0 0 0 0 

           

Årets kapitalförändring 35 056 53 252 −631 −9 930 −7 635 

 

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 2019-12-31  2018-12-31 

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utveckling 15  136 473  137 830 

Rättigheter + andra immateriella anläggningstillgångar 16  6 009   1 208 

Summa immateriella anläggningstillgångar  142 482  139 038 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet  17  158 410  137 808 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  18  322 500   335 574 

Summa materiella anläggningstillgångar  480 910  473 382 

       

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i hel- och delägda företag 19  13 914  12 809 

Summa finansiella anläggningstillgångar  13 914  12 809 

       

Varulager 20  1 955  1 724 

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar  32 031  36 812 

Fordringar hos andra myndigheter  81 452  97 742 

Övriga kortfristiga fordringar 21 476   146 

Summa kortfristiga fordringar  113 959  134 700 

       

Periodavgränsningsposter  22       

Förutbetalda kostnader  128 880  127 594 

Upplupna bidragsintäkter  170 250  157 837 

Övriga upplupna intäkter   6 157   7 111 

Summa periodavgränsningsposter  305 287  292 542 

       

Avräkning med statsverket 23  0  0 

       

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 24  1 789 740  1 655 405 

Kassa och bank 25  20 801   17 052 

Summa kassa och bank   1 810 541  1 672 457 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  2 869 048  2 726 652 
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Balansräkning fortsättning (tkr) 

 

KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31  2018-12-31 

       

Myndighetskapital 26       

Statskapital   15 993  14 632 

Balanserad kapitalförändring   764 508  598 374 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   35 056   166 399 

Summa myndighetskapital  815 557  779 406 

       

Avsättningar 27      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  35 410  35 577 

Övriga avsättningar   27 731   28 256 

Summa avsättningar  63 141  63 833 

       

Skulder m.m.       

Lån i Riksgäldskontoret 28 501 926  536 320 

Andra långfristiga skulder  77  78 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 29 95 000  86 602 

Leverantörsskulder 30 146 127  97 710 

Övriga kortfristiga skulder 31 66 752  63 391 

Summa skulder m.m.  809 882  784 101 

       

Periodavgränsningsposter 32      

Upplupna kostnader  188 813  195 056 

Oförbrukade bidrag   922 343  855 194 

Övriga förutbetalda intäkter   69 312   49 062 

Summa periodavgränsningsposter  1 180 468  1 099 312 

       

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   2 869 048  2 726 652 

     

     

     

          

ANSVARSFÖRBINDELSER     

Övriga ansvarsförbindelser 33 47,6 mnkr  49,6 mnkr 
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Anslagsredovisning (tkr) 

 

Redovisning mot anslag       

       

Anslag 
Ingående 
överförings-

belopp 

Årets 

tilldelning 

enligt 

regleringsbrev 

Omdispo-

nerat 

anslags-

belopp 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter 
Utgående 
överförings-

belopp 

              

16 02 011 Umeå universitet: Utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå 0 1 420 619 0 1 420 619 1 420 619 0 

              

001 Takbelopp (ram) 0 1 420 619  0 1 420 619 1 420 619 0 

              

              

16 02 012 Umeå universitet: Forskning 

och utbildning på forskarnivå 0 1 145 237 0 1 145 237 1 145 237 0 
              

005 Basresurs (ram) 0 1 145 237  0 1 145 237 1 145 237 0 
       

       
16 02 065 Särskilda medel till 

universitet och högskolor 0 25 136 0 25 136 25 136 0 

       

014 Decentraliserad utbildning (ram) 0 18 284 0 18 284 18 284 0 

015 Bidrag till lektorat i samiska och 

Bildmuseet (ram) 

 

045 Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram) 

0 

0 

0 

2 556 

 

4 296 

0 

 

0 

2 556 

 

4 296 

2 556 

 

4 296 

0 

0 

0 
       
              

16 02 066 Ersättningar för klinisk 

utbildning och forskning 0 343 901 914 344 815 344 815 0 

              

004 Umeå universitet (ram) 0 272 012 914 272 926 272 926 0 

008 Umeå universitet (ram) 0 71 889 0 71 889 71 889 0 

              

Summa totalt för myndigheten 0 2 934 893 914 2 935 807 2 935 807 0 

 

I anslag 2:12 ap 5 Basresurs ingår medel för strategiska forskningsområdet Energi med 54 727 tkr samt för Havsmiljöforskning 

med 9 085 tkr. Medlen används för verksamhet inom universitetet samt transfereras till ett flertal andra lärosäten. För Energi har 

32 681 tkr transfererats, och för Havsmiljöforskning har 3 632 tkr transfererats under 2019. Information om verksamheten finns i 

årsredovisningens huvudavsnitt Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. 

 

I anslag 2:65 ap 14 Decentraliserad utbildning ingår 6 185 tkr för decentraliserad läkarutbildning. Se Decentraliserad utbildning 
under avsnittet Särskilda åtaganden i resultatredovisningen. 

 
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 35 stiftelser. Av dessa 

samförvaltas 25 stiftelser. Övriga har begränsningar i villkor som gör att de ska förvaltas på annat sätt. 

Sammanlagt uppgår placeringarnas marknadsvärde till cirka 233 076 (197 551) tkr. Universitetets kostna-

der och förvaltningsarvode för 2019 uppgick till 169 tkr (220 tkr 2018). Ersättningen avser främst löne- och 

driftkostnader. Under året har universitetet erhållit bidrag från universitetsanknutna stiftelser på 10 404 tkr 

(15 812 tkr 2018).  

Under året har universitetet mottagit en större donation på 4 952 tkr via testamente, vilket bildat en ny 

stiftelse, Stiftelsen John och Gertrud Johanssons fond för forskning och utbildning vid Umeå universitet. 

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning och utbildning vid Umeå universitet 

avseende neurokirurgi, hjärt- och kärlsjukdomar samt urologi.  
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Redovisning av takbelopp 

 

  

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

Utfall avseende perioden 2019-01-01 – 2019-12-31

HST HPR Utfall
Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total

Utbildningsområde HST HPR (tkr) (tkr) ersättning
Humaniora 1 923 1 271 62 050 26 736 88 787
Juridik 421 378 13 578 7 943 21 521
Samhällsvetenskap 4 341 3 590 140 081 75 488 215 569
Naturvetenskap 2 265 1 766 124 655 81 963 206 618
Teknik 1 908 1 581 104 982 73 362 178 344
Vård 2 109 1 967 123 368 99 671 223 039
Odontologi 300 295 14 496 16 602 31 098
Medicin 1 666 1 588 108 914 126 318 235 231
Undervisning 408 367 16 017 15 109 31 127
Verksamhetsförlagd utb. 160 157 8 908 8 453 17 361
Övrigt 314 272 13 874 9 753 23 627
Design 311 290 48 498 27 522 76 020
Konst 74 74 16 382 7 033 23 416
Musik 10 10 1 345 851 2 196
Idrott 75 70 8 567 3 665 12 232
Summa 16 284 13 675 805 715 580 470 1 386 185

Takbelopp (tkr) 1 420 619
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 34 434

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 312 inom design. 

Högst får 311 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 82 inom konst. 
Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 81 inom musik. 

Högst får 10 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
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  Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 1 420 619
 + Ev. ingående anslagssparande 0
Summa (A) 1 420 619

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 5 882

Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 386 185

 + Ev. ingående överproduktion 73 056

Summa (B) 1 465 123

Summa (A-B) 1 -44 504

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet 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 -44 504
 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 

2
0

Utgående överproduktion -44 504

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 

samarbetspartner 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 19 och 26. 

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 nyttjandeperiod som överstiger tre år, och med ett anskaffningsvärde på 

minst 25 tkr, klassificeras som anläggningstillgångar. Konstföremål som erhållits från Statens konstråd bokförs som 

anläggningstillgångar om givaren bokfört dem på detta sätt. Konstföremål avskrivs inte. 

Avskrivningstiderna är 3 och 5 år för datorer, 5 år för transportmedel, 3, 5, 10 och 20 år för maskiner, 5 och 10 år för 

inredningsinventarier samt 5 och 10 år för anläggningar såsom larm- och styrsystem. Avskrivningar sker varje månad 

med beräkning från anskaffningsdag.  

Reparationer och underhåll med ett anskaffningsvärde på minst 100 tkr redovisas som förbättringsutgifter på annans 

fastighet. Ny-, om- och tillbyggnad med ett anskaffningsvärde på minst 25 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 4 714 tkr (4 002 tkr 2018). 

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 den 31 december 2019 har värderats till balansdagens kurs. 
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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 3 januari 2020. 

Noter 

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

Not 1. Intäkter av anslag  

Intäkterna av anslag ökar 2019 (+47 mnkr eller +2 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 minskat med 9 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 1 procent. Av 

dessa uppgår intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen till 281 581 tkr (272 894 tkr 2018), varav 189 108 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 183 881 tkr (173 106 tkr 2018).  

Intäkter enligt 4 § (exklusive hyresintäkter) i förhållande till totala kostnader uppgår till 4,9 procent. Fr.o.m. 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 2019 till 61 375 tkr. 

Avgiftsintäkter från tjänsteexport uppgår till 32 806 tkr (36 912 tkr 2018). Enligt SUHF:s rekommendation har 

studieavgifter räknats med i tjänsteexporten. 

Årets kapitalförändring inom den avgiftsfinansierade verksamheten enligt 25 a § avgiftsförordningen, uppdrags-

utbildning och uppdragsforskning, är ett underskott om 8,3 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 för att 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 uppdragsverksamheten uppgår till 34 procent. 

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

Balanserat kapital 117 450   
Årets kapitalförändring −8 266   

Ackumulerat kapital 109 184   

Omsättning under året 324 242   
Ack. kapital i procent av omsättning 34 %   
    

Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)    

Verksamhet 

Över-/ 

underskott 

t.o.m. 2017 

Över-/ 

underskott 

2018 

Intäkter 

2019 

Kostnader 

2019 

Över-/ 

underskott 

2019 

Ack. över-/ 

underskott, 

utgående 2019 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå             

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0 

Uppdragsutbildning 42 407 −3 160 146 529 147 160 −631 38 616 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 22 424 22 424 0 0 

Summa 42 407 −3 160 168 953 169 584 −631 38 616 

Forskning och utbildning på forskarnivå             

Uppdragsforskning 84 803 −6 600 155 289 162 924 −7 635 70 568 

Summa 84 803 −6 600 155 289 162 924 −7 635 70 568 

Verksamhet där full kostnadstäckning inte 

gäller             

Högskoleprovet −183 −342 910 1 385 −475 −1 000 

Biljett- eller programintäkter 0 0 0 0 0 0 

Inträde till museum1 0 0 0 0 0 0 

Upplåtande av bostadslägenhet – 

utbytesprogram och gästforskare −2 864 −2 071 16 794 17 388 −594 −5 529 

Summa −3 047 −2 413 17 704 18 773 −1 069 −6 529 

Övrigt 

Övrigt, Ladokkonsortiet2 4 638 −721 96 003 93 225 2 778 6 695 

Övrigt, uthyrning av universitetets lokaler 0 0 44 581 44 581 0 0 

Summa 4 638 −721 140 584 137 806 2 778 6 695 

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 934 tkr i intäkterna för Uppdragsutbildning, 9 449 tkr för Uppdragsforskning och 22 424 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 31 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med 2018. 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 2019 har erhållna bidrag ökat med 79 mnkr (+7 procent) jämfört med 2018. Andelen bidrag som 

vidareförmedlas har däremot minskat med 4 mnkr (−3 procent).  

För uppgift om erhållna bidrag, se avsnittet Bidragsfinansierad forskning, tabell 32 och diagram 9.  

Not 4. Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter uppgår till 2,2 mnkr, varav 1,4 mnkr utgörs av ränteintäkter kopplade till upplåning hos 

Riksgäldskontoret. Ränteläget med negativ ränta innebär ränteintäkter på myndighetens lån till anläggningar. Lägre 

intäktsränta under året har medfört att ränteintäkterna minskat jämfört med föregående år. Övriga finansiella intäkter 

består främst av valutakursvinster. 

Not 5. Kostnader för personal 

Kostnader för personal har ökat med 106 mnkr (+4 procent). Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 

och andra avgifter enligt lag och avtal, uppgår till 1 781 mnkr (1 728 mnkr 2018), vilket är en ökning med 3 procent. I 

kostnader för personal ingår periodiserad löneökning med 2,35 procent på lönesumman för perioden oktober‒

december. Av lönesumman avser 73 mnkr arvoden till styrelser, kommittéer och ej anställd personal (uppdragstagare). 

År 2018 uppgick motsvarande arvoden till 68 mnkr, vilket ger en ökning med 7 procent.  
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Not 6. Kostnader för lokaler 
 2019 2018 

Hyror 425 418 404 287 

Driftkostnader (el, värme, kyla, vatten som inte ingår i hyror) 

Renhållning och övriga driftskostnader 

23 493 

9 477 

22 968 

7 736 

Summa lokalkostnader 458 388 434 991 

I tabellen nedan specificerats lokalkostnader enligt SUHF:s rekommendation om lokalkostnader vid universitet och 

högskolor. Fler poster relaterade till lokaler medräknas än vad som ingår under lokalkostnader i resultaträkningen. 

Samtliga poster nedan är exklusive student- och gästforskarbostäder. 

 2019 2018 

Lokalhyra 408 030 388 580 

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 

23 493 

3 795 

36 325 

47 654 

2 411 

5 364 

2 082 
−49 290 

22 968 

1 535 

35 523 

47 379 

2 347 

3 591 

1 625 
−52 132 

Summa lokalkostnader 
 

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

gästforskarbostäder och externt uthyrda lokaler 

479 864 
 

 

242 675 kvm 

451 416 
 

 

244 981 kvm 

 

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 

 

1 977 kr/kvm  

 

1 843 kr/kvm  

Not 7. Övriga driftkostnader 

Övriga driftkostnader har ökat med 66 mnkr (+7 procent) jämfört med föregående år. 

Driftkostnader för Ladokkonsortiet och IT-stöd och systemutveckling (ITS) ingår med 30 mnkr (36 mnkr 2018). 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 345 mnkr 

(343 mnkr 2018) som ersättning för klinisk utbildning och forskning. 

Not 8. Finansiella kostnader 

De finansiella kostnaderna uppgår till 5,1 mnkr varav 4,5 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 2019 på räntekontot i Riksgälden var −0,25 procent. Övriga finansiella kostnader 

består främst av valutakursförluster samt övriga bank- och räntekostnader. 

Not 9. Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningar och nedskrivningar uppgår totalt till 223 mnkr, varav avskrivningar inom Ladokkonsortiet ingår med 

53 mnkr. Kostnaden för avskrivningar och nedskrivningar är 6 mnkr högre (+3 procent) jämfört med 2018. 

Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet står för den största ökningen, som uppgår till 4 mnkr. 

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

Det preliminära resultatet 2019 för Umeå universitet Holding AB är ett överskott med 105 tkr, vilket har bokförts. Se 

även noterna 19 och 26. 
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Not 11. Medel som erhålls från myndigheter för finansiering av bidrag 

Erhållna medel från 

 

2019 

 

2018 

Vetenskapsrådet 28 262 22 205 

Vinnova 

Formas 
Kammarkollegiet 

Universitets- och högskolerådet 

9 382 

9 368 
8 092 

6 862 

8 989 

8 093 
1 728 

9 267 

Svenska institutet 

Tillväxtverket 

Statens skolverk 

Forte  

Länsstyrelsen Västerbotten 

Statens energimyndighet 

Övriga myndigheter 

5 494 

4 227 

4 196 

4 086 

3 150 

1 893 

5 445 

6 690 

2 127 

4 762 

3 540 

2 192 

3 515 

9 800 

Summa erhållna medel från myndigheter för 

finansiering av bidrag 

90 457 82 908 

Not 12. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 

 
Erhållna medel från 2019 2018 

Stiftelser m.m. tillhörande den statliga sektorn 4 651 8 930 
Stiftelser förvaltade av Umeå universitet 

Kommuner och landsting 

Privata företag 

2 548 

2 267 

802 

2 222 

728 

0 

Övriga privata sektorn 

EU:s institutioner 

Övriga internationella organisationer 

30 902 

1 093 

8 096 

38 319 

3 995 

8 881 

Summa erhållna medel 50 359 63 075 

Not 13. Lämnade bidrag 

Lämnade bidrag till 

 

2019 

 

2018 

Universitet och högskolor 106 297 92 571 

Andra statliga myndigheter 

Kommuner och landsting 

Svenska företag 

Övriga organisationer och ideella föreningar 

5 835 

11 491 

6 689 

3 563 

5 181 

23 041 

8 000 

3 758 

Utländska organisationer och företag 

Stipendier till privatpersoner 

12 135 

36 893 

12 490 

37 866 

Summa lämnade bidrag 182 903 182 907 

Not 14. Årets kapitalförändring 
 2019 2018 

Grundutbildning 

- Anslag 

- Bidrag 

- Uppdrag 
Summa 

 

53 497 

−245 

−631 
52 621 

 

80 112 

−3 788 

−3 160 
73 164 

Forskning/forskarutbildning 

- Anslag 

- Bidrag 

- Uppdrag 

- Hel-/delägda företag 

Summa 

 

−3 364 

−6 671 

−7 635 

105 

−17 565 

 

103 970 

−4 400 

−6 600 

265 

93 235 

Summa årets kapitalförändring 35 056 166 399 

Se även not 26 Myndighetskapital. 

  



 

84                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2019 

Not 15. Balanserade utgifter för utveckling 

Under året har immateriella anläggningstillgångar för egen utveckling av IT-system gjorts enligt de anvisningar som 

gäller fr.o.m. 2002. Dessa avser till största del utvecklingskostnader hos Ladokkonsortiet för det studieadministrativa 

systemet. 

 2019-12-31 2018-12-31 

IB anskaffningsvärde 446 192 391 540 

Årets anskaffning                                                                    51 698        54 652        

Utrangering −48 030           0           

UB anskaffningsvärde                                                                       449 860 446 192 
   

IB ackumulerade avskrivningar −308 362 −255 596 

Årets avskrivningar                                                                                −52 968          −52 766         

Utrangering                                               47 943                  0                  

UB avskrivningar                                                                   −313 387 −308 362 

Bokfört värde 136 473            137 830            

Not 16. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

Posten består av licenser för IT-system. Årets ökning härrör till övervägande del från inköp av programvara för 

backupsystem. 

  2019-12-31 2018-12-31 

IB anskaffningsvärde 21 494 22 299 

Årets anskaffning 6 270    521    

Utrangering −102       −1 326       

UB anskaffningsvärde 27 662      21 494      

   

IB ackumulerade avskrivningar −20 286 −20 281 

Årets avskrivningar −1 469          −1 331          

Utrangering 102              1 326              

UB avskrivningar −21 653       −20 286       

Bokfört värde 6 009             1 208             

Not 17. Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Pågående nyanläggningar redovisas som förbättringsutgifter på annans fastighet. Den stora ökningen i årets 

anskaffningar förklaras till övervägande del av investeringar i Biologihuset där bland annat ett Medicinskt biologiskt 

centrum (MBC) etableras. 

 2019-12-31 2018-12-31 

IB anskaffningsvärde 460 910 445 059 
Årets anskaffningar 60 524       25 652       

Utrangering −21 222             −9 801             

Försäljning 0             0             

Överflyttade 0 0 

UB anskaffningsvärde 500 212          460 910          

   

IB ackumulerade avskrivningar −323 102 −297 075 

Årets avskrivningar −36 325            −35 523            

Utrangering  17 625               9 496              
Försäljning 0 0 

Överflyttade 0 0 

UB ackumulerade avskrivningar −341 802         −323 102         

Bokfört värde                      158 410                      137 808           
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Not 18. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

Det bokförda värdet på universitetets maskiner, inventarier och installationer har minskat med 13 mnkr under året 

(−4 procent). 

 2019-12-31 2018-12-31 

IB anskaffningsvärde 1 481 964 1 425 023 
Årets anskaffningar          115 069            104 981   

Utrangering          −69 515                   −48 528          

Försäljning            −8 157                            −96                 

Överflyttade               48                              584                

UB anskaffningsvärde     1 519 409        1 481 964    

   

IB ack. avskrivningar −1 148 878 −1 070 896 

Utrangering          67 843            48 268   

Försäljning            8 130                   95        
Överflyttade och korrigerade avskrivningar           11                           9                 

Årets avskrivningar         −126 599             −126 354     

UB avskrivningar       −1 199 493       −1 148 878 

Bokfört värde        319 916                  333 086           

   

IB Konst 2 488 2 488 

Årets anskaffning 96 0 
Utrangering 0 0 

Årets UB 

 

             2 584                 2 488    

UB Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m.   322 500   335 574 

Not 19. 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 2019 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 26. 

 2019-12-31 2018-12-31 

IB bokfört värde aktier och andelar  12 809 11 544 

Resultat innevarande år 

Kapitaltillskott 

                   105 

1 000       

                   265 

1 000       

UB Bokfört värde                13 914          

 

12 809          

Antal andelar bundna 3 000    

Nominellt värde, 3 000 × 100 kr 300 300 

Not 20. Varulager  

Varulagret består till största del av varor hos Kemiförrådet samt profilprodukter tillhörande Kommunikationsenheten 

och Bildmuseet. Varulagret av profilprodukter har ökat medan kemiförrådets varor minskat jämfört med föregående 

årsbokslut. 

 2019-12-31 2018-12-31 

IB värde av varulager 1 724 1 858 

Årets förändring av varulager 231 −134 

Bokfört värde 1 955 1 724 

Not 21. Övriga kortfristiga fordringar  

Fordran består främst av lönerelaterade fordringar gentemot anställda. 

 2019-12-31 2018-12-31 

IB Övriga fordringar 146 815 

Årets förändring 330 −669 

Bokfört värde 476 146 
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Not 22. Periodavgränsningsposter 

Upplupna (förväntade) bidrag från statliga bidragsgivare har ökat med 5,6 mnkr (+10 procent), och förväntade bidrag 

från icke-statliga bidragsgivare har ökat med 6,8 mnkr (+7 procent). De största upplupna bidragen är gentemot 

Wallenbergstiftelserna (36 mnkr) och EU-program (22 mnkr). 

 2019-12-31 2018-12-31 

Förutbetalda lokalkostnader 104 180 102 208 

Övriga förutbetalda kostnader 24 700 25 386 

Summa förutbetalda kostnader 128 880 127 594 

   

Upplupna bidrag från statliga myndigheter  62 886 57 237 

Upplupna bidrag från icke-statliga finansiärer 107 364 100 600 

Summa upplupna bidragsintäkter 170 250 157 837 

   

Upplupna intäkter från statliga myndigheter 4 511 5 411 

Upplupna intäkter från icke-statliga finansiärer 1 646 1 700 

Övriga upplupna intäkter 6 157 7 111 

Not 23. Avräkning med statsverket 
 2019-12-31 2018-12-31 

Anslag i räntebärande flöde 

Ingående balans 

Redovisat mot anslag 

 

0 

2 935 807 

 

0 

2 883 274 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto −2 935 807  −2 883 274  

Återbetalning av anslagsmedel 0 0 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0 

 

Saldo avräkning med statsverket 

 

0 

 

0 

Not 24. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 

Behållning på räntekonto i Riksgälden uppgick vid bokslutet till 1 790 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 193 851 tkr (112 561 tkr 2018). Universitetets kredit på räntekontot är borttagen från och med 2015. 

Not 25. Kassa och bank 

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

 2019-12-31 2018-12-31 

Donationsmedel placerade på eurokonto 20 801 17 052 

Ränta eurokonto 0 0 
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Årets kapitalförändring är i tabellen ovan 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 290 135 53 252 343 387 

Uppdragsverksamhet 39 247 −631  38 616 

Summa  329 382  52 621   382 003 

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/ 

utbildning på forskarnivå 

      

      

Forskning och utbildning på forskarnivå 356 923 −9 930 346 993 

Uppdragsverksamhet 

 

Summa 

78 203 

 

435 126 

−7 635 

 

−17 565  

70 568 

 

417 561 

Universitetet totalt 764 508 35 056 799 564 

 

Kapitalförändring per område redovisas exklusive statskapital i tabellen ovan. 

Kommentar om myndighetskapital 

Det sammanlagda myndighetskapitalet inklusive andelar från dotterföretag är 816 miljoner kronor, vilket motsvarar 

18,2 procent av 2019 års kostnader, vilket är oförändrad nivå jämfört med 2018).  

Myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad av år. Redan 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. Universitetsstyrelsen har fastställt att 

målet för universitetets myndighetskapital varje år under perioden 2015−2020 ska ligga i intervallet 9−15 procent av 

årets kostnader.  

Mot bakgrund av ovanstående och universitetsstyrelsens beslutade mål att universitetet i så hög grad som möjligt 

årligen ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet, beslutade rektor 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. Under hösten 2019 har löpande 

dialoger förts med fakultetsledningar utifrån det prognosticerade ekonomiska resultatet detta år och förslag till 

ytterligare åtgärder har processats i universitetsledning och med ledning för fakulteter, Lärarhögskolan, 

Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek. Förslaget innebär att en forskningssatsning planeras att genomföras 

tillsammans med fakulteterna fr.o.m. 2020 och att universitetsgemensamma insatser ska genomföras inom utbildning 

Not 26. 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 2018  2 088  12 544 612 106  117 749  34 919  779 406 

A. Ingående balans 2019  2 088  12 544 612 106  117 749  34 919  779 406  

Föregående års 

kapitalförändring  

 

186 258 −11 671 −8 188 −166 399 0 

Resultat från hel- och delägda 

företag  

 

 105   105  

Kapitaltillskott holdingbolag  1 000     1 000 

Resultat holdingbolag 2018,  

omfört från balanserat kapital 

till statskapital  265  −265 

   

 

0 

Konst från Statens konstråd 96    

   

96 

Årets kapitalförändring   38 583 3 284 −6 917  34 950 

B. Summa årets förändring 96 1 265 38 583 3 124  −6 917  36 151 

C. Utgående balans 2019 2 184 13 809 650 689 120 873 28 002  815 557 
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på grundnivå och avancerad nivå. I förslaget ingår även justering av procentnivåer avseende det beslut om indrag som 

rektor fastställde 2018. Vid universitetet finns cirka 200 redovisningsenheter (organisationsenheter) där balanserat 

kapital av varierande omfattning finns.  

Mot bakgrund av ovanstående redovisning anhåller Umeå universitet om att myndighetskapitalet per den 31 december 

2019 i sin helhet får balanseras till räkenskapsåret. 

Not 27. 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 4 mnkr av de avsatta medlen kommer att användas för 

kompetensåtgärder under 2020. Dock beräknas 2020 års avsättning uppgå till 5,4 mnkr, vilket gör att den totala 

avsättningen för kompetensåtgärder beräknas öka med 1,4 mnkr. 

Avsättningar för pensioner 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående avsättning pensioner 35 577 29 599 

Årets pensionskostnad 12 758     19 065     

Årets pensionsutbetalningar −12 925 −13 087 

Utgående avsättning pensioner 35 410 35 577 

   

Övriga avsättningar  2019-12-31 2018-12-31 

IB Avsättning för kompetensåtgärder 26 463 28 648 
Årets avsättning −1 394 −2 185 

Utgående avsättning kompetensåtgärder 25 069 26 463 

   

IB avsättning kvittblivning strålningskällor 1 793 1 793 

Årets avsättning 869 0 

Utgående avsättning kvittblivning strålningskällor 2 662 1 793 

Utgående övriga avsättningar 27 731 28 256 

Not 28. Lån i Riksgäldskontoret 

Samtliga lån hos RGK är s.k. avistalån. Låneramen uppgick under första halvåret till 648 mnkr men blev sänkt till 

618 mnkr genom regeringsbeslut 2019-06-27. 

 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående skuld  536 320 535 221 

Under året upptagna lån 153 094 180 259 

Årets amorteringar −187 488 −179 160 

Utgående skuld (utnyttjad låneram) 501 926 536 320 

   

Beviljad låneram 618 000 650 000 

Not 29. Kortfristiga skulder till andra myndigheter  

Kortfristiga skulder till andra myndigheter har ökat med 8 mnkr (+10 procent) jämfört med den 31 december 2018. 

Skulderna består till övervägande del av arbetsgivaravgifter, moms och löneskatt men även av leverantörsskulder till 

andra statliga myndigheter. Det är leverantörsskulderna som står för den största ökningen. 

Not 30. Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder per den 31 december 2019 är 48 mnkr högre (+50 procent) jämfört med den 31 december 2018. 

Skulder till Region Västerbotten står för en ökning på 26 mnkr jämfört med föregående år. Skulder till svenska företag 

har ökat lika mycket medan däremot utländska leverantörsskulder minskat något. Ökad volym av inköp under senare 

delen av 2019 är en förklaring till ökningen. 

Not 31. Övriga kortfristiga skulder 

Av övriga kortfristiga skulder avser 45,8 mnkr preliminär skatt avseende löner och 20,8 mnkr skuld till samarbets-

partners i EU-projekt.  
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Not 32. Periodavgränsningsposter 

 2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna löner och semesterlöner inkl. sociala avgifter  

Övriga upplupna kostnader  

179 889 

8 924  

175 916 

19 140  

Summa upplupna kostnader 188 813  195 056  

   
Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 593 642 547 934 

Oförbrukade bidrag från övriga 328 701 307 260 

Summa oförbrukade bidrag 922 343 855 194 

Varav för finansiering av oavskrivna anläggningstillgångar 

 

68 340 94 341 

Förutbetalda intäkter, studieavgifter 1 859 1 115 

Förutbetalda intäkter, uppdragsutbildning/forskning 53 212  33 541  

Förutbetalda intäkter, övriga avgifter 440 1 000 

Förutbetalda hyresintäkter 13 801 13 406 

Summa förutbetalda intäkter 69 312 49 062 

   

Oförbrukade bidrag inom grundutbildning uppgår per den 31 december till 47 854 tkr (44 655 tkr 2018) och inom 

forskning/forskarutbildning till 874 489 tkr (810 539 tkr 2018).  

Oförbrukade bidrag som är bundna för finansiering av anläggningstillgångar uppgår vid årsskiftet till 68 mnkr (94 mnkr 

2018). 

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

genomsnittlig omsättningshastighet/förbrukningstakt. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig 

finansiering bedöms sammantaget vara linjär. Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter förväntas tas i anspråk 

inom nedanstående tidsintervall. 

 
 2019-12-31 2018-12-31 

Inom tre månader  
Mer än tre månader till ett år  

Mer än ett år till tre år    

Mer än tre år 

151 596  
442 046 

0 

0 

144 927  
403 007 

0 

0 

Summa 

 

593 642 547 934 

Not 33. Övriga ansvarsförbindelser 

Universitetet har ansvarsförbindelser gentemot Akademiska Hus till ett sammanlagt värde av 35,5 mnkr. Den största 

ansvarsförbindelsen avser ett hyresavtal gällande Stadsliden 6:6. Om uppsägning för avflyttning sker från Umeå 

universitets sida till den 31 oktober 2031 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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Uppgifter om styrelsen 

Enligt 7 kap 2 § i SFS 2000:605 ska myndigheten i årsredovisningen redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra 
förmåner som betalats under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna 
i myndighetens styrelse, de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen samt de ledande befattnings-
havare vid myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa personer ska myndigheten också uppge uppdrag som 
styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. 

 

 

 

 

 

 

Namn Period Ersättning 
(kr)1 

Andra uppdrag som styrelse- eller 
rådsledamot2 

    
Ledamöter utsedda av regeringen 

Chris Heister  
Ordförande 
F.d. landshövding 

1901–1912 66 000 
 

Riksbanksfullmäktige, ledamot 
Kommittén för kliniska studier, 
Vetenskapsrådet, ordförande 
Svenska Taxiförbundets service AB, 
ordförande 

Lars Lustig 
Vice ordförande samt 
ordförande i 
universitetsstyrelsens 
budgetkommitté 
Länsråd 

1901–1912 46 000 
 

HSB:s Bostadsrättsföreningen Bågen, 
ordförande, Svamac AB (Svenskt 
arbetsmarknadsanalytiskt centrum), 
ordförande 
 

Barbara Cannon 
FD, professor 

1901–1912 28 000 
 

 

Mohammad Fazlhashemi 
FD, professor 

1901–1912 28 000  

Sophia Hober 3 

FD, professor 
1901–1912 35 000 Vencom AB, ledamot, Improva AB, ledamot  

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

Amy Loutfi 4 
FD, professor 

1901-1912 0 NeuroLearn AB, ledamot 

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

1901–1912 28 000 Umeå universitet Holding AB, ledamot, Treac 
AB, ledamot 
 

Olle Stendahl 
MD, professor emeritus 

1901–1912 28 000 Vetenskapsrådets kommitté för klinisk 
behandlingsforskning, ordförande, Stiftelsen 
Nya Munken Friskola, ledamot 
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1. Skattepliktiga arvoden till ledamöter utsedda av regeringen samt till företrädare för studenterna. Den ersättning 

som utgått 2019 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. Sophia Hober erhöll felaktig ersättning för 2018. Det korrigerades genom utbetalning i januari 2019. 

 

4. Amy Loutfis ersättning för 2019 betalas ut i februari 2020. 

 
5. 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 Adolfsson 
FD, professor5 

1901–1912 1 502 835  Umeå universitet Holding AB, ordförande, 
Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelse (KAW), ordförande, IVA Nord, 
ledamot, Länsstyrelsen i Västerbottens 
insynsråd, ledamot, Strukturfondspartnerska-
pet i Övre Norrland, ledamot, Rådet för 
evidensbaserad miljöanalys, Formas, ledamot, 
Styrelsen för Sveriges Universitets- och 
Högskoleförbund, ledamot 

    
Företrädare för lärarna 

Mats G Larsson 
FD, professor 

1901–1912 
 

957 972 ReSpace AB, ordförande, Enmesh AB, 
ledamot, MG Larson AB, ordförande  

Beatrice Melin 
MD, professor 

1901–1912 845 896 Kommittén för klinisk behandlingsforskning på 
vetenskapsrådet, ledamot, Mission assemby 
cancer för EU:s Horizon Europe, ledamot 

Marie Wiberg 
FD, professor 

1901–1912 
 

832 313 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, 
ledamot 

    
Gruppsuppleanter 

Thomas Brännström 
MD, professor 

1901–1912 
 

937 741 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, 
ledamot 

Christer Nordlund  
FD, professor 

1901–1912 
 

761 872 Ledamot i styrelsen för Swedish Collegium for 
Advanced Study (SCAS) 

    
Företrädare för studenterna 

Stina Alm 1901–1912 228 358  

Hanna Lundin Jernberg 1907-1912 14 000 Umeå studentkår, kårordförande (fr.om. 
1907) 

Adam Lindgren 1901-1912 29 062 Umeå naturvetar- och teknologkår, 
kårordförande (1901–1906), vice talman 
(1907–1912) 

Axel Lundqvist 1907-1912 14 000 Umeå Medicinska Studentkår, kårordförande 
(fr.om. 1907), Ann lt:ed AB, ordförande 

Erik Vikström 1901-1906 14 000 Umeå studentkår, kårordförande (t.o.m. 
1906), Kårmedia AB, ledamot 

    
Gruppsuppleanter 

Johanna Jers  1901–1906 359 806 Umeå studentkår 
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