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Det var väldigt länge sedan jag fick fatta så efter- och utbildning, och stärka dess roll både nationel
längtade beslut som strax före och efter sommaren och internationellt. Satsningen kan genom olika 
2021 – att först få välkomna alla nybörjarstudenter insatser också komma att stödja de enorma 
till campus vid höstterminens start och därefter industriella investeringar inom fossilfri produktion
öppna upp våra lokaler för alla studenter från och klimatvänliga produkter som görs i norra 
den 30 september, samtidigt som många med- landsänden, och som kan bidra till att Sverige 
arbetare successivt kunde återvända till arbets- kan klara hållbarhetsmålen. Ett ansvar som Umeå
platsen under hösten. Efter mer än ett 50-tal universitet vill och bör ta, som närproducent av n
rektorsbeslut som alla på ett eller annat sätt kunskap och utbildare av efterfrågad arbetskraft.
begränsade våra möjligheter till att bedriva en Men då krävs också att staten starkare prioriterar
normal verksamhet så var känslan av att återigen universiteten i norr när det gäller resurser.
se ett campus som så smått börjat myllra av 
studenter och medarbetare obeskrivlig. Även om Under året undertecknade universitetet också tv
pandemin inte är över än, vilket med tydlighet viktiga deklarationer – en för att uppmärksamma
påmindes om i slutet av året, så ser vi att vi har 100 år av demokrati i Sverige, den andra för att 
hittat sätt att hantera de upp- och nedgångar som värna akademisk frihet och universitetens roll i 
hittills varit kännetecknet för hur den utvecklats. hela världen. För Umeå universitet är det självklar

att ta tydlig ställning i dessa grundläggande etisk
Det är till exempel mycket glädjande att pandemin frågor. Det är också lika självklart att universitetet
inte har påverkat studenternas studieresultat på ska kännetecknas av en inkluderande kultur där 
ett negativt sätt. Det är till och med så att en jämställdhet, mångfald och lika villkor råder. Till 
större andel av våra studenter klarat sina kurser, stöd har vi vår värdegrund, som vägleder oss i hu
och de har också fått ett högre snittbetyg. Fler vi som medarbetare och studenter ska bemöta 
behöriga sökande än någonsin tidigare antogs varandra och andra. På samma sätt som vi med 
också till våra utbildningar inför höstterminen. gemensamma ansträngningar tar oss igenom 
Jag tycker det är mycket imponerande och ett pandemin, ska vi också tillsammans arbeta för 
fantastiskt fint betyg, både till våra studenter och att nå vår uttalade nollvision av alla former av 
till vår kompetenta lärarkår. diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi  

har redan kommit långt, och jag är säker på att  
För att ta tillvara på den nya digitala kompetens vi kan nå ännu längre. 
och det tekniksprång som pandemin påskyndat 
– bland både medarbetare och studenter Slutligen vill jag på nytt tacka för 
– är digitalisering också ett prioriterat det här året och understryka hur 
tema inom universitetets historiskt imponerad och stolt jag är över alla
stora ekonomiska satsning, som föredömliga och skickliga insatser.
lanserades strax före sommaren
2021. 315 miljoner har nu fördelats
på riktade insatser inom åtta
prioriterade områden, som
ringats in utifrån universitetets
vision och verksamhetens
identifierade behov. Fram till år Hans Adolfsson
2025 ska satsningen ytterligare stödja Rektor
och utveckla universitetets forskning Vice-Chancellor

Återgång till en mer normal tillvaro, 
åtminstone för en stund
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Inledning
Umeå universitet, grundat 1965, är ett 

bredduniversitet med forskning och utbildning 

inom medicin, naturvetenskap och teknik, 

samhällsvetenskap, humaniora och utbildnings-

vetenskap. 

Universitetet präglas av såväl tradition och 

stabilitet som förändring och nytänkande. 

Universitetets sammanhållna campus främjar 

en dynamisk och öppen kultur med en stark 

känsla av samhörighet. Som en kunskapsdriven 

organisation strävar Umeå universitet efter att 

ge studenter och medarbetare de bästa 

möjligheterna till lärande och utveckling - och 

samtidigt förse samhället med både ny kunskap 

och kreativa medborgare.  

Universitetet har ett brett utbud inom flertalet 

utbildningsområden, omfattande såväl yrkes-

examina och generella examina på grundnivå 

och avancerad nivå som licentiatexamina och 

doktorsexamina inom utbildning på forskarnivå. 

Universitetet erbjuder fler än 150 utbildnings-

program och 1 800 kurser. Vid fler än 40 

program och 450 kurser sker undervisningen 

helt på engelska. Gemensamt för alla 

utbildningar är hög kompetens bland lärarna 

och ett tätt samspel mellan forskning, 

utbildning, samverkan och innovation.  

Alltsedan starten har ett rikt mångvetenskapligt 

samarbete varit ett kännetecknande drag för 

Umeå universitet. Detta märks tydligt inom 

många av universitetets mest framgångsrika 

forskningsmiljöer. Av universitetets drygt 2 000 

forskare arbetar många på hög nationell och 

internationell nivå med tillgång till bästa möjliga 

utrustning och annan forskningsinfrastruktur. 

Inom en rad vetenskapliga discipliner bidrar 

Umeå universitets forskare till att driva 

forskningsfronten framåt. Umeå universitet är 

också platsen för den banbrytande upptäckten 

av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom 

gentekniken som gav Emmanuelle Charpentier 

Nobelpriset i kemi år 2020. 

37 895 studenter, varav 

– 36 992 studenter på grundnivå och avancerad nivå (64 procent kvinnor, 36 procent män)

– 903 studenter på forskarnivå (52 procent kvinnor, 48 procent män)

─ Fyra fakulteter ─ 39 institutioner ─ 16 arbetsenheter ─ 16 centrum 

Diagram 1: Ekonomisk utveckling, miljoner kronor. 

Diagram 2: Antal helårsstudenter på grundnivå och 
avancerad nivå. 

Diagram 3: Antal aktiva doktorander. 

Diagram 4: Antal årsarbetskrafter. 
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Väsentliga uppgifter1

2021 2020 2019 2018 2017 

Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter2 18 004 17 476 16 748 16 308 16 623 

Kostnad per helårsstudent 106,2 103,2 103,7 102,9 99,6 

Totalt antal helårsprestationer2 15 325 14 693 14 083 14 008 13 781 

Kostnad per helårsprestation 124,8 122,8 123,4 119,8 120,2 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 179 166 156 166 149 

Totalt antal nyantagna doktorander 141 200 164 163 121 

– varav kvinnor/män (%) 52/48 59/41 48/52 56/44 50/50 

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 903 885 830 904 978 

– varav kvinnor/män (%) 52/48 53/47 51/49 50/50 51/49 

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 465 473 415 398 414 

– varav kvinnor/män (%) 54/46 52/48 52/48 51/49 50/50 

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

– varav kvinnor/män (%) ─ ─ ─ ─ ─ 

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen5, 6 6,0 6,2 7,8 5,6 

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen5, 6 8,0 8,1 8,0 8,2 

Totalt antal doktorsexamina 121 118 144 136 188 

– varav kvinnor/män (%) 51/49 46/54 49/51 49/51 53/47 

Totalt antal licentiatexamina 2 6 9 12 7 

– varav kvinnor/män (%) 0/100 33/67 56/44 42/58 29/71 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 1 379 1 243 1 209 1 256 1 281 

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

Personal 

Totalt antal årsarbetskrafter 3 704 3 596 3 528 3 485 3 486 

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

Medelantal anställda 4 719 4 625 4 526 4 536 4 539 

– varav kvinnor/män (%) 55/45 54/46 53/47 53/47 53/47 

Totalt antal lärare (årsarb.) 1 475 1 452 1 426 1 400 1 387 

– varav kvinnor/män (%) 48/52 47/53 45/55 46/54 45/55 

Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 211 1 197 1 167 1 137 1 116 

– varav kvinnor/män (%) 46/54 44/56 43/57 44/56 43/57 

Antal professorer (årsarb.) 299 303 299 292 296 

– varav kvinnor/män (%) 33/67 32/68 31/69 32/68 31/69 

Ekonomi 

Intäkter totalt (mnkr), varav 4 823 4 645 4 505 4 437 4 288 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 136 2 014 1 937 1 911 1 820 

– andel anslag (%) 81 % 81 % 82 % 82 % 82 % 

– andel externa intäkter (%) 19 % 19 % 18 % 18 % 18 % 

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2 687 2 631 2 568 2 526 2 467 

– andel anslag (%) 52 % 52 % 51 % 51 % 51 % 

– andel externa intäkter (%) 48 % 48 % 49 % 49 % 49 % 

Kostnader totalt (mnkr) 4 721 4 541 4 470 4 271 4 186 

– andel personal 66 % 64 % 62 % 62 % 62 % 

– andel lokaler7 9 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Lokalkostnader4 per kvm (kr) 1 999 2 090 1 977 1 843 1 806 

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

Balansomslutning (mnkr), varav 3 509 3 151 2 869 2 727 2 544 

– oförbrukade bidrag 1 149 1 015 922 855 851 

– årets kapitalförändring 101 105 35 166 102 

– myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 023 921 816 779 612 

i) inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 493 433 382 329 256 

i) inom forskning och utbildning på forskarnivå 512 471 418 435 343 

1 För information om hantering av historiska statistikuppgifter, se avsnittet Underlag och datauppgifter, sid 98. 
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 Terminer. 
6 Uppgifter för 2021 var ännu inte rapporterade i samband med statistikuttag från SCB. 
7 Enligt resultaträkningen.
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Från stängt till öppet campus
Efter att ha varit i stort sett folk-
tomt sedan mars 2020, öppnades 
universitetets lokaler gradvis upp i 
mitten av 2021. Redan före somma-
ren kunde ett begränsat antal be-
sökare välkomnas till universitetets 
publika verksamheter Bildmuseet 
och Curiosum. Höstterminen star-
tade med att nybörjarstudenter på 
programutbildningar fick under-

visning på campus, och även anta-
let utbytesstudenter var nu uppe i 
nästan samma antal som före pan-
demin. I slutet av september slopa-
des de flesta covid-19-restriktioner. 
Många medarbetare och studenter 
återvände till campus, och det var 
återigen möjligt att hålla möten 
och ordna evenemang i universite-
tets lokaler. 

Allt fler vill studera 
vid universitetet
Söktrycket till universitet och  
högskolor i Sverige slog åter rekord 
inför höstterminen 2021. Till Umeå 
universitet ökade antalet första-
handssökande till program och 
kurser med 4,5 procent jämfört 
med år 2020. Fler behöriga sökan-
de än någonsin tidigare antogs  
också till program och kurser, 
och antalet registrerade studenter  
ökade jämfört med året innan.

– Vi är förstahandsvalet för de
flesta studenter som läser i de 
norra delarna av Sverige. Dessut-
om lockar vi en hel del studenter 
från storstadsregionerna, sa  
Heidi Hansson, vicerektor med 
särskilt ansvar för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå.

Vaccinations- 
mottagning på 

campus 
I september 2021 öppnade Region 
Västerbotten, med universitetets 

stöd, en drop in-mottagning 
för vaccination mot covid-19 i 

Universum på Campus Umeå. I 
början riktade sig mottagningen 

primärt till studenter, men 
öppnades snart upp för alla 

och var under en period Umeås 
främsta vaccinationslokal.
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Umeås studenter 
klarar studierna lika 

bra som tidigare 
Det finns inga tecken på att 
covid-19-pandemin påverkat 
studieresultaten negativt vid 

Umeå universitet. Snarare klarar 
en större andel studenter sina 

kurser och snittbetyget är högre. 
Det visade en analys som jämfört 

studenters prestationer före  
och under pandemin. 

Undersökte hur  
vardagen påverkades 

för äldre 
Forskare vid Umeå universitet 
undersökte hur européer över 
50 år ändrade sina aktivitets-

mönster under pandemin. 
Detaljerade data visade bland 
annat att de äldre européerna 

drog ner mycket på sociala 
aktiviteter, medan shopping 
minskat betydligt mindre. 

Foto: Mattias Pettersso
n
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Bra att vänta med operation  
efter att ha varit sjuk i covid-19
Det är större risk att dö vid ett  
kirurgiskt ingrepp tiden strax efter 
du varit sjuk i covid-19. Opereras 
du istället minst sju veckor senare, 
klarar du dig ungefär lika bra som 

någon som aldrig varit sjuk. Det  
visade resultaten i en internatio-
nell stor studie i mars 2021, där 
Malin Sund, professor i kirurgi,  
var en av samordnarna. 

Malin Sund, professor i kirurgi
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Stort amerikanskt  
anslag för att bekämpa 
antibiotikaresistens
Forskare vid Washington Univer-
sity School of Medicine i St. Louis 
och Umeå universitet beviljades 
under året 11 miljoner dollar från 
the National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases. Målet är 
att hitta sätt att behandla bakterie-
infektioner utan antibiotika, och 

att studera en möjlig ny klass av 
antibiotika. Fredrik Almqvist, pro-
fessor i organisk kemi, är delans- 
varig för kemiplattformen i projek-
tet. Han tilldelades också Ulla och 
Stig Holmquists vetenskapliga pris 
i organisk kemi år 2021.

Foto: Mattias Pettersso
n

Med sikte på ett mer 
hållbart campus 

Universitetet och Akademiska 
Hus tecknade under året ett nytt 
samverkansavtal för att uppnå ett 
än mer miljömässigt och socialt 

hållbart campus. Några områden i 
fokus är sänkt energiförbrukning, 
effektivare fastighetsnyttjande, 
större möjlighet att resa klimat-
smart, och en allt grönare och 

tryggare campusmiljö med 
inkluderande mötesplatser och 
lokaler som får människor att  

må och prestera bra. 

Högsta betyg till 
kvalitetsarbete 

Universitetskanslersämbetet,  
UKÄ, granskade arbetet med att 
säkra hög kvalitet i utbildningen. 

Umeå universitet fick det  
högsta möjliga betyget på  

en tregradig skala.

Stärkt nationellt 
samarbete kring 

forsknings - 
 infrastruktur 

Vetenskapsrådet beslutade om att 
stötta 32 forskningsinfrastrukturer 
av nationellt intresse för de kom-

mande fem åren. Umeå universitet 
ingår i 12 av de 32 forskningsinfra-
strukturerna och har huvudansvar 
för två: SwedPop som samordnar 
befolkningsdatabaser och CORS 

som stöder surveybaserad 
samhällsvetenskaplig forskning. 
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Händelser och möten i digital form
Universitets publika verksamheter 
och evenemang påverkades kraf-
tigt av pandemin. Men restriktio-
nerna kring fysiska möten och be-
sök födde nytänkande vad gäller 
digitala upplevelser. Kunskapsno-
den, vanligtvis en del av Västerbot-
tensdagarna i Stockholm, blev till 
en digital mötesplats. Öppet hus 
för gymnasieelever blev till Digita-

la universitetsdagen med studio-
sändning och 80 webbinarier om 
olika utbildningar. Många digitala 
arrangemang som hade tagit form 
tidigt under pandemin levde vida-
re under 2021, såsom Bildmuseets 
digitala utställningsvisningar. De 
akademiska högtiderna – Årshög-
tiden och Vårpromotionen – blev 
dock framflyttade ännu ett år.

Jenny Eklöf, docent i idéhistoria, deltog i Kunskapsnoden där hon talade om distans-
undervisning från 1990-talet och framåt. Moderator var Sverker Olofsson.
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Först med utbildning i polisiärt 
arbete på avancerad nivå
Umeå universitet besluta-
de under hösten 2021 att 
starta ett ettårigt magis-
terprogram i polisiärt ar-
bete från och med hösten 
2022. Universitetet blir 
därmed först i Sverige 
att erbjuda fördjupande 
studier i ämnet. Program-
met riktar sig både till 
poliser och civilanställda 
inom verksamheter som 
tangerar polisiärt arbete.
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Universitetet har  
flest pedagogiskt 
meriterade lärare

Umeå universitet har flest lärare 
som utnämnts till pedagogiskt 

meriterade eller excellenta i 
hela Sverige, tätt följt av Lunds 
universitet. Det visade en inven-
tering vid alla svenska universitet 

och högskolor som gjordes  
under våren 2021. 

Klart med fortsatt 
decentraliserad läkar-

utbildning i norr
I september beslutades att 

Umeå universitet kommer att 
fortsätta att bedriva utbildning 
till läkare på fyra orter – utöver 

Umeå i Sundsvall, Östersund och 
Sunderbyn i Luleå. Upplägget med 
decentraliserad läkarutbildning är 

det första i sitt slag i landet.

Humlab firade 20 år 
Enheten och forskningsinfrastruk-
turen Humlab firade 20-årsjubi-
leum i november 2021. Det blev 
också klart att Humlab ska ingå i 
en stor nationell infrastruktursats-

ning på digital humaniora.
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Karin Danielsson,  

ny föreståndare på Humlab.
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Johan Leander, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Företags forskar-
skolan, hoppas att bubbelbarriärer kan bli ett viktigt verktyg i utbyggda älvar. 

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt
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Ett av vattenkraftens miljöproblem 
är att vandrande fisk har svårt att 
hitta rätt och kan skadas av turbi-
ner, även på ställen där det finns 
fisktrappor. Ny forskning visade 
2021 att enkla och billiga bubbelbar-

riärer kan leda uppemot 85 procent 
av lax och öring bort från huvud-
fåran till säkrare vandringsvägar. 
Resultaten följs nu upp av vidare 
tester i Vattenfalls försöksanlägg-
ningar.

F
o

to
: P

exels.co
m

Konferens om hållbarhet 
med global publik
Umeå universitet var värd för  
DevRes 2021 – en konferens om  
utvecklingsforskning som genom- 
fördes tillsammans med SLU, 
Vetenskaps rådet och Sida. Konfe-
rensen handlade om hur de globa-

la hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
kan uppnås i länder med knappa 
resurser. Konferensen hade över 
800 registrerade deltagare, varav 
många anslöt från världens lågin-
komstländer. 

Fo
to

: M
at

ti
as

 P
et

te
rs

so
n

Tog plats i Klimat-
politiska rådet

Annika Nordlund, docent i 
psykologi, tillträdde som en av 
åtta ledamöter i Klimatpolitiska 
rådet. Uppdraget för rådet är 
att utvärdera hur regeringens 
politik motsvarar de uppsatta 

klimatmålen.

Små  
handlingar skapar 

diskriminering 
Jämställdhet och genus - 

baserad utsatthet var brännande 
frågor för året, både inom Umeå 
universitet och i högskolesektorn 

i stort. I februari visade dokto-
randen och AT-läkaren Emelie 

Kristoffersson i sin avhandling hur 
minoritetsstudenter och kvinnliga 

studenter på läkarprogrammet 
upplever subtil sexism och rasism 
i vardagen. Studien satte igång 
diskussioner och ett förstärkt  

värdegrundsarbete. 

Internationella  
studenter strömmade 

till på nytt 
Antalet utbytesstudenter 

minskade kraftigt under 2020, 
men höstterminen 2021 var antalet 

nästan tillbaka på samma nivå 
som innan pandemin. I augusti 

tog Umeå universitet emot nästan 
500 internationella studenter  
på Umeås flygplats med ett  
smittsäkert välkomnande. 

9UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Inledning 

Covid-19:s påverkan på 
utbildningsverksamheten 
Coronapandemin har under året fortsatt prägla 

hela verksamheten vid Umeå universitet, i 

synnerhet lärosätets utbildningsverksamhet. För 

att förhindra spridning av covid-19 fortsatte, i 

enlighet med regeringens och Folkhälsomyndig-

hetens rekommendationer, den restriktiva 

inställningen till vistelse och undervisning på 

campus hela vårterminen. I mars beslutade 

universitetet att sommarkurserna skulle 

bedrivas med digitala inslag, och i april, att en 

gradvis återgång till campus skulle ske under 

höstterminen. Detta innebar bland annat att 

nybörjarstudenter på program fick möjlighet till 

undervisning på campus förutsatt att under-

visningen kunde genomföras på ett smittsäkert 

sätt. Universitetsbiblioteket öppnade samtidigt 

sina studieytor och grupprum vilket gjorde att 

studenterna fick bättre tillgång till de resurser 

som biblioteket erbjuder.  

I augusti beslutade universitetet att från och med 

den 30 september öppna campus och möjliggöra 

undervisning med fysisk närvaro för alla 

campusstudenter. Beslutet ställde dock inga 

krav på utbildningar och lärare att med kort 

varsel ändra ett färdigplanerat upplägg och stöpa 

om digital undervisning till undervisning i 

universitetets lokaler. I vilken omfattning det 

blev en återgång till campusbaserad undervis-

ning från den 30 september och framåt berodde 

i praktiken på bedömningar och beslut som 

fattades vid de enskilda programmen och 

kurserna samt institutionerna. Flera möjligheter 

att anpassa undervisning och examination 

kvarstod därför. I oktober beslutade rektor om 

universitetets pandemianpassningar för andra 

halvan av höstterminen. Möjligheten att på 

grund av pandemin göra avsteg från kurs- och 

utbildningsplaner kvarstod. När det gällde 

genomförandet av undervisning och examina-

tion fanns i övrigt inga pandemirelaterade 

åtgärder kvar från och med 2 november.  

Enheten för universitetspedagogik och läran-

destöd, UPL, har fortsatt att stötta lärare i den 

digitala omställningen genom utbildningar, 

workshoppar, seminarier och konsultuppdrag. 

En särskild utmaning har varit att rättssäkra 

alternativa examinationsformer där UPL gjort 

särskilda insatser för att stötta lärare. 

Universitetsbiblioteket har fortsatt att utveckla 

de tjänster som ger tillgång till mediaresurser för 

studenter på distans. Det löpande förvärvet av 

böcker och artikelbeställningarna har fokuserat 

på elektroniskt format och direktleverans till 

slutanvändaren. Enheten för IT-stöd och 

systemutveckling har gjort insatser för att 

säkerställa att de digitala plattformarna för 

utbildning har fungerat och att kapaciteten har 

varit tillräcklig. Enheten har också inrättat en 

supportverksamhet för att stödja medarbetare 

som arbetar hemifrån med undervisning.  

Umeå universitet har på olika sätt försökt ta 

tillvara erfarenheter och lärdomar av digital 

undervisning under pandemin. Bland annat har 

Enheten för universitetspedagogik och lärande-

stöd, på uppdrag av Strategiska rådet för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 

genomfört en uppföljning av institutionernas 

erfarenheter av undervisning under pandemin 

och de restriktioner som funnits. Arbetet är 

sammanställt i en rapport, Undervisning i 

Covid-tider, erfarenheter från Umeå universi-

tet. Erfarenhetsbyte mellan lärare har också 

skett i form av seminarier och workshoppar.  

Pandemin har påverkat olika arrangemang 

kopplade till utbildning. I stället för öppet hus på 

campus bjöds gymnasieelever in till Digitala 

universitetsdagen för att utforska utbildnings-

utbudet, få en bild av universitetet och hur det är 

att studera. Den traditionella välkomstmässan 

för nya studenter ersattes med information 

genom digitala kanaler samt ett välkomstbrev. 

Liksom i fjol deltog Umeå universitet i Study in 

Swedens digitala rekryteringsmässa riktad till 

internationella studenter. Examensceremonin 

Graduation Ceremony för masterstudenter vid 

internationella utbildningsprogram genom-

fördes digitalt för andra året i rad.  
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I september öppnade Region Västerbotten, med 

universitetets stöd, en drop-in-mottagning för 

vaccination mot covid-19 på campus i Umeå. De 

första veckorna var mottagningen huvudsak-

ligen riktad till studenter för att få fler unga 

vuxna att vaccinera sig. Därefter öppnades 

mottagningen även för övriga i samhället.  

Söktryck och antagning 
Pandemin har haft stora effekter på antalet 

sökande och antagna till högskolan, såväl vid 

Umeå universitet som i riket i övrigt. Söktrycket 

till högskolor i Sverige slog återigen rekord inför 

höstterminen 2021. Till Umeå universitet ökade 

antalet behöriga förstahandssökande till 

program och kurser med 4,5 procent jämfört 

med fjolåret, vilket motsvarar drygt 31 239 

förstahandssökande (2020: 29 907). Av dessa 

var det drygt 11 113 (2020: 10 647) som sökte 

programutbildning, vilket var en ökning med 

4,4 procent jämfört med föregående år. Vid en 

nationell jämförelse av antalet behöriga första-

handssökande kom Umeå universitet på femte 

plats, en placering som hållit i sig sedan 2015.  

Inför höstens ansökningsomgång hade universi-

tetet även gjort särskilda satsningar för att 

tydliggöra och informera om distansutbildning. 

Av de förstahandssökande till Umeå universitet 

hösten 2021 hade ungefär 29 procent sökt ett 

utbildningsprogram som ges på distans i någon 

form (2020: 27 procent). 

Störst ökning av antal förstahandssökande vid 

Umeå universitet hade Socionomprogrammet på 

distans som ökade med 140 ansökningar jämfört 

med förra året vilket motsvarar en ökning på 

nästan 30 procent. Utbildningen lockar studen-

ter från hela landet och arbetsmarknaden är god. 

Populära sommarkurser var bland annat Fri 

akvarell samt Måleri. Även den nya sommar-

kursen Epidemiernas historia fick snabbt många 

sökande. Syftet med kursen är att ge studenterna 

kunskaper om uppkomsten och utbredningen av 

stora epidemier eller pandemier och deras 

inverkan på sociala förhållanden, vetenskap, 

kultur och politik. Några sommarkurser var 

tvungna att ställas in, bland annat ett par kurser 

med stora fältinslag.  

Antalet antagna till universitetet ökade med 

2,2 procent mot rikets 1,5 procent hösten 2021. 

Ökningen av antagning har bland annat 

möjliggjorts av den utbyggnad av högskolan som 

inleddes 2015. Umeå universitet hade hösten 

2021 2,2 reserver per antagen student (2020: 2,0 

och 2019: 1,5), vilket är ungefär som riket i 

övrigt. Att antalet reserver per antagen student 

ökat är ett tecken på att konkurrensen om 

platserna vid Umeå universitet har ökat. 

Antalet nybörjare vid Umeå universitet har fortsatt öka för fjärde året i rad (med nybörjare avses här 

studenter som aldrig tidigare varit registrerade vid Umeå universitet, studenten kan dock tidigare ha 

varit registrerad vid annan högskola). Totalt uppgick antalet nybörjare 2021 till 15 150 vilket är en 

ökning med 766 individer jämfört med föregående år. Av det totala antalet nybörjare var 67 procent 

kvinnor och 33 procent män. Ökningen av nybörjare är större bland kvinnorna. Majoriteten av de nya 

studenterna är personer i den lägsta åldersgruppen, det vill säga under 25 år. 

Diagram 5. Antal högskolenybörjare under perioden 2012─2021. 
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Utbildningsvolym och prestationsgrad 
Utbildningsvolymen (antal helårsstudenter) under 2021 ökade med 2,8 procent jämfört med föregående 

år. Antalet helårsstudenter var således det högsta någonsin sedan den tidigare toppnoteringen 2010. 

Könsfördelningen bland samtliga studenter är 62 procent kvinnor och 38 procent män. 

Prestationsgraden för 2021 är 85 procent (2020: 84 procent). För att ytterligare undersöka pandemins 

påverkan på undervisningen analyserades även studenternas registrerade resultat under perioden 

2020–2021. Analysen visade att registrerade resultat i form av betyg var något högre under pandemin. 

Det finns således inga tecken på att studenterna hade fått svårare att klara studierna på grund av 

omställningen av undervisningsformer och examination under pandemin, snarare tvärtom. Kvinnor har 

fortfarande en något högre prestationsgrad än män på såväl kurser inom utbildningsprogram som 

fristående kurser.  

Tabell 1: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden 2012–2021 (alla 
kurstyper). Prestationsgraden uttryckt i procent = HPR/HST. Uppgifterna i tabellen är inklusive uppdragsutbildning och bestäl ld 
utbildning. 

Helårsstudenter Helårsprestationer 

Totalt varav Totalt varav 

År 
Registrerade 

studenter 

utbildnings-

program 

fristående 

kurser 

utbildnings-
program 

fristående 

kurser 

Prestations-

grad 

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 % 

2020 35 452 18 218 13 393 4 825 15 346 12 285 3 061 84 % 

2021 36 992 18 729 13 787 4 942 15 959 12 692 3 266 85 % 

Kvinnor 

Män 

23 660 

13 332 

11 519

7 210 

8 341 

5 446 

3 179 

1 764 

9 946 

6 012 

7 801

4 891 

2 145

1 121 

86 % 

83 % 

Utfärdade examina 
Under 2021 utfärdades 4 464 examina på grund-

nivå eller avancerad nivå vid Umeå universitet, 

vilket är något fler än fjolåret (2020: 4 418 

examina). Av det totala antalet examina har 

66 procent utfärdats till kvinnor och 34 procent 

till män. Denna skillnad är väntad utifrån 

skillnaderna mellan könen avseende antal 

helårsstudenter och helårsprestationer. 

Verksamhetsåret i övrigt 
Universitetsstyrelsen beslutade i april att 

genomföra en strategisk satsning på 

315 miljoner kronor inom åtta utvalda områden 

åren 2021–2025 för att ytterligare stärka 

universitetets forskning och utbildning. 

Exempel på satsningar med särskilt stor 

betydelse för utbildningsverksamheten omfattar 

tillgänglighet, studenters språkförmåga och stöd 

i studenters akademiska skrivande samt 

utvecklande av examinationsformer och 

hybridverkstad för flexibelt lärande. Hybrida 

lärmiljöer står också i fokus för projektet 

Learning Lab, ett samarbete som inletts under 

året mellan Umeå universitet och Akademiska 

Hus. Insatserna var vid årets slut fortfarande i 

ett uppstartsskede. 

Umeå universitet fick inför 2021 extra medel för 

att förstärka studenthälsovården, med fokus på 

studieovana studenter och distansstudenter. För 

att få en tydligare bild av hur studenterna mår 

och på sikt ta fram digitala stödformer, har 

Umeå universitet deltagit i ett WHO-projekt om 

studenternas hälsa. Alla studenter som läste 

termin 1 på ett program på grundnivå fick under 

våren respektive hösten en enkät med frågor om 

hur de upplevde sin fysiska och psykiska hälsa. 

Där fanns också frågor om hur covid-19-

pandemin påverkat hälsan och studierna. 

Undersökningsgruppen utökas successivt så att 

förstaterminsstudenterna på program på 

grundnivå bjuds in att delta i studien under varje 

termin till och med 2024. 
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Ett tema i Umeå universitets verksamhetsplan 

för åren 2020–2022 är Utbildning med hög 

kvalitet. Vid samtliga fakulteter pågår ett 

levande och engagerat kvalitetsarbete inom 

detta tema. Nedan följer några exempel på 

insatser som fakulteterna och Lärarhögskolan 

har arbetat med under året. 

Humanistiska fakulteten har fortsatt arbetet 

med projektet Humanista som syftar till att 

belysa hur studenter som läser humanistiska 

utbildningar kan påverka och utveckla 

omgivande samhälle, vara redo för en framtida 

arbetsmarknad och ge studenterna större 

kunskap om de kompetenser de utvecklar under 

sin utbildning. Medicinska fakulteten har 

genomfört avbrottsanalyser vid alla utbildnings-

program på grundnivå. Förutom privata skäl 

angav många studenter studieorten som en 

anledning till avhoppet. Samhällsvetenskapliga 

fakulteten har genomfört workshoppar med 

studierektorer och programsamordnare, med 

fokus på hur hållbar utveckling, i enlighet med 

Högskolelagen och Agenda 2030, bättre kan 

integreras i fakultetens utbildningar. Teknisk-

naturvetenskapliga fakultetens årliga lärardag 

hade teman kopplade till de aktuella områdena 

distans- och hybridundervisning. Lärar-

högskolan har fortsatt arbetet med att säkra 

tillgången på VFU-platser och kvaliteten på 

placeringarna. 

Under året har ett antal nya utbildningsprogram 

utvecklats och inrättats, till exempel ett nytt 

masterprogram i landskapsarkeologi/miljöar-

keologi. Universitetet har också fått tillstånd från 

Universitetskanslersämbetet att utfärda hälso- 

och sjukvårdskuratorexamen. Höstterminen 

2021 startade den nya sexåriga läkarutbild-

ningen som nu leder till legitimation. 

Universitetet har under året även startat en 

arbetsintegrerad variant av grundlärarpro-

grammet med inriktning mot årskurserna 4–6. 

Under året utnämndes totalt 44 meriterade och 

excellenta lärare vilket innebär att det i slutet av 

2021 fanns totalt 302 utnämnda lärare i Umeå 

universitetets pedagogiska meriteringsmodell. 

Under våren 2021 har en nationell inventering 

av pedagogiska meriteringsvägar i Sverige 

genomförts av Umeå universitet. Resultatet 

visade att cirka hälften av alla högskolor och 

universitet har en pedagogisk meriteringsväg. 

Flest utnämnda lärare i landet finns vid Umeå 

universitet, tätt följt av Lunds universitet. 

I januari firades 10-årsjubileet av Umeå 

universitets läkarutbildning på fyra studieorter. 

Innan regionaliseringsprocessen startade utbil-

dades i genomsnitt 160 läkare per år i Umeå. Det 

totala utbildningsuppdraget har ökat över tid 

och idag examineras cirka 200 läkare per år i den 

Norra sjukvårdsregionen. Vid jubileet deltog 

tidigare läkarstudenter, tidigare rektor Göran 

Sandberg och andra personer som har varit 

betydelsefulla för processen "regionaliserad 

läkarutbildning" och för driften av nuvarande 

utbildning. 

Resultatindikatorer 
Följande indikatorer används enligt budgetpro-

positionen 2022 för att redovisa resultat inom 

området utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå:  

1. Prestationsgrad (se avsnitt ovan).

2. Resultat av Universitetskanslersämbetets

kvalitetsutvärderingar (se avsnitt Kvalitet i

verksamheten).

3. Universitetskanslersämbetets beslut om

tillstånd att utfärda examina (se avsnitt

Kvalitet i verksamheten).
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Ekonomisk översikt 

Tabell 2: Resultaträkning perioden 2019–2021 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning, 
tkr.

2019 2020 2021 

Intäkter 

Anslag 1 584 604 1 631 793 1 740 412 

Avgifter och andra ersättningar 164 036 167 430 170 893 

Bidrag 40 974 64 432 64 378 

Finansiella intäkter 886 317 105 

Summa intäkter 1 790 500 1 863 972 1 975 788 

Kostnader 

Personal 1 087 049 1 176 967 1 287 735 

Lokaler 232 815 230 893 226 355 

Övriga driftskostnader 345 065 324 450 328 005 

Finansiella kostnader 1 677 262 163 

Avskrivningar  70 643 71 387 69 659 

Summa kostnader 1 737 248 1 803 959 1 911 917 

Transfereringar 

Erhållna medel 21 323 24 067 18 865 

Lämnade bidrag −21 323 −24 067 −18 865

Summa 0 0 0 

Årets kapitalförändring 53 252 60 013 63 871 

Totala intäkter inom utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå ökar med 6,0 procent 

jämfört med 2020 då ökningen var 4,1 procent. 

Den högre intäktsökningen beror främst på 

ökade intäkter av anslag, vilka ökar med 

6,7 procent (2020: +3,0 procent). Intäktsök-

ningen hänför sig till indexuppräkning och 

fortsatt utbyggnad av tidigare satsningar.  

Den totala kostnadsökningen 2021 uppgår till 

6,0 procent (2020: +3,8 procent). Främst note-

ras ökade personalkostnader, vilka står för den 

största andelen av totala kostnader (67 procent), 

och därmed har stor inverkan på den totala 

kostnadsökningen. Personalkostnaderna ökar 

med 9,4 procent (2020: +8,3 procent), att 

jämföra med lönerevisionen som uppgick till 

2,29 procent. Ökningen beror även på fler 

anställda och ökade kostnader för avtalspremier 

för förmånsbestämd tjänstepension.  

Till skillnad mot 2020 ökar driftskostnaderna 

något 2021 (+1,1 procent, 2020: −6,0 procent) 

medan lokalkostnader minskar även 2021 

(−2,0 procent, 2020: −0,8 procent). Minsk-

ningen av lokalkostnader består bland annat av 

hyresnedsättning från Akademiska Hus gällande 

Humanisthuset samt avflyttning från Vårdvetar-

huset. Även avskrivningar minskar jämfört med 

2020 (2021: (−2,4 procent, 2020: +1,1 procent).  

Det ekonomiska resultatet inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå ökar med knappt 

4 miljoner kronor jämfört med 2020 (+6,4 

procent) och uppgår till 64 miljoner kronor 

2021. Intäkterna har ökat markant men det har 

inte varit möjligt att öka antalet lärare i samma 

utsträckning så att samtliga medel kunnat 

nyttjas år 2021. Fortsatt arbete har skett under 

2021 för att nå ett resultat i balans.  



UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 15 

Uppdragsutbildning 

Tabell 3: Resultaträkning perioden 2019–2021 för uppdragsutbildning, tkr.

2019 2020 2021 

Intäkter 

Avgifter 146 520 150 249 159 819 

Finansiella intäkter 9 3 0 

Summa intäkter 146 529 150 252 159 819 

Kostnader 

Personal 51 120 51 891 54 363 

Lokaler 20 363 33 352 29 848 

Övriga driftskostnader 72 292 70 244 74 471 

Finansiella kostnader 5 3 2 

Avskrivningar  3 380 3 951 4 698 

Summa kostnader 147 160 159 441 163 382 

Årets kapitalförändring −631 −9 189 −3 563

Intäkterna inom uppdragsutbildning ökar 2021 

med 6,4 procent jämfört med 2020 (+2,5 pro-

cent). Likt tidigare år är polisutbildningen 

universitetets största uppdragsutbildning och 

står 2021 för 67 procent av totala intäkter inom 

uppdragsutbildning (2020: 69 procent). Ande-

len har minskat i och med att intäkter från 

Socialstyrelsen har ökat med 3,7 miljoner kronor 

(+31 procent) där största delen går att hänföra 

till ett avtal om genomförande av kunskaps- och 

lämplighetsprov för läkare. Även intäkter från 

Statens skolverk har ökat 2021 jämfört med 

2020 (+4,7 mnkr eller +18 procent). 

Kostnaderna inom uppdragsutbildningen ökar 

med 2,5 procent (2020: 8,3 procent) med ök-

ningar inom kostnadsslagen drift, personal och 

avskrivningar. Samtidigt minskar lokalkostna-

der även inom uppdragsutbildning. Den högre 

lokalkostnaden 2020 beror delvis på att 

Polismyndigheten var sen med sin fakturering 

2019 och att kostnaden därför betalades 2020. 

Resultatet 2021 är ett planerat underskott i 

likhet med tidigare tre år och finansieras genom 

tidigare ackumulerat kapital. För ytterligare 

information om finansiering av uppdragsutbild-

ning hänvisas till avsnittet Uppdragsutbildning. 
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Utbildningsuppdraget 

Takbeloppet 
År 2021 registrerades totalt 17 473 helårsstu-

denter (HST) som avräknats mot universitetets 

takbelopp (2020: 16  668). Ökningen 2021 

(+805 HST, +4,8 procent) ligger främst inom 

utbildningsområdena samhällsvetenskap (+175 

HST), humaniora (+138 HST) och naturve-

tenskap (+125 HST). Under 2020 erhöll Umeå 

universitetet medel via Kammarkollegiet för 

utbildningssatsningar som inte gav lärosätena 

rätt till någon ersättning inom ordinarie tak-

belopp (325,7 HST), vilket betyder att ökningen 

2021 inte är lika betydande. 

Utöver studenter finansierade inom utbildnings-

anslaget 2021 finns totalt 1 256 helårsstudenter 

som finansierats genom särskilda statliga medel 

eller uppdragsmedel (2020: 1 224). 

De studerande och deras prestationer inom 

takbeloppet fördelar sig på utbildningsområden 

enligt tabell 4. Ersättningen understiger takbe-

loppet med 39,5 miljoner kronor 2021 (2020: 

−17,7 mnkr). Orsaken till underskridandet är att 

universitetet inte ökat antalet helårsstudenter 

2021 i enlighet med tilldelad budget. De senaste 

åren har universitetets takbelopp ökat på grund 

av utbyggnader av utbildning. Jämfört med 2019 

har takbeloppet ökat med 158 miljoner kronor 

(11 procent) 2021 och det har varit svårt för 

universitetet att helt fylla de nya utbildnings-

platserna. 

Universitetet hade en ackumulerad överproduk-

tion motsvarande 26,8 miljoner kronor vid 

ingången av 2021. I och med underskridandet 

används all ackumulerad överproduktion 2021 

och Umeå universitet får ett anslagssparande 

motsvarande 12  722 tusen kronor som i 

motsvarande omfattning bokförs som minskad 

intäkt inom anslaget för utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå. 

 

Tabell 4: Takbelopp 2021, tkr.  

Utbildningsområde  Antal  Antal   Ersättning  
   HST  HPR  (tkr)  
Humaniora  2 169  1 513  105 555  
Juridik  423  430  23 542  
Samhällsvetenskap  4 625  3 909  239 977  
Naturvetenskap  2 495  1 987  237 910  
Teknik  2 034  1 663  196 036  
Vård  2 192  2 023  239 183  
Odontologi  318  340  35 836  
Medicin  1 758  1 708  259 909  
Undervisning  422  383  33 508  
Verksamhetsförlagd 
utbildning  

196  163  20 462  

Övrigt  372  327  29 216  
Design  293  260  73 069  
Konst  74  74  24 275  
Musik  10  10  2 277  
Idrott  92  81  15 259  
Summa  17 473  14 872  1 536 016  
Ersättning för helårsprestationer från 
december 2020  3 726  

Summa utfall       1 539 742  
Takbelopp 2021      1 579 227  
Differens till takbelopp  
(Takbelopp ─ summa utfall)   ‒39 485  

Ingående överproduktion  
(2021-01-01)  −26 763  

Utgående överproduktion 

(2021-12-31)  −12 722  

 
Diagram 6: Intäkter av anslag för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt takbelopp perioden 2017–2021, 
miljoner kronor.  
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Studenthälsa 
Regleringsbrev 2021 II:33, avseende anslag 2:64 

Studenthälsan har under 2020 och 2021 utökat 

bemanningen med två psykologer i syfte att 

främja studenternas psykiska hälsa. Med den 

utökade bemanningen har väntetiderna 

minskats för att få ett första bokat besök och 

möjligheten att utföra riktade aktiviteter utifrån 

kärnverksamhetens behov har ökat. 

Antalet nybesök vid Studenthälsan har under 

2021 mer än dubblerats jämfört med 2020 från 

283 till 641. Antal genomförda individuella 

stödsamtal har ökat från 1 684 samtal år 2020 

till 2 350 samtal under år 2021. Detta kan delvis 

bero på utökad bemanning, men även på ökad 

kännedom om Studenthälsan och sekundära 

konsekvenser utifrån pandemin. Orsakerna till 

ökningen är i nuläget enbart antaganden, och det 

finns ingen statistik som styrker orsaken till ökat 

söktryck ännu. 

Under pandemin har det digitala stödet 

utvecklats. Studenthälsan erbjuder nu stöd via 

videosamtal, telefoni såväl som fysiskt på 

campus, vilket ökat möjligheterna för distans-

studenter att få hjälp. För att kunna erbjuda 

stödsamtal digitalt och i detta fall via video där 

känsliga personuppgifter framkommer, krävs 

höga säkerhetskrav som exempelvis Teams och 

Zoom inte klarar av. Därför har Studenthälsan 

under pandemin arbetat med att anskaffa och 

implementera ett digitalt system som klarar 

säkerhetskraven. Detta uppskattas av studenter-

na och medför även att Studenthälsan kan 

fortsätta erbjuda samtalsstöd även för distans-

studenter. Inga speciellt riktade satsningar mot 

studieovana studenter har gjorts, däremot finns 

riktade insatser till nya studenter som vanligtvis 

har stort behov av stöd i början av sin utbildning. 

Studenthälsan fortsätter att utveckla webb-

sidorna där självhjälpsverktyg finns tillgängliga 

för studenterna med syfte att skapa en hållbar 

fysisk och psykisk hälsa. För att stärka student-

hälsovårdens arbete kommande år planeras 

fortsatt samverkan internt och externt för att 

skapa de bästa förutsättningarna för studenter-

nas hälsa under utbildningstiden. 

Under 2022 kommer en workshop för lärare att 

genomföras tillsammans med Enheten för 

universitetspedagogik och lärandestöd. Fokus 

för denna workshop är bemötande av studenter 

med psykisk ohälsa, affektreglering och 

gränssättning. Vidare planeras att erbjuda både 

anställda och studenter möjlighet att gå 

utbildningen Mental Health First Aid, det vill 

säga första hjälpen till psykisk hälsa. 

Studenthälsan kommer att fortsätta delta i 

projektet World Mental Health International 

College Student “WHO WMH-ICS-projektet”. 

Projektet syftar till att fånga upp studenternas 

mående under utbildningstiden samt att få ett 

underlag för att skapa rätt insatser utifrån 

studenternas behov. 

Utbildningsutbud 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Utbildningsutbudet utformas utifrån flera 

faktorer: kunskapsutvecklingen och universite-

tets forskning, studenternas efterfrågan samt 

arbetslivets och samhällets behov. Bedömningar 

och analyser av detta görs främst av berörda 

fakulteter, programråd och institutioner. Univ-

ersitetet har styrdokument och processer som 

säkerställer att förändringar av utbildningsutbu-

det bereds med hänsyn till bland annat 

utbildningens strategiska betydelse, lärarkom-

petensen, vetenskaplig eller konstnärlig grund, 

internationella perspektiv, hållbar utveckling, 

samt samverkan och relation till samhällets och 

arbetsmarknadens behov. Strategiska rådet för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå har 

ett särskilt ansvar i dessa processer, bland annat 

vid inrättande eller avveckling av utbildnings-

program eller huvudområden. 

Det omgivande samhällets behov präglar utbild-

ningsplaneringen bland annat inför inrättandet 

av nya utbildningsprogram och vid uppföljning 

inom ramen för kvalitetssystemet. Externa 

ledamöter finns med i programråd och andra 

organ, och program eller kurser kan utvecklas 

utifrån uttalade behov från en viss bransch eller 

offentlig sektor. Erbjudande av utbildningar på 

andra orter eller nätburet är också viktigt för att 

tillgodose kompetensbehov. 
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Fördelningen mellan program och 
kurser på olika nivåer 
Fördelningen mellan fristående kurs och 

program har på universitetsgemensam nivå varit 

stabil de senaste fem åren (se tabell 5). Nästan 

tre fjärdedelar av helårsstudenterna återfinns 

inom program, dock med stor variation inom 

universitetet: vid Medicinsk fakultet fanns 

95 procent av helårsstudenterna inom program 

2021, medan nästan sex av tio helårsstudenter 

vid Humanistisk fakultet läser fristående kurser. 

Fakulteternas olika utgångslägen präglar också 

deras strategier; till exempel har Medicinsk 

fakultet under ett antal år arbetat för att öka 

antalet fristående kurser, medan Humanistiska 

fakultetens fastställda kriterier för utbildnings-

utbudet ger högsta prioritet till programkurser 

och fristående kurser som är obligatoriska för en 

kandidatexamen. 

Tabell 5: Andel helårsstudenter (HST) studerande på kurser 

inom utbildningsprogram respektive fristående kurs perioden 
2017–2021. 

Andel HST 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor      

Program (%) 72 73 73 72 72 

Fristående kurs (%) 28 27 27 28 28 

Män      

Program (%) 74 75 75 75 76 

Fristående kurs (%) 26 25 25 25 24 

Totalt      

Program (%) 73 74 74 74 74 

Fristående kurs (%) 27 26 26 26 26 

Utbildningar som inrättats under 2021 speglar 

en ambition att både erbjuda studenter en 

ingång på grundnivå inom viktiga ämnen – till 

exempel inrättande av ett kandidatprogram i 

matematik – och ge utbildning på avancerad 

nivå för fördjupad kompetensutveckling och 

anknytning till universitetets forskning. Under 

året startade ett magisterprogram i pedagogik 

och ett masterprogram i landskapsarkeologi/ 

miljöarkeologi, och huvudområdet polisiärt 

arbete inrättades på avancerad nivå. Umeå 

universitet var först med att inrätta polisiärt 

arbete som ämne för kandidatexamen, och 

fortsätter nu att leda utvecklingen av polisutbild-

ningens akademisering genom att som första 

lärosäte i landet också ge möjlighet att nå 

magisterexamen i polisiärt arbete. 

Fördelningen mellan campus och 
distans/nätbaserad undervisning 
Fördelningen mellan campus och distans/ 

nätbaserad utbildning framgår av tabell 6. Även 

här varierar andelen mellan fakulteter, från 

nästan nio av tio helårsstudenter på campus vid 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (88 procent) 

till under hälften vid Humanistisk fakultet 

(46 procent). Som framgår av tabellen studerar 

kvinnor på distans/nätbaserat i högre grad än 

män, vilket är ett nationellt mönster. 

Tabell 6: Andel helårsstudenter (HST) studerande på 

campus respektive distans perioden 2017–2021. 

Andel HST 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor      

Campus (%) 72 71 69 68 68 

Distans (%) 28 29 31 32 32 

Män      

Campus (%) 81 81 80 79 78 

Distans (%) 19 19 20 21 22 

Totalt      

Campus (%) 76 75 73 72 72 

Distans (%) 24 25 27 28 28 

 

Andelen distans- och nätburen utbildning var i 

princip oförändrad mellan 2020 och 2021. I ett 

längre perspektiv har andelen ökat, inklusive 

distans- eller nätbaserade utbildningsprogram 

som blivit vanligare över tid. Nät- och distans-

baserade utbildningar kan bidra till breddad 

rekrytering och är ett sätt att möta behov från det 

omgivande samhället gällande såväl lokal och 

regional kompetensförsörjning (se till exempel 

under avsnittet Lärar- och förskollärarutbild-

ning) som nationella behov (till exempel riks-

rekryterande nätburna program som Vårdadmi-

nistrativa programmet, Socionomprogrammet 

och Receptarie- och Apotekarprogrammen). 
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Dimensionering av lärar- och 
förskollärarutbildning 
Umeå universitet erbjuder samtliga lärarexa-

mina och utbildar lärare till förskolan, grund- 

och gymnasieskolan inklusive yrkeslärare samt 

studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger 

och speciallärare. Utöver detta vidareutbildas 

och fortbildas lärare inom ramen för vidareut-

bildning av obehöriga lärare (VAL), utländska 

lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) 

och Lärarlyftet.  

För att möta behovet av lärare i regionen, 

efterfrågan från studenterna samt för att nå nya 

studerandegrupper erbjuds flera av utbild-

ningarna i någon flexibel variant eller på distans. 

Bland annat erbjuds kompletterande pedagogisk 

utbildning (KPU) för årskurs 7–9 och gymnasiet 

med 50- och 100 procents studietakt på distans. 

Yrkeslärarutbildningen ges också på distans, 

med 50 procents studietakt, och under året har 

diskussioner förts, bland annat med Skellefteå 

kommun, om hur den kan utökas med en möjlig 

förläggning av en ny distansutbildning till 

Campus Skellefteå med start våren 2023. För att 

möta det stora regionala behovet av utbildade 

förskollärare pågår även planering av en förskol-

lärarutbildning via distans med campusträffar 

med start våren 2023.  

Inom regeringsuppdraget Arbetsintegrerad 

lärarutbildning har universitetet under hösten 

2021 startat en arbetsintegrerad lärarutbildning 

för grundlärarprogrammet med inriktning mot 

årskurs 4–6. Utbildningen genomförs i samver-

kan med skolhuvudmän, dock med antagning 

och anställning som fristående parallella pro-

cesser. Tolv kommunala skolhuvudmän skapade 

lärarutbildningsanställningar för 28 studenter. 

Antagning till dessa platser har skett enligt 

högskolans regelverk, därefter har medverkande 

skolhuvudmän intervjuat antagna studenter och 

beslutat om eventuell anställning. Eftersom det 

är två parallella processer som styrs av olika 

regelverk så innebär en antagning inte 

garanterat en anställning. Av de 28 studenter 

som antogs på programmet erbjöds 22 en 

anställning. I dagsläget är 21 studenter kvar på 

programmet. Utbildningen genomförs med 

75 procents studietakt parallellt med 

50 procents arbete vid skola. Undervisning sker 

via distans med träffar på campus eller på en 

lärnod i Skellefteå, Umeå eller Lycksele som 

studenten är kopplad till. Under året har även 

arbete pågått för att utveckla en arbetsintegrerad 

lärarutbildning för grundlärarprogrammet med 

inriktning fritidshem med start hösten 2022.  

Inom regeringsuppdraget Fler vägar in i 

läraryrket arbetas bland annat med att utveckla 

fristående kurser vars syfte är att locka nya 

studerandegrupper till lärarutbildningarna 

genom att erbjuda programstödjande ämnes-

kurser och utbildningsvetenskapliga kurser av 

introducerande karaktär. Kurserna kan också 

fungera kompetenshöjande och behörighets-

främjande till kompletterande lärarutbildningar 

såsom KPU, VAL och ULV. Under vårterminen 

2021 erbjöds fyra ämneskompletterande kurser 

inom språk. Under höstterminen 2021 erbjöds 

tre kurser inom språk och två kurser inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan.  

För att möta lärares fortbildningsbehov har en 

samverkanslektor haft ett tidsbegränsat uppdrag 

att kartlägga kursutbudet och studentunderlaget 

på avancerad nivå, i syfte att utveckla och 

samordna befintligt utbud.  

Informationsspridningen till potentiella och 

befintliga studenter har under året främst skett 

via sociala medier, digitala sammankomster 

samt genom studievägledning på universitetet. I 

egenskap av nationella samordnare för 

regeringsuppdraget Fler vägar in bidrar Umeå 

universitet med kvalificerad studievägledning 

och nationella marknadsföringsinsatser för att 

fler ska hitta ändamålsenliga kurser och 

utbildningar som på sikt kan leda till en 

förskollärar- eller lärarexamen. Under 2021 har 

Umeå universitet tillsammans med andra 

lärosäten genomfört flera kampanjer i sociala 

medier samt erbjudit studievägledning till över 

2 500 personer som vill hitta en väg in i 

läraryrket. 
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Utbildningar som leder till särskilda examina 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

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

antalet helårsstudenter samt antalet utfärdade examina de tre senaste åren på utbildningar som leder 

till examen enligt tabell 7. 

Tabell 7: Antal programnybörjare, helårsstudenter och utfärdade examina perioden 2019–2021 för utbildningar som leder till 

särskilda examina. 

 Antal programnybörjare Antal helårsstudenter Antal examina 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Förskollärarexamen 78 73 86 261 222 217 79 81 69 

kvinnor/män (%) 86/14 95/5 88/12 91/9 94/6 94/6 89/11 90/10 93/7 

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

55 59 42 167 163 163 47 43 26 

kvinnor/män (%) 80/20 90/10 93/7 91/9 88/12 89/11 94/6 88/12 96/4 

Grundlärarexamen med inriktning mot 

arbete i grundskolans åk 4−6 

36 54 66 108 107 127 25 22 28 

kvinnor/män (%) 67/3 67/33 67/33 69/31 70/30 70/30 76/24 73/27 82/18 

Grundlärarexamen med inriktning mot 
arbete i fritidshem 

21 28 24 61 63 56 21 17 21 

kvinnor/män (%) 57/43 68/32 71/29 44/56 48/52 57/43 43/57 47/53 24/76 

Ämneslärarexamen (exkl. KPU) 153 205 156 515 545 560 123 125 122 

kvinnor/män (%) 44/56 42/58 48/52 52/48 51/49 48/52 50/50 62/38 66/34 

Ämneslärarexamen som avläggs efter 

kompl. pedagogisk utbildning (KPU) 

80 97 96 102 109 104 53 51 42 

kvinnor/män (%) 74/26 62/38 75/25 68/32 67/33 70/30 68/32 69/31 79/21 

Speciallärarexamen 47 39 47 86 58 62 72 53 34 

kvinnor/män (%) 98/2 95/5 96/4 94/6 97/3 97/3 97/3 94/6 97/3 

Specialpedagogexamen 37 40 48 55 49 58 31 38 29 

kvinnor/män (%) 95/5 93/7 92/8 94/6 96/4 93/7 97/3 92/8 100/0 

Civilingenjörsexamen 375 425 429 1 205 1 242 1 252 178 189 193 

kvinnor/män (%) 30/70 35/65 30/70 32/68 33/67 34/66 37/63 31/69 33/67 

Högskoleingenjörsexamen 126 163 149 282 289 304 88 84 75 

kvinnor/män (%) 15/85 17/83 17/83 16/84 16/84 16/84 17/83 19/81 20/80 

Arkitektexamen 61 73 80 246 257 252 15 31 29 

kvinnor/män (%) 62/38 66/34 70/30 61/39 63/37 64/36 67/33 65/35 66/34 

Barnmorskeexamen 24 24 45 34 31 39 24 20 20 

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

Läkarexamen 274 266 269 1 154 1 183 1 183 187 191 191 

kvinnor/män (%) 64/36 54/46 59/41 56/44 57/43 58/42 51/49 56/44 54/46 

Sjuksköterskeexamen 322 307 317 741 737 772 204 216 219 

kvinnor/män (%) 85/15 82/18 82/18 85/15 85/15 85/15 84/16 84/16 85/15 

Specialistsjuksköterskeexamen 171 185 206 160 167 185 176 159 162 

kvinnor/män (%) 86/14 81/19 82/18 89/11 83/17 81/19 87/13 87/13 82/18 

Tandläkarexamen 96 89 90 334 341 349 55 53 65 

kvinnor/män (%) 62/38 70/30 62/38 68/32 69/31 67/33 73/27 74/26 75/25 
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Mål för antal examina för vissa utbildningar 
Regleringsbrev 2021 II: Umeå universitet 

Tabell 8: Antal utfärdade examina för lärar- och förskollärarutbildningar samt specifika hälso- och sjukvårdsutbildningar för 

perioden 2019–2021. Tabellen visar även mål för antal utfärdade examina under 2021–2024. 

 2019 2020 2021 
Mål för antal utfärdade 

examina under 2021─2024 

Lärar- och förskollärarutbildningar 

kvinnor/män (%) 

451 

75/25 

430 

77/23 

371 

79/21 
1 925 

Hälso- och sjukvårdsutbildningar 

kvinnor/män (%) 

418 

89/11 

405 

85/15 

412 

84/16 
1 720 

Lärar- och förskollärarutbildningar 
Antal utfärdade examina inom lärar- och 

förskollärarutbildningar uppgår till 371 år 2021. 

Det motsvarar 19 procent av målet för fyraårs-

perioden 2021–2024. Detta motsvarar inte 

lärosätets planerade mål för fyraårsperioden. 

Prognosen är därför att målet för perioden 

kommer vara svårt att uppfylla. Avvikelsen har 

olika förklaringar, till exempel att inte tillräckligt 

många antagna studenter påbörjar utbild-

ningarna, trots att vissa utbildningar har ett 

relativt gott söktryck.  

Förskollärarexamen 
Antalet examina inom förskollärarutbildning 

har sjunkit från 81 till 69 jämfört med 

föregående år. Åtgärder i form av utökade 

marknadsföringsinsatser riktade mot presum-

tiva studenter har genomförts och kommer att 

fortsätta. Förhoppningen är både att locka fler 

att söka och att de som antas även påbörjar 

utbildningen. Vidare planerar universitetet att 

utveckla en distansutbildning av förskollärar-

programmet med antagning vårterminen 2023. 

Detta välkomnas av flera kommuner i regionen 

och har efterfrågats under längre tid. Dessa 

åtgärder kommer förhoppningsvis att leda till att 

fler studenter genomför utbildningen och att 

antal examina på sikt ökar. 

Grundlärarexamen 
Antalet examina inom grundlärarutbildningens 

tre inriktningar har sjunkit från 82 till 75 jämfört 

med föregående år. Som en åtgärd för att nå 

målet om antal examina inrättades en 

arbetsintegrerad lärarutbildning med inriktning 

mot grundskolans årskurs 4–6 med start 

höstterminen 2021. Planeringstalet var 30 

utbildningsplatser, 24 studenter antogs och i dag 

kvarstår 21 studenter i utbildningen. Lärar-

högskolan planerar att starta ytterligare en 

arbetsintegrerad lärarutbildning under hösten 

2022, då med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Planeringstalet för den inriktningen är 30 

studieplatser. En komplex antagningsprocess för 

de arbetsintegrerade lärarutbildningarna gör det 

emellertid svårt att fylla samtliga utbildnings-

platser. Trots detta förväntas nämnda utbild-

ningar bidra till att öka antalet utfärdade 

examina motsvarande två studentkullar inom 

grundlärarprogrammet inom några år. Utöver 

inrättandet av arbetsintegrerad lärarutbildning 

arbetar universitetet aktivt med marknads-

föringsinsatser mot delvis nya målgrupper av 

potentiella studenter då läraryrket inte tycks 

locka de unga studenterna på samma sätt som 

tidigare. 

Speciallärar- och specialpedagogexamen 
Antalet examina inom speciallärar- och special-

pedagogutbildningarna har sjunkit från 91 till 63 

jämfört med föregående år. Universitetet arbetar 

med att analysera vad detta beror på. Söktrycket 

till de två programmen är högt, främst inom 

Specialpedagogprogrammet. En utredning har 

genomförts av vad som krävs för att kunna utöka 

antalet utbildningsplatser. Utredningen kom 

fram till att det uteslutande handlar om 

bemanning. Den bristande tillgången på under-

visande personal gör att universitetet har behövt 

hålla nere planeringstalet för båda programmen 

i samtliga inriktningar. Av detta skäl kan läro-

sätet inte heller under 2022 erbjuda Lärarlyftet 

inom specialpedagogik, vilket är beklagligt. 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att leva upp 

till kraven på utbyggnad. Bland annat har en 

adjunkt anställts för undervisning i program-

men. Därutöver har ett antal doktorander vars 

fokusområden är specialpedagogik antagits till 

forskarutbildning. Dessa har vid det här laget 

kommit en bit in i sin utbildning. Förhoppnings-

vis kan bemanningssituationen inom program-

men förbättras till hösten 2023. Doktorandernas 
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bidrag till undervisningen är dock begränsad 

med tanke på deras forskarstudier. Det är inte 

heller säkert att dessa doktorander efter sin 

examen väljer att arbeta vid Umeå universitet. 

Åtgärden ska därmed ses som långsiktig och i 

vissa delar även osäker. Lärosätet har vidtagit 

offensiva åtgärder för att så många som möjligt 

ska registrera sig på programmen och kurserna. 

Denna åtgärd har sannolikt lett till att fler 

studenter registrerat sig i år jämfört med tidigare 

år. 

Ämneslärarexamen som avläggs efter 

kompletterande pedagogisk utbildning 

(KPU)  
Antalet examina har sjunkit från 51 till 42 

jämfört med föregående år. Antalet program-

nybörjare och helårsstudenter har dock ökat och 

förhoppningen är att antal examina ska öka de 

närmaste åren.  

Ämneslärarexamen 
Antalet examina har sjunkit från 125 till 122 

jämfört med föregående år. Ämneslärar-

programmet dras tyvärr med en hel del 

studieavbrott vars orsaker ska analyseras så att 

relevanta åtgärder kan vidtas.  

Hälso- och sjukvårdsutbildningar 
Antal utfärdade examina inom hälso- och 

sjukvårdsutbildningar uppgår till 412 år 2021. 

Det motsvarar 24 procent av målet för fyraårs-

perioden 2021–2024 och motsvarar lärosätets 

plan för att nå upp till målet för fyraårsperioden. 

Utbyggnad av utbildningar – 
olika satsningar 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Med anledning av coronapandemin och dess 

konsekvenser har riksdagen tidigare beslutat om 

olika satsningar för att möjliggöra för fler 

personer att studera vid universitet och 

högskolor. Satsningarna på exempelvis livslångt 

lärande, distansutbildning och bristyrkesutbild-

ningar har fortsatt även under 2021. Därutöver 

har nya satsningar tillkommit, såsom satsningen 

Utbyggnad av utbildning för hela landet samt 

Utbyggnad av utbildning på avancerad nivå och 

kurser som kan förbereda studenterna för den 

framtida arbetsmarknader genom till exempel 

praktikperioder. Ytterligare satsningar har 

gjorts för att utöka antalet platser inom sommar-

kurser. Umeå universitets tilldelning samt 

utfallet av de olika satsningarna framgår under 

respektive avsnitt nedan. 

Behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning 
Antalet helårsstudenter inom behörighetsgivan-

de och högskoleintroducerande utbildning har 

ökat med 67 jämfört med år 2019. Universitetet 

har tilldelats medel motsvarade ytterligare 86 

helårsstudenter för år 2021 (9 135 tkr) jämfört 

med år 2019. Utbildningsvolymen har därför 

ökat mindre än målet utifrån erhållna medel. 

Avvikelsen beror framförallt på att antalet 

studenter som började hösten 2021 var cirka 40 

färre än det planerade antalet (250) på grund av 

att fler antagna studenter än förväntat hoppade 

av nära kursstart. Inför hösten 2022 ökas 

planeringstalet till 260 och en större 

överantagning kommer att göras. 

Tabell 9: Antal helårsstudenter inom satsningen 
Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning 

under perioden 2019–2021. 

 2019 2020 2021 

Antal helårsstudenter 122 175 189 

kvinnor/män % 44/56 44/56 41/59 
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Utbyggnad av utbildning i hela landet 
Med denna satsning avser Umeå universitet 
antalet helårsstudenter inom all anslagsfinansie-
rad utbildning utöver övriga satsningar under 
avsnittet Utbyggnad av vissa utbildningar – 
olika satsningar. Med anslagsfinansierad ut-
bildning i detta avseende ingår också utbildning 
finansierad via bidrag från Kammarkollegiet år 
2020. Uppdelningen mellan kvinnor och män 
har beräknats schablonmässigt utifrån 

tillgängliga data. 

Antalet helårsstudenter har ökat med 379 

jämfört med år 2019. Universitetet har tilldelats 

medel år 2021 motsvarade ytterligare ungefär 

108 helårsstudenter för år 2021 (9 465 tkr). 

Utbildningsvolymen har därför ökat mer än 

målet utifrån erhållna medel. 

Tabell 10: Antal helårsstudenter inom satsningen Utbygg-
nad av utbildning i hela landet under perioden 2019–2021. 

 2019 2020 2021 

Antal helårsstudenter 6 100 6 344 6 479 

kvinnor/män % 75/25 75/25 77/23 

Utbyggnad av yrkeslärarutbildningen 
Antal helårsstudenter inom yrkeslärarutbildning 

har ökat med 15 jämfört med år 2019. Universi-

tetet har tilldelats medel år 2021 motsvarade 

ytterligare cirka 25 helårsstudenter för år 2021 

(1 968 tkr). Utbildningsvolymen har därför ökat 

mindre än målet utifrån erhållna medel.  

Avvikelsen beror framför allt på att inte 

tillräckligt många antagna studenter påbörjar 

utbildningen trots ett högt söktryck (116 

förstahandssökande till 60 platser). Ett skäl till 

att många antagna väljer att inte påbörja 

utbildningen är den starka teknikexpansionen i 

Norrland, vilken gör att presumtiva studenter 

föredrar attraktiva jobberbjudanden framför 

studier. 

Utökade marknadsföringsinsatser riktade mot 

presumtiva studenter har genomförts, med syfte 

att de som söker och sedan antas faktiskt ska 

påbörja programmet. Dessutom planeras för att 

möta efterfrågan på utbildade yrkeslärare med 

en uppstart våren 2023 av en yrkeslärarutbild-

ning vid Umeå universitet Campus Skellefteå. 

Planeringen har påbörjats och fortsätter under 

2022. 

Tabell 11: Antal helårsstudenter inom satsningen Utbygg-
nad av yrkeslärarutbildningen under perioden 2019–2021. 

 2019 2020 2021 

Antal helårsstudenter 55 75 70 

kvinnor/män % 42/58 43/57 48/52 

Utbyggnad av utbildning på avancerad 
nivå och kurser som kan förbereda 
studenterna för arbetsmarknaden 
Inom ramen för satsningen Utbyggnad av 

utbildning på avancerad nivå och kurser som 

kan förbereda studenterna för arbetsmark-

naden, ingår samtliga utbildningar på avancerad 

nivå vid universitetet. Antalet helårsstudenter 

har ökat med 192 jämfört med år 2019. 

Universitetet har tilldelats medel år 2021 

motsvarade ytterligare ungefär 224 helårsstu-

denter (19 617 tkr). Utbildningsvolymen har 

därför ökat mindre än målet utifrån erhållna 

medel. 

Tabell 12: Antal helårsstudenter inom satsningen Utbygg-
nad av utbildning på avancerad nivå och kurser som kan 
förbereda studenterna för arbetsmarknaden under perioden 
2019–2021. 

 2019 2020 2021 

Antal helårsstudenter 3 790 3 848 3 981 

kvinnor/män % 62/38 62/38 62/38 

Bristyrkesutbildningar eller 
utbildningar med högt söktryck 
Inom denna satsning ska medel i första hand 

användas för att öka antalet studenter inom 

programutbildningar riktade mot områden där 

det råder stor brist på arbetsmarknaden. I andra 

hand ska medel användas för att öka antalet 

studenter inom utbildningar som möjliggör 

omställning samt inom utbildningar där 

söktrycket är högt. Umeå universitet definierar 

bristyrkesutbildningar eller utbildningar med 

högt söktryck i enlighet med tabell 14.  

Antalet helårsstudenter har ökat med 410 jäm-

fört med år 2019. Universitetet har tilldelats 

medel år 2021 motsvarade ytterligare ungefär 

256 helårsstudenter (22 479 tkr). Utbildnings-

volymen har därför ökat mer än målet utifrån 

erhållna medel. 

Tabell 13: Antal helårsstudenter inom satsningen Bristyr-

kesutbildningar under perioden 2019–2021. 

 2019 2020 2021 

Antal helårsstudenter 4 310 4 539 4 720 

kvinnor/män % 53/47 54/46 54/46 
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Tabell 14: Utbyggda utbildningsprogram inom satsningen Bristyrkesutbildningar. 

Bristyrkesutbildningar  

Apotekarprogrammet Logopedprogrammet 

Biblioteks- och informationsvetenskap – kandidatprogram Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 

Civilekonomprogrammet 
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot 
geografiska informationssystem (GIS) 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik 

Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
Management 

Masterprogram i omvårdnad 

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering 

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Masterprogrammet i finansiering 

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Masterprogrammet i IT Management 

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design Masterprogrammet i kognitionsvetenskap 

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap Masterprogrammet i ledarskap och organisation 

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Masterprogrammet i marknadsföring 

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Personalvetarprogrammet 

Dietistprogrammet Politices kandidatprogrammet 

Grundlärarprogrammet – fritidshem Programmet i statistik och data science 

Grundlärarprogrammet – förskoleklass och åk 1–3 Psykologprogrammet 

Grundlärarprogrammet – grundskolans åk 4–6 Receptarieprogrammet 

Humanistiskt samhällsprogram Samhällsplanerarprogrammet 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Samhällsvetarprogrammet 

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ 
medicinsk teknik 

Sociologiprogrammet 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Socionomprogrammet 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska 

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
psykiatrisk vård 

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Statistikerprogrammet 

Kandidatprogrammet i Life Science Turismprogrammet 

Kostvetarprogrammet Vårdadministrativa programmet 

 

Utbyggnad av ingenjörsutbildningar och samhällsbyggnadsutbildningar 
 
Tabell 15: Antal helårsstudenter perioden 2017–2021 för de utbildningsprogram som omfattas av utbyggnaden av vissa 
utbildningar som inleddes 2018. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Civilingenjörsutbildning 1 174 1 182 1 205 1 242 1 252 

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

Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge 138 135 123 120 141 

kvinnor/män (%) 21/79 24/76 26/74 28/72 28/72 

Varav ingår i utbyggnad ingenjörer 1 036 1 047 1 082 1 122 1 111 

kvinnor/män (%) 31/69 34/66 36/64 33/67 35/65 

Högskoleingenjörsutbildning 320 284 282 289 304 

kvinnor/män (%) 16/84 16/84 16/84 16/84 16/84 

Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge 177 157 149 148 153 

kvinnor/män (%) 21/79 23/77 26/74 23/77 24/76 

Varav ingår i utbyggnad ingenjörer 143 127 133 141 151 

kvinnor/män (%) 9/91 8/92 8/92 8/92 8/92 

Arkitektutbildning 217 227 246 257 252 

kvinnor/män (%) 61/39 61/39 61/39 63/37 64/36 

Civilingenjörsutbildning 

Den totala volymen av helårsstudenter inom 

civilingenjörsutbildning har ökat med 78 sedan 

år 2017. Inom satsningen samhällsbyggnadsut-

bildningar erbjuder universitetet Civilingenjörs-

programmet i energiteknik vars studentvolym 

ökat med 3 helårsstudenter. Enligt uppdraget 

ska antalet helårsstudenter öka med 20 till år 

2021 jämfört med 2017 års nivå. Umeå 

universitet har därmed inte uppfyllt målen för 
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denna utbyggnad. Avvikelsen beror framför allt 

på svagt söktryck och att antalet nybörjarstuden-

ter inte ökat i den omfattning som krävs för att 

uppnå målet. Hösten 2020 ökade visserligen 

antalet registrerade nybörjare jämfört med 

hösten 2019, (från 36 till 46), men minskade 

hösten 2021 (till 42). 

Satsningen på civilingenjörsutbildningar om-

fattar alla civilingenjörsingenjörsprogram 

förutom energiteknik. Här har studentvolymen 

ökat med 75 helårsstudenter. Enligt uppdraget 

ska antalet helårsstudenter öka med 45 till år 

2021 jämfört med 2017 års nivå. Umeå 

universitet har därmed uppfyllt målen för denna 

utbyggnad.  

Högskoleingenjörsutbildning 

Den totala volymen av helårsstudenter inom 

högskoleingenjörsutbildning har minskat med 

16 sedan år 2017. 

Inom ramen för satsningen samhällsbyggnads-

utbildningar erbjuder universitetet Högskole-

ingenjörsprogrammet i byggteknik och 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. 

Studentvolymen för dessa program har minskat 

med 24 helårsstudenter. Enligt uppdraget ska 

antalet helårsstudenter öka med 12,5 till år 2021 

jämfört med 2017 års nivå. Umeå universitet har 

därmed inte uppfyllt målen för denna utbygg-

nad. Detta beror framförallt på vikande söktryck 

och färre nybörjarstudenter på Högskoleingen-

jörsprogrammet i energiteknik den senaste 

femårsperioden. Även färre nybörjarstudenter 

på Högskoleingenjörs-programmet i byggteknik 

hösten 2021 jämfört med året innan har bidragit 

till minskningen. Högskoleingenjörsprogram-

met i byggteknik har visserligen ett bra söktryck, 

men inför höstterminen 2021 minskades antal 

platser (från 50 till 40) på grund av brist på 

undervisande personal. Lärosätet arbetar med 

att anställa fler lärare inom ämnesområdet för 

att kunna öka antalet platser kommande år.  

Satsningen på högskoleingenjörsutbildningar 

omfattar alla högskoleingenjörsprogram 

förutom inriktningarna mot energiteknik och 

byggteknik. Inom satsningen har student-

volymen ökat med 8 helårsstudenter. Enligt 

uppdraget ska antalet helårsstudenter öka med 

27,5 till år 2021 jämfört med 2017 års nivå. Umeå 

universitet har därmed inte uppfyllt målen för 

denna utbyggnad. Detta beror framförallt på 

vikande söktryck för flera av högskoleingen-

jörsutbildningarna under åren 2017─2019. Dock 

har söktrycket och antalet nybörjare ökat från 

och med hösten 2020 jämfört med tidigare år, 

vilket ger förutsättningar för att antalet 

helårsstudenter fortsätter att öka kommande år. 

Arkitektutbildning 

Den totala volymen helårsstudenter inom 

arkitektutbildning har ökat med 35 sedan år 

2017. Enligt uppdraget ska antalet helårsstuden-

ter öka med 10 till år 2021 jämfört med 2017 års 

nivå. Umeå universitet har därmed uppfyllt 

målen för denna utbyggnad. 

Sommarkurser 
Regeringsbeslut 2017 (U2017/04678/UH) 

Regleringsbrev 2021, II:6 Umeå universitet 

Umeå universitet har två uppdrag om sommar-

kurser: 

1. Uppdrag att anordna fler relevanta 

sommarkurser (U2017/04678). Redovisas 

årligen i årsredovisningen. 

2. Genom Vårändringsbudgeten 2021 tillförs 

4 333 tusen kronor takbeloppet för att 

anordna sommarkurser under 2021. Sats-

ningen ska redovisas i årsredovisningen för 

2021. 

Universitetets uppdrag att anordna fler 

relevanta sommarkurser enligt regeringsbeslut 

U2017/04678 (med senare ändringsbeslut 

U2019/04118/UH) omfattar ett mål om 90 fler 

helårsstudenter 2021 jämfört med 2017 års nivå. 

Tillsammans med tillskottet om 4 333 tusen 

kronor år 2021, vilket motsvarar ungefär 50 

helårsstudenter, har Umeå universitet ett 

uppdrag att anordna sommarkurser år 2021 

motsvarande en utbildningsvolym om 140 fler 

helårsstudenter jämfört med 2017. Det motsva-

rar en total volym på 286 helårsstudenter. 

Tabell 16: Antal helårsstudenter på sommarkurser perioden 
2017–2021. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Sommarkurser 146 153 174 226 226 

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

Antal helårsstudenter inom sommarkurser 

uppgår till 226 år 2021. Umeå universitet har 

därmed inte nått upp till målet enligt uppdraget 
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i regleringsbrevet. Det bristande måluppfyllel-

sen har flera orsaker. Några kurser ställdes in på 

grund av pandemin, till exempel sådana med 

stora fältinslag. Ansträngd bemanningssituation 

är en annan orsak. Några kurser hade också 

betydligt lägre söktryck än förväntat. Utökade 

marknadsföringsinsatser har i vissa fall 

genomförts mot presumtiva studenter, dock 

med begränsad framgång. 

Livslångt lärande 
Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64 

Umeå universitet tilldelas 14 345 tusen kronor 

för satsningen på Livslångt lärande 2021. Nedan 

beskrivs insatser som Umeå universitet har gjort 

för att stärka det livslånga lärandet. 

Ungefär hälften av Humanistiska fakultetens 

studenter läser nätburna distanskurser och 

många av dessa kurser går på halv- eller 

kvartsfart. Dessa lämpar sig särskilt väl för ett 

livslångt lärande. Satsningen har medfört att 

fakulteten har ökat antagningen på befintliga 

kurser samt startat nya kurser särskilt lämpade 

för studenter som redan är etablerade på 

arbetsmarknaden men som av olika anledningar 

vill fördjupa eller bredda sin kunskap. 

Lärarhögskolan har arbetat med livslångt 

lärande i form av Kunskapsveckan, fristående 

kursutbud och handledarutbildning för verk-

samma förskollärare och lärare. I det nationella 

uppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forsk-

ning) sker kontinuerlig samverkan och utveck-

ling mellan forskare och medverkande lärare. 

Vidare har en arbetsgrupp påbörjat utvecklingen 

av utbildningsutbud i relation till kommande 

nationella professionsprogram för rektorer, 

lärare och förskollärare. 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har genom-

fört fyra kurser för yrkesverksamma inom ramen 

för AI Competence Sweden. Temat för 

Samhällsvetenskapliga fakultetens årliga lärar-

dag var Att bilda och utbilda för livet – 

universitetets roll i det livslånga lärandet. 

Därutöver framhåller universitetet sommar-

kurser samt de utbildningar som ges på 

avancerad nivå som främjande för livslångt 

lärande. 

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

Sammansättningen av studentpopulationen vid 

Umeå universitet följer den vid andra större 

bredduniversitet. I förhållande till populationen 

i riket innebär detta att andelen studenter med 

utländsk bakgrund är för låg (med ca 11 procent-

enheter), andelen studenter med föräldrar med 

enbart gymnasieutbildning eller lägre är för låg 

(med ca 10 procentenheter), samt att andelen 

män är för låg (med ca 14 procentenheter). 

Behovet av breddning av studentunderlaget 

varierar dock mellan olika typer av utbildningar 

varför lämpliga åtgärder utgår från specifika 

utbildningars behov. Baserat på universitetets 

vision har fakulteterna och Lärarhögskolan 

frihet att på fakultetsnivå och/eller institutions-

/programnivå sätta mål och utforma aktiviteter 

för sina respektive målgrupper för arbetet med 

breddad rekrytering på det sätt som bäst 

motsvarar enskilda utbildningars behov och 

förutsättningar. 

Några exempel på fakultetsspecifika åtgärder för 

att bredda rekryteringen: 

• Humanistisk fakultet har ett utbildningsut-

bud med en stor andel digitala distans-

kurser. Den flexibla distributionsformen 

underlättar för fler studenter från 

studieovana miljöer samt äldre studenter att 

påbörja universitetsstudier. 

• Teknisk-naturvetenskaplig fakultet arbetar 

sedan många år målmedvetet med en rad 

olika medel för att bredda rekryteringen, 

främst av kvinnor. Några exempel för 2021 är 

tekniskt-naturvetenskapligt basår, nätbase-

rade utbildningar och sommar-ringningar till 

antagna studenter. Medel har tilldelats 

Institutionen för matematik och matematisk 

statistik för pedagogiska utvecklingsinsatser i 

syfte att öka genomströmningen på inledan-

de matematikkurser som ett stöd för 

studenter från studieovana miljöer.  

• Medicinska fakulteten arbetar med olika re-

gionala anpassningar av sina studieprogram 

för att bredda rekryteringen i olika kommu-

ner i regionen. För läkarprogrammet finns 

också en anpassning för kompletterande 

utbildning för läkare utbildade i tredje land.  
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• Lärarhögskolan deltar i rekryteringsinsatser 

såsom kampanjer, mässor och andra 

informationsaktiviteter. Vid dessa brukar 

studenter anlitas att medverka. Målet är att 

dessa studenter ska spegla en mångfald. 

Informations- och marknadsföringsmaterial 

(såväl i tryckt material såsom på webben) 

illustrerar studentpopulationens mångfald i 

både bild och text på ett inkluderande språk 

som är tillgängligt oavsett förkunskaper om 

högre utbildning och universitetsstudier. 

Lärarhögskolan arbetar via institutionerna 

med validering och behörighetsprövning av 

reell kompetens. Lärarhögskolan anlitar 

Umeå studentkår för att genomföra väl-

komstringningar, där nuvarande studenter 

ringer upp nyantagna, för att informera och 

hälsa välkommen, i syfte att minska antalet 

avhopp mellan antagning och registrering. 

Vid programstart läggs mycket tid på att 

nyantagna studenter får en introduktion till 

den akademiska kontexten och universitets-

studier samt till programmet, med informa-

tion om vad som skiljer universitetsstudier 

från gymnasiestudier. 

• Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder 

en stor del av sin utbildning i nätburen form 

vilket möjliggör viss flexibilitet för studenter-

na. Till exempel ges Socionomprogrammet 

och Vårdadministrativa programmet i helt 

nätbaserade versioner. 

Kvalitetsförstärkning 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen 

för utbildningsområdena humaniora, juridik, 

samhällsvetenskap, undervisning och verksam-

hetsförlagd utbildning, har sedan satsningen 

inleddes 2016, fördelats vidare från universitets-

gemensam nivå till fakulteter och Lärar-

högskolan samt därifrån vidare till berörda 

institutioner.  

De ökade ersättningsbeloppen har inneburit att 

den lärarledda tiden i större utsträckning har 

kunnat bibehållas trots ökade kostnader. Det har 

också underlättat den kontinuerliga kvalitets-

utvecklingen av utbildning, exempelvis i fråga 

om (digitaliserade) examinationsformer, semi-

narieövningar, handledning och samverkans-

projekt.  

Effekten av satsningen var tydligast det år 

satsningen infördes och året därefter. Några nya 

effekter efter det kan inte ses eftersom ingen 

ytterligare förstärkning görs.  

Studieavgifter för 
tredjelandsstudenter 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

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, och ökar 

igen 2021, se diagram 7. Trots fortsatta 

utmaningar och förändringar med anledning av 

covid-19 har antalet studenter fortsatt att öka i 

jämförelse med åren före pandemin. Detta kan 

dels bero på fortsatt utvecklade strategier för att 

nå ut med information till presumtiva studenter, 

dels på de insatser som gjorts för att uppmuntra 

studenter att ansöka till och påbörja studier vid 

universitetet. Umeå universitet antar inte 

tredjelandsstudenter genom separat antagning 

och således har inte heller en sådan antagning 

påverkat den studieavgiftsfinansierade verksam-

heten. Under 2021 har 109 tredjelandsstudenter 

varit på utbyte vid Umeå universitet. 

Diagram 7: Antal avgiftsskyldiga studenter vid Umeå 
universitet per kön perioden 2017─2021. 

 

För vårterminen och höstterminen 2021 har 

universitetet hittills återbetalat studieavgifter till 

98 studenter som antagits till utbildningar till 

dessa terminer. Detta är en ökning med 62 

återbetalningsärenden jämfört med år 2020. De 

huvudsakliga orsakerna till att studenter ansökt 

om återbetalning är nekade uppehållstillstånd 

eller att det förekommit förseningar i processen, 

vilket fått som följd att studenterna inte fått sina 

uppehållstillstånd för att kunna påbörja sina 

studier i tid. Den rådande pandemin har troligen 

haft en påverkande roll i detta. 
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Universitetet ingår sedan 2019 i ett pilotprojekt 

tillsammans med ett antal andra lärosäten och 

Migrationsverket, vilket är den myndighet som 

leder projektet. Projektet syftar till att utreda 

frågan om studenters studieavsikt samt att ge 

avgiftsskyldiga studenter som blivit antagna till 

kandidat- eller mastersprogram tvååriga, i 

stället för ettåriga, uppehållstillstånd. Pilotpro-

jektet sträcker sig till 2022 och innebär ökade 

skyldigheter för universitetet att följa upp och 

rapportera vidare information om de studenter 

som ingår i projektet. Samarbetet fungerar bra 

och är en tillgång för universitetet.  

De mest populära mastersprogrammen under 

2021 som avgiftsbetalande studenter påbörjade 

studier vid, var Masterprogrammet i folkhälso-

vetenskap (31 studenter), Masterprogrammet i 

redovisning (24 studenter), Masterprogrammet 

i folkhälsovetenskap med inriktning mot 

hälsoekonomi (23 studenter) samt Master-

programmet i affärsutveckling och internationa-

lisering (16 studenter). 

De avgiftsskyldiga studenterna bidrar på ett 

positivt sätt till universitetets internationella 

miljö samt till ökad kvalitet på utbildningarna. 

Totalt fick 119 studenter stipendier under 2021 

(inklusive stipendier från Svenska institutet), 

vilket motsvarar 39 procent av det totala antalet 

avgiftsstudenter (2020: 39 procent). Att det 

varken blivit någon ökning eller minskning i 

jämförelse med föregående år beror på att 

universitetet hade stipendiemedel kvar att 

använda från tidigare år, vilket vägde upp den 

minskade andelen stipendier från Svenska 

institutet och Universitets- och högskolerådet.  

Arbetsintegrerad 
lärarutbildning 
Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64 

Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4–6 

ges som arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL). 

Hösten 2021 antogs 28 studenter (20 kvinnor 

och 8 män). Antalet helårsstudenter var 8 (6 

kvinnor och 2 män). Antagning och anställning 

har genomförts som två fristående parallella 

processer. Nio personer som antogs hösten 2021 

erbjöds ingen anställning. Sju av dessa 

påbörjade aldrig utbildningen. Det var 261 

sökande (195 individer) till AIL hösten 2021 (i 

genomsnitt sju sökande per utbildningsplats). 

Spannet med sökande per ort var 4,5–40 

individer. Två medverkande kommuner (Norsjö 

och Nordmaling) har avbrutit samverkan då 

studenter saknas på orten. En progam-

samordnare har tillsatts för AIL-programmets 

kontinuerliga utveckling. 

Hösten 2022 startar Umeå universitet sin andra 

AIL med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Planeringstalet är 30. Programmet genomförs i 

samverkan med 13 skolhuvudmän. Arjeplog 

kommun och Vilhelmina kommun är nya 

skolhuvudmän som tecknat överenskommelse 

med Lärarhögskolan. Bjurholms kommun avstår 

från medverkan i inriktning fritidshem. AIL 

fritidshem organiseras på likande sätt som AIL 

4–6, men utan sommarkurser. 

Prognosen för 2022–2026 bygger på att ett 

anpassat regelverk för antagning till AIL finns år 

2023 samt att Lärarhögskolan fördelar 30 

platser för antagning till AIL höstterminerna 

2024 respektive 2025. Det beräknade avhoppet i 

prognosen är 4 procent per år. Prognosen för 

perioden 2022–2026 framgår av tabellen nedan. 

Antal sökande förväntas vara 200 för varje ny 

antagning. 

Tabell 17: Prognos antal helårsstudenter (HST) för 
antagning till AIL perioden 2022–2026.  

 2022 2023 2024 2025 2026 

HST 27 39 49 67 59 

Viktiga erfarenheter är att utbildningsformen 

har lockat nya studentgrupper. Som exempel 

kan nämnas individer etablerade på mindre 

orter långt från campus och karriärväxlare som 

redan har en högskoleexamen. Ett ömsesidigt 

åtagande och dialog mellan lärosätet och 

skolhuvudman är viktigt, samt ett anpassat 

regelverk för att optimera intentionerna i 

regleringsbrevet. 

Områden för utveckling är att säkra 

utbildningens kvalitet genom att kompensera 

bristen på utbildade VFU-handledare särskilt i 

små kommuner som sällan tar emot studenter, 

att utveckla utbildningsplaner som utgår från 

det unika med AIL om/när hållbara och 

anpassade antagningsregler för AIL finns, samt 

att utveckla ett samordnat utbud av AIL-

inriktningar mellan de tre nordliga lärosätena. 



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021  29 

Kompletterande utbildning för personer med utländsk 
utbildning 
Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64 

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning 

Utländska lärares- och förskollärares vidareutbildning (ULV) samordnas nationellt av Stockholms 
universitet. 

Tabell 18: Antal sökande, antagna och helårsstudenter (HST) per antagningstermin perioden 2017–2021. 

 VT 19 HT 19 VT 20 HT 20 VT 21 HT 21 

Sökande 18 27 26 50 0 65 
kvinnor/män (%) 78/22 59/41 73/27 64/36 0/0 83/17 

Antagna 14 19 17 19 23 21 
kvinnor/män (%) 86/14 58/42 59/41 68/32 65/35 81/19 

HST 6,9 7,3 9,2 15,4 13,0 16,6 
kvinnor/män (%) 71/29 79/21 69/31 72/28 70/30 77/23 

På grund av många behöriga sökande till 

höstterminen 2020 beslutade Lärarhögskolan 

att inte utlysa en reguljär antagningsomgång 

inför vårterminen 2021. Flera av dessa sökande 

erbjöds att starta vårterminen 2021 och 23 

antogs. Antalet sökande fortsätter att öka vid 

Umeå universitet och anledningarna är bland 

annat den tidigare förordningsändringen med 

anledning av lärarbristen i landet samt att flera 

tidigare snabbspårsdeltagare har blivit klara 

med studierna i svenska (SAS3). Trots ökat 

antal sökande är det inte möjligt att anta alla 

behöriga när antalet platser på lärosätet är 

begränsat från och med höstterminen 2021. 

Från och med höstterminen 2021 antas sökande 

till ULV i en egen antagningsomgång. Under 

året har tre personer slutfört utbildningen. Inga 

studieavbrott har rapporterats. 

Studievägledningen inom ULV har förstärkts 

eftersom många studenter är i behov av 

omfattande vägledning då lärarlegitimations-

reformen är komplex och vägledning för 

kompletterande studier mot svensk lärarexa-

men eller komplettering enligt Skolverkets 

kompletteringsanvisning kräver kvalificerad 

kompetens. Samtliga studenter har individuella 

studieplaner som bygger på deras tidigare 

utbildning och erfarenheter vilket också ställer 

krav på vägledning inför till exempel antagning, 

validering och studiegångar. 

Majoriteten av studenterna läser lärarförbere-

dande kurser där det svenska skolväsendet och 

lärarrollen i svensk skola står i fokus. Under 

2021 bedrevs hela utbildningen på distans utan 

fysiska träffar. Kursöversyn har gjorts under 

året som resulterade i nya kursplaner. I övrigt 

följs utbildningen upp med kursvärderingar 

efter varje kurs i enlighet med universitetets 

kvalitetssystem. 

ULV är en viktig satsning med tanke på den 

stora lärarbristen som finns i landet. En viktig 

slutsats är att de som börjar utbildningen nu, i 

större utsträckning har sämre kunskaper i 

svenska, jämfört med de som började för några 

år sedan. Detta föranledde diskussioner inom 

Lärarhögskolans ledning kring att se över 

möjligheter att kunna hjälpa dessa studenter, 

dels att förbättra språket och dels att fördjupa 

deras kunskaper om hur det är att läsa vid ett 

svenskt universitet. 

Kompletterande läkarutbildning 
Höstterminen 2021 antogs 24 studenter (17 

kvinnor och 7 män) av 90 förstahandssökande 

(49 kvinnor och 41 män). Antalet helårsstuden-

ter 2021 uppgick till 45 (22 kvinnor och 23 

män). Under 2021 slutförde 11 studenter den 

tvååriga utbildningen. Inget studieavbrott har 

registrerats under året. 

Umeå universitets tvååriga kompletterande 

utbildning för läkare är unik i Sverige då den 

dels innefattar 30 högskolepoäng språkstudier, 

dels genomförs på distans med teori och case-

diskussioner via videokonferensteknik. Under 

”inne-veckor” på universitetet genomförs prak-

tisk träning, metodövningar och examinationer. 

Klinisk praktik sker antingen på hemorten eller 

vid sjukhus och hälsocentraler i Norra sjuk-

vårdsregionen.  
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Spridningen av språkfärdighet i svenska har 

ökat år från år trots oförändrade behörig-

hetskrav. Detta skapar problematik då det finns 

studenter som inte förstår vad handledarna på 

den kliniska praktiken säger och handledare 

som inte förstår vad studenterna svarar. Därtill 

krävs att studenterna uppnår en fungerande 

muntlig kommunikation med patienter och 

andra yrkesgrupper, både för att kunna arbeta 

patientsäkert och för att kunna uppfylla 

examensmålen. I andra ändan av spektrumet 

finns det studenter som har kommit långt med 

sina kunskaper i svenska och där kan den stora 

spridningen upplevas som frustrerande då det 

drar ner tempot i undervisningen. Komplexite-

ten ökar genom att de medicinska kunskaperna 

varierar mycket inom gruppen. 

Utbildningen följs upp i enlighet med Umeå 

universitets kvalitetssystem vilket bland annat 

innebär att det genomförs kursvärderingar efter 

varje avslutad kurs. Uppföljningen har visat att 

studenterna är nöjda med hur kursernas 

innehåll motsvarar kursmålen i kursplanen och 

att det är en krävande utbildning. Uppföljning 

som gjorts under året har inte föranlett någon 

förändring av utbildningsplanen. 

Tabell 19: Antal sökande, antagna och helårsstudenter 
(HST) per antagningstermin perioden 2019–2021. 

 HT 19 HT 20 HT 21 

Sökande 79 59 90 

kvinnor/män (%) 54/46 51/49 54/46 

Antagna 24 25 24 

kvinnor/män (%) 50/50 40/60 71/29 

HST 30 43 45 

kvinnor/män (%) 40/60 44/56 49/51 

Kompletterande psykologutbildning 
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. 

För personer med utländsk psykologutbildning 

bedrivs den kompletterande utbildningen som 

ett kurspaket omfattande 90 högskolepoäng 

fördelat på sex delkurser. Baserat på varje 

komplettants kompletteringsbehov i relation 

till de nationella examensmålen, upprättas en 

individuell studieplan som löpande utvärderas 

och kan förändras om ytterligare komp-

letteringsbehov bedöms finnas. Baserat på den 

individuella studieplanen bedrivs undervis-

ningen uteslutande genom samläsning med 

Psykologprogrammets ordinarie kurser vid 

lärosätet. 

Komplettanderna upplever utbildningen som 

något mycket positivt. Vad som kan tillskrivas 

utbildningens innehåll och vad som kan 

tillskrivas själva möjligheten att kunna 

komplettera är dock oklart. Hittills har 

utbildningen haft hög genomströmning, vilket 

sannolikt till viss del kan tillskrivas 

utbildningen i sig, men också att studenterna är 

mycket studiemotiverade. Uppföljning av 

kompletteringsutbildningar sker i enlighet med 

lärosätets kvalitetssäkringssystem. 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. 

Under 2021 har tre studenter klarat utbild-

ningen med godkända resultat. Två studie-

avbrott har rapporterats. Dessa studenter har i 

stället fortsatt sin kompletterande utbildning 

vid Uppsala universitet. 

Tabell 20: Antal sökande, antagna och helårsstudenter 
(HST) per antagningstermin perioden 2019–2021. 

 VT 19 VT 20 VT 21 

Sökande 19 20 34 

kvinnor/män (%) 70/30 90/10 79/21 

Antagna 4 7 10 

kvinnor/män (%) 50/50 100/0 90/10 

HST 4 5 8,5 

kvinnor/män (%) 62/38 100/0 91/9 

 

Lärosätet har följande generella erfarenheter: 

• Validering och utarbetande av individuella 

studieplaner är tids- och resurskrävande. 

• Andelen ej behöriga sökanden är mycket 

stor. Sannolikt är det många som inte har 

klart för sig vad det är för utbildning de söker 

till. Det stora antalet sökande gör att mycket 

tid kring behörighetsprövning måste göras. 

Här kan tilläggas att antalet sökande ökar, 

men andelen behöriga minskar.  

• Komplettanterna är mycket studiemotive-

rade och genomströmningen är fortsatt hög. 
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• Utbildningen har till viss del attraherat 

svenskar som läst psykologutbildning 

utomlands, något som sannolikt inte var 

avsikten med förordningen. 

• Lärosätena har träffat en överenskommelse 

med Socialstyrelsen i syfte att säkerställa att 

komplettanderna efter genomförd komp-

letteringsutbildning utan administrativa 

problem kan fortsätta vägen mot legitima-

tion. 

• I allt större utsträckning förväntar sig 

sökanden/studenterna att utbildningen ska 

kunna genomföras på distans och inte kräva 

heltidsstudier, något som sannolikt kan 

kopplas till pandemin. Detta medför att 

många sökande som erbjuds plats tackar nej 

till platsen då de inser att utbildningen är en 

campusutbildning på heltid. 

Kompletterande socionomutbildning/ 
utbildning i socialt arbete 
Umeå universitet fick i december 2016, 

tillsammans med universiteten i Stockholm, 

Malmö och Göteborg, i uppdrag från Utbild-

ningsdepartementet att ge kompletteringsut-

bildning för personer med utländsk examen i 

socialt arbete, omfattning max 120 högskole-

poäng. 

I Umeå erbjuds fyra terminers studier 

tillsammans med studenter på socionom-

programmet. Utbildningen mynnar ut i en 

högskoleexamen i socialt arbete, med möjlighet 

att söka in till senare del av program. 

Inför den första antagningen planerades och 

marknadsfördes utbildningen under våren 

2018. Totalt sökte 14 personer, varav fyra 

bedömdes behöriga och antogs. Ingen valde att 

påbörja utbildningen. Vid antagningen 2019 

fanns fyra obehöriga sökande. Vid antagningen 

2020 fanns 2 sökande, varav bägge bedömdes 

som obehöriga. Inför hösten 2021 fanns 7 

sökande, varav 5 kvinnor och 2 män. Två av 

dessa, båda kvinnor, var behöriga och antogs, 

varav en registrerades och påbörjade utbild-

ningen. De andra lärosätena har liknande 

erfarenheter, det vill säga ett lågt söktryck och 

endast ett fåtal som påbörjar utbildningen. 

Flexibla vägar in i läraryrket 
Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64 

Umeå universitet har tillsammans med andra 

lärosäten under 2021 fortsatt arbetet med att ta 

fram insatser som ska resultera i mer ända-

målsenliga och effektiva utbildningsvägar till en 

lärar- eller förskollärarexamen. 

Under 2020 erbjöd lärosätena sammanlagt 24 

kurser inom ramen för uppdraget. Under 2021 

har lärosätena tillsammans kunnat erbjuda 73 

ämneskompletterande kurser om 2,5–30 

högskolepoäng respektive 15 kurser om 7,5–15 

högskolepoäng med innehåll från den 

utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK 

(benämns i uppdraget som poänggivande 

kompetensutveckling). Den stora ökningen av 

utbudet förklaras i huvudsak av att omfattande 

kursutvecklingsarbete har pågått under 2019–

2020 men att kurserna inte har varit redo att 

utlysas förrän under 2021. 

Ersättning för genomförande av kurserna har 

liksom tidigare erhållits via Kammarkollegiet 

genom särskilt avsatta medel i statsbudgeten. I 

regleringsbrevet för 2021 beslutade regeringen 

att ersättning skulle utgå till högst 130 

helårsstudenter för ämneskompletterande 

kurser och högst 130 helårsstudenter för poäng-

givande kompetensutveckling. Lärosätena har 

såväl under 2020 som under 2021 

återkommande signalerat ett behov av att 

omfördela och/eller höja dessa ersättningstak, 

för att bättre svara mot det tilltagande utbudet 

av inte minst ämneskompletterande kurser och 

förväntat fortsatt högt söktryck. 

I november 2021 fattade regeringen beslut om 

att omfördela högsta antal helårsstudenter från 

130/130 till 192/66. På grund av överproduk-

tion har dock flera lärosäten, inklusive Umeå 

universitet, helt eller delvis behövt finansiera 

viss undervisning genom ordinarie anslag. 

Sammanlagt handlar det om omkring 100 

helårsstudenter vars undervisningskostnader, 

deltagande och eventuella godkända resultat 

inte redovisas inom ramen för Flexibla vägar in 

i läraryrket. 
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Tabell 21: Kostnader för planering, antagning och 
validering samt undervisning (kursersättning) och VFU 
under 2021. 

Kostnader (tkr) 2021 

Umeå universitet  

Planering, antagning och validering 1 870 

Undervisning (kursersättning) 817 

Medverkande lärosäten  

Planering, antagning och validering 11 947 

Undervisning (kursersättning) 
VFU 

14 070 
10 

Totalt 28 714 

 

Mycket tyder på att majoriteten av studenterna 

redan är verksamma – men oftast obehöriga – i 

skolan eller förskolan, snarare än potentiella 

karriärväxlare som för närvarande befinner sig 

i en annan bransch. Detta kan förklaras av att 

en stor del av marknadsföringen av uppdraget 

har skett mot den förstnämnda gruppen, bland 

annat för att den har varit lättare att avgränsa 

och komma i kontakt med till exempel genom 

befintliga samverkansstrukturer, sociala me-

dier och skolenhetsregister. 

De viktigaste erfarenheterna av satsningen är 

att det finns goda planeringsförutsättningar och 

att utvecklingsarbete tar tid. Många aktiviteter 

innebär processer som tar flera år att gå 

igenom, innan man kan börja utvärdera effek-

terna. Förutsägbarhet och god planering utgör 

förutsättningar för att engagemanget kring 

uppdraget ska kunna vidmakthållas över tid. 

Tabell 22: Antal helårsstudenter som har deltagit i 
Ämneskompletterande kurser respektive Poänggivande 
kompetensutveckling (UVK) under 2021. 

Helårsstudenter Ämnesk. UVK Totalt 

Umeå universitet 9,1 1,4 10,5 

kvinnor/män (%) 81/19 75/25 81/19 

Medverkande 
lärosäten 

170 62 232 

kvinnor/män (%) 84/16 75/25 81/19 

 

Tabell 23: Antal studenter som har genomgått 
Ämneskompletterande kurser respektive Poänggivande 
kompetensutveckling (UVK) under 2021 med godkänt 
resultat. 

Godkänt resultat1 Ämnesk. UVK Totalt 

Umeå universitet 34 2 36 

kvinnor/män (%) 85/15 50/50 83/17 

Medverkande 
lärosäten 

352 223 575 

kvinnor/män (%) 87/13 82/18 85/15 

1 Godkända resultat kan delvis härröra från kurser som har 

påbörjats före 2021. Flertalet kurser som har påbörjats 
under 2021 rapporterar in resultat efter det att siffrorna till 

årsredovisningen har inhämtats. 

Flera lärosäten har under det gångna året 

utvecklat såväl kurser som valideringsmodeller 

för att fler ska kunna bli behöriga att läsa 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Några lärosäten har samarbetat om sina 

behörighetsbedömningar vilket har inneburit 

en större kapacitet att göra bedömningar av 

reell kompetens för tillträde till utbildningen. 

Redan tidigare utvecklade kurser har också 

börjat ge försiktiga resultat – i nuläget är det 

fem studenter som har antagits till KPU delvis 

tack vare ämneskompletterande kurser. 

Eftersom många studenter är verksamma inom 

skolan eller förskolan tycks emellertid 

Vidareutbildning av lärare (VAL) vara en mer 

naturlig väg att gå för flertalet. 

Lärosätena har bedrivit en tämligen offensiv 

kursutveckling och marknadsföring under de 

två senaste åren, vilket nått sin kulmen under 

2021 med stor överproduktion av studenter 

som följd. Detta har i och för sig varit positivt i 

många avseenden – inte minst för studenter 

som vill komma närmare en lärar- eller 

förskollärarexamen – men har också inneburit 

utmaningar beträffande kursersättningen. Viss 

återhållsamhet kommer troligen att krävas 

framöver. Tack vare det nationella samarbetet 

om kursutbud med mera finns det dock goda 

förutsättningar att även fortsättningsvis rikta 

resurserna åt de håll där de gör mest nytta. 

Distansutbildning  
Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64 

Umeå universitet beviljades 5 miljoner kronor i 

särskild satsning på distansutbildning. Univer-

sitetet har använt medlen till nedanstående 

insatser.  

• Utvecklande åtgärder inom distanskurser i 

slöjd.  

• Utveckling av materialpaket för kurser där 

skapande ingår i grundlärarutbildningen 

samt förskollärarutbildningen. 

• Utveckling av videomaterial för musik-lärar-

kurserna. 

• Omläggning av arbetsterapeutprogrammet 

från campusutbildning till digital utbild-

ning.  
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• Utveckling av psykologprogrammet till 

distans. 

• Utveckling av kostvetarprogrammet till 

distans. 

• Fortsatt utveckling av distansbaserade 

inslag på socionomprogrammet. 

• Utveckling av fältbaserad undervisning och 

examination på distans på institutionen för 

ekologi, miljö- och geovetenskap.  

• Utveckling av fördjupad kommunikations-

träning inom farmaci på distans. 

• Fördjupning av biovetenskapskunskaper för 

studerande på receptarie- och apotekar-

programmen på distans. 

• Utveckling av förskollärarprogrammet till 

distansutbildning. 

• Utveckling av lärarprogrammens distans-

undervisning utgående från gruppintervjuer 

av undervisande lärare. 

• Utveckling av digitala lösningar för 

distansundervisning utgående från en be-

hovsinventering bland yrkeslärarstudenter. 

• Tydligare information om distans-

utbildningar på universitetets webb. 

• Rekryteringskampanj i samband med 

Akademi norr och Lapplands kommunal-

förbund med inriktning mot distansstudier 

för bristyrken i inlandet. 

Validering inom 
kompletterande pedagogisk 
utbildning 
Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64  

Liksom under 2020 har inga valideringar av 

reell kompetens gjorts under 2021. Sökandes 

ämneskunskaper har vid ansökan bedömts i 

relation till ämneskraven för en ämneslärar-

examen men endast med utgångspunkt i antal 

avklarade högskolepoäng och inte med 

utgångspunkt i på andra sätt förvärvade 

kunskaper i ämnet. 

 

Särskilda åtaganden 

Decentraliserad utbildning 
Regleringsbrev 2021, II:6 Umeå universitet 

Umeå universitet erhåller årligen särskilda 

medel för decentraliserad utbildning. För dessa 

medel ska universitetet anordna decentralise-

rad utbildning motsvarande minst 100 

helårsstudenter. I tilldelade medel ingår även 

medel för ökade kostnader för läkarutbildning 

på fyra studieorter; förutom i Umeå bedrivs 

(fr.o.m. termin 6) utbildning i Sunderbyn, 

Östersund och Sundsvall. De decentraliserade 

utbildningar, utöver vårdområdet, som gavs 

under 2021 var förskollärarutbildningen i Örn-

sköldsvik och processoperatörsutbildningen i 

Skellefteå och Örnsköldsvik. Ett antal friståen-

de kurser inom humaniora har också erbjudits. 

Under 2021 har 101 helårsstudenter finansie-

rats av de särskilda medlen för decentraliserad 

utbildning. Av dessa helårsstudenter var 89 

procent kvinnor och 11 procent män. Den 

ojämna könsfördelningen beror främst på att en 

stor del av utbildningarna återfinns inom 

vårdområdet, i synnerhet inom sjuksköterske-

utbildningen. Den totala kostnaden för 2021 

uppgick till 18,9 miljoner kronor (2020: 18,7 

miljoner kronor) varav 12,5 miljoner kronor 

avser 101 helårsstudenter samt 6,4 miljoner 

kronor avser läkarutbildning på fyra orter. 

Tabell 24: Antalet helårsstudenter (HST) och kostnad för 
decentraliserad utbildning (mnkr) perioden 2017–2021.  

DEC-utbildning 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal HST 101 100 100 100 101 

kvinnor/män (%) ─ 84/16 94/6 89/11 89/11 

Kostnad  11,8 12,6 12,7 12,4 12,5 
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Uppdrag 

Utbildning i samiska och meänkieli 
Regleringsbrev 2021, II:6 Umeå universitet 

Liksom tidigare utgör bristen på disputerade 

lärare i samiska en utmaning. När en lärare får 

medel för forskning är det inte alltid möjligt att 

hitta en ersättare varför kursutbudet måste 

minskas. Inom Norden finns en viss konkurrens 

om de befintliga lärarresurserna, inte minst 

från Norge där samiskans status höjts och stora 

satsningar görs på akademisk utbildning. År 

2020 rekryterades en universitetslektor 

(samiska studier) och en universitetsadjunkt i 

språkdidaktik med inriktning på nordsamiska 

(modersmålstalare). 

I meänkieli är lärarsituationen ännu mer 

ansträngd eftersom det är ett nytt akademiskt 

ämne. Viss forskning bedrivs om meänkieli, 

men antalet språkbrukare som har en hög 

akademisk examen i ett lämpligt ämne är ytterst 

begränsat. Under år 2021 gjordes försök att rek-

rytera ytterligare en lärare, dock utan framgång. 

I samiska (samiska studier och i de tre språken 

lule-, nord- och sydsamiska) erbjuds kurser 

inom huvudområdet vartannat år. Kurserna ges 

på halvfart och är helt eller delvis nätbaserade. 

Antalet studerande är lågt. Varje år erbjuds helt 

nätbaserade kurser utan huvudområde om 

samisk kultur, historia och liknande. Dessa 

kurser lockar många sökande. Även de behörig-

hetsgivande nybörjar- och kvalifikationskurser-

na i de tre språken lockar något fler studenter. 

I meänkieli är kursutbudet ytterst begränsat – 

huvudsakligen beroende på den begränsade 

lärarresursen. Varje år erbjuds de behörighets-

givande nybörjar- och kvalifikationskurserna 

och vartannat år två kurser om vardera 15 

högskolepoäng.

Tabell 25: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårsstudenter samt helårsprestationer i samiska perioden 2017–2021. 

Samiska  2017 2018 2019 2020 2021 

Erbjudna platser 495 372 320 287 448 

Sökande  479 570 404 555 867 

Helårsstudenter 32 29 11 21 7 

kvinnor/män (%) 83/17 81/19 84/16 80/20 85/15 

Helårsprestationer 13 20 6 14 7 

kvinnor/män (%) 87/13 83/17 71/29 83/17 88/12 

 

Tabell 26: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårsstudenter samt helårsprestationer i meänkieli perioden 2017–2021. 

Meänkieli 2017 2018 2019 2020 2021 

Erbjudna platser 580 345 203 200 250 

Sökande 589 385 217 347 313 

Helårsstudenter 17 16 18 6 7 

kvinnor/män (%) 78/22 72/28 73/27 70/30 78/22 

Helårsprestationer 10 12 11 8 6 

kvinnor/män (%) 79/21 73/27 68/32 71/29 75/25 
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ALF-ersättningen 
Regleringsbrev 2021, II:6 Umeå universitet 

Den statliga ALF-ersättningen till Umeå univer-

sitet för år 2021 uppgick till 285,8 miljoner 

kronor, varav 264,2 miljoner kronor tilldelats 

Region Västerbotten. Av resterande medel har, 

via Region Västerbotten, 6,8 miljoner kronor 

fördelats till Region Norrbotten, 8,0 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 Västerbotten. 

Som framgår av tabell 27 har regionerna totalt 

förbrukat 272,7 miljoner kronor under år 2021, 

vilket innebär att 13,1 miljoner kronor kvarstår 

outnyttjade av den statliga ALF-ersättningen. 

Framförallt är det forskningsmedel som ej 

kunnat nyttjas vilket huvudsakligen förklaras av 

pandemin. 

Genom regeringens tillfälliga beslut om att låta 

överskott 2020 och 2021 även kunna nyttjas 

2022, överförs till budgetåret 2022 medel 

motsvarande 26,6 miljoner för överskott från 

budgetår 2020 och 2021. Överskottet från 2020 

och 2021 är bokfört inom Region Västerbotten 

och Region Jämtland Härjedalen. 

Tabell 27: ALF-ersättningens kostnadsfördelning perioden 
2019–2021, tkr. 

ALF 2019 2020 2021 

Lokalkostnader 53 907 54 742 55 692 

Lönekostnader 182 654 181 708 178 709 

Övriga kostnader 39 168 29 787 38 292 

Totalt 275 729 266 237 272 693 

 

Totalt antal helårsstudenter på läkarutbild-

ningen år 2021 var 1 183 (varav 693 var kvinnor 

och 491 var män), vilket kan jämföras med 1 138 

helårsstudenter som angavs som uppdrag i 

Umeå universitets regleringsbrev för år 2021. 

Tabell 28: Antal helårsstudenter vid läkarutbildningen 
2019–2021. 

ALF 2019 2020 2021 

Helårsstudenter 1 154 1 183 1 183 

kvinnor/män (%) 56/44 57/43 58/42 

TUA-ersättningen 
Regleringsbrev 2021, II:6 Umeå universitet 

Den statliga TUA-ersättningen till Umeå 

universitet för år 2021 uppgick till 74,5 miljoner 

kronor. Förbrukningen år 2021 uppgår till 76,8 

miljoner kronor och innebär ett underskott på 

2,2 miljoner kronor. De huvudsakliga orsakerna 

till underskottet samt avvikelsen mot budget är 

lägre personalkostnad för klinisk undervisning 

som motverkas av högre kostnader för drift, 

bland annat kopplat till pandemin, men också en 

överskriden investering i tandläkarstolar till 

utbildningen.  

Tabell 29: TUA-ersättningens kostnadsfördelning perioden 
2019‒2021, tkr. 

TUA 2019 2020 2021 

Lokalkostnader 6 903 7 139 7 455 

Lönekostnader 31 854 34 312 34 585 

Övriga kostnader 28 454 37 163 34 714 

Totalt 67 211 78 614 76 754 

 

Totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbild-

ningen år 2021 var 349, varav 232 var kvinnor 

och 117 var män, vilket kan jämföras med de 360 

helårsstudenter som anges som uppdrag i Umeå 

universitets regleringsbrev för år 2021. 

Tabell 30: Antal helårsstudenter vid tandläkarutbildningen 
perioden 2019–2021. 

TUA 2019 2020 2021 

Helårsstudenter 334 341 349 

kvinnor/män (%) 68/32 69/31 67/33 
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Uppdrag att anordna särskild kompletterande utbildning för personer med 
forskarexamen 
Regeringsbeslut U2016/02603/UH 

Under året 2021 gavs inte utbildningen eftersom förordningen inte hade förlängts att gälla efter den 15 

juli 2021. Programmet har vårterminsstart och därför skulle inga utbildningsbidrag kunna betalas ut till 

de studerande under den andra hälften av deras utbildningstid.  

Tabell 31: Antal sökande, programnybörjare och helårsstudenter inom kompletterande utbildning för personer med 
forskarexamen perioden 2017─2021. 

Kompl. utbildning för personer med 

forskarexamen 2017 2018 2019 2020 2021 

Behöriga sökande 139 176 127 109 0 
Programnybörjare 21 16 16 19 0 

kvinnor/män (%) 52/48 50/50 69/31 47/53 0/0 
Helårsstudenter 27 23 22 26 1,5 

kvinnor/män (%) 55/45 51/49 65/35 54/46 64/36 
Examen ─ 7 13 6 15 

kvinnor/män (%) ─ 57/43 62/38 67/33 73/27 

Kulturskolekliv 
Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64 

Umeå universitet har sedan 2018 deltagit i 

satsningen Kulturskoleklivet som leds av Institu-

tionen för estetiska ämnen. Satsningen har 

inneburit verksamhetsutveckling, realisering av 

utbildning, marknadsföring, samverkan och 

forskning. Det kursutbud som institutionen 

erbjudit 2021 har innehållit flexibla kurser i tre 

steg med progression inom didaktikfältet mot 

kandidatnivå. 

Kursutbudet i steg ett omfattar ämnesinriktade 

kurser inom bild, musik, slöjd och dans. Dessa 

kurser kan utgöra ämnesfördjupning eller 

fortbildning för lärare i kulturskolan. I dessa 

kurser finns också grundläggande ämnes-

didaktik. Steg ett omfattar skolmusikal-

utbildning där flera ämnesområden integreras 

samt kurser i skapande dans som har realiserats 

genom samarbete med Stockholms musik-

pedagogiska institut. Steg två innehåller pedago-

gisk utbildning med fokus på kulturskolans 

didaktikområde. Ett tredje steg omfattar 

fördjupning och filosofie kandidat-uppsatskurs i 

estetiska ämnen.  

Studenterna i Kulturskoleklivet är oftast mitt i 

livet, de besitter god konstnärlig ämnes-

kompetens och de söker gärna sommarkurser 

med fördjupande ämnesstudier. Att fånga redan 

verksamma lärare och rekrytera studerande till 

kurser i steg två (rent pedagogiska studier) är 

fortfarande svårt.  

Utvecklingsarbetet under 2021 har i huvudsak 

fokuserat på samverkan med och fortbildande 

stöd till kulturskolorna i regionen. Institutionen 

har erbjudit aktiviteter utifrån verksamheternas 

behov och önskemål, exempelvis temadagar med 

föreläsningar och workshoppar. Institutionen 

har i samverkan med en kulturskola i 

Västernorrlands län format en modell för 

fortbildning med målet verksamhetsutveckling. 

Några lärare (studenter) deltar i kursen 

Kulturskolans didaktik 1, och i studierna prövas 

forskning och utvecklingsarbete i den egna 

verksamheten. Andra delar av utvecklings-

arbetet har bedrivits i samarbete med andra 

lärosäten under året. Här har en forskargrupp 

fått medel för forskningssamarbete och hade 

planerat delta med gemensam presentation på 

en internationell konferens. Både konferens och 

resor skulle ägt rum 2021 men ställdes in på 

grund av pandemin.  

Utbildningar och samarbeten/samverkan har 

för övrigt påverkats kraftigt av årets pandemi-

läge. Avhopp och en inställd kurs ligger bakom 

ett lägre antal registrerade sökande under 2021.  

Av erhållna bidragsmedel var cirka 600 tusen 

kronor öronmärkta för utvecklingsarbete och 

549 tusen kronor har använts för detta ändamål 

under 2021. Resterande medel användes till 

anordnande av utbildning. Kurserna har haft 

1 332 sökande, 297 antagna och 134 registrerade 

vilket resulterat i 17 helårsstudenter (13 kvinnor 

och 4 män). 
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Utveckling av VFU i 
lärarutbildningen 
Regleringsbrev 2021 II:33 avseende anslag 2:64 

Umeå universitet har övningsskolor och 

övningsförskolor i alla reguljära lärarutbild-

ningar där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

ingår; förskollärarutbildningen, grundlärarut-

bildningen samt ämneslärarutbildningen med 

inriktning mot gymnasiet.  

En samverkansorganisation har skapats med 

kontaktpersoner både på universitetet och inom 

de fem kommuner där övningsenheter deltar; 

Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Lycksele och 

Vännäs. Samverkan sker fortlöpande genom 

seminarieverksamhet för handledare och 

studenter. Kompetensutveckling för hand-

ledarna har vidareutvecklats under året. De 

bjuds in till föreläsningar och workshoppar på 

universitetet. Samtidigt som handledarna får 

kompetensutveckling erbjuds studenterna 

självständiga dagar i barngrupper eller klasser. 

På grund av pandemin har kompetens-

utvecklingen för handledare i viss utsträckning 

skett digitalt.  

Under året har handledare erbjudits att 

genomgå en uppdragsutbildning (7,5 högskole-

poäng) bestående av två delar, handlednings-

samtal och bedömning. Uppdragsutbildningen 

ges parallellt med den nationella utbildningen. 

Projektledningen har fortlöpande haft kontakt 

med ansvariga kontaktpersoner för att driva 

kvalitetsfrågor. En omfattande enkät har gått ut 

till handledare och studenter på övningsskolor 

och övningsförskolor för att få en uppfattning 

om vad som behöver förbättras.  

Erfarenheten från den säger bland annat att 

handledarnas delaktighet i utbildningen har 

ökat och att de värderar högt att de får ta del av 

aktuell forskning via studenter och kontakt-

personer på universitetet. Önskvärt är att 

universitetet ser över den heldigitala handledar-

utbildningen med syftet att möjliggöra fysiska 

träffar. Vidare framgår att koncentration av 

studenter möjliggör för fler att känna delaktighet 

genom mer samverkan mellan avdelningar/ 

klasser. Handledningen underlättas och kan ske 

tillsammans med flera studenter genom 

grupphandledning. 

Under 2021 har 76 helårsstudenter (HST) 

deltagit i verksamheten (2020: 37 HST). Det är 

en stor ökning jämfört med fjolåret och 

förklaringen ligger i att en lång VFU som 

omfattar många studenter flyttades från hösten 

2020 till våren 2021 på grund av pandemin. Med 

anledning av detta är antalet helårsstudenter fler 

under 2021 än vad som skulle ha varit fallet ett 

normalt år. 
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Uppdragsutbildning 
Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och 

högskolor (2002:760)  

Umeå universitet 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 helårsstu-

denter. 

Erhållna medel för uppdragsutbildning uppgick 

till 172,9 miljoner kronor, vilket är en ökning 

med 13,5 miljoner kronor jämfört med 2020. De 

största finansiärerna återfinns inom statliga 

myndigheter inklusive affärsdrivande verk 

(97 procent av totalt erhållna medel). Där ingår 

Polismyndigheten som är den enskilt största 

finansiären, varifrån erhållna medel uppgår till 

112 miljoner kronor 2021 (2020: 108 miljoner 

kronor). Ökningen förklaras i huvudsak av att 

vissa lokaler inte längre åtnjuter fritt nyttjandet 

och därför erhåller polisutbildningen ersättning 

för den tillkomna kostnaden.  

Resterande ökning inom denna finansiärsgrupp 

återfinns till stor del hos finansiärerna Skolver-

ket (+5 mnkr) och Socialstyrelsen (+3,8 mnkr), 

och beror i huvudsak på att universitetets 

uppdrag till olika huvudmän inom Samverkan 

för bästa skola har ökat samt ett ökande antal 

som genomför kunskapsprovet för läkare. 

 

Tabell 32: Erhållna medel för uppdragsutbildning perioden 2017‒2021, miljoner kronor.  

Finansiering 2017 2018 2019 2020 2021 

Statliga myndigheter inkl. affärsdrivande verk  119,3 156,9 159,9 154,5 167,8 

Universitet och högskolor 0,8 0,3 0,4 0,2 0,7 

Kommuner och regioner 7,1 6,0 3,3 3,3 3,1 

Svenska företag 1,2 0,5 0,4 0,5 0,2 

Svenska organisationer utan vinstsyfte 2,3 2,6 0,8 0,2 0,4 

Utländska företag 0,6 0,3 0,9 0,7 0,5 

Utländska organisationer utan vinstsyfte 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 

Totalt  132,0 166,9 166,0 159,4 172,9 

Under 2021 sker en minskning med 2,4 procent 

av det totala antalet helårsstudenter inom 

uppdragsutbildningen vid Umeå universitet 

(2020: −0,9 procent). Minskningen återfinns 

inom polisutbildningen vilken minskar med 5,9 

procent, samtidigt som övrig uppdragsut-

bildning ökar med 4,9 procent. Det råder en 

jämn könsfördelning inom uppdragsutbild-

ningen där 49 procent är kvinnor och 51 procent 

män (2020: 46 respektive 54 procent). 

Polisutbildningen har fortsatt en majoritet av 

män med 66 procent (2020: 67 procent).  

Diagram 8: Antal helårsstudenter i poänggivande 
uppdragsutbildning perioden 2017─2021.  
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Konsortiesamarbetet om 
Ladok 
Regleringsbrev 20201 II:6 Umeå universitet 

Ladokkonsortiet är högskolesektorns samver-

kansorgan för det utbildningsadministrativa 

systemet Ladok. Vid början av året var 37 

lärosäten samt Centrala studiestödsnämnden 

(CSN) parter i konsortiet, som formellt är en 

enhet inom Umeå universitet. På Ladok-

konsortiets stämma i maj 2021 blev ytterligare 3 

lärosäten parter i konsortiet, Johannelunds 

teologiska högskola, Newman-institutet och 

Akademi för ledarskap och teologi. 

Ladokkonsortiet ska på sina parters uppdrag 

förvalta, vidareutveckla och sköta driften av 

systemet Ladok med tillhörande tjänster. 

Stämman beslutar och fastställer verksam-

hetsinriktning och ekonomiska ramar. Styrelsen 

fastställer den årliga verksamhetsplanen och 

ansvarar för den övergripande styrningen av 

verksamheten. Konsortiet leds av en konsortie-

chef som utses av styrelsen. 

Under året har projektet för ett skapa ett 

gemensamt stöd för utbildningsplanering 

startat. Projektet ska utveckla funktionalitet för 

att kunna ge möjlighet att ersätta de lokala 

utbildningsdatabaserna och ska pågå i 2,5 år. 

Under 2021 har Konstfack börjat använda det 

stöd som har utvecklats och för fas 1 av projektet 

har ett mållärosäte, som stödjer projektet i 

prioriteringarna om vad som ska utvecklas och i 

vilken ordning, utsetts. Det blev Sveriges 

Lantbruksuniversitet och de ska fullt ut använda 

Ladok för utbildningsplanering senast 30 juni 

2022. 

Parternas samverkan i konsortiet regleras via ett 

konsortialavtal. Vid remissomgången av ett nytt 

avtal framkom en del strukturella synpunkter på 

avtalsstrukturen och hanteringen av personupp-

gifter. Därför beslutade styrelsen att initiera en 

översyn av avtalet. Stämman beslutade att 

föreslaget konsortialavtal ska gälla för 2022 med 

möjlighet till förlängning ett år om översynen 

inte är färdig innan nästa stämma. 

Under 2020 inkom två utvecklingsförslag till 

Ladok:s styrelse, hantering av digitala examens-

bevis och hantering av studieavgifter. Båda 

förslagen har prioriterats av styrelsen och fokus 

under 2021 har varit att påbörja arbetet med 

dessa initiativ. 

Det operativa arbetet i konsortiet har bedrivits 

enligt verksamhetsplanen. Finansieringen av 

verksamheten är uteslutande beroende av 

avgifter från konsortiets parter. Ladokkonsortiet 

upprättar separat bokslut och tar fram en 

redogörelse för sin verksamhet. Den redovisas 

för konsortieparterna på stämman i maj 2022. 

Ladokkonsortiet har per 2021-12-31 ett positivt 

myndighetskapital motsvarande 15,2 miljoner 

kronor. 

Tabell 33: Intäkter och kostnader perioden 2017–2021 för Ladokkonsortiet inom Umeå universitet, miljoner kronor. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 96,6 95,7 95,9 96,0 103,0 

Kostnader  100,2 96,4 93,1 90,0 100,5 

Kapitalförändring ‒3,6 ‒0,7 2,8 6,0 2,5 
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå

Inledning 

Under året har universitetets forskare och lärare 

uppmärksammats och tilldelats priser, utmär-

kelser och forskningsmedel. Som exempel kan 

nämnas professor Fredrik Almqvist, som har 

utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists 

vetenskapliga pris i organisk kemi 2021. Han 

belönas för sin eleganta tillämpning av organisk 

syntes vid framtagning av små organiska 

molekyler med användningspotential vid 

infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. 

Professor Maria Nilsson, Institutionen för 

epidemiologi och global hälsa, har utsetts till 

ordförande för Lancet Countdown Europa som 

är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete för 

att studera framsteg inom hälsa och klimat-

förändringar i Europa. Professorerna Jan Malm 

och Anders Eklund har belönats med Robert H. 

Pudenz pris för sina insatser i att öka kunskapen 

om hydrocefalusbehandling. Vidare har fyra 

projekt beviljats nära 60 miljoner kronor från 

Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa, Forte, 

till forskning som ska utveckla socialtjänsten. 

Projekten leds av docent Susanne Tafvelin, 

Institutionen för psykologi, professor Urban 

Markström, Institutionen för socialt arbete, 

professor Isabel Goicolea, Institutionen för 

epidemiologi och global hälsa, universitetslektor 

Maria Lindström, Institutionen för samhälls-

medicin och rehabilitering. 

Under 2021 har forskare vid Umeå universitet 

varit framgångsrika vid forskningsrådens utlys-

ningar. Forskningsråden Vetenskapsrådet, Forte 

och Formas har beviljat totalt 298 miljoner 

kronor till huvudsökande från Umeå universitet. 

Från Stiftelsen för strategisk forskning har totalt 

28 miljoner kronor beviljats 2021. Ytterligare 

medel tillkommer för projekt där Umeå 

universitetets forskare är medsökande samt från 

andra forskningsfinansiärer. 

I avsnittet Bibliometri finns information om 

Umeå universitets forskningsaktivitet, i form av 

mängden vetenskapliga publikationer och deras 

genomslag. 

Universitetsstyrelsen beslutade i april om en 

strategisk satsning på 315 miljoner kronor inom 

åtta utvalda områden åren 2021–2025. 

Insatserna ska stärka universitetets konkurrens-

kraft inom forskning och utbildning. I 

satsningen ingår bland annat: 

• Arktisk forskarskola med inriktning mot 

hållbar utveckling i syfte att utveckla och 

samordna arktisk forskning och forskarut-

bildning vid universitetet samt inspirera till 

tvärvetenskapliga initiativ inom kunskaps-

området. Forskarskolan ska även verka för 

att komma det omgivande samhället till 

gagn i den pågående gröna industriella 

omställningen mot hållbar produktion och 

de stora investeringar som idag görs i norra 

Sverige.  

• Stärkt kompetensförsörjning med sats-

ningar på forskarutbildning samt meriter-

ingsanställningar såsom postdoktorer och 

biträdande lektorer utifrån respektive 

fakultets behov. Här ingår även insatser för 

att utveckla och effektivisera rekryterings-

processer så att anställning av personal 

underlättas. 

• Satsning på infrastruktur inom forskning 

och utbildning för att stärka universitetets 

konkurrenskraft samt främja tvärveten-

skaplighet. Inom området ingår också 

satsningar på lokalinvesteringar utifrån 

verksamhetens behov enligt universitetets 

lokalförsörjningsplan.  

• Forskningsdatahantering – ett universitets-

gemensamt projekt för hantering av forsk-

ningsdata under hela dess livslängd, inklu-

sive en övergång till öppen vetenskap 2026. 

• Förstärkt forskningsstöd med fokus på EU-

finansiering och stöd vid ansökan till EUI 

(European Universities Initiative).  

• Emmanuelle Charpentiers gästprofessur 

inom bioteknologisk forskning.  
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Som en del av universitetets riktade satsning på 

att stärka forskning inom artificiell intelligens 

(AI) har rektor inrättat ett centrum för trans-

disciplinär AI. Syftet är att för hela universitetet 

främja forskning och utbildning inom AI, dess 

tillämpningar och konsekvenser, samt skapa en 

stark internationell forskningsprofil för Umeå 

universitet inom detta område som använder 

universitetets bredd och möjligheter till tvär-

vetenskaplighet.  

Ett nytt postdoktorprogram ”Excellence by 

Choice” som förvaltas av Umeå Centre for 

Microbial Research (UCMR) har startat. Ambi-

tionen är att under en femårsperiod rekrytera 17 

nya postdoktorer till Umeå universitet. Syftet är 

att skapa nya samarbeten för att stärka 

forskningen inom livsvetenskap och utbilda 

nästa generation forskare. Beskyddare och 

mentor för det nya programmet är nobelpris-

tagaren Emmanuelle Charpentier. 

Den uppföljning av indikatorer på forsknings-

kvalitet som genomfördes 2021 visar ett antal 

utmaningar kopplade till universitetets forsk-

ningsproduktion. Uppföljningen föranledde 

strategiska diskussioner bland annat i det 

universitetsgemensamma forskningsstrategiska 

rådet (FOSTRA) angående hur universitetets 

utveckling inom forskningen kan stärkas, genom 

exempelvis ovan nämnda satsningar. Umeå 

universitet har också inlett en process för att 

systematisera och utveckla hur universitetet 

arbetar med kvalitetssäkring och kvalitets-

utveckling av forskning. Syftet är att formulera 

ett kvalitetssystem som bidrar till att upprätt-

hålla och ständigt utveckla hög forskningskvali-

tet. Arbetet sker bland annat mot bakgrund av 

Universitetskanslersämbetets regeringsuppdrag 

att utveckla det nationella systemet för kvalitets-

säkring så att det även innefattar forskning.  

I forsknings- och innovationspropositionen 

2020 aviserade regeringen om en ny modell för 

resursfördelning av en del av anslaget för forsk-

ning och utbildning på forskarnivå, som bygger 

på så kallade profilområden som lärosätena 

själva definierar. Sådana profilområden ska utgå 

från mycket hög vetenskaplig kvalitet och 

mycket hög kvalitet i samverkan, men kan i 

övrigt variera i inriktning och karaktär. Rektor 

har gett seniorprofessor Marianne Sommarin 

uppdraget att tillsammans med en arbetsgrupp 

leda Umeå universitets arbete med profilområ-

den. Arbetet innefattar att identifiera redan 

starka profilområden, men även potentiella 

profilområden under uppbyggnad som är viktiga 

för Umeå universitets framtida utveckling. 

Arbetet utvecklar också former och inriktning 

för det strategiska arbetet med Umeå 

universitets forskningsprofil på längre sikt.  

Resultatindikatorer 
Följande indikatorer används enligt budget-

propositionen för 2022 för att redovisa resultat 

inom området forskning, konstnärligt utveck-

lingsarbete och utbildning på forskarnivå: 

1. Genomströmning i utbildning på forskar-

nivå (se avsnitt Utbildning på forskarnivå). 

2. Vetenskaplig produktion (se avsnitt Biblio-

metri). 

3. Förmåga att attrahera externa medel för 

forskning (se avsnitt Externfinansierad 

verksamhet och erhållna forskningsbidrag). 

Covid-19:s påverkan på verksamheten 
Covid-19 har även under detta år påverkat 

verksamheten och fakulteterna har på olika sätt 

arbetat med insatser för att stödja omställ-

ningen. Exempelvis har disputationer genom-

förts med hjälp av distansöverbryggande teknik, 

där såväl opponenter och ledamöter i 

betygsnämnder som allmänheten har beretts 

möjlighet att delta via länk. Pandemin påverkar 

verksamheten genom fördröjda rekryteringar, 

inställda konferenser och forskningsresor samt 

förhindrade datainsamlingar.  

Forskare vid Umeå universitet har uppmärk-

sammats för ny kunskap kring covid-19. 

Professor Peter Nordström, Institutionen för 

samhällsmedicin och rehabilitering, har i en stor 

nationell studie kartlagt riskfaktorer för svår 

covid-19. Studien fick snabbt genomslag då 

Folkhälsomyndigheten listade Downs syndrom 

som skäl för prioriterad vaccinering mot covid-

19. Professor Niklas Arnbergs forskning kring 

läkemedel mot coronavirus har bland annat fått 

finansiering genom en privat donation på två 

miljoner kronor. Vidare har professor Clas 

Ahlm, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 

tilldelats 15 miljoner kronor, av Vetenskaps-

rådet, för ett projekt som utreder hur länge 

effekten av olika vacciner mot covid-19 skyddar.  
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Ekonomisk översikt 

Tabell 34: Resultaträkning för perioden 2019–2021 för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå, 
exklusive uppdragsforskning, tkr. 

 2019 2020 2021 

Intäkter    

Anslag 1 309 116 1 361 602 1 394 278 

Avgifter och andra ersättningar 153 893 150 444 172 636 

Bidrag 948 426 972 853 968 741 

Finansiella intäkter 1 299 688 299 

Summa intäkter 2 412 734 2 485 587 2 535 954 

     

Kostnader    

Personal 1 524 533 1 588 340 1 663 285 

Lokaler 200 213 193 645 180 140 

Övriga driftskostnader 546 888 514 706 523 717 

Finansiella kostnader 3 406 471 402 

Avskrivningar 147 728 132 411 132 135 

Summa kostnader 2 422 769 2 429 573 2 499 680 

     

Transfereringar    

Erhållna medel 161 580 160 024 171 021 

Lämnade bidrag −161 580 −160 024 −171 021 

Summa 0 0 0 

Årets kapitalförändring −10 035 56 014 36 274 

Anm. Enligt ändrade redovisningsprinciper från och med år 2020, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, ska resultat från andelar i hel- och delägda företag inte längre ingå i universitetets resultaträkning. Tidigare års 
jämförelsetal har inte justerats utifrån detta utan redovisas som tidigare. 

Totala intäkter inom forskningsverksamheten, 

exklusive uppdragsforskning, fortsätter att öka 

2021 (2021 +2,0 procent, 2020: +3,0 procent). 

Anslagsintäkterna ökar med 2,4 procent medan 

bidragsintäkterna i princip är på en oförändrad 

nivå jämfört med 2020. Anslagen ökar till följd 

av indexuppräkning samt utökning av forsk-

ningsanslaget. Avgifter och andra ersättningar 

ökar med 15 procent jämfört med 2020. För 

vidare information om forskningsbidragen 

hänvisas till avsnittet Externfinansierad 

verksamhet och erhållna forskningsbidrag. 

På kostnadssidan återfinns 2021 en ökning 

motsvarande 2,9 procent, vilken beror på ökade 

personalkostnader (+4,7 procent) och ökade 

driftskostnader (+1,8 procent). Ökningen av 

personalkostnader beror främst på ökat antal 

anställda, lönerevision. samt ökade kostnader 

för avtalspremier för förmånsbestämd tjänste-

pension.

Liksom tidigare år står personal- och 

driftskostnader för de största andelarna av totala 

kostnader. Till skillnad mot 2020 ökar drifts-

kostnaderna 2021 något med 1,8 procent (2020: 

−5,9 procent). Den fortsatta ökningen av 

intäkter, tillsammans med en ökad kostnadsnivå 

2021, resulterar i ett överskott inom verksamhe-

ten på totalt 36 miljoner kronor, vilket är 

20 miljoner kronor lägre än resultatet 2020.  

Resultatet 2021 innebär att universitetets arbete 

med att minska det ökande myndighetskapitalet 

behöver fortsätta även kommande år.  
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Uppdragsforskning 

Tabell 35: Resultaträkning för perioden 2019–2021 för uppdragsforskning, tkr. 

 2019 2020 2021 

Intäkter    

Avgifter och andra ersättningar 155 259 145 609 150 950 

Finansiella intäkter 30 32 18 

Summa intäkter 155 289 145 641 150 968 
    

Kostnader    

Personal 102 289 96 105 88 684 

Lokaler 4 997 5 275 11 142 

Övriga driftskostnader 54 661 45 799 45 786 

Finansiella kostnader 73 69 5 

Avskrivningar 904 596 723 

Summa kostnader 162 924 147 844 146 340 

Årets kapitalförändring −7 635 −2 203 4 628 

Inom uppdragsforskning ökar totala intäkter med 3,7 procent jämfört med 2020 medan kostnaderna 

minskar med 1,0 procent (2020: −6,2 respektive −9,3 procent). Ökningen består i huvudsak av ökade 

medel från Naturvårdsverket samt Övriga organisationer och ideella föreningar.  

 

Resultatet 2021 är ett överskott jämfört med flera tidigare år då verksamheten inom uppdragsforskning 

redovisat underskott. För ytterligare information om finansiering av uppdragsforskning hänvisas till 

avsnittet Uppdragsfinansierad forskningsverksamhet. 

Externfinansierad 
verksamhet och erhållna 
forskningsbidrag 

Bidragsfinansierad forskning 
Erhållna forskningsbidrag 2021 ökar med 6,1 

procent, motsvarande 70 miljoner kronor. Den 

största delen av ökningen återfinns inom 

erhållna bidrag från finansiärsgruppen Svenska 

organisationer utan vinstsyfte, vilka ökar med 

60 miljoner kronor (+20 procent). Därnäst ökar 

erhållna bidrag från Vetenskapsrådet med 

34 miljoner kronor (+10 procent), där största 

delen av ökningen återfinns inom Medicinsk 

fakultet, hos vilken ett enskilt bidrag avseende 

uppföljningsstudier av covid-19 vaccin uppgick 

till 15 miljoner kronor. Från Forte ökar erhållna 

bidrag med 16 miljoner kronor (+29 procent), 

där en huvudpart av ökningen återfinns inom 

Samhällsvetenskaplig fakultet. 

Likt tidigare år utgörs den största andelen av 

forskningsbidragen av bidrag från Vetenskaps-

rådet och Svenska organisationer utan vinst-

syfte, vilka står för 31 respektive 30 procent av 

totalt erhållna bidrag 2021 (2020: 30 respektive 

27 procent). 

Inom Svenska organisationer utan vinstsyfte 

ingår Wallenbergstiftelserna från vilka universi-

tetet erhöll 181 miljoner kronor 2021 (2020: 127 

mnkr), vilket innebär en ökning med 42 procent 

(+54 mnkr) som delvis kan förklaras av att deras 

bidrag till Wallenberg Centre for Molecular 

Medicine ökade markant år 2021.  

Uppdelat per fakultet återfinns den största delen 

av erhållna forskningsbidrag inom Medicinsk 

fakultet, som erhållit 45 procent 2021 (motsva-

rande 545 mnkr). Medicinsk fakultet är även den 

fakultet som procentuellt ökar erhållna 

forskningsbidrag mest i jämförelse med 2020 

med 8,4 procent (+42 mnkr). Humanistisk 

fakultet minskar erhållna bidrag med 17 procent 

(−11 mnkr) jämfört med 2020. 

Diagram 9: Erhållna forskningsbidrag per fakultet (exkl. 
Lärarhögskolan) perioden 2017–2021, miljoner kronor. 
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Tabell 36: Erhållna forskningsbidrag under perioden 2017–2021, miljoner kronor. 

Finansiär 2017 2018 2019 2020 2021 

Vetenskapsrådet 286,2 300,7 317,7 348,1 382,2 

Svenska organisationer utan vinstsyfte 286,1 297,2 319,8 306,2 366,0 

Övriga statliga myndigheter 114,2 111,0 125,2 120,7 143,1 

EU-medel 70,9 74,8 95,3 92,4 55,7 

Kommuner och regioner 40,8 40,8 62,6 65,5 50,9 

Formas 42,9 53,0 56,7 58,4 55,7 

Forte 56,0 57,4 48,4 56,6 73,0 

Vinnova 20,6 24,7 29,8 36,2 35,1 

Forskningsstiftelser 51,0 52,0 30,8 26,2 16,3 

Utländska organisationer utan vinstsyfte 24,9 20,5 19,5 17,6 22,5 

Svenska företag 12,0 8,9 12,4 14,2 10,0 

Övriga 0,0 0,1 2,4 2,3 4,3 

Totalt 1 005,6 1 041,1 1 120,7 1 144,4 1 214,7 

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) minskar 2021 med 40 procent, 

motsvarande 37 miljoner kronor. Den enskilt 

största förklaringen till minskningen är att det 

inte skett utbetalningar i det nya ram-

programmet på grund av att programmets start 

har försenats. 

År 2021 hittas endast en ökning av erhållna 

medel inom Övriga EU-program (+6 mnkr) 

medan övriga minskar. Störst andel av erhållna 

forskningsbidrag från EU hos en enskild 

institution, återfinns inom Institutionen för 

molekylärbiologi, som erhöll 10 miljoner kronor 

2021. 

 

Tabell 37: Erhållna EU-medel under perioden 2017–2021, uppdelade per EU-fond, miljoner kronor. 

EU-fond 2017 2018 2019 2020 2021 

Horisont 20201 40,9 32,3 43,7 58,1 28,4 

EU Strukturfonder Övre Norrland 7,9 25,0 20,8 15,6 7,7 

EU:s strukturfonder2 5,2 11,0 15,8 13,1 8,2 

Övr. EU-program3 7,2 2,5 15,1 5,2 11,6 

Tidigare ramprogram4 9,2 3,9 −0,1 0,5 −0,2 

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

Totalt 70,9 74,8 95,3 92,4 55,7 

1 Inkl. Marie Sklodowska Curie Actions 15,9 mnkr år 2021 (2020: 2,5 mnkr). 
2 T.ex. NPP, BA, Interreg). 
3 T.ex. Tempus, Intas, Public Health). 
4 T.ex. FP6, FP7).
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Oförbrukade bidrag 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Oförbrukade bidrag har år 2021 ökat med 

13 procent, vilket motsvarar 135 miljoner 

kronor. Bland de fyra fakulteterna återfinns 

majoriteten, 50 procent, av oförbrukade bidrag 

inom Medicinsk fakultet (579 mnkr). Intäkter av 

bidrag, det vill säga faktisk förbrukning av 

erhållna bidrag, har minskat med 4 miljoner 

kronor 2021. Erhållna/inbetalda forsknings-

bidrag är likt tidigare år högre än intäkter av 

bidrag vilket innebär att universitetet inte 

förbrukar medel i samma takt som medlen 

erhålls.  

Tabell 38: Oförbrukade bidrag, intäkter av bidrag samt 
erhållna/inbetalda forskningsbidrag under perioden 2017–

2021, miljoner kronor. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Oförbrukade 

bidrag 
851 855 922 1 015 1 149 

Intäkter av bidrag 933 959 989 1 037 1 033 

Erhållna/inbetalda 

forskningsbidrag 
1 006 1 041 1 121 1 144 1 215 

Anm. Oförbrukade bidrag samt intäkter av bidrag avser såväl 

verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå som inom forskning och utbildning på forskarnivå. 

Andelen oförbrukade bidrag i förhållande till 

intäkter av bidrag uppgår 2021 till 111 procent 

(2020: 98 procent). Under den senaste femårs-

perioden har förhållandet varierat mellan 89 och 

111 procent. Likt tidigare år förklaras detta av att 

medel ofta utbetalas i förskott eller avser en 

längre tidsperiod. Medel används också ofta till 

investeringar som kostnadsförs i form av 

avskrivningar under en längre tidsperiod. Ofta 

betalas bidrag även ut nära inpå årsskiftet, vilket 

innebär att en högre andel periodiseras. 

Oförbrukade bidrag kommenteras ytterligare i 

not 31. 

Uppdragsfinansierad 
forskningsverksamhet 
Universitetet tar förutom den egeninitierade 

forskningen också emot uppdrag från 

omgivningen avseende forskning och utveck-

lingsarbete. Detta kan röra sig om både rena 

forskningsuppdrag och arbete som inte är att 

betrakta som forskning, men som kräver 

vetenskaplig kompetens, som konsultarbete i 

form av tekniskt utvecklingsarbete, data-

insamling eller kliniska observationer.  

Inom uppdragsforskning ökar erhållna medel 

med drygt 1 miljon kronor år 2021 till 152 

miljoner kronor. Medan erhållna medel minskar 

inom finansiärsgrupperna Statliga myndigheter 

(−2 mnkr) och Utländska företag (−2 mnkr) så 

står Svenska företag (+3 mnkr) och Kommuner 

och regioner (+2 mnkr) för en ökning. 

Statliga myndigheter samt Kommuner och re-

gioner är fortsatt de största finansiärsgrupperna 

inom uppdragsforskning med 53 respektive 34 

procent av erhållna medel 2021 (2020: 54 

respektive 33 procent).  

Erhållna medel från Region Västerbotten uppgår 

för 2021 till samma nivå som 2020; 49 miljoner 

kronor och regionen fortsätter att vara den 

största enskilda finansiären.  

Statens skolverk är den näst största finansiären 

och står 2021 för 25 miljoner kronor av erhållna 

medel inom uppdragsforskning (2020: 

25 mnkr). 

 

Tabell 39: Erhållna medel i uppdragsforskning under perioden 2017–2021, miljoner kronor. 

Finansiering 2017 2018 2019 2020 2021 

Statliga myndigheter  75,0 85,0 79,1 81,9 80,0 

Kommuner och regioner 63,3 63,2 55,4 50,2 52,0 

Svenska företag 11,8 13,6 9,1 7,3 10,2 

Utländska organisationer utan vinstsyfte 3,9 4,9 4,4 4,5 4,9 

Utländska företag 3,8 5,6 3,6 4,0 2,4 

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

EU-medel 0,4 0,4 2,8 0,3 0,1 

Totalt 163,5 175,8 157,1 150,7 151,9 
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Bibliometri 

Ett viktigt mått på ett lärosätes forskningsaktivitet är mängden vetenskapliga publikationer och deras 

genomslag, vilket kan mätas med olika bibliometriska metoder. I tabell 40 redovisas publiceringsaktivi-

teten utifrån den registrering som institutionerna gör av sina publikationer i databasen DiVA. Databasen 

ger en helhetsbild av universitetets vetenskapliga produktion. Samförfattade arbeten redovisas 

fraktionerat, det vill säga uppdelat mellan författarna (se beskrivning under tabellen). 

Tabell 40: Summa av författarfraktioner fördelade över fakulteter samt för Umeå universitet som helhet. Baserat på uttag från 
DiVA i januari 2022. Siffrorna för år 2021 är preliminära. Siffrorna för perioden 2017─2020 har uppdaterats sedan 
årsredovisningen 2020 på grund av eftersläpning vid registrering av publikationer från år 2017─2020 samt kvalitetssäkringsarbete 
och externa importer utfört av bibliotekets personal. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Humanistisk fakultet      

Totalt 194 179 146 215 171 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 82 82 74 116 107 

Bok 6 2 4 6 2 

Kapitel i bok, del av antologi 106 95 68 92 63 

Samhällsvetenskaplig fakultet      

Totalt 417 386 399 414 428 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 282 291 258 268 318 

Bok 6 4 8 10 4 

Kapitel i bok, del av antologi 128 91 134 136 106 

Medicinsk fakultet      

Totalt 651 597 617 605 671 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 641 588 607 596 662 

Bok 2 1 2 1 0 

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

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet      

Totalt 286 309 286 279 309 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 277 295 270 264 292 

Bok 2 4 1 2 1 

Kapitel i bok, del av antologi 8 10 14 13 16 

Umeå universitet      

Totalt 1 548 1 471 1 448 1 512 1 579 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 1 281 1 256 1 209 1 243 1 379 

Bok 16 10 15 19 6 

Kapitel i bok, del av antologi 251 205 224 250 194 

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 bägge institutionerna en halv artikel. Om en av 
två författare angivit två institutioner, A och C, delas dennes fraktion upp mellan A och C. 

Siffrorna för 2021 är ännu inte helt jämförbara 

med tidigare år i tabellen. Dels finns det 

sannolikt en underrapportering eftersom 

publikationer i regel registreras med viss 

eftersläpning. Samtidigt kan det finnas en viss 

överrapportering i form av att artiklar 

publicerade online men ännu inte i tryckt form 

kan komma att få det slutliga publiceringsåret 

framflyttat från 2021 till 2022. Under 2021 

började också universitetsbiblioteket importera 

bibliografiska poster från databasen Scopus, 

som har något större täckningsgrad än den 

tidigare använda databasen Web of Science. 

För antalet författarfraktioner under perioden 

2017–2021 står Medicinsk fakultet för 

42 procent, Samhällsvetenskaplig fakultet för 

27 procent, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

för 19 procent och Humanistisk fakultet för 

12 procent av den totala produktionen. 

Med reservation för en viss naturlig variation i 

antalet publikationer per år tyder tabell 40 på att 

antalet författarfraktioner efter en nedgång 

2018–2019 åter ökat sedan 2020, till liknande 

nivåer som 2017 och tidigare.  
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Samma trend kan skönjas i tabell 41, som visar 

det totala antalet publikationer per år, utan 

fraktionalisering.  

Skillnaden mellan totala antalet publikationer 

och antalet författarfraktioner ökar över tid till 

följd av ökat externt samarbete. 

Tabell 41: Totala antalet vetenskapliga (ej fraktionaliserade) publikationer publicerade vid Umeå universitet. Baserat på uttag 
från DiVA i januari 2021. 

 

Förutom att mäta mängden publikationer, kan 

man mäta hur ofta de citeras. Vetenskapsrådet 

levererade beräkningar enligt två modeller inför 

budgetåret 2022. Båda modellerna baseras på 

publiceringsåren 2016‒2019.  

Den första fördelningsmodellen, som använts 

2009–2021, baseras på ämnesnormaliserad 

medelcitering. Denna var för Umeå universitets 

publikationer (artiklar i Web of Science) 2 

procent över världsgenomsnittet, att jämföra 

med medelciteringen för Sverige totalt sett som 

var 12 procent över världsgenomsnittet.  

I den andra, justerade modell som nu ligger till 

grund för medelsfördelning baseras fördel-

ningsandelarna på andelar av de 10 procent mest 

citerade publikationerna (i Sverige) och rörelse-

kostnader för forskning och utveckling, FoU.  

I både den tidigare och den justerade modellen 

har uppgifterna använts för att ta fram vilken 

andel respektive lärosäte bidrar med till ett 

nationellt index.  

I den tidigare modellen stod Umeå universitet 

för 5,4 procent av rikets samlade index, och för 

4,0 procent i den justerade modellen. Den 

justerade modellen är således mindre 

fördelaktig för Umeå universitet, men Umeå 

universitet har också de senaste åren haft en 

minskande andel av det nationella indexet enligt 

äldre modell.  

Trenden stämmer med universitetets egna 

interna uppföljningar och har under 2021 varit 

föremål för fördjupade strategiska diskussioner 

om olika sätt att stärka forskningens kon-

kurrenskraft.  

Citeringar mäts med större eftersläpning, varför 

eventuella effekter på citeringar av ökad 

publiceringsvolym från 2020 inte är synliga 

ännu. 

  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Artikel i tidskrift/forskningsöversikt 2 494 2 492 2 428 2 557 2 822 

Bok 20 14 21 24 7 

Kapitel i bok, del av antologi 291 248 271 298 248 

Totalt 2 805 2 754 2 720 2 879 3 077 
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Utbildning på forskarnivå 

Nyantagna och aktiva doktorander 
Efter tre år av ökning minskade antalet 

nyantagna doktorander år 2021. 141 nyantagna 

doktorander 2021 innebär en minskning med 14 

procent sedan 2019, men är fortfarande 17 

procent högre än 2017, vilket framgår av tabell 

42. Vid Samhällsvetenskaplig fakultet har 

antalet nyantagna mer än dubblerats sedan 2019 

till skillnad mot Medicinska och Teknisk-

naturvetenskapliga fakulteterna där antalet 

nyantagna minskat. Något fler kvinnor än män 

har antagits vid universitetet under året. 

 

Antalet aktiva doktorander har ökat något 2021 

jämfört med 2020, drygt nio hundra aktiva 

doktorander forskar vid Umeå universitet. Vid 

Samhällsvetenskaplig fakultet ökar antalet 

aktiva doktorander jämfört med 2020 med drygt 

25 procent, medan antalet aktiva är relativt 

stabilt vid övriga fakulteter. Till skillnad mot 

övriga tre fakulteter har Teknisk-

naturvetenskaplig fakultet fler manliga än 

kvinnliga doktorander.  

 

Tabell 42: Totalt antal nyantagna och aktiva doktorander under perioden 2017‒2021, 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  2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Humanistisk fakultet 3 25 0 32 0 106 108 86 107 92 

kvinnor/män (%) 67/33 68/32 ─ 47/53 ─ 63/37 60/40 59/41 56/44 53/47 

Samhällsvetenskaplig fakultet 26 28 16 35 35 173 156 133 132 166 

kvinnor/män (%) 54/46 63/37 44/56 66/34 57/43 53/47 55/45 51/49 55/45 57/43 

Medicinsk fakultet 56 68 93 81 64 461 422 402 409 406 

kvinnor/män (%) 54/46 51/49 46/54 68/32 56/44 52/48 53/47 55/45 57/43 55/45 

Teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet 

36 42 55 52 42 238 218 209 237 239 

kvinnor/män (%) 39/61 50/50 53/47 48/52 43/57 41/59 38/62 40/60 44/56 44/56 

Umeå universitet totalt 121 163 164 200 141 978 904 830 885 903 

kvinnor/män (%) 50/50 55/45 48/52 59/41 52/48 51/49 50/50 51/49 53/47 52/48 

Anm: Vid Humanistisk fakultet antas doktorander vartannat år och 2021 har inga doktorander antagits. Jämförelser av nyantagna 
doktorander görs därför med tidigare år då inga doktorander antagits, det vill säga 2019 och 2017. 

Doktors- och licentiatexamina 
Under året tog 121 personer ut doktorsexamen, vilket är en ökning med tre procent sedan fjolåret. 

Antalet doktorsexamina är dock 36 procent lägre jämfört med 2017 (tabell 43). Vid Humanistiska och 

Medicinska fakulteten ökar antalet doktorsexamina något 2021, till skillnad från övriga fakulteter. Vid 

samtliga fakulteter är dock antalet doktorsexamina lägre 2021 än 2017. Medicinska fakulteten står för 

nära hälften av alla doktorsexamina. 

Tabell 43: Totalt antal doktors- och licentiatexamina uppdelat per fakultet och kön under perioden 2017‒2021. 

 Antal doktorsexamina 

Fakultet  2017 2018 2019 2020 2021 

Humanistisk fakultet 18 10 10 9 11 

kvinnor/män (%) 56/44 60/40 60/40 67/33 73/27 

Samhällsvetenskaplig fakultet 41 23 26 24 22 

kvinnor/män (%) 54/46 52/48 50/50 42/58 36/64 

Medicinsk fakultet 85 63 75 48 57 

kvinnor/män (%) 54/46 49/51 52/48 46/54 60/40 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 44 40 33 33 31 

kvinnor/män (%) 50/50 45/55 36/64 39/61 39/61 

Umeå universitet totalt 188 136 144 118 121 

kvinnor/män (%) 53/47 49/51 49/51 46/54 51/49 

Endast enstaka licentiatexamina avläggs vid universitetet och årets två är det lägsta antalet under 

perioden 2017–2021. 
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Medianstudietid för doktorander 
Medianstudietiden från antagning till doktors-

examen är relativt konstant, mellan 8,0 och 8,2 

kalenderhalvår, under tidsintervallet 2016‒

2020. 

Tabell 44: Medianstudietid (antal kalenderhalvår) för 
doktorsexamina totalt för universitetet samt uppdelat på 
forskningsämnesområde och kön år 2016–2020. När antalet 
doktorsexaminerade i en kategori understiger sex anges 
inget värde. Medianstudietiden anges med ett års 
fördröjning. Beräkningarna för nettostudietiden baseras på 
rapporterad aktivitetsgrad i Ladok. 

Forskningsämne 2016 2017 2018 2019 2020 

Humaniora och konst       

Totalt 9,6 9,0 9,0 8,7 8,8 

kvinnor 9,6 8,8 … … … 

 

män … 9,0 … … … 

 

Samhällsvetenskap      

Totalt 8,5 8,7 8,3 8,5 8,2 

kvinnor 8,9 8,8 8,2 9,1 8,3 

män 8,2 8,5 8,6 8,4 7,2 

Medicin och hälsovetenskap    

Totalt 6,4 5,5 7,1 7,0 7,0 

kvinnor 5,9 6,7 6,3 7,5 6,7 

män 6,8 5,2 7,7 6,1 7,9 

Naturvetenskap och teknik    

Totalt 8,7 8,3 8,1 8,5 8,0 

kvinnor 8,5 8,0 8,4 7,9 8,4 
män 9,0 8,9 8,1 8,8 8,0 

Umeå universitet      

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

kvinnor 8,0 8,2 8,0 7,9 7,9 
män 8,2 8,1 8,1 8,3 8,0 

Medianstudietiden varierar något mellan 

forskningsämnesområdena. Under hela tids-

perioden är medianstudietiden inom medicin 

och hälsovetenskap lägre än inom övriga 

ämnesområden. En förklaring kan vara att det 

finns många antagna inom legitimationsyrken 

som arbetar kliniskt och har varit aktiva inom 

forskningsprojekt redan innan antagning till 

utbildning på forskarnivå. Snittet för median-

studietiden inom medicin och hälsovetenskap 

vid samtliga lärosäten var 7,9 kalenderhalvår år 

2020. Inom naturvetenskap och teknik var den 

genomsnittliga medianstudietiden för samtliga 

lärosäten 8,4 kalenderhalvår, och inom huma-

niora och konst samt samhällsvetenskap 8,8 

respektive 8,6 kalenderhalvår. Medianstudie-

tiden vid Umeå universitet är därmed något 

kortare än det nationella genomsnittet. 

Covid-19 
Den pågående pandemin har i vissa fall gett 

doktorander förändrade förutsättningar, 

exempelvis vad gäller insamling av material, 

deltagande i konferenser och kurser samt 

internationellt utbyte. Fakulteterna har fortsatt 

uppmanats att säkerställa att eventuella avvikel-

ser dokumenteras i doktoranders individuella 

studieplaner. Doktoranderna kan ansöka om 

prolongering i slutet av sitt avhandlingsarbete på 

grund av covid-19. Disputationerna har fortsatt 

genomförts online, men under hösten när 

restriktionerna lättade, också fysiskt. 

Fakulteterna har på olika sätt skapat digitala 

mötesplatser för doktorander under pandemin. 

Exempelvis initierade forskarskolan i utbild-

ningsvetenskap i ett tidigt skede ett digitalt 

fikarum för vetenskapliga och allmänna samtal 

varje vecka. Vid Medicinska fakulteten har 

kurser för doktorander genomförts i ungefär 

samma utsträckning som tidigare år, men dessa 

har getts på distans istället för som planerat på 

campus i Umeå.  

Även det universitetsgemensamma utvecklings-

program för doktorander, som inrättades 2019, 

har påverkats av pandemin och vårens planerade 

kurser ställdes in. Programmet har arbetats om 

från tre moduler till två. En av dessa kurser 

kunde genomföras online under hösten.  

Avgångsenkäten för utbildning på forskarnivå 

distribueras kontinuerligt. En fråga rörande 

covid-19 adderades enkäten, Hur mycket har 

covid-19 påverkat din forskarutbildning? 

Närmare 60 personer har besvarat denna fråga. 

Av dessa svarar 33 att covid-19 påverkat deras 

forskarutbildning i viss utsträckning, 17 inte alls 

och 7 mycket. De flesta vid Medicinska och 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten svarar i 

viss utsträckning. Vid Samhällsvetenskaplig 

fakultet är doktoranderna minst påverkade.  

Medarbetarundersökningen genomfördes våren 

2021 och besvarades av 400 doktorander. Enligt 

det sammanvägda Nöjd Medarbetarindex är det 

drygt 30 procent av doktoranderna som trivs, en 

dryg fjärdedel som inte trivs och drygt 40 pro-

cent kan beskrivas som mellannöjda. Även enligt 

det index som sammanväger svar rörande 

rastlöshet, irritation, ängslan, oro, koncentra-

tionssvårigheter och uppgivenhet är doktoran-
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derna den kategori där minst andel, 15 procent, 

klassas som att de mår bra och flest klassas som 

att de mår dåligt, 40 procent. För jämförelse mår 

enligt samma index 21 procent av postdoktorer 

bra och 27 procent mår dåligt, medan 29 procent 

av lektorerna mår bra och 21 procent mår dåligt. 

Fakulteterna har tagit del av sina resultat och 

arbetar vidare med åtgärder. 

Andra viktiga händelser 
Vid Umeå universitet finns forskarskolor inom 

en rad olika ämnesområden. Umeå universitetet 

är också värd för ett flertal nationella forskar-

skolor. Allt fler forskarstuderande antas till en 

forskarskola och medel har beviljats till flera 

forskarskolor under året. En arktisk forskarskola 

med inriktning mot hållbar utveckling ingår i 

universitetsstyrelsens strategiska satsning. 

Syftet med forskarskolan är att utveckla och 

samordna arktisk forskning och forskarutbild-

ning vid universitetet samt inspirera till tvärve-

tenskapliga initiativ inom kunskapsområdet. 

Vetenskapsrådet har beviljat 40 miljoner till en 

ny forskarskola inom utbildningsvetenskap som 

kommer att ledas från Umeå universitet. 

Forskarskolan ska förstärka landets lärarutbild-

ningar samt studie- och yrkesvägledarutbild-

ningar med vetenskaplig kompetens som ska 

tydliggöra karriärlärande, karriärvägledning och 

övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och 

arbete. Under 2021 har Lärarhögskolans 

forskarskola haft 65 aktiva doktorander. 

Forskarskolans samverkan med de norrländska 

universiteten har stärkts ytterligare, bland annat 

genom en gemensam forskar-utbildningskurs 

via Zoom med lärare och doktorander från 

Mittuniversitetet.  

Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten 

fattade under året beslut om att samtliga 

doktorander som antas efter 1 juli 2021 ska delta 

i ett fakultetsgemensamt forskarutbildnings-

program. Programmets mål är att stödja den 

individuella progressionen mot examensmålen, 

erbjuda möjligheter till utbyte över ämnes- och 

institutionsgränser och att erbjuda en 

forskarutbildning på lika villkor.  

Ett arbete pågår vid Humanistiska fakulteten 

med att integrera hållbarhetsperspektiv i 

samtliga av fakultetens forskarutbildningar med 

utgångspunkt från den nya handlingsplan för 

hållbar utveckling i forskarutbildning som 

fakulteten beslutat om. Nya allmänna 

studieplaner, med dessa perspektiv integrerade, 

kommer att finnas på plats inför utlysning av nya 

doktorandanställningar.  

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har inlett ett 

arbete med att bygga upp en fakultetsgemensam 

alumndatabas för disputerade vid fakulteten. 

Fakulteten har anordnat en seminarieserie om 

att bemöta konspirationsteorier.  

En utlysning av internationaliseringsmedel för 

forskning och forskarutbildning har gjorts vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är 

bland annat att underlätta för forskare och 

doktorander att kompensera för eventuella 

brister i internationaliseringen under pandemin. 

Konstnärligt 
utvecklingsarbete 

Uppbyggnaden av Umeå centrum för arkitektur, 

design och konst (UmArts) har fortsatt under 

året. Inom UmArts beviljas såddmedel till 

nyskapande, tvärvetenskaplig forskning. Ett 

projekt som beviljats medel rör sig i gränslandet 

design, psykologi och matematik, där upplevel-

sen av samhörighet vid social distansering och 

onlinekommunikation ska utforskas. Konst-

högskolan, värdinstitution för UmArts, har 

under året förberett en postdoc-utlysning och 

har genomfört forskarseminarium för att stärka 

den konstnärliga forskningen. Designhögskolan 

och Arkitekthögskolan har stärkt sina forskar-

miljöer genom rekrytering av tre professorer och 

lektorer, delvis kopplade till UmArts. För 

forskning om arkitektur för innovativ resurs-

användning har forskare vid Arkitekthögskolan 

beviljats 3,5 miljoner kronor från VINNOVA. 

Expansionen gör att Arkitekthögskolan planerar 

för nya lokaler. Även den Humanistiska 

fakultetens estetiska institution har stärkt 

forskningsmiljön genom att förbättra 

organisationen av de konstnärliga lektorerna 

och deras forskning. Inom UmArts har 

institutionen initierat en forskningsgrupp inom 

broderi. Ny internationell samverkan har inletts 

med forskare och tonsättare i USA och 

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

Vid Umeå universitet samverkar olika aktiviteter 

till att värna vetenskapens trovärdighet och att 

forskningen bedrivs i enlighet med god 

vetenskaplig sed. 

Fakulteternas forskarutbildningskurser har 

inslag om redlighet i forskning och etik i 

forskningsprocessen. Därutöver ges forskar-

utbildningskurser som särskilt fokuserar på 

etikfrågor. För disputerade och etablerade 

forskare behandlas god forskningssed och etik i 

kurser för forskarhandledare samt för forskare i 

olika stadier av sin forskarkarriär, utöver de 

seminarier om etiska frågor som också 

förekommer. 

De krav som ställs enligt lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor 

samt vid publiceringar, medverkar till att frågan 

om god forskningssed blir föremål för ingående 

analys under forskningsprojektens hela livs-

längd, många gånger med inslag av kollegial 

granskning. Enheten för forskningsstöd och 

samverkan och UB erbjuder därutöver stöd, 

också i etikfrågor, under hela forsknings-

processen. 

Den 1 januari 2020 trädde lagen (2019:504) om 

ansvar för god forskningssed och prövning av 

oredlighet i forskning i kraft. Med lagen och 

SUHF:s rekommendation (REK 2020:3) 

Vägledning för hantering av misstankar om 

avvikelser från god forskningssed som 

utgångspunkt har universitetet beslutat om 

Handläggningsordning - främjande av god 

forskningssed och hantering av ärenden 

avseende misstanke om avvikelse från god 

forskningssed. 

Handläggningsordningen föreskriver hur det 

proaktiva arbetet med att främja god 

forskningssed och hög kvalitet på forskningen 

vid Umeå universitet ska vara organiserat. Den 

reglerar också hur misstankar om oredlighet i 

forskning och avvikelse från god forskningssed 

ska hanteras på ett tydligt, enhetligt, rättssäkert 

och transparent sätt i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

Denna handläggningsordning kompletterar 

övriga interna styrdokument inom områdena för 

donationer, förhindrande av mutor och bestick-

ning, upphandling och bisysslor. Styrdokumen-

ten ökar medvetandegraden bland forskarna om 

risker och bidrar till att stärka allmänhetens 

förtroende för lärosätets saklighet och 

opartiskhet inom forskningsverksamheten. 

Under våren 2021 genomfördes vidare 

dialogmöten inom etikområdet med de fyra 

fakulteterna vid Umeå universitet i syfte att 

identifiera och synliggöra ansvarsområden, 

kartlägga det befintliga arbetet som bedrivs och 

utvecklingsområden samt bidra till kunskaps-

utbyte mellan fakulteterna. 
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Gemensamt för verksamhetsgrenarna

Inledning 

För att utveckla Umeå universitets verksamhets-

gemensamma arbete och således förbättra 

lärosätets möjligheter att bedriva utbildning och 

forskning av hög kvalitet, har ett antal 

utvecklingsprojekt genomförts under året. 

Exempelvis kan nämnas ombyggnad av 

Universitetsbibliotekets lokaler, översyn av 

hanteringen och förebyggande arbete mot 

kränkande särbehandling, trakasserier och 

sexuella trakasserier, tekniksatsning på under-

visningslokaler samt hållbarhetsarbete och 

införande av källsortering på campus. 

Därtill har universitetets säkerhetsarbete 

prioriterats under året. Säkerhetsområdet har 

blivit allt med komplext och dagens samhälle 

ställer betydligt högre krav på arbetsgivarens 

förebyggande förmåga samt säkerhetsmedve-

tenhet och kunskap. Under året har universitetet 

bland annat tagit fram nya styrdokument för 

strategiskt känsliga produkter, säkerhetsskydd 

samt stödmaterial rörande hat, hot och våld. 

Covid-19:s påverkan på 
universitetsgemensam verksamhet 
Den pågående pandemin har haft stor påverkan 

på verksamheten under året. Universitetet följer 

regeringens, Folkhälsomyndighetens och Region 

Västerbottens föreskrifter, allmänna råd och 

rekommendationer gällande covid-19. Därtill 

förs löpande dialoger med Smittskyddsenheten 

vid Region Västerbotten. Anpassningar och 

åtgärder vidtas utifrån detta.  

Under större delen av året har de medarbetare 

vars arbetsuppgifter inte kräver fysisk närvaro 

på plats arbetat hemifrån. Från och med slutet 

av september inleddes en succesiv återgång till 

arbete på arbetsplatsen, med avsikt att vara fullt 

genomförd från och med årsskiftet. Återgången 

avbröts i december på grund av ökad 

smittspridning i samhället. 

Resultatindikatorer 
Följande indikatorer används enligt budget-

propositionen 2022 för att redovisa resultat 

inom det verksamhetsgemensamma området: 

1. Andel disputerade lärare vid universitetet 

Andelen disputerade lärare vid universitetet 

uppgick till 81 procent år 2021. Jämfört med 

föregående år är det en oförändrad nivå (se 

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

Enligt högskolelagen ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och 

utbildning. En viktig förutsättning för hög kvalitet i utbildningen är en god forskningsanknytning. Krav 

på samband mellan utbildning och forskning ingår i universitetets kvalitetssystem för utbildning. 

Tabell 45: Andel disputerade lärare i procent för perioden 2017─2021. I totalen ingår även lärare anställda vid Umeå universi-
tetsbibliotek. 

Fakultet 2017 2018 2019 2020 2021 

Humanistisk fakultet 76,5 76,7 76,4 79,5 77,4 

Samhällsvetenskaplig fakultet 79,8 81,0 80,5 80,8 79,5 

Medicinsk fakultet 83,1 83,4 83,3 82,4 83,0 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 77,1 80,2 82,9 83,3 84,4 

Totalt 79,5 80,8 81,1 81,5 81,3 

 

Umeå universitet understryker i sin vision att 

”Forskning stärker utbildning. Utbildning 

stärker forskning. Inom områden där vi bedriver 

forskning är det naturligt att alltid erbjuda 

utbildning.” Denna ambition stöds av kvalitets-

systemet för utbildning samt andra rutiner och 

processer vid lärosätet.  

En grundförutsättning för ett nära samband 

mellan forskning och utbildning är forskarut-

bildade och forskningsaktiva lärare. Att 

undervisande lärare forskar och att forskare 

undervisar är viktigt för forskningsanknytning 

av universitetets utbildningar och således en 

förutsättning för hög utbildningskvalitet. År 

2021 var andelen disputerade lärare 81,3 vilket 

är en marginell minskning jämfört med 

föregående år. Minskningen beror delvis på att 

ett antal adjunkter anställts under året. Det är 

framför allt vid institutioner med stora utbild-

ningsuppdrag inom professionsutbildningar 

som bland annat jurist, socionom- och 

lärarutbildning där det finns en lägre andel 

disputerade lärare. För att säkerställa hög 

kvalitet inom sådana utbildningar krävs inte 

bara forskarutbildade lärare, utan också lärare 

med professionserfarenhet och personer med 

både yrkeserfarenhet och forskarutbildning är 

en bristvara.  

Lärarnas möjlighet att utveckla sin kompetens är 

också en viktig förutsättning för forskningsan-

knytning till utbildningarna. Arbetstidsavtal för 

lärare vid Umeå universitet säkerställer att 

lärare har möjlighet till både vetenskaplig och 

pedagogisk kompetensutveckling. I arbets-

tidsavtalet garanteras alla lärare tid för att följa 

forskningen inom det område man undervisar i, 

oavsett om man disputerat eller inte. På så sätt 

möjliggörs också för adjunkter att ta del av 

aktuell forskning. Vid nyanställning av lärare 

erbjuds i vissa fall tidsbegränsad utökad kompe-

tensutvecklingstid utöver den avtalsreglerade 

andelen på 10 procent av arbetstiden för 

universitetsadjunkter.  

I universitetets kvalitetssystem för utbildning är 

forskningsanknytning ett av de perspektiv som 

ska integreras i kurser och utbildningsprogram. 

Det innebär till exempel att kursutvärderingar 

ska utformas så att de kan utgöra ett underlag för 

uppföljning av hur undervisningen anknyter till 

aktuell forskning. Sammanställning och analys 

av forskningsanknytning sker i utbildningens 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

Granskning av sambandet mellan forskning och 

utbildning sker också i samband med utbild-

ningsutvärderingar genom kollegial extern 

granskning. 

Universitet arbetar aktivt med flera olika 

åtgärder för att bibehålla och stärka forsknings-

anknytningen. Inom vissa delar av universitetet 

utlyses medel för forskningstid för lärare i syfte 

att stärka kopplingen mellan aktuell forskning 

och undervisning. I samma syfte genomförs 

löpande översyner av kurs- och utbildnings-

planer. Genom satsningar på unga forskares 

möjlighet att meritera sig förbättras på sikt 

rekryteringsunderlaget för nästa generations 

lärare. 
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Inom universitetet görs olika strategiska 

satsningar för att stärka kopplingen mellan 

utbildning och forskning. Ett exempel är att den 

stora forskningssatsning som pågår inom 

datavetenskap och som utmynnat i att en ny 

masterutbildning inrättades från och med 

höstterminen 2020. Inom andra områden där 

forskningsanknytningen historiskt har varit 

relativt svag har ett antal nyrekryteringar gjorts, 

exempelvis har en professor i byggteknik 

anställts liksom ett antal universitetslektorer 

inom områdena energiteknik (2) samt elektro- 

och systemteknik (3).  

Inom ramen för regeringsuppdraget Praktik-

nära skolforskning (ULF) pågår för närvarande 

fem större forsknings- och utvecklingsprojekt i 

samverkan mellan forskare och skolhuvudmän. 

Satsningarna stärker forskningsanknytningen i 

lärarutbildningen genom att lärarstudenter kan 

ta direkt del av pågående forskning och 

utveckling inom skolans värld, genom att 

kunskapen stärks inom områden relevanta för 

lärarutbildningen samt genom att lärar-

kompetensen i utbildningen långsiktigt höjs då 

de forskare som deltar i projekten också 

undervisar inom lärarutbilningarna. Till 

exempel har en forskargrupp vid Pedagogiska 

institutionen involverat studenter i ett 

forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i 

samverkan med skolhuvudman. Två lektorer har 

under året haft som särskilda uppdrag att arbeta 

med samverkansfrågor, en med fokus på att 

stärka utbildning på avancerad nivå. I detta 

ingår en satsning på att höja examensarbetenas 

vetenskapliga kvalitet och samtidigt skapa 

förutsättningar för att göra dem mer relevanta 

för skolverksamheten. 

Ett annat gott exempel är att en av universitetets 

studenter på Civilingenjörsprogrammet i teknisk 

fysik tilldelades det prestigefyllda nationella 

Polhemspriset för sitt examensarbete. Projektet 

handlade om att designa och utveckla en 

avancerad multifacetterad optisk pincett för att 

möjliggöra studier på biologiska system och 

genomfördes i en forskargrupp vid Institutionen 

för fysik. Området optiska pincetter tilldelades 

Nobelpriset i fysik år 2018. 

Innovationsverksamhet 
Förordning (2015:139) om fördelning av statliga 

medel för innovationskontor vid universitet och 

högskolor 

Regleringsbrev 2021, II:33 avseende anslag 2:64 

Umeå universitets innovationsstödsverksamhet 

utförs inom ramen för bolaget Umeå universitet 

Holding AB. Innovationsverksamheten omfattar 

innovationskontor, inkubatorer samt invester-

ingsverksamhet. Umeå universitet förvaltar 

Umeå universitet Holding AB (UHAB). 

Verksamheten i UHAB bedrivs i enlighet med 

gällande bolagsordning, ägaranvisningar och 

uppdragsavtal. UHAB är moderbolag i en 

koncern som vid utgången av räkenskapsåret 

består av moderbolaget samt dotterföretagen 

Uminova Innovation AB (UHAB äger 50,3 

procent av aktierna), Uminova eXpression AB 

(UHAB äger 75 procent av aktierna), samt Umeå 

Biotech Incubator AB (UHAB äger 58,3 procent 

av aktierna).  

Innovationskontorsverksamheten utförs på 

uppdrag inom ramen för UHAB, medan inkuba-

torverksamheten bedrivs via dotterbolagen. 

UHAB är även delägare i företagen Etanol Pilot i 

Sverige AB (48,5 procent), Science Park i Umeå 

AB (9,0 procent) samt Northern Light Capital 

AB (7,4 procent).  

Innovationskontoret 
Innovationskontorets uppdrag är ge innova-

tionsstöd till forskare, anställda och studenter 

vid lärosätet i frågor kopplade till nyttiggörande 

och kommersialisering av kunskapstillgångar 

och idéer genererade ur forskning och 

utbildning. Detta omfattar exempelvis stöd kring 

frågor kopplade till innovations- och 

affärsutveckling, stöd inom immaterialrätt, 

licensiering och sociala innovationer. Vidare 

inkluderar innovationskontorets kärnverksam-

het att bedriva verifieringsverksamhet, vilket 

bland annat inbegriper processer för 

forskningsnära verifiering och affärsutveckling 

samt finansiering till projektidéer från Umeå 

universitet. 
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Innovationskontorets huvudsakliga inriktning 

mot nyttiggörande innebär att de övergripande 

målsättningarna inkluderar att öka kunskapen 

och skapa förutsättningar för ett effektivt 

nyttiggörande och ökat entreprenörskap hos 

universitetets forskare och studenter, samt att 

bidra till att nya idé- och innovationsprojekt 

identifieras, verifieras och utvecklas vidare. 

Innovationskontorets verifieringsverksamhet 

har under 2021 fortsatt finansiering via 

VINNOVA:s program Validering för tillämpning 

(VFT).  

Innovationskontoret har byggt upp en grupp 

(IPG) med specialistkompetens som under 2021 

erbjudit särskilt stöd inom immaterialrätt med 

fokus på IP-strategi, avtalsstöd, design, varu-

märkesfrågor, upphovsrätt och patent. Under 

2021 har IPG-gruppen genomfört 104 specifika 

insatser/aktiviteter gentemot målgrupperna 

forskare och studenter (IP-moduler, immaterial-

rättsliga genomlysningar till exempel patenter-

barhetsanalyser, IP-strategi och olika aspekter 

av immaterialrättsutredningar). IPG har också 

hållit seminarier och workshoppar inom 

immaterialrätt i forskarmiljöerna. Arbetet har 

under året främst fokuserat på framtagande av 

IP-moduler som ska vara till hjälp för 

innovationsprojekt och fungera som stöd vid 

utbildningsinsatser som kan tillgängliggöras 

även andra lärosäten. Under året har 

innovationskontoret vidareutvecklat och för 

andra gången genomfört en poänggivande 

doktorandkurs som på olika sätt belyser IP, 

nyttiggörande och innovationsprocesser kopplat 

till forskningsmiljöer vid svenska lärosäten. Det 

övergripande målet för IPG:s verksamhet är att 

bidra till att öka nyttiggörande och värdeska-

pande via forskning och kunskapstillgångar. 

I Innovationskontorets uppdrag ingår att vara 

den aktör som vid lärosätet arbetar med 

informerande och uppsökande insatser gente-

mot forskarmiljöerna syftande till att stimulera 

till idéflöde. Aktiviteterna innefattar olika typer 

av seminarier och workshoppar, besök på 

universitetets olika institutioner, informations-

insatser, kurser, m.m. Trots pandemisituationen 

har innovationskontoret kunnat genomföra 56 

aktiviteter vid lärosätet under året. Innovations-

kontorets strategi att erbjuda en ökad 

tillgänglighet och kreativ innovationsmiljö på 

campus resulterade i att verksamheten 

etablerade sig i AWL Universum (A Working 

Lab) redan 2020, och när restriktionerna 

kopplade till covid-19 avvecklades under hösten 

2021 kunde innovationsverksamheten göra en 

nystart i AWL. Även SLU Holding, Science park 

i Umeå AB och Region Västerbotten finns 

representerade i lokalerna vilket gagnar sam-

verkan mellan parterna. 

Studenters entreprenörskap 
Innovationskontorets studentverksamhet sker 

främst via projektet Drivhuset vars verksamhet 

riktas till universitetets studenter. Målet för 

innovationskontorets studentverksamhet 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. Under 2021 har 

Drivhuset medverkat till 26 aktiviteter för 

studenter, vilka sammanlagt har omfattat ett 

deltagande av drygt 1 000 personer. Drivhuset 

har exempelvis genomfört programmet IDP 

(Idea development program) i tre omgångar 

under året. Via Drivhuset samt genom 

återetableringen i AWL Universum under 

hösten, har innovationskontoret kunnat göra en 

ambitionshöjning avseende studentverksam-

heten, vilket ökat antal idéer och antal deltagare 

i Drivhusets aktiviteter hösten 2021. 

Support Office for Life Science and 
Health Norra Sverige (SOLH)  
Projektet leds av Umeå universitet genom 

innovationskontoret och utgör en av fyra 

projektparter tillsammans med Region 

Västerbotten och Luleå tekniska universitet. 

Projektet skall stärka den strategiska samverkan 

mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv 

inom Life Science i övre Norrland samt 

Östersjöregionen. Målet är att projektet skall 

resultera i ett supportkontor för Life science i 

norra Sverige med fokus på innovationsstöd och 

forskningsstöd inom hälsoområdet. 

  



56  UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 

Resultat och flödestal för 
innovationsverksamheten 
I enlighet med regleringsbrevet ska flödestal 

redovisas i årsredovisningen. Detta definieras 

som idéer som inkommit till innovations-

verksamheten för dialog kring förutsättningar 

för nyttiggörande samt kommersialisering. De 

idéer som redovisas omfattar således idéer med 

kommersiell ansats, sociala innovationer samt 

idéer som avser andra typer av nyttiggörande. 

Inflöde till innovationsstödverksamheten 

kommer från studenter, doktorander och forska-

re, samt andra anställda vid Umeå universitet. 

Som ett resultat av innovationsverksamhetens 

idésöks- och inflödearbete som under pandemin 

till stora delar skett digitalt har man bibehållit 

och i vissa fall ökat inflödet av nya idéer från 

målgruppen forskare/anställda 2021. Under 

2020 påverkades inflödet av nya idéer från 

studenter negativt av pandemin, men under 

2021 har innovationsverksamheten glädjande 

kunnat notera att fler studenter inkommit med 

sina affärsidéer och deltagit i olika program eller 

aktiviteter. I 2021 års redovisning framgår även 

andelen kvinnor och män kopplat till inflödet av 

nya idéer (se tabell 46). Ett av innovations-

kontorets övergripande mål är att inflödet av 

idéer för nyttiggörande från studenter och 

forskare ska öka även 2022. 

Verifiering innebär inledande av aktiviteter som 

syftar till att utvärdera idéerna och verifiera en 

eller flera kritiska frågor kopplade till 

nyttiggörande eller kommersialisering, samt 

definieras som idéer som beviljats medel för 

verifiering under året. I tabell 46 redovisas 

antalet unika verifieringsprojekt som beviljats 

verifieringsmedel från UHAB. En ökning i 

antalet unika verifieringsprojekt som beviljats 

stöd noteras 2021 jämfört med 2020. Ett av 

innovationsverksamhetetens övergripande mål 

är att antalet forsknings- eller utbildnings-

baserade verifieringsprojekt som nyttiggörs ska 

öka. 

Tabell 46: Flödestal från innovationsverksamheten 2019‒
2021.  

 2019 2020 2021 

Antal nya idéer som inkommit 
under året 

kvinnor/män 

159 
 

- 

113 
 

- 

139 
 

45/55 

Varav från forskare/anställda 
kvinnor/män 

66 
- 

55 
- 

59 
42/58 

Varav från studenter 
kvinnor/män 

93 
- 

59 
- 

80 
48/52 

Antal idéer som gått vidare till 
verifiering (beviljats 
verifieringsmedel) 

kvinnor/män 

forskare/studenter 

50 
 
 

- 

- 

42 
 
 

- 

- 

46 
 
 

30/70 

70/30 

Antal bolag som erhållit 
investering från UMUH 
kvinnor/män 

1 
 

100/0 

1 
 

0/100 

1 
 

100/0 

Antal idéer antagna till 
inkubator 
kvinnor/män 

14 
 

- 

11 
 

- 

17 
 

47/53 

Antal nya aktiebolag 9 11 9 

Antal sökta IP-skydd (inkl. 
patent, varumärke, 
designskydd) 

- 9 7 

Andra licensavtal 3 3 2 

Umeå universitet Holding AB:s 
investeringsverksamhet 
Idébank och tidig investeringsverksamhet sker 

inom ramen för UHAB:s verksamhet genom 

investering i intellektuella tillgångar, det vill 

säga genom projekt eller investeringar i 

avknoppningsbolag från Umeå universitet. 

Under 2021 har investeringsverksamheten 

utvärderat 8 bolag och projekt. UHAB har under 

2021 fortsatt sitt engagemang i 

investeringsbolaget Northern Light Capital 

(NLC), som investerar i tidiga skeden i 

nystartade tillväxtbolag.  

Inkubatorerna 
Umeå universitets innovationsstödsystem in-

begriper även de tre av UHAB delägda 

företagsinkubatorerna Uminova Innovation AB, 

Uminova eXpression AB samt Umeå Biotech 

Incubator AB (UBI). Holdingbolag, innovations-

kontor och inkubatorer tillhandahåller till-

sammans ett akademinära ekosystem för 

innovationsstöd för alla vetenskapsområden. 

Uminova Innovation (UI) är en inkubator som 

erbjuder en strukturerad och effektiv inkubator-

process som syftar till att utveckla nya 

affärsidéer och bygga startupbolag med tillväxt-

potential. 
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UBI är en inkubator som har fokus på affärsidéer 

och företag som kommer från Umeå universitet 

inom läkemedelsutveckling och invitrodiag-

nostik (test som utförs på levande organism). 

eXpression Umeå är en inkubator för företag 

inom de kulturella och kreativa näringarna 

såsom design, arkitektur, formgivning, konst, 

musik, film, mode, m.m. Inkubatorn hjälper 

kreatörer att utveckla sina affärsidéer till företag 

och erbjuder även tillgång till den speciella 

infrastruktur och makerspacemiljö som åter-

finns vid Curiosum på Konstnärligt Campus.  

Inkubatorerna eXpression Umeå och UI har 

under året samarbetat genom projektet ”Game 

Hub Umeå” för att genomföra event, bygga en 

community och ge affärsutvecklingsstöd inom 

spelutveckling. En bransch där kreatörer inom 

bland annat musik, animation, arkitekter med 

flera ges möjlighet att hitta samarbeten med 

spelutvecklare. 

Under 2021 har UHAB i samverkan med innova-

tionskontor och inkubatorer tagit fram en 

särskild process för forskningsbaserade idéer, 

inom till exempel Deeptech och Life Science. 

Antagna projekt har med hög kommersiell 

potential kombinerat med omfattande 

utvecklings- och verifieringsbehov. Totalt har 17 

projekt eller bolag med lärosätesanknytning 

antagits i inkubatorer.  

Science Park i Umeå AB 
SPUAB har även ett uppdrag som värdorganisa-

tion för satsningen Digital Impact North med 

Umeå universitet, Umeå kommun, Region 

Västerbotten, SLU samt RISE som grundare. 

Under året har ett samarbete med investerare 

påbörjats för att möjliggöra den första nya 

Science Parkmiljön. Bolaget ägs av Umeå 

Kommunföretag (51 procent), Region Väster-

botten (40 procent) samt UHAB (9 procent).  

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

forsknings- och pilotanläggning för bioraffina-

deritillämpningar som finns i Örnsköldsvik. 

EPAB:s styrelse har under året påbörjat ett 

strategiarbete för bolagets fortsatta utveckling. 

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

Kvalitetsarbetet vid Umeå universitet är 

integrerat i linjestrukturen där ansvar följer 

delegation och arbetsbeskrivningar och regleras 

i rektors besluts- och delegationsordning respek-

tive arbetsordning för Umeå universitet. Arbetet 

följer en årscykel som inkluderar uppföljning av 

föregående år, aktiviteter under aktuellt år och 

planering för nästkommande år enligt 

anvisningar. Inom områdena utbildning, 

forskning och administration bedrivs dessutom 

mer utförligt kvalitetsarbete enligt avsnitten 

nedan.  

Kvalitetsarbete inom utbildning 
Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning 

utgörs av lärosätets vision, rutiner, processer och 

regelverk samt uppföljningar inom dessa, se 

figur 1. Rutiner, processer och regelverk utgår 

dels från universitetets egna mål och ambitioner, 

dels från de krav som ställs på lärosätets 

verksamhet i lag och förordning. Regelverket 

som ingår i det övergripande kvalitetssystemet 

omfattar styrdokument såsom anvisningar för 

planering och uppföljning, kompetensförsörj-

ningsplan och anställningsordning för lärare.  

Kvalitetssystemet för utbildning omfattar utbild-

ning på alla nivåer och ska både som helhet och 

i sina delar användas som verktyg för att ständigt 

utveckla och säkra kvaliteten i universitetets 

utbildningar. Det ska också bidra till en samsyn 

om vad som utmärker hög kvalitet i utbildning, 

vilka krav som ska uppfyllas för hög kvalitet samt 

vilka perspektiv som ska genomsyra utbildnings-

verksamheten. Kvalitetssystemet bygger på 

principerna tillit, delaktighet och flexibilitet. 

 

 

 

 



58  UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kvalitetsarbetet för utbildning vid Umeå universitet utgår från lärosätets vision och bygger på medarbetarnas 
professionella kompetens och engagemang. Basen för kvalitetsarbetet utgörs av tillit och dialog. Verksamhetscykler, regelverk, 
rutiner och processer ger ett formaliserat ramverk för kvalitetsaktiviteterna och skapar en struktur för utveckling och uppföljning 
av de genomsyrande perspektiven. Dokumentet Kvalitetssystem för utbildning omfattar de blå delarna i figuren och siffrorna (1)-
(9) avser de olika aktiviteterna i kvalitetssystemet. 

Under 2021 har såväl uppföljande som 

framåtsyftande kvalitetsdialoger hållits med 

fakulteterna och Lärarhögskolan. Varje 

fakultet/Lärarhögskolan behandlar kvalitets-

arbetet i särskilda avsnitt i sin verksamhets-

berättelse. Avsnittet ligger till grund för den 

uppföljande kvalitetsdialogen mellan universi-

tetsledningen och fakultetsledningarna. Under-

laget till den framåtsyftande dialogen utgörs av 

fakulteternas/Lärarhögskolans identifierade 

utvecklingsområden för det kommande året. 

Universitetsledningen har också en kvalitets-

dialog med studentkårerna. Utgångspunkten för 

denna dialog är dels utvärderingen av 

kåravtalen, dels studentkårsskrivelsen.  

Fakultetsaudit genomförs i en sexårig cykel där 

fakulteterna/Lärarhögskolan bedöms i tur och 

ordning under en femårsperiod medan en 

förvaltningsenhet bedöms det sjätte året. 

Fakultetsaudit syftar till att, baserat på kollegiala 

synpunkter och rekommendationer, utveckla 

kvalitetsarbetet inom en verksamhet. Audit-

gruppens sammansättning gör att goda exempel 

sprids till de fakulteter som vid tidpunkten inte 

genomlyses. Auditgruppen har även extern 

representation.  

Under 2021 avslutades fakultetsauditen av den 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. I fakultets-

auditen genomlyses särskilt hur fakulteten 

organiserar, stödjer och kvalitetsutvecklar 

utbildning. Fakulteten uttryckte dessutom ett 

önskemål om att auditen skulle beröra 

doktoranders internationalisering samt kvali-

tetssäkring av andra vägar till examen än via 

program. Fakultetsauditen visar att fakulteten 

har anammat en tillitsbaserad styrning vilket gör 

institutioner och program mycket frigående i 

förhållande till fakultetsledningen. Det finns 

inga tecken på att kvaliteten i utbildningarna 

blivit lidande, men vissa signaler visar att 

parallella strukturer vuxit fram för att hantera de 

utmaningar som institutionerna ställs inför 
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vilket kan leda till ineffektivt resursutnyttjande. 

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten har 

fastställt ett åtgärdsprogram som följd av 

fakultetsauditen.  

En kvalitetsrapport baserad på en beskrivning av 

kvalitetsarbetet tillsammans med en samman-

fattning av kvalitetsdialogerna och kvantitativ 

uppföljning överlämnades till universitets-

styrelsen i december 2021.  

Kvalitetsarbete inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Under 2021 genomfördes Nybörjarenkäten, en 

enkät som går ut till samtliga studenter som 

läser sin första termin vid Umeå universitet. 

Utfallet av enkäten är ännu ej analyserat. Under 

2021 presenterades analysen av Studie-

barometern 2020. Från denna är det tydligt att 

de svarande är nöjda med sina studier vid Umeå 

universitet, att studierna motsvarar de förvänt-

ningar som fanns före påbörjad utbildning samt 

att studenternas bild av lärarna är positiv.  

De genomsyrande perspektiven, se figur 1, följs 

upp i utbildningarnas verksamhetsberättelser. 

Efter kvalitetsdialogerna under våren 2021 stod 

det klart att medvetenheten om perspektiven 

och utbildningarnas systematik att arbeta med 

dem utvecklats väsentligt under de senaste åren. 

Fakulteterna/Lärarhögskolan anser dock att 

beskrivningen av studentcentrerat lärande 

måste utvecklas i Umeå universitets kvalitets-

system. 

Fakulteterna har under 2021 fortsatt arbetet 

med att genomföra kollegiala externa gransk-

ningar av sina utbildningsprogram på grundnivå 

och avancerad nivå. Under 2021 genomgick 21 

utbildningar vid Umeå universitet extern 

kollegial granskning eller UKÄ:s utbildningsut-

värdering. Sammantaget innebär detta att i 

princip alla universitetets cirka 150 utbildnings-

program på grundnivå och avancerad nivå 

externgranskats under perioden 2017–2021. 

Undantagen är program under införande samt 

program under avveckling.  

På fakultetsnivå har genomförts samlade 

analyser av de externa granskningarna vilket 

föranlett fakultetsövergripande förändrings- och 

utvecklingsprojekt. Andra åtgärder som genom-

förts som en följd av de kollegiala gransk-

ningarna är uppföljningsseminarier med 

granskare vid den Samhällsvetenskapliga fakul-

teten. Kvalitetsdialogerna visade att de kollegiala 

externa granskningarna är väl inarbetade i 

fakulteternas kvalitetsarbete med ett flertal 

exempel på att aktiviteten utvecklats utöver vad 

som föreskrivs från universitets-gemensam nivå. 

Kvalitetsarbete inom utbildning på 
forskarnivå 
För vissa forskarutbildningsämnen genom-

fördes under 2021 extern kollegial granskning. 

Fakulteterna valde ut de ämnen som granskades 

och externa granskare utsågs. Granskningen 

syftar till att säkra utbildningens innehåll och 

genomförande samt ge stöd för kvalitets-

utveckling. En central handläggningsordning för 

granskningen finns liksom anvisningar för den 

externa granskaren av ämnet så att 

rapporteringen från fakulteterna blir mer 

enhetlig. Följande forskarutbildningsämnen har 

granskats vid fakulteterna under 2021:  

Samhällsvetenskaplig fakultet:    

• Informatik 

• Geografi 

• Pedagogiskt arbete  

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:  

• Ekologi 

• Miljövetenskap 

• Naturgeografi  

Humanistisk fakultet:  

• Idéhistoria 

• Språkvetenskap  

Granskningarna har föranlett aktiviteter vid 

respektive fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet har efter piloten av extern kollegial 

granskning av matematik och matematisk 

statistik reviderat sakkunniganvisningar och 

handläggningsordning för att kunna dra 

ytterligare nytta av processen. Fakulteten har 

även stärkt kopplingen mellan de kollegiala 

granskningarna och verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan.  
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Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har 

riktlinjer för forskarutbildning reviderats vad 

gäller betygsnämndens sammansättning och 

regler för att hantera jävssituationer. Vidare har 

fakulteten under 2021 fortsatt sin seminarieserie 

på temat forskningsetik och god forskningssed. 

Humanistiska fakulten har beslutat om åtgärder 

för att stärka arbetet med hållbar utveckling 

inom alla forskningsutbildningar. 

Universitetskanslersämbetets 
granskningar 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för 

att granska kvalitetssäkring av högre utbildning 

och forskning. De fyra typerna av granskningar 

är: granskningar av lärosätets kvalitetssäkrings-

arbete, utbildningsutvärderingar, prövningar av 

examenstillstånd samt tematiska utvärderingar.  

Under 2021 har UKÄ slutfört granskningar av 

utbildningar, examenstillståndsprövningar och 

kvalitetssäkringsarbete vid Umeå universitet 

enligt tabell 47. 

Umeå universitets handläggningsordning tydlig-

gör olika aktörer och deras ansvarsområden vid 

en granskning. Handläggningsordningen om-

fattar också vad som ska göras i de fall det 

slutliga omdömet blir ifrågasatt kvalitet.  

Umeå universitet bedömdes i november 2021 ha 

ett godkänt kvalitetssäkringsarbete. Universite-

tet har under året också fått UKÄ:s tillstånd för 

att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorexamen. 

Under 2021 har en utbildning med ifrågasatt 

kvalitet rapporterat sitt utvecklingsarbete och 

därefter erhållit omdömet hög kvalitet (tabell 

47).  

UKÄ:s granskningar av utbildning på forskar-

nivå har under året berört tre inriktningar av 

kemi, fysikalisk, analytisk och organisk med ett 

positivt utfall för två av områdena. 

Under 2021 lämnade Umeå universitet in 

självvärdering för den tematiska utvärderingen 

av breddad rekrytering. 

Tabell 47: Resultat av UKÄ:s granskningar 2021. 

Ämne  Aktuellt omdöme  Ev. ursprungligt omdöme  

Yrkeslärarexamen Hög kvalitet    

Ämneslärarexamen, matematik  Hög kvalitet  Ifrågasatt kvalitet  

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen  Tillfredsställande    

Kvalitetssäkringsarbete  Godkänt    

Analytisk kemi - licentiat- och doktorsexamen  Hög kvalitet    

Organisk kemi - licentiat- och doktorsexamen  Ifrågasatt kvalitet    

Kemi med inriktning biofysikalisk kemi, fysikalisk kemi - 
licentiat- och doktorsexamen  

Hög kvalitet    

 

Kvalitetsarbete inom forskning 
Arbetet med att utveckla ett kvalitetssystem för 

forskning har under 2021 formaliserats som ett 

universitetsövergripande projekt med projekt-

grupp, styrgrupp och extern referensgrupp. Den 

initiala kartläggningen av befintliga aktiviteter 

på universitetsövergripande nivå och fakultets-

nivå har kompletterats med förankringsarbete 

på samtliga fakulteter. I september arrangerades 

en nationell workshop med titeln Forskningsut-

värderingar på lärosätesnivå som verktyg för 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Under 

hösten 2021 har ett ramverk för kvalitetssäkring 

av forskning tagits fram. Ramverket kommer att 

ligga till grund för utveckling av de aktiviteter 

som kommer att utgöra Umeå universitets 

kvalitetssystem för forskning. Arbetet med 

ramverket sker koordinerat med det arbete som 

utförs inom ramen för att ta fram profilområden 

för Umeå universitet.  

Kvalitetsarbete inom administration 
För att stärka kvaliteten inom universitetets hela 

administration finns sedan några år tillbaka det 

strategiska rådet för administration. Rådet 

består av representanter för det administrativa 

stödet från samtliga övergripande områden 

inom universitetet: kanslichefer vid fakulteterna 

och Lärarhögskolan, administrativ chef för 

Universitetsbiblioteket samt Universitetsförvalt-

ningens verksamhetsområdeschefer. Rådet leds 

av universitetsdirektören, och har till uppgift att:  

• Utgöra ett strategiskt stöd för rektor och 

universitetsledning inom administration.  
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• Ge förslag till utveckling och förbättrad 

samordning av universitetets administration 

inom samtliga organisatoriska nivåer.  

• Samordna och utveckla kvalitetsarbetet inom 

administrationen.  

Under slutet av året har ett nytt förslag för hur 

rådets arbete kan utvecklas tagits fram vilket 

innebär ett större fokus på strategiska frågor 

Universitetsförvaltningen, genomför regelbun-

det granskningar (audits), där varje förvalt-

ningsenhet utvärderas av en granskningsgrupp, 

i syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter. 

Granskningsgruppen består av representanter 

från förvaltnings-, fakultets- och institutions-

nivå. Under 2021 har audit av Lokalförsörj-

ningsenheten slutförts och avrapporterats. 

Högskolepedagogisk 
utbildning 

Umeå universitet har sedan många år en 

högskolepedagogisk enhet, Enheten för univer-

sitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Denna 

arbetsenhet har i uppdrag att leda, utbilda och 

stötta samtliga fakulteter i deras arbete med 

pedagogisk utveckling. I uppdraget ingår även 

att ansvara för att utveckla den pedagogiska 

digitala kompetensen bland undervisande 

personal samt förvalta de utbildningsnära 

digitala system som är universitetsgemensamt 

finansierade (exempelvis lärplattform, system 

för digital salstentamen, videotjänst, fusk- och 

plagiatkontroll osv.). Under 2020─2022 har den 

högskolepedagogiska verksamheten fyra priori-

terade områden: Digitalisering och e-lärande, 

Utbildning för hållbar utveckling, Examination, 

prov och utvärdering samt Rummets betydelse 

för lärande. 

Då restriktionerna med anledning av pandemin 

fortsatt påverkat undervisningsverksamheten på 

lärosätet under hela 2021 har behovet av 

högskolepedagogiskt stöd och utbildning varit 

högt under hela året. 

Ordinarie högskolepedagogiska 
utbildningar 
Utöver särskilda arbetsinsatser sprungna ur 

situationen med covid-19 har de högskolepe-

dagogiska utbildningarna genomförts som 

planerat, dock i distansform. Efterfrågan på 

högskolepedagogisk utbildning och stöd har 

varit mycket hög och de annonserade 

utbildningsplatserna har fyllts och flertalet 

kurser har även kölistor. Den grundläggande 

högskolepedagogiska kursen omfattar 5 veckor 

och svarar mot SUHF:s rekommendation 

gällande högskolepedagogisk utbildning samt 

kraven på pedagogisk skicklighet för lektorer och 

professorer som anges i Umeå universitets 

anställningsordning för lärare. Baskurserna ges 

löpande både på svenska och engelska och 

startar tre gånger per år. Utöver dessa 

grundläggande kurser har följande tematiska 

fördjupningskurser om två veckor vardera 

erbjudits under året:  

• Utbildning för hållbar utveckling 

• Ny som lärare 

• Forskarhandledning i praktiken 

• Pedagogisk digital kompetens 

• Pedagogiskt ledarskap, examination och 

utvärdering 

• Kreativitet och samskapande i högre 

utbildning 

• PBL och Case-metodik samt Oral 

presentation (på uppdrag av Humanistisk-, 

Medicinsk- och Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet). 

Totalt har 432 individer (2020: 352) deltagit i 

högskolepedagogiska kurser vid enheten under 

2021, varav 72 individer (2020: 73) genomgick 

pedagogisk utbildning för forskarhandledare. 

Umeå universitetet har även ett pedagogiskt 

mentorsprogram för handledare och adepter 

som hanteras av UPL. 

Året har inneburit fortsatt högt antal deltagare 

även på kortare utbildningsinsatser så som 

workshoppar och seminarier med totalt 991 

deltagare under året. De skräddarsydda 

högskolepedagogiska uppdragen för enskilda 

fakulteter eller institutioner har fortsatt fått stå 

tillbaka något då arbetsbelastningen vid den 
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högskolepedagogiska enheten har varit hög. 

Dock genomfördes 31 längre uppdrag varav 26 

uppdrag internt för Umeå universitetet och fem 

uppdrag på nationell nivå. 

Utlysning av pedagogiska 
utvecklingsmedel 
De pedagogiska utvecklingsmedlen (Punktum) 

utlystes under våren och 5 projekt fick dela på 

den för året utökade summan 2,2 miljoner 

kronor. Följande projekt tilldelades medel:  

• A Systematic and Holistic Approach for 

ESD: Developing a Curriculum Framework 

(Handelshögskolan). 

• Visuell litteracitet i en digital värld 

(Institutionen för idé-och samhällsstudier). 

• Ökad studentinteraktion inom högre 

utbildning (Institutionen för kost- och 

måltidsvetenskap). 

• Hybrida lärmiljöer – Praktiskt och kollabo-

rativt lärande som verktyg för att skapa 

trygga lärmiljöer (Institutionen för kost- 

och måltidsvetenskap). 

• DOCTOR: Digital Ophthalmology Clinical 

Training Tool (Institutionen för Klinisk 

vetenskap). 

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 

myndighetsförordningen. I december 2020 

fastställde universitetsstyrelsen systembeskriv-

ning för arbetet med intern styrning och kontroll 

2021. Systembeskrivningen fastställs årligen och 

anger universitetets ansvarsförhållanden samt 

processer för arbetet med intern styrning och 

kontroll.  

Universitetsstyrelsen beslutade också i decem-

ber 2019 att fastställa riskanalys för treårsperio-

den 2019–2022. 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, 

samt hur dessa ska följas upp. Arbetet med de 

förebyggande åtgärderna under år 2022 har 

följts upp under hösten. Uppföljningen visar att 

en relativt hög andel (57 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.  

Utifrån utfallet från genomförd uppföljning 

beslutade rektor i januari 2022 att revidera den 

universitetsgemensamma riskanalysen för 

2020–2022. Ytterligare underlag för revide-

ringen utgjordes av de riskanalyser som genom-

förts av fakulteterna, Lärarhögskolan, Universit-

etsförvaltningen och Universitetsbiblioteket.  

Utifrån det arbete och den rapportering som 

genomförts är den sammanfattande bedöm-

ningen att den interna styrningen och kontrollen 

inom universitetet är betryggande. 

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

I universitetets vision uttrycks vikten av det 

internationella perspektivet, som bland annat 

kommer att implementeras genom det policy-

dokument för internationalisering som beräknas 

vara klart under 2022. Detta dokument kommer 

att ligga till grund för universitetets fortsatta 

arbete med internationalisering. Arbetet med en 

ansökan för en kommande allians inom 

European Universities Initiative har påbörjats 

under året och utfallet av denna kommer även 

att prägla internationaliseringsarbetet vid 

universitetet framöver. 

Fakulteterna och Lärarhögskolan har under året 

lyst ut olika former av internationaliserings-

medel med målet att höja kvaliteten i utbildning 

och forskning. Exempel på utlysningar är medel 

för att starta internationella samarbeten inom 

grundutbildning och forskning, ökad mobilitet 

för studenter samt språkgranskning och resor 

för doktorander. Samhällsvetenskapliga fakulte-

ten har specifikt utlyst resemedel för forskare 

och doktorander för att kompensera för 

eventuella hinder i internationaliseringen under 

pandemin. 
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Deltagandet i Erasmusprogrammet är en viktig 

grund för internationaliseringsarbetet vid uni-

versitetet, inte minst när det gäller mobilitet för 

studenter och medarbetare. Implementeringen 

av det nya Erasmusprogrammet har påbörjats. 

Internationaliseringsstrategi i 
universitetets kvalitetssystem för 
utbildning 
Flera utbildningar förbereder studenterna för 

framtida hållbarhetsutmaningar genom det 

internationella perspektivet. Internationalise-

ring är tydligt integrerad i lärosätets kvalitets-

system för utbildning genom att vara ett av sex 

genomsyrande perspektiv som präglar hög 

kvalitet i utbildning. Internationalisering nämns 

specifikt under fyra av de nio aktiviteter som är 

stommen i kvalitetssystemet. Dessutom måste 

kvalitetskravet att ge studenterna ett internatio-

nellt perspektiv vara uppfyllt vid starten av ett 

nytt utbildningsprogram eller ett nytt 

huvudområde vid universitetet. 

Internationalisering på hemmaplan 
Nya former av internationella samarbeten inom 

utbildningen, inte minst digitala sådana, har 

startats på institutionsnivå för att stärka det 

internationella perspektivet. 

Till exempel har Institutionen för socialt arbete 

tillsammans med La Trobe University i Austra-

lien organiserat virtuella utbyten av studenter 

och lärare för att fördjupa kunskapen om de 

båda ländernas sociala verksamhetsfält. Ett 

annat exempel med koppling till framtida 

hållbarhetsutmaningar är Handelshögskolan 

som tillsammans med sina partneruniversitet 

organiserat en virtuell ”Partner Day” med 

aktiviteter och föreläsningar om FN:s globala 

mål för hållbar utveckling. Forskarskolan inom 

det utbildningsvetenskapliga området har under 

året samplanerat kurser och aktiviteter med 

University of Bangor, University of Ljubljana 

samt det nordiska forskarutbildningsnätverket 

NorTED. Som tidigare ges forskarskolans kurser 

på engelska med internationell kurslitteratur 

och med internationella medverkande lärare. 

Ledningsgruppen för forskarskolan har under 

året arbetat med en antologi om internationa-

lisering inom forskarutbildning. 

Det stora antalet internationella studenter är ett 

uttryck för att universitetet erbjuder en 

internationellt konkurrenskraftig utbildning av 

hög kvalitet. Studenter från olika delar av 

världen bidrar till att skapa dynamiska 

utbildnings- och forskningsmiljöer där nya 

perspektiv och traditioner möts och bryts mot 

varandra och ökar förståelsen för andra kulturer. 

Universitetet har ett väl utvecklat och populärt 

buddyprogram där nationella och internatio-

nella studenter möts. Buddyprogrammet är till 

för att hjälpa internationella studenter att 

komma till rätta i Umeå och introducera dem till 

Sverige samtidigt som de studenter som redan 

studerar vid universitetet får en möjlighet att 

möta nya människor och kulturer. Buddy-

programmet är därmed – utöver arbetet inom 

utbildningsprogrammen – en viktig del av 

internationaliseringen på hemmaplan. 

Mobilitet och den internationella 
dimensionen 
Umeå universitet erbjuder möjligheter till 

personal- och studentutbyte genom de utbytes-

avtal och utbytesprogram som universitetet har 

med andra lärosäten och samarbetspartner. 

Detta bidrar till att stärka den internationella 

dimensionen i lärosätets verksamhet. Utbytesav-

talen finns på tre olika nivåer inom universitetet: 

på universitetsövergripande nivå, på fakultets-

nivå samt på institutionsnivå. På varje 

institution finns en internationell kontaktperson 

som är institutionens nav för internationalise-

ringsfrågor. I diagrammet nedan presenteras 

förändringen av internationalisering inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

sedan 2017. 

Diagram 10: Antal in- och utresande utbytesstudenter 

under perioden 2017–2021. 
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Bland lärosätets egna studenter har intresset för 

utbytesstudier återigen ökat, efter 2020 års 

minskning. Fortfarande deltar färre studenter i 

utbyte än innan pandemin, men detta gäller inte 

specifikt för Umeå universitet utan är en trend 

som kan ses såväl nationellt som internationellt. 

Två grupper av utresande utbytesstudenter som 

inte återfinns i statistiken är de studenter som 

reser ut inom programmet Minor Field Studies 

(MFS) samt de studenter som erhåller Erasmus-

praktikstipendier. 

Under 2021 reste inga studenter ut inom MFS 

(främst på grund av reseavrådan från UD), men 

64 studenter reste ut med Erasmuspraktik-

stipendium. 

Majoriteten av de inresande utbytesstudenterna 

läser kurser som ges på engelska. Från att 2019 

ha ökat i antal så minskar nu antalet engelsk-

språkiga kurser något. Antalet engelskspråkiga 

program ökar dock något mot föregående år. 

 
Tabell 48: Antal engelskspråkiga anmälningsalternativ (kurser och program) under perioden 2017–2021.  

Engelskspråkiga anmälningsalternativ 2017 2018 2019 2020 2021 

Fristående kurser 573 554 573 646 578 

Program på grundnivå 2 3 2 2 3 

Program på avancerad nivå 35 39 39 41 44 

Totalt 610 596 614 689 625 

Internationalisering och forskning 
Det förs ingen statistik över forskarmobilitet, 

men det är mycket vanligt med individuella 

forskarutbyten liksom utbyten mellan olika 

forskargrupper på internationell nivå, utan 

samordning eller finansiering från universitetet 

centralt. Doktorander och forskare kan i viss 

omfattning också nyttja de utbytesavtal och 

program som finns vid universitetet. Vid 

Personalenheten finns funktionen International 

Staff Support, som arbetar med att underlätta 

rekrytering och introduktion av nya internatio-

nella medarbetare. 

Inom projektet med svenska ambassaden i 

Sydkorea, Pilot Merger of Study in Sweden and 

Office of Science & Innovation, där universitetet 

medverkar tillsammans med tre andra svenska 

lärosäten, arrangerades 2021 ett digitalt sympo-

sium med seminarier om årets Nobelpristagare 

där två forskare från Umeå universitet deltog. 

Universitetet deltog under året i två bilaterala 

universitetsövergripande projekt, MIRAI2.0 och 

SASUF/SASUF2030. Projektens syfte är att stär-

ka det akademiska samarbetet inom utbildning, 

forskning och innovation mellan svenska och 

japanska, respektive svenska och sydafrikanska, 

lärosäten. Alla aktiviteter inom projekten har 

under året genomförts digitalt. Umeå universitet 

är medlem i de nordiska centren i Indien och 

Kina och tillhör även nätverken the University of 

the Arctic, Baltic University Programme samt 

Scholars at Risk. 

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

Regleringsbrev 2021, II:48 anslag 2:67 ap. 5 

Studentinflytande är centralt för att tillvarata 

studentperspektivet i utvecklingen av verksam-

heten vid Umeå universitet. Vid Umeå 

universitet har Umeå Medicinska Studentkår, 

Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå 

studentkår ställning som studentkårer. 

Ställningen som studentkår följer enligt beslut 

av universitetsstyrelsen 2019 och gäller till och 

med halvårsskiftet 2022. Det är därmed dessa 

studentkårer som företräder studenterna vid 

Umeå universitet och utser studentrepresentan-

ter till organ vid universitetet där studenterna 

ska vara representerade. 

Universitetsstyrelsen beslutade i december 2021 

att fastställa regler inför kommande ansöknings-

förfarande för studentsammanslutningar om 

ställning som studentkårer vid Umeå universi-

tet. I april 2022 avser universitetsstyrelsen att 

utifrån genomfört ansökningsförfarande besluta 

om ställning som studentkårer för kommande 

treårsperiod. 

I början av varje hösttermin genomför universi-

tetet ett introduktionsprogram för tillträdande 

studentrepresentanter. 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. 



 

 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021  65 

Universitetet stödjer ekonomiskt student-kårer-

nas arbete med att utöva studentinflytande och 

genomföra studiesocial verksamhet. Stödet till 

studentkårerna på universitetsgemensam nivå 

har uppgått till totalt 5,9 miljoner kronor under 

2021 (2020: 4,2 mnkr). Beloppet inkluderar ett 

bidrag på 3,4 miljoner kronor som är särskilt 

avsatt för ändamålet i statsbudgeten. Utöver det 

universitetsgemensamma stödet erhåller 

studentkårerna även stöd genom avtal med 

respektive fakultet och Lärarhögskolan. 

Vart tredje år författar de tre studentkårerna en 

sammanställning av de problem och utveck-

lingsmöjligheter som kårerna identifierat vid 

universitetet och ger förslag på åtgärder. 

Sammanställningen benämns Studentkårsskri-

velsen, och den senaste versionen överlämnades 

till universitetet i juni 2019. Arbete med de 

inkomna förslagen har pågått under året och 

ingår som en aktivitet i universitetets kvalitets-

system för utbildning (se mer i avsnittet 

Kvalitetsarbete för utbildning). 

Under året har en uppföljning genomförts av 

studentkårernas verksamhet under verksam-

hetsåret juli 2019–juni 2020. Uppföljningen 

visade att samtliga studentkårer uppfyller hög-

skolelagens krav samt i allt väsentligt lever upp 

till åtagandena enligt avtalen med universitetet. 

Uppföljningen visade också att i genomsnitt 40 

procent av studenterna vid universitetet var 

medlemmar i en studentkår under verksamhets-

året. För verksamhetsåret som uppföljningen 

avser visade två studentkårer ett ekonomiskt 

överskott och en studentkår ett underskott. 

Trots underskottet görs bedömningen i 

uppföljningsrapporten att kårernas ekonomi är 

stabil med ett eget kapital som motsvarar 

ungefär 40 procent av årets intäkter, eller mer. 

Studentkårernas egna kapital är i viss mån avsatt 

till fonder för särskilda ändamål, men är också 

till viss del obundet. Det ger studentkårerna en 

finansiell motståndskraft och handlingsfrihet att 

hantera oförutsedda händelser. 

Studentkårerna har under året i vissa fall haft 

svårt att rekrytera studentrepresentanter i organ 

inom universitetet där studenter har rätt till 

representation. Dialog pågår med student-

kårerna om hur de kan få stöd i detta arbete i 

syfte att säkerställa studentrepresentation och 

att tillse att studentperspektivet tillvaratas i 

universitetets utveckling. 

Kompetensförsörjning 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag (FÅB) 3 kap, 3 § 

Umeå universitets ambition är att vidta åtgärder 

som på lång sikt bidrar till att universitetet kan 

attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den 

kompetens som krävs för att genomföra univer-

sitetets uppdrag. Lärosätets olika verksamheter 

med dess bredd gör att det finns olika 

utmaningar gällande den strategiska kompet-

ensförsörjningen inom olika verksamheter. 

Några exempel är den rådande åldersstrukturen, 

minskad internationell rörlighet till följd av 

pandemin och den ökade konkurrensen från 

omvärlden. Trots dess utmaningar har många 

åtgärder vidtagits för att hantera utvecklingen. 

Ett exempel är satsningen på biträdande 

universitetslektorer som idag utgör totalt 2,2 

procent av den forskande och undervisande 

personalen. Även en fortsatt satsning på 

kompetensbaserad rekrytering genomförs i syfte 

att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. En 

snabb och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är 

av betydelse för att bibehålla kandidater under 

hela rekryteringsprocessen. En gedigen bered-

ning samt snabbhetspremier till sakkunniga är 

exempel på hur rekryteringsprocesser kunnat 

effektiviseras med bibehållen kvalitet.  

Under 2021 har en mängd aktiviteter initierats 

och genomförts för att bibehålla och rekrytera 

kvalificerade lärare och forskare. I april besluta-

de universitetsstyrelsen om en satsning på 

insatser i syfte att stärka utbildning och forsk-

ning, vilken bland annat innehåller aktiviteter 

för att ytterligare stärka kompetensförsörj-

ningen. Exempelvis ingår satsning av 

meriteringsanställningar såsom postdoktorer 

och biträdande universitets-lektorer samt 

doktorander. 

Inom universitetet har också medel avsatts för 

att ge tillsvidareanställda lärare möjlighet att 

meritera sig för framtida befordran. 

Institutionerna har även målinriktat arbetat 

med utökad kompetensutvecklingstid, detta för 

att medarbetare ska kunna meritera sig inom 

både undervisning och forskning. Detta stärker 

även kopplingen mellan utbildning och 

forskning. Inom ramen för universitets-

styrelsens satsning har universitetet också 

främjat rekrytering av universitetslektorer samt 
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genomfört åtgärder för att stärka lärares 

professionsanknytning. Åtgärderna har riktat sig 

till institutioner som haft både högt söktryck och 

lärarbrist. 

En kontinuerlig dialog förs i syfte att säkerställa 

att verksamhetens kompetensbehov kan täckas 

genom rekrytering eller befordran. Möjligheten 

att öka antalet sökande av underrepresenterat 

kön ses över i samband med professors-

rekryteringar. Vid universitetet bedrivs ett aktivt 

arbete med att säkerställa möjligheten att 

befordras till professor med syfte att behålla 

docenters kompetens samt öka möjligheten till 

större forskningsprojekt och program. 

Fortsatta åtgärder i syfte att stimulera lärare att 

ansöka om att bli inplacerade i universitetets 

pedagogiska meriteringssystem har genomförts. 

Under hösten 2021 tillkom 18 meriterade och 12 

excellenta lärare vilket bland annat bidrar till 

fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen. 

För att förbättra karriärmöjligheterna för 

nydisputerade, men även för att bibehålla 

kompetens har universitetet utlyst anställningar 

som biträdande universitetslektor och post-

doktor. Genom att knyta an nya juniora forskare 

har även möjligheter att konkurrera om externa 

medel ökat. Ett karriärprogram för nydispu-

terade forskare vid samtliga fakulteter som är 

inblandade i lärarutbildningarna har startats 

upp. Programmet omfattar även utlysning av 

medel för tre helfinansierade postdoktors-

anställningar. 

En viktig åtgärd för den långsiktig kompetens-

försörjningen är en attraktiv utbildning på 

forskarnivå. För att åstadkomma detta genomför 

universitetet flera olika åtgärder, bland annat 

fortsätter den Medicinska fakulteten arbetet 

med att implementera ett fakultetsgemensamt 

forskarutbildningsprogram. 

Under året har den tredje omgången av 

utvecklingsprogrammet för doktorander och 

handledare genomförts. Programmets målsätt-

ning är att skapa bättre förutsättningar för ett 

långt och hållbart arbetsliv för doktorander i en 

konkurrensutsatt akademisk miljö. Det skapar 

tillsammans med fakulteternas insatser goda 

förutsättningar för attraktiva utbildningar på 

forskarnivå. 

Möjligheten för nydisputerade att stanna kvar 

inom akademin och erhålla en meriterings-

anställning är nu större i och med universitetets 

genomförda åtgärder för att förbättra karriär-

möjligheterna för nydisputerade. Åtgärderna 

bedöms därmed inverka positivt för forskarut-

bildningarnas attraktivitet. 

Universitetsförvaltningen initierar utveckling 

och stödjer universitetets verksamheter i arbetet 

med att attrahera och rekrytera kompetens samt 

för att utveckla och behålla befintliga medarbe-

tare. För de fall där anställningar kan behöva 

förändras eller avslutas finns ett kvalificerat stöd 

för omställnings- och övertalighetsprocesser. 

Under 2021 inleddes en översyn av villkor och 

förutsättningar för prefektuppdraget för att 

bland annat stärka möjligheterna till att 

kombinera uppdraget med forskarkarriären och 

därmed göra prefektuppdraget mer 

attraktivt. Styrdokumentet Umeå universitets 

chefs- och ledarskapspolicy har reviderats för 

att säkerställa att det överensstämmer med 

universitetets vision samt med en tillitsbaserad 

styrning och ledning.  

Vid universitetet erbjuds ett kompetens- och 

karriärutvecklingsprogram samt ett stort antal 

interna kurser. Under 2021 har ett system-

stöd upphandlats som bland annat effektiviserar 

all kursadministration och visar alla kurser i en 

kursportal. Även en ny HR-guide med fakta, råd 

och information med syfte att stödja chefer och 

HR-stöd i sitt dagliga arbete har färdigställts.  

Inom universitetet bedrivs ett samarbete för att 

utveckla processerna i rekryteringssyste-

met Varbi. Processen har effektiviserats och 

kvalitetssäkrats till exempel genom att beford-

ran och adjungering numera sker digitalt.  Vid 

universitetets externa webb har ett strategiskt 

arbete bedrivits i form av ett utökat innehåll om 

karriärutveckling och karriärstöd samt 

universitetets arbetsgivarvarumärke. 

Arbetet med implementering av Europeiska 

stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering 

av forskare har fortsatt. Flera områden i 

handlingsplanen för Human Resources Strategy 

for Researchers har genomförts, vilka bland 

annat bidrar till att skapa ett bra mottagande, 

stöd under hela forskningsprocessen samt en bra 

arbetsmiljö.   
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Mål för andel biträdande 
lektorer 
Regleringsbrev 2021 II Umeå universitet 

Under 2021–2024 har Umeå universitet ett mål 

att 2 procent av samtliga forskande och under-

visande personal (heltidsekvivalenter) ska vara 

biträdande lektorer. Andelen biträdande lekto-

rer uppgick till 2,2 procent år 2021. Jämfört med 

föregående år är det en ökning med 0,1 

procentenheter. 

Tabell 49: Andel biträdande lektorer (heltidsekvivalenter) 
av forskande och undervisande personal (procent).  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Andel biträdande 
lektorer 

2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 

kvinnor/män  41/59 44/56 37/63 47/53 46/54 

Inom ramen för satsningen på insatser i syfte att 

stärka utbildning och forskning ingår särskilda 

medel avsatta för stärkt kompetensförsörjning. 

Fakulteterna har valt att i hög utsträckning 

nyttja dessa medel för anställning av biträdande 

universitetslektorer i syfte att stärka kompetens-

försörjningen och möjliggöra akademisk merite-

ring för nydisputerade. Biträdande universitets-

lektorer har rekryterats i syfte att etablera 

forskning och meritera sig till gagn för 

universitetets verksamhet. Rekryteringen syftar 

även till att stärka kompetensförsörjningen till 

högre lärarbefattningar i ämnen till vilka 

söktrycket är lågt eller inom ämnen som kan 

vara av strategisk vikt för universitetets 

konkurrenskraft. En öppen utlysning av fem 

biträdande universitetslektorat attraherade över 

500 sökande varav ett stort antal höll mycket hög 

kvalitet. Utlysningen är en viktig del i 

universitetets långsiktiga förstärkning och 

förnyelse av lärarkåren.  

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

Diskrimineringslag (2008:567) 

Umeå universitets vision innehåller en uttalad 

ambition om att ett jämställdhetsperspektiv ska 

genomsyra hela verksamheten samt att studen-

ter och medarbetare ska kunna studera och 

arbeta vid lärosätet på lika villkor. Detta arbete 

görs inom ramen för jämställdhetsintegrering 

samt inom arbetet med diskrimineringslagens 

krav på aktiva åtgärder. 

Jämställdhetsintegrering 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Under 2021 har en ny handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering fastställts som om-

fattar åren 2021–2025. Planen baseras på en 

genomförd probleminventering och utgår från 

de jämställdhetspolitiska målen samt innehåller 

en beskrivning av problemområden, mål och 

åtgärder. Utifrån de beskrivna problemområ-

dena ska varje verksamhet inom universitet ta 

fram egna åtgärder och presentera dessa i 

respektive verksamhetsplan för berörd 

verksamhet år 2022 och framåt. 

Beaktande av jämställdhet vid 
fördelning av forskningsmedel 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Av gemensamma regleringsbrevet för universitet 

och högskolor år 2021 framgår att jämställdhet 

ska beaktas vid fördelning av forskningsmedel. 

Universitetets olika fakulteter har genomfört 

olika åtgärder, bland annat sett över den så 

kallade publiceringsbaserade resursen för forsk-

ning där andelen behöriga sökande individer av 

vartdera könet så långt det är möjligt ska 

överensstämma med andelen tilldelade indivi-

der. Utfallet av tilldelningen blev detta år 

jämställd. Vidare så genomförs årligen en 

könsbaserad analys utifrån antalet sökande i 

relation till fördelning av forskningsfinansierad 

tid och fördelning av medel till utrustning. Det 

görs årligen en sammanställning av hur sökta 

forskningsbidrag har fördelats baserat på kön 

vilken följs upp och analyseras.  
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Rekryteringsmål för professorer 
Regleringsbrev 2021, II:6 Umeå universitet  

Vid universitetets fakulteter har olika åtgärder 

genomförts för att öka antalet rekryterade 

kvinnliga professorer. För att jämna ut könsför-

delningen bland professorerna har möjligheten 

till befordran använts och via kallelseförfarandet 

öka antalet rekryterade kvinnliga professorer, 

samt att se över hur lektorer kan stöttas för att 

bli docenter för att därmed gå vidare mot 

befordran till professor.  

I syfte att bedriva ett aktivt jämställt rekryte-

ringsarbete har det införts obligatoriska frågor i 

mall för rekryteringsanhållan kopplade till 

jämställdhet. Satsningar såsom implementering 

av jämställda rekryteringsgrupper, representa-

tion av kvinnor och män bland sakkunniga och 

instruktioner till sakkunniga om att jämställd-

hetsaspekten ska beaktas vid anställning, 

bedöms ha bidragit till att fler kvinnliga 

professorer rekryterats. För att få ökad kunskap 

om bias i bedömning av sökande och hur detta 

kan motverkas har det hållits utbildningstill-

fällen med fokus på mångfaldssäkrad 

rekrytering.  

Utifrån regleringsbrev till universitet och hög-

skolor har lärosätet ett mål för könsfördelningen 

bland nyrekryterade professorer om 54 procent 

kvinnor under åren 2021–2023. Antalet 

rekryterade kvinnliga professorer har mellan 

2019–2021 ökat. År 2021 når universitetet målet 

om könsfördelning bland nyrekryterande 

professorer, då andelen nyrekryterande kvinnor 

är 58 procent.  

Diagram 11: Antalet rekryterade och befordrade pro-
fessorer samt gästprofessorer under perioden 2017–2021. 

 

Andelen anställda kvinnliga professorer vid 

universitetet uppgår till 33 procent vilket är en 

liten ökning jämfört med tidigare år. 

Diagram 12: Antalet anställda professorer fördelat på åren 

2017–2021. 

 

Könsfördelning bland personal och 
studenter 
Andelen män bland studenterna fortsätter att 

minska. Vid samtliga fakulteter råder en ojämn 

könsfördelning, förutom vid Teknisk-naturve-

tenskaplig fakultet där fördelningen är inom 40 

till 60-procents spannet.  

Diagram 13: Könsfördelning på grundnivå och avancerad 
nivå 2017–2021 (antal). I diagrammet redovisas antalet 
registrerade individer på ett utbildningsprogram eller 
fristående kurs vid universitetet. 

 

Antalet anställda totalt på universitet fördelar 

sig med 55 procent kvinnor och 45 procent män. 

Inom de flesta befattningskategorier råder en 

könsfördelning inom 40/60-procentsspannet, 

förutom hos administrativ personal med 22 

procent män, professorer med 33 procent 

kvinnor och bibliotekspersonal med 32 procent 

män. Bland adjunkter fortsätter antalet män att 

minska från 40 procent år 2020 till 37 procent 

2021 och går även där utanför 40/60-spannet.
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Diagram 14: Könsfördelning per utvalda befattningskategorier och kön 2021. Vid befattningen postdoktor avses de som är 
anställda vid Umeå universitet. 

 

Universitetets arbete mot kränkande 
särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier 
Under året har kritik framförts mot Umeå 

universitets hantering av anmälningar av 

sexuella trakasserier och annan misskötsamhet. 

Bristerna har belysts genom en granskande 

artikelserie i lokalmedia och därefter tagit form 

av interna skrivelser, manifestationer och 

debattartiklar. 

Umeå universitet har nolltolerans mot diskrimi-

nering, trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling. Alla studenter och 

medarbetare ska känna trygghet i sin studie- och 

arbetsmiljö. Mot bakgrund av den framförda 

kritiken har universitetsledningen påskyndat 

arbetet med att utveckla och se över 

universitetets hantering och aktiviteter avseende 

arbetet mot trakasserier, sexuella trakasserier 

och kränkande särbehandling. 

Under 2021 har det inkommit totalt nio ärenden 

om trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling. Under 2020 inkom 

totalt fem anmälningar.  

Universitetets åtgärder för att förbättra arbetet 

mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

sexuella trakasserier är bland annat att: 

• En operativ arbetsgrupp inrättas med syfte 

att samordna och skyndsamt vidareutveck-

la universitetets åtgärder. 

• En extern utvärderare ska granska Umeå 

universitets systematiska arbete med såväl 

proaktiva som reaktiva åtgärder när det 

gäller kränkande särbehandling, hantering 

av misskötsamhet, trakasserier eller 

sexuella trakasserier.  

• Forskare vid Umeå centrum för genus-

studier har fått i uppdrag att utifrån en 

nationell forskningsstudie om sexuella 

trakasserier i akademin analysera de data 

som samlats in från Umeå universitet.  

• Revidera och tydliggöra universitetets pro-

cess för utredning av kränkande särbehand-

ling, trakasserier och sexuella trakasserier. 

• Publicera webbsidor med information om 

hur anställda och studenter gör för att 

anmäla bland annat kränkande särbehand-

ling, trakasserier och sexuella trakasserier.  
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• Genomföra en temadag med både öppna 

föreläsningar samt workshop för anställda 

och studenter. 

• Ett projekt tillsätts för att utvärdera och se 

över hur det förebyggande och främjande 

arbetet bedrivs enligt vad som krävs i 

diskrimineringslagen, både vad gäller 

perspektivet arbetsgivare och utbildnings-

anordnare. 

Aktiva åtgärder 
Universitetet bedriver ett förebyggande och 

främjande arbete för att motverka diskrimine-

ring och på annat sätt verka för lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Ett flertal utbildningar och introduktions-

tillfällen inom aktiva åtgärder och diskrimine-

ringslagstiftningen har genomförts för chefer på 

såväl universitetsgemensam nivå som fakultets-

nivå.  

Nedan presenteras några fler exempel på aktiva 

åtgärder som genomförts vid universitetets olika 

verksamheter:  

• Föreläsningar om vad trakasserier och 

sexuella trakasserier är och hur trakasserier 

och sexuella trakasserier kan förebyggas. 

• Att tillse att medarbetare har kompetens 

och arbetar enligt webbtillgänglighets-

direktivet. 

• Synliggöra de nationella minoritetsspråken 

och HBTQI-frågor genom exempelvis 

språkkoder och nya ämnesord, utvecklad 

söktjänst i samarbete med forskare i 

samiska studier och inköp av litteratur. 

• Undersökning av undervisningslokalernas 

tillgänglighet på Norrlands universitets-

sjukhus. 

• Utbildning om bland annat jämställdhet 

inom akademin, nationell och internatio-

nell statistik för könsfördelning och 

rekrytering med fokus på mångfald.  

• Utarbeta en plan för organisering av, 

innehåll i och utbildning inom mångfalds- 

och lika villkorsarbetet, riktat till prefekter.  

• Utveckla kunskap och kompetens omkring 

mångfald och lika villkor bland juniora 

forskare inom ramen för Future Faculty, 

vilket har lett till en jämn könsfördelning i 

olika grupper, ökad kunskap och 

engagemang i lika villkorsfrågorna. 
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Arbetsmiljö och hälsoarbete 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag (FÅB) 7 kap. 3 § 

Umeå universitet arbetar systematiskt och 

långsiktigt för att skapa goda fysiska, organisa-

toriska och sociala arbetsmiljöförhållanden i 

syfte att uppnå god hälsa, trivsel och goda 

prestationer.  

Alla anställda erbjuds en friskvårdstimme per 

vecka på betald arbetstid om verksamheten 

medger, ett friskvårdsbidrag upp till 2 000 

kronor per år samt ett brett och lättillgängligt 

utbud av företagshälsovårdstjänster. Under 

2021 nyttjades friskvårdsbidraget av 1 945 

medarbetare.

Universitetets totala sjukfrånvaro för 2021 var 

2,6 procent, vilket är något lägre än föregående 

år (se tabell 50).  

Målsättningen är att arbeta för att ytterligare 

sänka nivåerna genom bland annat tidiga 

rehabiliterande insatser från ansvariga chefer 

med stöd av det närmaste HR-stödet samt 

förebyggande och lämpliga insatser från 

universitetets företagshälsovård.  

 

 
Tabell 50: Sjukfrånvaro i procent under perioden 2017–2021. 

Sjukfrånvaro 2017 2018 2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 3,0 2,9 3,0 2,7 2,6 

Kvinnor 4,3 4,4 4,4 3,7 3,5 

Män 1,5 1,3 1,5 1,5 1,4 

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

Anställda 30–49 år 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 

Anställda ≥ 50 år 3,2 3,3 3,4 2,9 2,6 

Andel långtidssjukskrivna av samtlig sjukfrånvaro1 62,9 55,9 54,9 55,5 52,5 

1 60 dagar eller mer.  

 

Under 2021 har ett flertal interna utbildningar 

inom området arbetsmiljö och rehabilitering för 

chefer, HR-stöd och arbetsmiljöombud genom-

förts. De utbildningar som har genomförts är:  

• Arbetsplatsdialog (AD-A), ett metodstöd för 
arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro 

• Att hantera skadligt bruk 

• Välkommen tillbaka 

Den sistnämnda är en utbildning om att väl-

komna medarbetare tillbaka från sjukskrivning 

genom en aktiv och stöttande arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

I mars 2021 genomfördes en medarbetarunder-

sökning. Svarsfrekvensen var 84 procent. 

Resultaten på en övergripande nivå visade en 

positiv utveckling i samtliga av de undersökta 

områdena. Ett utvecklingsområde som identifie-

rades var arbetsrelaterad utmattning. Detta 

område är ett av de prioriterade åtgärdsområ-

dena i den universitetsgemen-samma planen för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva 

åtgärder 2022─2024.  

Under 2021 har även Regel för systematiskt 

arbetsmiljöarbete reviderats med syfte att 

tydliggöra arbetsmiljöansvaret och beskriva hur 

universitetet organiserar arbetet med att fördela 

arbetsmiljöuppgifter och medföljande arbets-

miljöansvar i det systematiska arbetsmiljöar-

betet. 
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Miljö och hållbar utveckling 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Högskolelag (1992:1434), 1 kap 5 § 

Under 2021 har universitetets arbete för miljö 

och hållbar utveckling intensifierats. Ett tydligt 

exempel är den nya arktiska forskarskola med 

inriktning mot hållbar utveckling som har 

inrättats. Inom det systematiska miljö- och 

hållbarhetsarbetet har en ny regel för universite-

tets miljö- och hållbarhetsarbete trätt i kraft och 

en treårig handlingsplan för klimat och 

hållbarhet med 13 inriktningsmål och ett 40-tal 

aktiviteter fastställts, varav ungefär hälften har 

genomförts under året. Ett samverkansavtal för 

hållbarhetsfrågor har upprättats med en av 

fastighetsägarna där gemensamma åtgärder 

inom åtta olika hållbarhetsområden definieras. 

Vad gäller hållbar utveckling i utbildning har 

universitetet sedan UKÄ-utvärderingen 2017 

arbetat med att systematiskt integrera hållbar-

hetsperspektiv i utbildningen. Bland annat är 

hållbar utveckling ett genomsyrande perspektiv 

i universitetets kvalitetssystem vilket innebär att 

alla utbildningsprogram behöver arbeta aktivt 

med att integrera sådana aspekter i program och 

kurser, och också följa upp dessa. För att 

utveckla lärares kunskaper och förmåga att 

integrera hållbarhetsperspektiv inom sina 

kurser och program ges en fortbildningskurs för 

lärare, Att utbilda för hållbar utveckling, av 

Enheten för universitetspedagogik och lärande-

stöd. Kursen är attraktiv för universitetets lärare 

och är alltid fullbokad. Kursen genomförs två 

gånger per år, så också under 2021. 

Exempel på utbildningsaktiviteter kopplade till 

hållbarhet och som har genomförts inom 

universitetet 2021 är projektet Humanistiska 

kompetenser i vilket Humanistiska fakulteten 

har utgått från Unescos nyckelkompetenser för 

att integrera hållbarhetsperspektiv och skapa 

progression inom sina utbildningsprogram. 

Inom medicin har det tredje globala 

hållbarhetsmålet, God hälsa och välbefinnande, 

varit i fokus, och under 2021 har en 

genomlysning av Medicinska fakultetens 

utbildningsprogram påbörjats för att integrera 

hållbarhetsaspekter, inklusive international-

isering och Agenda 2030, i dem. Vidare har 

workshoppar om hållbar utveckling riktade till 

studierektorer och programsamordnare inom 

samhällsvetenskapliga utbildningar genomförts. 

Ett annat exempel är det arbete som 

Institutionen för geografi har påbörjat under 

året, för att integrera hållbarhet i sina 

utbildningsprogram, liknande det arbete 

Handelshögskolan tidigare har gjort, där alla 

kurser och kursmoment gås igenom utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. På Handelshögskolan 

genomförs just nu ett projekt där forskare håller 

på att utveckla ett verktyg som kan användas för 

att säkerställa att en utbildning både beaktar och 

ger progression inom hållbar utveckling. Inom 

civilingenjörsprogrammen har kursen Hållbar 

utveckling för ingenjörer genomförts.  

Ett arbete har påbörjats för att beakta Agenda 

2030 och de globala hållbarhetsmålen inom 

systemet för kvalitetssäkring och kvalitetsut-

veckling av forskning. Vidare har en forsknings-

konferens om global hållbar utveckling, 

Development and Research, Devres, genomförts 

tillsammans med bland annat Sida. För att 

stimulera tvärvetenskaplig forskning och inno-

vativa arbetssätt ges ett finansiellt stöd till 

nätverket Umeå Transformation Research 

Initiative, UTRI, vilket ska fungera som en 

tvärvetenskaplig nod för hållbarhetsforskning 

vid universitetet. 

Vidare har en specifik handlingsplan för hållbar 

utveckling i forskarutbildning tagits fram för den 

Humanistiska fakultetens forskarstuderande, 

för att ge dem perspektiv på hållbar utveckling. 

Exempel på aktiviteter under året har varit 

revidering av de allmänna studieplanerna för 

varje forskarutbildningsämne och den Humanis-

tiska forskarskolans (FADC) nya obligatoriska 

kursinslag som ska ge perspektiv på hållbar 

utveckling. Från teknisk-naturvetenskaplig 

horisont finns många forskningsprojekt med 

koppling till hållbar utveckling där olika 

problem kopplade till olika dimensioner av 

hållbarhet studeras. De strategiska forsknings-

områdena (SFO) Bio4Energy och EcoChange 

vilka handlar direkt om hållbarhet och miljö, 

men även Climate Impacts Research Centre 

(CIRC) i Abisko som bedriver forskning och 

undervisning samt utåtriktade aktiviteter om 

effekterna av klimat- och miljöförändringar i 

arktiska och alpina ekosystem, kan nämnas som 

exempel.  
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I ramen för universitetets strategiska part-

nerskap med närliggande kommuner, regionen 

och företag beaktas olika perspektiv av hållbar-

het. Ett exempel på detta är samverkansprojek-

tet Sharing City Umeå, inom vilket nya typer av 

delningstjänster har utvecklats. Projektet har nu 

avslutats. Som ett resultat finns numera en 

delningspaviljong för hållbara utomhusmöten 

och ett ökat fokus på campusområdets grönytor 

på huvudcampus. Med koppling till sam-

verkansprojektet RUGGEDISED har en doktors-

avhandling inom energiteknik publicerats. 

Universitetets handlingsplan för klimat och 

hållbarhet sträcker sig över perioden 2021 till 

2023, och exempel på genomförda aktiviteter, 

utöver vad som har nämnts ovan, är: 

• Framtagande av nya externa webbsidor om 

klimat och hållbarhet. 

• Framtagande av en introduktionsfilm för 

nyanställda om universitetets hållbarhets-

arbete. 

• Införande av källsortering på publika ytor 

på huvudcampus. 

• Kvittblivningskampanj för uttjänta farliga 

kemikalier i samband med byte av 

kemikalieregistreringssystem. Kampanjen 

gav ett gott resultat då ungefär fyra gånger 

mer farliga kemikalier lämnades in för 

kvittblivning än motsvarande period under 

föregående år. 

• En tekniksatsning på hybrida lärosalar för 

att möjliggöra utveckling av distans-

undervisning samt en fortlöpande 

utveckling av den digitala infrastrukturen. 

Den digitala mötestiden i Zoom, Teams och 

Skype var sammanlagt ungefär 5 miljoner 

timmar år 2021. 

• Spendanalys av inköpens klimatpåverkan. 

Analysen visade att tjänsteresor, fastigheter 

respektive inköp av varor är de poster som 

ger mest negativ klimatpåverkan. 

• Installation av cirka 600 närvarosensorer 

för bättre lokalanalys och ett mer hållbart 

lokalutnyttjande.  

• Installation av solceller på Lärarutbild-

ningshusets tak. Tillsammans med 

solcellerna på Naturvetarhuset och 

Samhällsvetarhuset innebar detta under 

2021 att 536 MWh solel producerades. Det 

motsvarar ungefär 21 villors årliga 

energiförbrukning eller 268 000 mil eller 

67 varv runt jorden med en elbil. 

• Ägaranvisningen för Umeå universitet 

Holding AB har reviderats för att tydliggöra 

klimat- och hållbarhetskrav. 

• Universitetets placeringspolicy har revide-

rats med avseende på hållbar utveckling och 

fossilfrihet. 

• Miljö- och hållbarhetsval har synliggjorts i 

ekonomisystemet Raindance. 

• E-signatur har införts för ett antal interna 

blanketter och protokoll. 

• Inrapportering av data till det 

internationella hållbarhetsrankingsystemet 

Times Higher Education Impact Ranking 

för första gången. 

Energiförbrukningen vid universitetet var i stort 

sett densamma år 2021 jämfört med 2020, och 

tio procent lägre än 2019 års förbrukning, en 

energibesparing motsvarande 162 normalstora 

villors årsförbrukning av energi.  

Tjänsteresorna minskade också till följd av 

pandemin. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor 

minskade med 53 procent jämfört med 2020, 

och jämfört med 2019 var minskningen 91 

procent. Under pandemin har många resor 

ersatts med digitala möten, dock nämner verk-

samheter att de även efter att restriktionerna 

lättade en tid arbetade aktivt med att minska 

fysiska resor till förmån för digitala möten.  

Gällande miljökrav vid inköp av varor och 

tjänster har miljökrav ställts i 96 procent av de 

genomförda upphandlingarna. 
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Utveckling av klinisk 
utbildning och forskning 
Regleringsbrev 2021, II:6 Umeå universitet 

Umeå universitet har under 2021 erhållit 858 

tusen kronor för att utveckla klinisk utbildning 

och forskning. Medlen har under 2021 använts 

för att fortsätta arbetet med att uppgradera det 

befintliga läkarprogrammets kurser till att 

motsvara de krav som ställs inför att läkar-

programmet ska vara legitimationsgrundande. 

Ett programgemensamt progresstest har 

utvecklats och införts i utbildningen. Det pågår 

även ett arbete med att operationalisera det 

nationella ramverket för läraktiviteter på det 6-

åriga läkarprogrammet. 

Av periodiserade medel har 638,8 tusen kronor 

använts till att utveckla det befintliga 

programmets kurser i linje med att programmet 

ska vara legitimationsgrundande. Resterande 

periodiserade medel avses att användas för att 

återuppta arbetet med att ta fram, alternativt 

upphandla en applikation för bedömning vid 

klinisk handledning av studenter. 

Samverkan 
Högskolelag (1992:1434), 1 kap 2 § 

Samverkan gemensamt för 
verksamhetsgrenarna 
Umeå universitet möter och samverkar 

kontinuerligt med externa aktörer. Samverkan 

är en integrerad del i forskning och utbildning. 

Samverkan bedrivs där den stärker vår egen 

kunskapsutveckling och samtidigt skapar mer-

värden, kunskap och kompetens för våra sam-

verkanspartner. Kunskapsutveckling i samspel 

är ett av tre övergripande utvecklingsområden i 

Vision för Umeå universitet.  

Huvudparten av all samverkan sker inom 

utbildningsprogram och i olika forsknings-

projekt. Umeå universitets strategiska arbete 

med samverkan genomförs genom att utveckla 

och stärka systematiska arbetssätt, till exempel 

strategiska partnerskap, mötesplatser för att 

initiera ny samverkan, företagsforskarskola och 

andra metodstöd. 

Exempel på hur kunskap och kompetens har 

delats med externa parter under 2021 är bland 

annat: 

• Populärvetenskapliga föreläsningar 

• Publikationer 

• Uppdragsutbildning 

• Uppdragsforskning 

• Innovationsprocesser 

• Deltagande i expertpaneler etc.  

Kvalitetshöjande effekter av samverkan har 

exempelvis varit tillgång till testbäddar, empiri, 

forskningsmedel, samhällsrelevans, gemen-

samma doktorandutbildningar med mera. 

Umeå universitet har tecknat totalt fem 

strategiska partnerskap med olika externa 

aktörer. Syftet med de strategiska partnerskapen 

är att underlätta och stimulera samverkan 

mellan lärosätet och respektive part. Inom det 

strategiska partnerskapet med Skellefteå 

kommun arrangerades det i april en partner-

skapsdag med över 80 deltagare från båda 

organisationerna. I samband med partnerskaps-

dagen utlystes utvecklingsmedel för samverkan, 

varvid två samverkansprojekt tilldelades 

finansiering. I november arrangerade universi-

tetet och kommunen tillsammans med 

Schweiziska ambassaden en demokratidag på 

Sara Kulturhus i Skellefteå, där omkring 80 

inbjudna internationella aktörer, forskare, 

lokala ambassadörer, stadsplanerare och lokal-

befolkning samtalade och delade erfarenheter 

kring den demokratiska utvecklingen i 

närområdet, i regionen och i världen.  

Inom ramen för det strategiska partnerskapet 

med Örnsköldsviks kommun har fokus 2021 

varit att verka inom de samverkansprocesser 

som etablerats under föregående år. Bland annat 

har en gemensam ansökan till Vinnova tagits 

fram och initiativ har tagits till att matcha 

internationella mastersstudenter med det lokala 

näringslivet som har behov av kompetens. 

Dessutom har en effektivare process för 

matchning av studenter som vill göra praktik och 

examensarbeten inom Örnsköldsviks kommun 

tagits fram. En gemensam digital partnerskaps-

dag med nära 50 deltagare från kommunen och 

universitetet arrangerades även under 2021. 
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En gemensam partnerskapsdag arrangerades 

också inom ramen för det strategiska part-

nerskapet med Umeå kommun. Totalt samlades 

75 deltagare på Curiosum och i samband med 

detta öppnades också en utlysning av utveck-

lingsmedel för samverkan. Partnerskapets 

verksamhetsplan för 2020–2021 har följts upp 

och visar på en rad av samverkansaktiviteter 

som skett under 2021, däribland mötesplatser 

för studenter att möta arbetsliv, ett seminarium 

för tjänstepersoner inom Umeå kommun för att 

lyssna till presentationer om social bostads-

politik. Under hösten har en ny verksamhetsplan 

arbetats fram för 2022─2023. 

Det strategiska partnerskapet med Volvo 

Lastvagnar AB var under första halvan av 2021 

inaktivt på initiativ av Volvo Lastvagnar på 

grund av företagets hantering av pandemin. 

Arbetet togs upp igen under hösten 2021 och en 

verksamhetsplan för 2022 har arbetats fram.  

Inom partnerskapet med Region Västerbotten 

har en serie dialogmöten utifrån fokusområdet 

kompetensförsörjning startas upp. Syftet med 

mötesserien är att öka kunskapen kring såväl 

aktuell forskning som det operativa arbete som 

sker inom kompetensförsörjningsområdet 

genom Region Västerbotten. Tre dialogmöten 

har genomförts men serien fortsätter under 

2022. En digital partnerskapsdag med 90 unika 

deltagare erbjöd bland annat information kring 

forskningsfinansiering och deltagande i olika 

tematiska diskussioner. 

Umeå universitet är en regional nod för den 

nationella kunskaps- och samverkansplatt-

formen för social innovation, Mötesplats Social 

Innovation. Under 2021 genomfördes konferen-

sen Social Innovation i Norr på temat Omtänk, 

Omtag, Omtanke – social innovation i pande-

mins spår med 140 deltagare.  

Samverkan inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Vid Umeå universitet sker en mångfald av 

samverkansaktiviteter inom alla vetenskaps-

områden. Samverkansformerna varierar 

beroende på ämnesområde och sammanhang. 

Exempel på samverkansaktiviteter inom 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

inom samtliga fakulteter 2021 är:  

• Examensarbeten 

• Praktikkurser 

• Mentorskap 

• Gästföreläsningar 

• Projektuppgifter 

• Co-operative education 

• Uppdragsutbildning 

I syfte att stötta samverkan inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå erbjuds institu-

tioner och lärare metodstöd via universitetets 

gemensamma stödfunktion. Metodstöd har 

under 2021 givits till totalt 10 utbildnings-

program (2020: 10) som omfattade totalt 215 

studenter och 22 lärare/forskare (2020: 330 

studenter, 28 lärare/forskare). 

För att stödja samverkan mellan utbildning och 

externa parter brukar vanligtvis olika former av 

mötesplatser arrangeras. Under 2021 genom-

fördes tre digitala arrangemang av mötesplatsen 

Jobbsnack, där studenter inom flera 

utbildningsprogram i ett givet format träffar 

yrkesverksamma alumner, med samma utbild-

ningsbakgrund, från regionala företag och 

organisationer. Målgruppen för 2021 års event 

var Högskoleingenjörs- och Civilingenjörs-

programmet i energiteknik, Ämneslärar-

programmet med inriktning mot arbete i gymna-

sieskolan samt Fysioterapeutprogrammet. 

Fem utbildningsprogram vid den Teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten har formaliserat 

sin samverkan i form av Co-operative education, 

en metod som stöds genom det universitetsge-

mensamma stödet till samverkan. Co-operative 

education innebär att studenter under sin 

utbildning knyts till företag där de genomför 

projektarbeten, studiebesök och examensarbe-

ten. Under år 2021 omfattades totalt 679 

studenter (2020: 460) och 41 företag (2020: 34) 

från Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Kramfors, 

Sundsvall och Vindeln av denna formaliserade 

samverkansmodell. 

Universitetet genomför också samverkan till-

sammans med sjukvårdshuvudmän och övriga 

lärosäten i den norra sjukvårdsregionen. Denna 

samverkan syftar till att säkra kompetens-

försörjningen och den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Under 2020 och 2021 handlade 

dialogerna om ökad antagning till barnmorske-

programmet för att säkerställa kompetens-

försörjningen på barnmorskor i norra Sverige. 
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Under 2021 fortsatte även det långsiktiga arbetet 

med att utveckla och höja kvaliteten på den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom Lärar-

utbildningarna. Detta har gjorts genom konti-

nuerliga möten i den strategiska VFU-gruppen 

där programrådsordföranden, VFU-utvecklare, 

biträdande föreståndare och skolhuvudmän 

ingår. 

Samverkan inom forskning och 
utbildning på forskarnivå 
Vid Umeå universitet sker en mångfald av 

samverkansaktiviteter inom forskning och 

utbildning på forskarnivå inom alla vetenskaps-

områden. Samverkansaktiviteter som genom-

förts under 2021 är bland annat: 

• Folkbildningsinsatser 

• Expertuppdrag inom andra sektorer 

• Deltagande i samhällsdebatter 

• Seminarier 

• Populärvetenskapliga publikationer 

• Adjungeringar och samproducerade forsk-

ningsartiklar 

Genom det strategiska samverkansarbetet stöd-

jer universitetet forskare att samverka för att 

dela kunskap och kompetens med samhället och 

på så vis tillgängliggöra och nyttiggöra forskning 

på olika sätt. Under 2021 genomfördes en 

AIMday på temat Hållbarhet, en universitets-

övergripande mötesplats mellan forskare och 

externa aktörer. Vid dagen deltog totalt 9 

externa organisationer som tillsammans i förväg 

skickat in 17 frågor att diskutera tillsammans 

med forskare. 

Företagsforskarskolan, Industrial Doctoral 

School, (IDS) är ett universitetsgemensamt 

program som syftar till att öka samverkan med 

företag och offentliga organisationer och att 

utbilda doktorer som är väl förberedda på att 

arbeta i samverkan med forskningen, på och 

utanför universitetet. Inom forskarskolan har 

totalt 76 doktorander antagits, av vilka 42 har 

disputerat sedan inrättandet 2008. Under 2021 

beviljades sex nya projekt (2020: 3).  

Under 2o21 har universitetet arbetat med att 

utveckla formerna för praktiknära forskning 

inför permanentningen av försöksverksamheten 

ULF (Utveckling, Lärande, forskning) på lokal, 

regional och nationell nivå. Nya avtal har tagits 

fram vilka syftar till att vidga samverkan till fler 

skolhuvudmän, en seminarieserie har initierats 

och forskningsresultat har spridits i vetenskap-

liga såväl som andra sammanhang, exempelvis 

under kunskapsveckan där anställda vid 

regionens skolor har bjudits in. Vidare har en 

utlysningsmodell utarbetats vilken innefattar 

såväl initieringsmedel som projektmedel. Ett 

nätverk av forskare med intresse för praktiknära 

och deltagande forskning inom utbildnings-

vetenskap har bildats.  

Exempel på populärvetenskapliga aktiviteter 

under 2021 med bred spridning är bland annat: 

• Zooma in på forskning, som är digitala 

föreläsningar för skolklasser  

• Levande frågelådan, som är en vetenskaps-

show för femteklassare 

• Vetenskapsluncher och Fika efter en forska-

re, som är korta populärvetenskapliga 

föredrag för allmänheten 

• Kunskapsveckan under höstlovet som är en 

digital konferens för skolans lärare över 

hela landet 

• ForskarFredag på Curiosum, vilken utgörs 

av populärvetenskap och experiment med 

fokus på barnfamiljer.  

Flera av universitetets forskare har även setts i 

media och fått ett stort genomslag på nationell 

och internationell nivå. Exempel från 2021 är 

samhällsdebatter om klimat, skogen, Östersjön 

och skolans roll i samhället. Därtill kan läggas 

flera medicinska forskare som uttalat sig om 

pandemin. 

 Samverkan om kompetensförsörjning 
inom hälso- och sjukvården 
Regleringsbrev 2021, II:3 Universitet och högskolor 

Umeå universitet deltar på sjukvårdsregional 

nivå i samverkan med Norrlands universitets-

sjukvårdsstyrelse som samlar ledningarna för de 

fyra nordliga regionerna samt Umeå universitet. 

Umeå universitet deltar även i hälso- och 

sjukvårdens kompetensförsörjningsfrågor ge-

nom att ha delat ordförandeskap samt ledamot-

poster i både ALF- och TUA-kommittéerna och 

Medicinska fakultetens prodekan är ledamot i 

Regionala Vårdkompetensrådet.  
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Finansiell redovisning

Ekonomisk överblick 

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

2021 jämfört med perioden 2017–2020. Umeå universitets intäkter har under perioden 2017–2021 ökat 

med 12,5 procent, och kostnaderna har under samma period ökat med 12,8 procent.  

Tabell 51: Resultaträkning för perioden 2017–2021, miljoner kronor. Enligt ändrade redovisningsprinciper från och med 2020, 
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska resultat från andelar i hel- och delägda företag inte 

längre ingå i universitetets resultaträkning. Tidigare års jämförelsetal har inte justerats utifrån detta utan redovisas som tidigare. 

Ekonomisk sammanfattning, 

Umeå universitet totalt 
2017 2018 2019 2020 2021 

Intäkter      

Anslag 2 749 2 846 2 894 2 993 3 135 

Avgifter, ersättningar 603 629 620 614 654 

Bidrag 933 959 989 1 037 1 033 

Finansiella intäkter 3 3 2 1 0 

Summa intäkter  4 288 4 437 4 505 4 645 4 823 

Kostnader      

Personal 2 611 2 659 2 765 2 913 3 094 

Lokaler 418 435 458 463 447 

Övriga driftskostnader 938 953 1 019 955 972 

Finansiella kostnader 8 8 5 1 1 

Avskrivningar 211 217 223 208 207 

Summa kostnader  4 186 4 272 4 470 4 541 4 721 

      

Verksamhetsutfall +102 +166 +35 +105 +101 

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

Årets kapitalförändring +102 +166 +35 +105 +101 

År 2021 har intäkterna ökat med 177 miljoner kronor (+3,8 procent) jämfört med 2020, medan 

kostnaderna har ökat med 181 miljoner kronor (+4,0 procent).  

Anslagsintäkterna står för den största andelen av 

intäkterna, dessa har ökat med 141 miljoner 

kronor (4,7 procent) 2021 jämfört med före-

gående år. Ökningen beror på indexökning samt 

fler utbildningsplatser inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå respektive ökad 

anslagstilldelning inom forskning och utbildning 

på forskarnivå. 

Diagram 15: Intäktsfördelning 2021, procent.  

Av kostnaderna utgör personalkostnader den 

största andelen. År 2021 har dessa ökat med 

181 miljoner kronor (6,2 procent) jämfört med 

föregående år, vilket gör att andelen ökar med 

2,0 procentenheter 2021 till 66 procent. Huvud-

sakligen beror detta på lönerevision, ett ökat 

antal helårsarbetare (+109 helårsarbetare 2021 

jämfört med 2020) och att kostnaden för 

avtalspremier för förmånsbestämd tjänste-

pension har ökat (+34 mnkr eller 10,3 procent). 

Diagram 16: Kostnadsfördelning 2021, procent. 
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Årets kapitalförändring 
Årets resultat, inklusive andelar i dotterbolag 

som avser 2021 års resultat, uppgår till ett 

överskott om 101 miljoner kronor (2020: +105 

mnkr). Detta motsvarar 2,1 procent av de totala 

kostnaderna 2021 (2020: 2,3 procent).  

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att 

universitetet i så hög grad som möjligt årligen 

ska nyttja tillgängliga resurser för att bedriva 

utbildning och forskning av hög kvalitet. Från 

och med utfallet av 2019 års resultat har rektor 

beslutat att indrag av årligt positivt resultat ska 

ske i de fall myndighetskapitalet på fakulteter, 

Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och 

Universitetsbibliotek överstiger vissa nivåer per 

verksamhetsgren. Modellen pausades år 2020 

på grund av pandemin, men har återinförts år 

2021. 

Med universitetets mål och det växande myndig-

hetskapitalet som bakgrund har universitetet 

vidtagit ett flertal åtgärder. Bland annat 

beslutade rektor under 2020 att genomföra en 

forskningssatsning tillsammans med fakulte-

terna för åren 2020–2024 om totalt 135 miljoner 

kronor. I april 2021 beslutade universitetssty-

relsen om inriktning för Insatser i syfte att stärka 

forskning och utbildning, en satsning som totalt 

omfattar 315 miljoner kronor för åren 2021–

2025. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

redovisar ett överskott om totalt 60 miljoner 

kronor, vilket motsvarar 2,9 procent av kostna-

derna för verksamhetsgrenen. Överskottet 

fördelas med 64 miljoner kronor inom 

anslagsfinansierad utbildning samtidigt som 

uppdragsutbildning redovisar ett underskott på 

4 miljoner kronor. Alla fakulteter utom 

Medicinsk fakultet redovisar överskott inom 

anslagsfinansierad utbildning. Underskottet 

inom uppdragsutbildningen är planerat och 

finansieras genom tidigare års ackumulerade 

överskott. 

Inom forskning och utbildning på forskarnivå 

redovisas ett överskott på totalt 41 miljoner 

kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av årets 

kostnader. Överskottet fördelas med 36 miljoner 

kronor inom anslags- och bidragsfinansierad 

forskning samt 5 miljoner kronor inom upp-

dragsforskning. Samhällsvetenskaplig fakultet 

och Medicinsk fakultet redovisar överskott inom 

anslags- och bidragsfinansierad forskning 

medan Humanistisk fakultet och Teknisk-

naturvetenskaplig fakultet redovisar underskott. 

Resultatet inom uppdragsforskning är ett 

överskott efter en flerårsperiod av underskott.  

Diagram 18: Kapitalförändring per verksamhetsgren under 
perioden 2017─2021, miljoner kronor. 

Balansräkning 
Universitetets tillgångar respektive eget kapital 

och skulder har ökat med 358 miljoner kronor 

2021 och uppgår den 31 december 2021 till totalt 

3 509 miljoner kronor. Ökningen avser främst 

behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret, 

bland annat beroende på att oförbrukade bidrag 

har ökat.  

Oförbrukade bidrag uppgår till 1 149 miljoner 

kronor, vilket är en ökning med 135 miljoner 

kronor jämfört med 2020. Myndighetskapitalet 

har ökat till totalt 1 023 miljoner kronor vid årets 

slut. 

  

Diagram 17: Kapitalförändring under perioden 2017–2021, 
miljoner kronor. 
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Ekonomiska tabeller 

Enligt ändrade redovisningsprinciper från och med 2020, enligt förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag, ska resultat från andelar i hel- och delägda företag inte längre ingå 

i universitetets resultaträkning.  

Resultaträkning (tkr) 

  
Utfall 

 
Utfall 

  
2021-01-01– 

 
2020-01-01– 

  Not 2021-12-31   2020-12-31 

Verksamhetens intäkter1 
 

  
 

  

Intäkter av anslag 1  3 134 690 
 

2 993 395 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2  654 298 
 

613 732 

Intäkter av bidrag 3  1 033 119 
 

1 037 285 

Finansiella intäkter 4  422   1 040 

Summa 
 

4 822 529 
 

4 645 452 

  
  

 
  

  
  

 
  

Verksamhetens kostnader2 
 

  
 

  

Kostnader för personal 5  3 094 067 
 

2 913 303 

Kostnader för lokaler 6  447 485 
 

463 165 

Övriga driftskostnader 7  971 979 
 

955 199 

Finansiella kostnader 8  572 
 

805 

Avskrivningar och nedskrivningar 9  207 215    208 345  

Summa 
 

4 721 318 
 

4 540 817 

  
  

 
  

Verksamhetsutfall 
 

101 211 
 

104 635 

  
  

 
  

Transfereringar 
 

  
 

  

Medel som erhålls från statens budget för finansiering av bidrag 
 

38 615 
 

36 087 

Medel som erhålls från myndigheter för finansiering av bidrag 10 99 999 
 

97 892 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 51 272 
 

50 112 

Lämnade bidrag 12 −189 886   −184 091 

Saldo 
 

0 
 

0 

  
  

 
  

Årets kapitalförändring 13 101 211 
 

104 635 

 

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). 
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Resultaträkning per verksamhetsgren (tkr) 

 
   

2021-01-01–2021-12-31 
    

  

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 3 134 690 1 740 412 0 1 394 278 0  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 654 298 170 893 159 819 172 636 150 950 

Intäkter av bidrag 1 033 119 64 378 0 968 741 0  

Finansiella intäkter 422 105 0 299 18 

Summa 4 822 529 1 975 788 159 819 2 535 954 150 968 

 
  

  
    

 
  

  
    

Verksamhetens kostnader   
  

    

Kostnader för personal 3 094 067 1 287 735 54 363 1 663 285 88 684 

Kostnader för lokaler 447 485 226 355 29 848 180 140 11 142 

Övriga driftskostnader 971 979 328 005 74 471 523 717 45 786 

Finansiella kostnader 572 163 2 402 5 

Avskrivningar och nedskrivningar 207 215  69 659 4 698 132 135 723 

Summa 4 721 318 1 911 917 163 382 2 499 679 146 340 

 
  

  
    

Verksamhetsutfall 101 211 63 871 −3 563 36 275  4 628 

 
  

  
    

Transfereringar     
 

    

Medel från statens budget f. finans av bidrag 38 615 0 0 38 615 0  

Medel från myndigheter f. finans av bidrag 99 999 15 665 0 84 334 0 

Övr. erhållna medel f. finans av bidrag 51 272 3 200 0 48 072 0 

Lämnade bidrag −189 886 −18 865 0 −171 021 0 

Saldo 0 0 0 0 0 

 
          

Årets kapitalförändring 101 211 63 871 −3 563 36 275 4 628 

 

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 2021-12-31 
 

2020-12-31 

  
  

 
  

Immateriella anläggningstillgångar 
 

  
 

  

Balanserade utgifter för utveckling 14  151 985 
 

141 067 

Rättigheter + andra immateriella anläggningstillgångar 15 5 502   6 276 

Summa immateriella anläggningstillgångar 
 

157 487 
 

147 343 

  
  

 
  

Materiella anläggningstillgångar 
 

  
 

  

Förbättringsutgifter på annans fastighet  16  157 705 
 

167 246 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  17  349 026   334 651 

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

506 731 
 

501 897 

  
  

 
  

Finansiella anläggningstillgångar     
 

  

Andelar i hel- och delägda företag 18  15 914 
 

14 914 

Summa finansiella anläggningstillgångar 
 

15 914 
 

14 914 

  
  

 
  

Varulager 19  2 038 
 

2 063 

  
  

 
  

Kortfristiga fordringar 20   
 

  

Kundfordringar 
 

46 375 
 

40 020 

Fordringar hos andra myndigheter 
 

101 807 
 

77 747 

Övriga kortfristiga fordringar 
 

311   71 

Summa kortfristiga fordringar 
 

148 493 
 

117 838 

  
  

 
  

Periodavgränsningsposter  21    
 

  

Förutbetalda kostnader 
 

125 561 
 

123 983 

Upplupna bidragsintäkter 
 

213 526 
 

201 205 

Övriga upplupna intäkter   9 798   15 063 

Summa periodavgränsningsposter 
 

348 885 
 

340 251 

  
  

 
  

Avräkning med statsverket 22  −12 739 
 

0 

  
  

 
  

Kassa och bank 
 

  
 

  

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23  2 341 034 
 

2 025 144 

Kassa och bank 24  1 520   1 443 

Summa kassa och bank   2 342 554 
 

2 026 587 

  
  

 
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

3 509 363 
 

3 150 893 
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Balansräkning fortsättning (tkr) 

 

KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 
 

2020-12-31 

  
  

 
  

Myndighetskapital 25    
 

  

Statskapital  
 

18 098 
 

17 098 

Balanserad kapitalförändring  
 

904 095 
 

799 459 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   101 211   104 635 

Summa myndighetskapital 
 

1 023 404 
 

921 193 

  
  

 
  

Avsättningar 26   
 

  

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
 

29 887 
 

29 950 

Övriga avsättningar   31 688   29 526 

Summa avsättningar 
 

61 575 
 

59 476 

  
  

 
  

Skulder m.m. 
 

  
 

  

Lån i Riksgäldskontoret 27 600 217 
 

611 299 

Andra långfristiga skulder  73  75 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 28 119 812 
 

109 259 

Leverantörsskulder 29 163 579 
 

54 851 

Övriga kortfristiga skulder 30 62 627 
 

51 866 

Summa skulder m.m. 
 

946 308 
 

827 350 

  
  

 
  

Periodavgränsningsposter 31   
 

  

Upplupna kostnader 
 

218 722 
 

234 902 

Oförbrukade bidrag   1 149 322 
 

1 014 620 

Övriga förutbetalda intäkter   110 032   93 352 

Summa periodavgränsningsposter 
 

1 478 076 
 

1 342 874 

  
  

 
  

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  
 

3 509 363 
 

3 150 893 

     

     

     
          

ANSVARSFÖRBINDELSER 
    

Övriga ansvarsförbindelser 32 49,9 mnkr 
 

48,6 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 1 579 227 0 1 579 227 1 566 505 12 722 
(Ramanslag)              
ap.1 Takbelopp (ram) 

ap.1.1 Takbelopp (ram) 
ap.1.2 Takbelopp RRF (ram) 0 

1 579 227 

1537 131 
42 096  0 

1 579 227 

1537 131 
42 096 

1 566 505 

1524 409 
42 096 

12 722 

12 722 
0 

              

              
16 02 012 Umeå universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 0 1 218 913 0 1 218 913 1 218 913 0 
(Ramanslag)              

ap.5 Basresurs (ram) 0 1 218 913  0 1 218 913 1 218 913 0 
       

       
16 02 065 Särskilda medel till 
universitet och högskolor 0 27 703 0 27 703 27 686 17 
(Ramanslag)        

ap.14 Decentraliserad utbildning (ram) 0 18 954 0 18 954 18 954 0 
ap.15 Bidrag till lektorat i samiska och 
Bildmuseet (ram) 
ap.42 Idébanksmedel (ram) 
ap.45 Lärarutbildning i minoritetsspråk 
(ram) 

ap.70 Korta kurser för yrkesverksamma 
(ram) 

0 
0 
 

0 

 
0 

2 650 
1 017 

 
4 454 

 
628 

0 
0 
 

0 

 
0 

2 650 
1 017 

 
4 454 

 
628 

2 650 
1 000 

 
4 454 

 
628 

0 
17 

 
0 

 
0 

       
              
16 02 066 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning 0 361 201 0 361 201 361 201 0 
(Ramanslag)              

ap.4 Umeå universitet (ram) 0 285 815 0 285 815 285 815 0 

ap.8 Umeå universitet (ram) 0 74 528 0 74 528 74 528 0 
ap.14 Utvecklingsmedel (ram) 0 858 0 858 858  

              

Summa totalt för myndigheten 0 3 187 044 0 3 187 044 3 174 305 12 739 

 

Anslag 2:11 ap 1 Takbelopp har enligt regeringsbeslut 2021-11-03 indelats i delposter 1.1 Takbelopp och 1.2 takbelopp 
RRF i syfte att kunna särskilja användning av medel hänförlig till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). I anslag 
2:11 ap 1 Takbelopp utgör 14 345 tkr medel för särskild satsning på livslångt lärande, vidare har 4 333 tkr tillförts genom 
regeringsbeslut 2021-06-23, för att anordna sommarkurser. Satsningen på sommarkurser ska redovisas i årsredovisningen för 

2021. 

Anslag 2:12 ap 5 Basresurs har enligt regeringsbeslut 2021-06-23 utökats med 19 475 tkr. I anslag 2:12 ap 5 Basresurs 
ingår medel för strategiska forskningsområdet Energi med 56 734 tkr samt för Havsmiljöforskning med 9 419 tkr. Medlen används 

för verksamhet inom universitetet samt transfereras till ett flertal andra lärosäten. För Energi har 30 259 tkr transfererats, och 
för Havsmiljöforskning har 3 767 tkr transfererats under 2021. 

I anslag 2:65 ap 14 Decentraliserad utbildning ingår 6 410 tkr för decentraliserad läkarutbildning. Se Decentraliserad 
utbildning under avsnitt Särskilda åtaganden i resultatredovisningen. 

Erhållna anslag inom 2:65 ap 42 Idébanksmedel redovisats som statskapital i balansräkningen och således inte som 
anslagsintäkt i resultaträkningen som övriga anslagsposter. Av detta anslag har Umeå universitet bemyndigats att under 2021 
utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 tkr till holdingbolaget som är knutet till universitetet. Överskjutande medel, 17 tkr, 
redovisas som utgående överföringsbelopp. Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de så kallade idébankerna. Idébankens 
verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning. Se även not 18. 

Anslag 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning avser ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet (ap 4) 
respektive TUA-avtalet (ap 8). Avseende ap 14 Utvecklingsmedel, ska det framgå av årsredovisningen på vilket sätt universitetet 

har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Se avsnitt Utveckling av klinisk utbildning och forskning i 
resultatredovisningen. 
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Redovisning av takbelopp 
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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 261 775 tkr (2020: 228 792 tkr). Universitetets kostnader och 

förvaltningsarvode för 2021 uppgick till 130 tkr (2020: 131 tkr). Ersättningen avser främst löne- och driftkostnader. 

Under året har universitetet erhållit bidrag från universitetsanknutna stiftelser på 7 632 tkr (2020: 8 485 tkr). 

Några av de större donationer som kommit under året är; 870 tkr till cancerforskning samt 771 tkr till neurologiska 

sjukdomar.  

Tilläggsupplysningar och noter

Redovisningsprinciper och värderingsgrunder 

Allmänt 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). 

Universitetets redovisning följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt god redovisningssed 

enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. 

Enligt ändrade redovisningsprinciper från och med 2020, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag, ska resultat från andelar i hel- och delägda företag inte längre ingå i universitetets resultaträkning.  

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

• Undantag från bestämmelsen om redovisning mot anslag 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 överproduktion till ett 

värde av högst femton procent av takbeloppet såväl 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 vissa väsentliga uppgifter. I stället ska 

uppgifter lämnas enligt Regleringsbrevets tabell 2 i avsnittet Väsentliga uppgifter, där det även framgår vilka 

styckkostnader i enlighet med 3 kap. 1 § andra stycket i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 

som myndigheten ska redovisa. 

• Undantag medges från bestämmelsen 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. 
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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 sektorsgemensamma 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 driftskostnader (fördelningsbas). Beräkningar görs för de två 

verksamhetsgrenarna utbildning och forskning.  

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 den 1 januari 1998 holdingbolaget Umeå universitet Holding AB. Under 

2021 har universitetet erhållit ett anslag 2:65 ap. 42 Idébanksmedel om 1 017 tkr. Universitetet har bemyndigats att 

under 2021 utbetala 1 000 tkr av dessa idébanksmedel som ett kapitaltillskott till holdingbolaget. Kapitaltillskottet 

ska finansiera kostnader för de så kallade idébankerna. Överskjutande belopp om 17 tkr har bokförts som ett 

anslagssparande. 

Holdingbolagets resultat har år 2019 och tidigare år redovisats under resultaträkningsposten resultat från andelar 

i hel- och delägda företag, och värdering av bolaget var då enligt kapitalandelsmetoden. Från och med 2020 ska 

andelar i hel- och delägda bolag i stället redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden enligt ändrade 

redovisningsprinciper från och med 2020, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

För Umeå universitet innebär det att inget kommer att redovisas under resultaträkningsposten resultat från 

andelar i hel- och delägda företag. Erhållna idébanksmedel redovisas i balansräkningen under Statskapital till 

skillnad från vanliga anslag. I samband med utbetalning till holdingbolaget redovisas det i balansräkningen som 

andelar i hel- och delägda företag, årets anskaffning. Under året har 1 000 tkr av erhållna 1 017 tkr utbetalats till 

holdingbolaget som ett kapitaltillskott. 

Värdet i balansräkningen av Andelar i hel- och delägda bolag jämförs med holdingbolagets egna kapital i samband 

med årsbokslut. Om holdingbolagets egna kapital är lägre än universitetets bokförda värde redovisas en finansiell 

kostnad i resultaträkningen samt i balansräkningen under Nedskrivning av andelar i hel- och delägda företag. 

Detta har inte varit aktuellt för 2021. Se även not 18 och 25. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Egentillverkade immateriella anläggningstillgångar har bokförts enligt 5 kap. 2 § FÅB (2000:605). Dessa består till 

övervägande del av utvecklingskostnader för studieadministrativa system inom Ladokkonsortiet. 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.  
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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 2 881 tkr (4 293 tkr 2020). 

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 med avdrag 

för utgångna varor samt fem procent generell inkurans. Först in-först ut-metoden tillämpas som huvudregel. 

Värdering av bankmedel i utländsk valuta 

Innestående behållning på EUR-konto per den 31 december 2021 har värderats till balansdagens kurs. 

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. Enligt Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), 2 kapitlet om finansiering av investeringar och utlåning, 

har lån tagits upp för att motsvara tillgångars bokförda värde per sista december.  

Periodavgränsningsposter 

Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till det år de avser. I allt väsentligt har periodisering skett 

för till exempel leverantörsskulder, semesterlöneskulder, 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 om kontraktsbeloppet uppgår 

till 600 tkr eller mer sker periodisering. 

Brytdag 

Löpande redovisning för räkenskapsåret har gjorts t.o.m. den 5 januari 2022.  
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Noter 

Samtliga belopp anges i det följande i tkr (tusental kronor), om inte annat anges. 

Not 1. Intäkter av anslag  

Intäkterna av anslag ökar 2021 (+141 mnkr eller +5 procent), genom 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 ökat med 41 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 7 procent. Av 

dessa uppgår intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen till 313 453 tkr (286 972 tkr 2020), varav 213 793 tkr är 

inomstatliga intäkter. Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen tas in på båda verksamhetsgrenarna, grundutbildning 

och forskning.  

Umeå universitet har ett särskilt bemyndigande för uttag av avgifter inom verksamhet som avser ITS 

(Ladokenheten) och Ladokkonsortiet enligt regleringsbrev. Intäkter för denna verksamhet ingår med 204 270 tkr 

(189 701 tkr 2020). Ett bemyndigande finns även gällande uttag av avgifter för tillhandahållande av varor och 

tjänster, i syfte att bistå offentlig verksamhet, med anledning av coronaviruset. Universitetet har inte tagit ut några 

sådana avgifter under 2021. 

Intäkter av lokalhyror uppgår till 65 145 tkr (61 909 tkr 2020). Universitet och högskolor får ta ut avgifter för lokaler 

som ursprungligen hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket. 

Intäkter enligt 4 § (exklusive hyresintäkter och avgifter inom särskilt bemyndigande) i förhållande till totala 

kostnader uppgår till 0,9 procent.  

Avgiftsintäkter från tjänsteexport uppgår till 33 807 tkr (33 959 tkr 2020). Enligt SUHF:s rekommendation har 

studieavgifter räknats med i tjänsteexporten. 

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

överskott om 1 mnkr (−11,4 mnkr 2020). Ackumulerat kapital ställt i relation till totala avgiftsintäkter inom 

uppdragsverksamheten uppgår till 29 procent. Inom uppdragsverksamhet inräknas universitetets 

uppdragsutbildning, uppdragsforskning och utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter. 

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

Balanserat kapital 97 792   
Årets kapitalförändring 962   

Ackumulerat kapital 98 754   

Omsättning under året 335 291   
Ack. kapital i procent av omsättning 29 %   
    

Tidigare års upparbetade överskott inom avgiftsfinansierad verksamhet 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. Den del av överskottet som ackumulerats från 

uppdraget om utbildning till polis, nyttjas till finansiering av kompetensutveckling, långsiktig 

kompetensförsörjning, samt pedagogisk utveckling inom polisiärt arbete, särskilt relaterat ämnesområdena 

brottsförebyggande arbete, polisiär konflikthantering och polisarbete i trafik. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)    

Verksamhet 

Över-/ 
underskott 
t.o.m. 2019 

Över-/ 
underskott 

2020 
Intäkter 

2021 
Kostnader 

2021 

Över-/ 
underskott 

2021 

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 2021 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå             
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0 

Uppdragsutbildning 38 616 −9 189 159 819 163 382 −3 563 25 864 
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 24 504 24 607 −103 −103 

Summa 38 616 −9 189 184 323 187 989 −3 666 25 761 

Forskning och utbildning på forskarnivå             
Uppdragsforskning 70 568 −2 203 150 968 146 340 4 628 72 993 

Summa 70 568 −2 203 150 968 146 340 4 628 72 993 

Verksamhet där full kostnadstäckning inte 
gäller             
Högskoleprovet −1 000 −476 2 147 2 091 56 −1 420 

Biljett- eller programintäkter 0 0 0 0 0 0 
Inträde till museum1 0 0 368 368 0 0 

Upplåtande av bostadslägenhet – 
utbytesprogram och gästforskare −5 529 327 22 012 26 721 −4 709 −9 911 

Summa −6 529 −149 24 527 29 180 −4 653 −11 331 

Övrigt 
Övrigt, Ladokkonsortiet2 6 694 5 954 103 001 100 485 2 516 15 164 
Övrigt, uthyrning av universitetets lokaler 0 0 43 684 43 684 0 0 

Summa 6 694 5 954 146 685 144 169 2 516 15 164 

Tabell enligt regleringsbrev.  
 
1 Universitetet, vars museer huvudsakligen är finansierade av statsanslag och bidrag, har enligt regleringsbrev rätt att ta ut avgifter för 
inträde till museum. Då avgifter enbart utgör en ringa del av den totala finansieringen redovisas inte verksamheternas totala kostnader 
i denna tabell. Kostnader har därför satts lika med intäkter för att inte ge en missvisande bild av utgående ack. underskott. 
 

2 Umeå universitets intäkts- och kostnadsandel ingår i beloppen. 

 

Tjänsteexport ingår med 602 tkr i intäkterna för Uppdragsutbildning, 8 701 tkr för Uppdragsforskning och 24 504 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 minskat marginellt med 4 mnkr, vilket motsvarar en minskning med −0,4 procent jämfört 

med 2020. 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 2021 har erhållna bidrag ökat med 52 mnkr (+4 procent) jämfört med 2020. Andelen bidrag som 

vidareförmedlas har minskat med 4 mnkr (−3 procent). För uppgift om erhållna forskningsbidrag, se avsnitt 

Externfinansierad verksamhet och erhållna forskningsbidrag, tabell 36.  

Not 4. Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter har halverats jämfört med föregående år. De uppgår till 0,4 mnkr och består främst av 

valutakursvinster. Ränteläget med nollränta innebär att inga ränteintäkter erhålls på universitetets konto hos 

Riksgäldskontoret. 

Not 5. Kostnader för personal 

Kostnader för personal har ökat med 181 mnkr (+6 procent). Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, 

pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal, uppgår till 1 977 mnkr (1 875 mnkr 2020), vilket är en 

ökning med 5 procent. Personalkostnader har ökat främst på grund av ökat antal helårsarbetare och lönerevision 

men även på grund av stigande kostnader för tjänstepensionspremier och kostnader för sparade semesterdagar. Av 

lönesumman avser 77 mnkr arvoden till styrelser, kommittéer och ej anställd personal (uppdragstagare). År 2020 

uppgick motsvarande arvoden till 66 mnkr, vilket är en ökning med 16 procent.  
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Not 6. Kostnader för lokaler 

Kostnader för lokaler är 16 mnkr lägre (-3 procent) jämfört med föregående år. Minskningen beror dels på 

kompensation för brister i en fastighet i form av en hyresnedsättning på −5 mnkr, dels en kreditering av hyra 

kopplad till en slutreglering på −5 mnkr. En hyresrabatt för Biologihuset har sänkt lokalkostnaden ytterligare med 

−3 mnkr. Avflyttning från Vårdvetarhuset har sänkt universitetets kostnader jämfört med föregående år med −5 

mnkr. Lokalkostnader påverkas även av nya kontrakt och kontrakt som upphör eller omförhandlas. Hyreskostnader 

för bostäder för student- och gästforskarbostäder har däremot stigit med 3 mnkr (+18 procent). 

 2021 2020 

Hyror 421 094 435 771 
Driftskostnader (el, värme, kyla, vatten som inte ingår i hyror) 
Renhållning och övriga driftskostnader 

20 354 
6 037 

20 429 
6 965 

Summa lokalkostnader 447 485 463 165 

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. 

 2021 2020 

Lokalhyra 400 240 418 060 
Mediekostnad som inte ingår i hyra 
Kostnader för reparation och underhåll av lokaler 
Avskrivningskostnader förbättringsutgift på annans fastighet 
Kostnader för lokalvård 
Kostnader för bevakning 
Kostnader för larm och skalskydd 
Kostnader för lokaltillbehör och övriga lokalkostnader 

Avgår: externa hyresintäkter och externa intäkter för såld 
lokalvård 

20 353 
1 195 

33 847 
44 646 
3 281 
6 280 
1 422 

−44 359 

20 429 
2 068 

35 829 
44 375 
3 251 
6 531 
1 742 

−44 650 

Summa lokalkostnader 
 
Area, kvm LOA vid årets utgång, exklusive student- och 
gästforskarbostäder och externt uthyrda lokaler 

466 905 
 
 

233 594 kvm 

487 635 
 
 

233 273 kvm 
 
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 

 
1 999 kr/kvm  

 
2 090 kr/kvm  

Not 7. Övriga driftskostnader 

Övriga driftskostnader har ökat med 17 mnkr (+2 procent) jämfört med föregående år. Driftskostnader för 

Ladokkonsortiet och it-stöd och systemutveckling (ITS) ingår med 29 mnkr (24 mnkr 2020). I övriga 

driftskostnader ingår även överföring till Region Västerbotten med totalt 360 mnkr (353 mnkr 2020) som 

ersättning för klinisk utbildning och forskning. 

Not 8. Finansiella kostnader 

De finansiella kostnaderna uppgår till 0,6 mnkr (0,8 mnkr 2020) och består främst av valutakursförluster samt 

bankavgifter. 

Not 9. Avskrivningar och nedskrivningar 

Kostnaden för avskrivningar och nedskrivningar är 1 mnkr lägre (−0,5 procent) jämfört med 2020. Avskrivningar 

och nedskrivningar uppgår totalt till 207 mnkr, varav avskrivningar inom Ladokkonsortiet ingår med 53 mnkr 

(51 mnkr 2020). Avskrivning av maskiner, inventarier och installationer är 1 mnkr lägre än föregående år, 

avskrivning på förbättringsutgifter på annans fastighet 2 mnkr lägre medan avskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar är 2 mnkr högre.  
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Not 10. Medel som erhålls från myndigheter för finansiering av bidrag 

Erhållna medel från 
 

2021 
 

2020 

Vetenskapsrådet 40 938 35 218 
Kammarkollegiet 

Vinnova 

Formas 
Universitets- och högskolerådet 

12 125 

8 378 

8 116 
5 412 

11 355 

9 806 

6 207 
5 929 

Svenska institutet 
Tillväxtverket 
Statens energimyndighet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Forte  
Övriga myndigheter 

5 324 
3 959 
3 575 
2 605 
2 467 
7 100 

5 237 
4 429 
1 774 
2 902 
3 541 

11 494 

Summa erhållna medel från myndigheter för 

finansiering av bidrag 

99 999 97 892 

Not 11. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 

 
Erhållna medel från 2021 2020 

Stiftelser m.m. tillhörande den statliga sektorn 2 186 3 060 
Stiftelser förvaltade av Umeå universitet 

Kommuner och landsting 
Privata företag 

1 019 

884 
446 

2 517 

560 
116 

Övriga privata sektorn 
EU:s institutioner 
Övriga internationella organisationer 

36 096 
7 390 
3 251 

36 169 
499 

7 191 

Summa erhållna medel 51 272 50 112 

Not 12. Lämnade bidrag 

Lämnade bidrag till 
 

2021 
 

2020 

Universitet och högskolor 103 507 100 578 
Andra statliga myndigheter 
Kommuner och landsting 
Svenska företag 
Övriga organisationer och ideella föreningar 

17 412 
10 571 
5 486 
6 490 

4 342 
11 772 
5 075 
5 633 

Utländska organisationer och företag 
Stipendier till privatpersoner 

14 007 
32 413 

15 301 
41 390 

Summa lämnade bidrag 189 886 184 091 

Not 13. Årets kapitalförändring 
 2021 2020 

Grundutbildning 
- Anslag 
- Bidrag 
- Uppdrag 

Summa 

 
61 661 
2 210 

−3 563 

60 308 

 
62 122 
−2 109 
−9 189 

50 824 
Forskning/forskarutbildning 

- Anslag 
- Bidrag 
- Uppdrag 

Summa 

 
49 034 

−12 759 
4 628 

40 903 

 
59 161 
−3 147 
−2 203 

53 811 

Summa årets kapitalförändring 101 211 104 635 

Se även not 25 Myndighetskapital. 
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Not 14. Balanserade utgifter för utveckling 

Balanserade utgifter för utveckling av immateriella anläggningstillgångar har bokförts avseende utveckling av 

studieadministrativa system inom Ladokkonsortiet. Värdet av dessa tillgångar har ökat med 11 mnkr (+8 procent). 
 2021-12-31 2020-12-31 

IB anskaffningsvärde 505 835 449 860 

Årets anskaffning                                                                    63 581        55 975        
Utrangering 0           0           

UB anskaffningsvärde                                                                       569 416  505 835 
   
IB ackumulerade avskrivningar −364 768 −313 387 
Årets avskrivningar                                                                                −52 663          −51 381         
Utrangering                                               0                  0                  
UB avskrivningar                                                                   −417 431 −364 768 

Bokfört värde 151 985            141 067            

Not 15. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

Posten består av licenser för it-system. 
  2021-12-31 2020-12-31 

IB anskaffningsvärde 26 280 27 662 
Årets anskaffning 2 371    2 166    
Utrangering 
Överflyttning 

0  
0      

−3 974  
426      

UB anskaffningsvärde 28 651      26 280      

   
IB ackumulerade avskrivningar −20 004 −21 653 
Årets avskrivningar −3 132          −2 325          
Utrangering 
Överflyttning 

0 
−13              

3 974 
0              

UB avskrivningar −23 149       −20 004       

Bokfört värde 5 502             6 276             

Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 

Värdet av förbättringsutgifter på annans fastighet har minskat med närmare 10 mnkr (−6 procent) under året. 

Pågående nyanläggningar redovisas som förbättringsutgifter på annans fastighet. 

 2021-12-31 2020-12-31 

IB anskaffningsvärde 543 505 500 212 
Årets anskaffningar 23 883       44 761       
Utrangering 
Överflyttning 

−3 345 
437             

−1 468 
0             

UB anskaffningsvärde 564 480          543 505          

   
IB ackumulerade avskrivningar −376 259 −341 802 
Årets avskrivningar −33 847            −35 829            
Utrangering 
Överflyttning 

 3 346 
−15                           

 1 372 
0              

UB ackumulerade avskrivningar −406 775         −376 259         

Bokfört värde                      157 705           167 246           
   

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

Värdet av universitetets maskiner, inventarier och installationer har ökat med 14 mnkr under året (+4 procent). 

 2021-12-31 2020-12-31 

IB anskaffningsvärde 1 605 861 1 519 409 
Årets anskaffningar          131 902            128 047   
Utrangering          −43 921                   −43 686          
Försäljning            −280                            −867                 

Överflyttade               96                              2 958                
UB anskaffningsvärde     1 693 658        1 605 861    
   

IB ack. avskrivningar −1 273 794 −1 199 493 
Årets avskrivningar         −117 398             −117 333     
Utrangering          43 700            42 166   
Försäljning            242                   864        
Överflyttade och korrigerade avskrivningar           34                           2                 
UB avskrivningar       −1 347 216       −1 273 794 

Bokfört värde        346 442                  332 067           
   
IB Konst 2 584 2 584 

Årets anskaffning 0 0 
Utrangering 0 0 

Årets UB 
 

             2 584                 2 584    

UB Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m. 349 026   334 651 
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Not 18. Andelar i hel- och delägda företag 

Universitetet övertog Umeå universitet Holding AB, holdingbolaget vid Umeå universitet, från Närings- och 

handelsdepartementet per den 1 januari 1998. Samtliga aktier i bolaget ägs av Umeå universitet. Holdingbolagets 

resultat har tidigare år värderats enligt kapitalandelsmetoden. Från och med år 2020 ska andelar i hel- och delägda 

bolag istället redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag.  

Under 2021 har universitetet erhållit ett anslag 2:65 ap. 42 Idébanksmedel om 1 017 tkr. Universitetet har 

bemyndigats att under 2021 utbetala 1 000 tkr av dessa medel som kapitaltillskott till holdingbolaget. I samband 

med utbetalning till holdingbolaget redovisas det i balansräkningen som årets anskaffning av andelar i hel- och 

delägda företag. I samband med årsbokslut har värdet i balansräkningen av Andelar i hel- och delägda bolag 

jämförts med holdingbolagets egna kapital. Eftersom bolagets egna kapital är högre än universitetets bokförda 

värde har ingenting bokförts utifrån bolagets resultat. 

 2021-12-31 2020-12-31 

IB andelar i hel och delägda företag 14 914 13 914 

Årets anskaffning (kapitaltillskott)                    1 000                        1 000       

UB Bokfört värde                15 914          

 

               14 914          

 

Antal andelar bundna 3 000    
Nominellt värde, 3 000 × 100 kr 300 300 

Not 19. Varulager  

Varulagret består av varor hos Kemiförrådet samt profilprodukter tillhörande Kommunikationsenheten, 

Bildmuseet och Curiosum. 

 2021-12-31 2020-12-31 

IB värde av varulager 2 063 1 955 
Årets förändring av varulager −25 108 

Bokfört värde 2 038 2 063 

Not 20. Kortfristiga fordringar  

Kortfristiga fordringar har ökat med 31 mnkr (+26 procent). De består främst av kundfordringar, där icke-statliga 

kundfordringar ökat med 6 mnkr (+16 procent) och statliga kundfordringar ökat med 19 mnkr (+56 procent). I 

fordringar hos andra myndigheter ingår även fordran avseende moms som per 2021-12-31 är 5 mnkr högre jämfört 

med föregående årsskifte. Övriga kortfristiga fordringar består främst av lönerelaterade fordringar gentemot 

anställda. 

Not 21. Periodavgränsningsposter 

Upplupna (förväntade) bidrag från statliga bidragsgivare har minskat med −8 mnkr (−11 procent), och förväntade 

bidrag från icke-statliga bidragsgivare har ökat med 20 mnkr (+16 procent). De största upplupna bidragen är 

gentemot Wallenbergstiftelserna (72 mnkr), Region Västerbotten (25 mnkr), Sveriges lantbruksuniversitet (18 

mnkr) och EU-program (10 mnkr). 

 2021-12-31 2020-12-31 

Förutbetalda lokalkostnader 100 400 100 972 
Övriga förutbetalda kostnader 25 161 23 011 

Summa förutbetalda kostnader 125 561 123 983 
   

Upplupna bidrag från statliga myndigheter  64 415 72 508 

Upplupna bidrag från icke-statliga finansiärer 149 111 128 697 

Summa upplupna bidragsintäkter 213 526 201 205 
   
Upplupna intäkter från statliga myndigheter 6 197 14 088 
Upplupna intäkter från icke-statliga finansiärer 3 601 975 

Övriga upplupna intäkter 9 798 15 063 
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Not 22. Avräkning med statsverket 

Universitetet redovisar ett anslagssparande mot anslag 2:11 ap 1:1 Takbelopp samt 2:65 ap 42 Idébanksmedel, vilket 

ger ett saldo i avräkningen med statsverket. 

 2021-12-31 2020-12-31 

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans 
Redovisat mot anslag 

 
0 

3 174 305 

 
0 

3 030 482 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto −3 187 044  −3 030 482  
Återbetalning av anslagsmedel 0 0 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde −12 739 0 
 
Saldo avräkning med statsverket 

 
−12 739 

 
0 

Not 23. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 

Behållning på räntekonto i Riksgälden uppgick vid bokslutet till 2 341 mnkr. Omfattningen av erhållna bidrag samt 

investeringar i kombination med kravet på lånefinansiering av anläggningstillgångar påverkar utvecklingen av 

tillgodohavandet. Kortsiktigt likviditetsbehov, beräknat som skillnaden mellan kortfristiga fordringar och skulder, 

uppgår till 196 986 tkr (97 842 tkr 2020). Universitetet har ingen kredit på räntekontot. 

Not 24. Kassa och bank 

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

 2021-12-31 2020-12-31 

 
Donationsmedel placerade på eurokonto 

 
1 520 

 
1 443 

 

 

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 403 400 63 871 467 271 

Uppdragsverksamhet 29 427 −3 563  25 864 

Summa   432 827  60 308   493 135 

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/ 
utbildning på forskarnivå 

      

      

Forskning och utbildning på forskarnivå 402 903 36 275 439 178 

Uppdragsverksamhet 
 
Summa 

68 365 
 

471 268 

4 628 
 

40 903  

72 993 
 

512 171 

Universitetet totalt 904 095 101 211 1 005 306 

 

Kapitalförändring per område redovisas exklusive statskapital i tabellen ovan. 

Not 25. Myndighetskapital 
 

Förändring av myndighetskapitalet (tkr) 

 
Statskapital Balanserad kapitalförändring 

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen 

Summa 

Kultur-
tillgångar 

Umeå 
univer-
sitet 
Holding 
AB 

Anslags- 
finansierad 
verksamhet 

Avgifts- 
belagd 
verksam-
het 

Bidrags- 
finansierad 
verksamhet 

Utgående balans 2020  2 184  14 914 753 322 128 026 22 747  921 193 

A. Ingående balans 2021  2 184  14 914 753 322 128 026 22 747  921 193 

Föregående års 

kapitalförändring  

 

102 633 7 258 −5 256 −104 635 0 

Kapitaltillskott holdingbolag  1 000     1 000 

Årets kapitalförändring   96 595 15 166 −10 550  101 211 

B. Summa årets förändring 0 1 000 96 595 15 166  −10 550  102 211 

C. Utgående balans 2021 2 184 15 914 849 917 143 192 12 197  1 023 404 
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Kommentar om myndighetskapital 

Det sammanlagda myndighetskapitalet inklusive statskapital är 1 023 miljoner kronor, vilket motsvarar 22 procent 

av 2021 års kostnader (20 procent år 2020).  

Myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad år. En orsak till att myndighetskapitalet har 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. Med anledning av 

pandemin har denna nivå förlängts till att gälla även perioden 2021−2022 i syfte att anpassas till Umeå universitets 

treåriga verksamhetsplaneringsperiod. 

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, har Umeå universitet 

vidtagit flera åtgärder. Bland annat har rektor beslutat att indrag motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat 

ska ske i de fall myndighetskapitalet på fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och 

Universitetsbibliotek överstiger vissa nivåer per verksamhetsgren. Beslutet gäller från och med utfallet av 2019 års 

resultat och framåt, men pausades 2020 på grund av pandemin. I april 2020 beslutade rektor vidare att genomföra 

en forskningssatsning tillsammans med fakulteterna för åren 2020−2024. Totalt omfattar denna satsning 135 

miljoner kronor och en målsättning med satsningen är att öka antalet forskare och forskarstuderande på Umeå 

universitet. I april 2021 beslutade universitetsstyrelsen om inriktning för Insatser i syfte för att stärka forskning 

och utbildning, en satsning som totalt omfattar 315 miljoner kronor för åren 2021–2025. 

Utifrån bakgrunden att all verksamhet sedan mars 2020 har varit tvungna att hantera en pandemi, har det funnits 

svårigheter att styra ekonomin på respektive institution och enhet. Pandemin har inneburit minskade kostnader för 

resor, svårigheter att rekrytera, tillkommande medel från regeringen med mera.  

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 2021 i sin helhet får balanseras till räkenskapsåret. 

Not 26. Avsättningar 

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

gjorts för kompetensåtgärder. Kostnader för kompetensåtgärder har under året varit lägre än årets avsättning, vilket 

gjort att avsättningen ökat totalt sett. Avsättningen 2022 beräknas uppgå till 6,2 mnkr, varav cirka 6,4 mnkr bedöms 

komma att användas för kompetensåtgärder under 2022. Detta gör att den totala avsättningen för 

kompetensåtgärder beräknas minska med 0,2 mnkr. 

Avsättningar för pensioner 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avsättning pensioner 29 950 35 410 
Årets pensionskostnad 13 301     8 449     

Årets pensionsutbetalningar −13 364 −13 909 

Utgående avsättning pensioner 29 887 29 950 

   

Övriga avsättningar  2021-12-31 2020-12-31 

IB Avsättning för kompetensåtgärder 26 864 25 069 
Årets avsättning 2 162 1 795 
Utgående avsättning kompetensåtgärder 29 026 26 864 
   
IB avsättning kvittblivning strålningskällor 2 662 2 662 
Årets avsättning 0 0 
Utgående avsättning kvittblivning strålningskällor 2 662 2 662 

Utgående övriga avsättningar 31 688 29 526 
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Not 27. Lån i Riksgäldskontoret 

Samtliga lån hos RGK är s.k. avistalån och avser verksamhetsinvesteringar. 

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående skuld  611 299 501 926 

Under året upptagna lån 171 573 290 081 
Årets amorteringar −182 655 −180 708 

Utgående skuld (utnyttjad låneram) 600 217 611 299 
   
Beviljad låneram 638 000 633 000 

Not 28. Kortfristiga skulder till andra myndigheter  

Kortfristiga skulder till andra myndigheter har ökat med 11 mnkr (+10 procent) jämfört med den 31 december 2020. 

Skulderna består till övervägande del av arbetsgivaravgifter och leverantörsskulder till andra statliga myndigheter 

men även av moms och löneskatt. Det är arbetsgivaravgifter som står för den största ökningen. 

Not 29. Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder per den 31 december 2021 uppgår till 164 mnkr (55 mnkr 2020). Ökningen beror på att 

universitetet vid årsbokslut 2020 följde Riksgäldens rekommendation till statliga myndigheter, om att betala sina 

leverantörsfakturor före sista betalningsdag. Detta för att bidra till en lättnad, likviditetsmässigt, för företag och 

organisationer under rådande pandemi. Vid årsbokslut 2021 finns ingen sådan rekommendation längre, vilket gör 

att leverantörsskulden är högre. 

Not 30. Övriga kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga skulder är 11 mnkr högre (+21 procent) jämfört med föregående årsbokslut. Av kortfristiga 

skulder avser 60,5 mnkr preliminär skatt avseende löner vilket är en ökning med 10,5 mnkr. Den stora ökningen 

beror främst på att retroaktiv lön betalats ut under december vilket medfört ett högre skuldbelopp för preliminär 

skatt över årsskiftet. Medel till samarbetspartners i EU-projekt utgör 1,5 mnkr av de kortfristiga skulderna. 

Not 31. Periodavgränsningsposter 

 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna löner och semesterlöner inkl. sociala avgifter  
Övriga upplupna kostnader  

203 543 
15 179  

199 484 
35 418  

Summa upplupna kostnader 218 722  234 902  

   
Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 791 441 678 359 
Oförbrukade bidrag från övriga 357 881 336 261 

Summa oförbrukade bidrag 1 149 322 1 014 620 
Varav för finansiering av oavskrivna anläggningstillgångar 
 

75 151 70 176 

Förutbetalda intäkter, studieavgifter 16 048 1 874 
Förutbetalda intäkter, uppdragsutbildning/forskning 84 628  76 983  
Förutbetalda hyresintäkter 9 356 14 495 

Summa förutbetalda intäkter 110 032 93 352 

   

Oförbrukade bidrag inom grundutbildning uppgår den 31 december till 66 978 tkr (64 820 tkr 2020) och inom 

forskning/forskarutbildning till 1 082 344 tkr (949 800 tkr 2020). Oförbrukade bidrag som är bundna för 

finansiering av anläggningstillgångar uppgår vid årsskiftet till 75 mnkr (70 mnkr 2020).  

Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter förväntas tas i anspråk inom nedanstående tidsintervall. Metoden 

innebär en schablonberäkning av genomsnittlig omsättningshastighet/förbrukningstakt i enlighet med Sveriges 

universitets och högskoleförbunds (SUHF) metod. Det innebär att enskilda projekt har förbrukningstakt som skiljer 

sig från genomsnittet.  

 2021-12-31 2020-12-31 

Inom tre månader  
Mer än tre månader till ett år  
Mer än ett år till tre år    
Mer än tre år 

177 310  
531 931 
82 200 

0 

165 732  
497 197 
15 430 

0 

Summa 
 

791 441 678 359 
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Not 32. Övriga ansvarsförbindelser 

Universitetet har ansvarsförbindelser gentemot Akademiska Hus till ett sammanlagt värde av 37,8 mnkr. Den 

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

Umeå universitets sida 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 som anpassar fartyget för sin 

miljöskyddsverksamhet, och samtidigt får universitetet möjlighet att ordna förbättrade utrymmen för forskning. 

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 ombyggnad och anpassning till 12,1 mnkr. Ansvarsförbindelsen vid bokslutsdatum motsvarar hela 

kostnaden. 

Underlag och datauppgifter

Umeå universitet ska enligt förordning 

(2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag årligen upprätta och till 

regeringen lämna en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 

av kostnader, intäkter och ekonomisk ställning.  

Innehållet i årsredovisningen består inte enbart 

av uppgifter som universitetet enligt lag, 

förordning, regleringsbrev eller annan 

information från regeringen ska återrapportera, 

utan även andra uppgifter som universitetet valt 

att informera om i syfte att ge en rättvisande bild 

av den verksamhet som har bedrivits under 

2021. 

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. Uppgifter om publikationer är 

hämtade från databasen DiVA. För 2021 är dessa 

siffror preliminära på grund av eftersläpning i 

registreringen. Historiska uppgifter gällande 

publikationer är därför uppdaterade. 

Ekonomiska uppgifter har hämtats från 

ekonomisystemet Raindance. 

Samtliga data före år 2021 baseras på redovisade 

uppgifter i årsredovisningen för år 2020, med 

undantag för tillkommande 

återrapporteringskrav för 2021 och för 

personaluppgifter. Samtliga personaluppgifter 

har uppdaterats även för åren före 2021, då 

Umeå universitet under året har implementerat 

ett nytt personalskript baserat på 

Ekonomistyrningsverkets regler och riktlinjer.  

I årsredovisningen rapporterar universitetet 

individbaserad statistik uppdelad på de två 

juridiska könen kvinnor och män i enlighet med 

regeringens anvisningar. Umeå universitet är 

medvetna om att det finns medarbetare 

respektive studenter som inte identifierar sig 

med någon av de juridiska könen. 

Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter ska 

myndigheter ta fram resultatindikatorer och 

redovisa enligt dessa, om det inte medför 

kostnader som går ut över kärnverksamheten. 

Med resultatindikatorer i resultatredovisningen 

avses för Umeå universitets del de indikatorer 

som anges för uppföljning av målet i 

budgetpropositionen för området universitet 

och högskolor. Se rubriken Resultatindikatorer 

under avsnitten Inledning som återfinns under 

respektive verksamhetsområde. 

För att underlätta läsbarheten har ekonomiska 

tal och sifferuppgifter, i både texter och tabeller, 

i många fall avrundats. 
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Uppgifter om styrelsen 

Enligt 7 kap 2 § i SFS 2000:605 ska myndigheten i årsredovisningen redovisa de skattepliktiga ersättningar och 

andra förmåner som betalats under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats för var och en av 

ledamöterna i myndighetens styrelse, de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen samt de 

ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa personer ska myndigheten 

också uppge uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som 

styrelseledamot i aktiebolag. 

 

Namn Period Ersättning 

(kr)1 

Andra uppdrag som styrelse- eller 

rådsledamot2 

    

Ledamöter utsedda av regeringen 

Chris Heister  

Ordförande 

F.d. landshövding 

210101– 

211231 

66 000 Riksbanksfullmäktig, ledamot, 

Svenska Taxiförbundets service AB, 

ordförande  

Lars Lustig 

Vice ordförande samt 
ordförande i 

universitetsstyrelsens 

budgetkommitté 

Länsråd 

210101– 

211231 

46 000  

Karin Bodin 

Vd Polarbrödsgruppen 

210101–

211231 

28 000 Ordförande Polarbröd AB, ledamot, 

Polarbrödsgruppen AB, ledamot, Polarrenen 

AB, ledamot, Sveriges bagare och konditorer 

AB, ledamot, Di Luca & Di Luca AB, ledamot 

Mohammad Fazlhashemi 

FD, professor 

210101– 

211231 

28 000 Centrum för mångvetenskaplig forskning om 

religion och samhälle (CRS) vid Teologiska 

institutionen, Uppsala universitet, ordförande 

Amy Loutfi  

FD, professor 

210101– 

211231 

28 000 Örebro Universitet Holding AB, ledamot, 

Alfred Nobel Science Park, ledamot 

Pär Lärkeryd 

Ordförande i 
universitetsstyrelsens 

revisionsutskott  

Koncernchef och vd Norra Skog 

210501–

211231 

46 000 Länsförsäkringar Västerbotten, ledamot, 

Lärkeryd Management AB, ordförande, Norra 
Skogs dotterbolag, ordförande, Husum Pulp 

AB, ledamot 

Kerstin Sahlin 

FD, professor3 

210101–

211231 

28 000 Kungliga Vetenskapsakademien, 3:e vice 

ordförande, NTA (Naturvetenskap och teknik 

för alla) Skolutveckling, ledamot, Tage 

Swahns stiftelse, ledamot, WASP-HS 

(Wallenberg AI, Autonomous Systems and 

Software Program ─ Humanities and Society), 
ordförande, SNS (Studieförbundet näringsliv 

och samhälle), vice ordförande 

förtroenderådet 

Olle Stendahl 

MD, professor emeritus 

210101–

211231 

28 000 Stiftelsen Forska!Sverige, ledamot 

Stiftelsen Nya Munken Friskola, ledamot 

 

Rektor 

   

Hans Adolfsson 

FD, professor4 

210101–

211231 

1 583 686 Umeå universitet Holding AB, ordförande 

Huvudmannarådet för Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse (KAW), ordförande 
IVA Nord, ledamot, Länsstyrelsen i 

Västerbottens insynsråd, ledamot, 

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland, 
ledamot, Rådet för evidensbaserad 

miljöanalys, Formas, ledamot, Styrelsen för 

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 

vice ordförande, WASP-HS (Wallenberg AI, 

Autonomous Systems and Software Program 

─ Humanities and Society), vice ordförande, 

Nationella samverkansgruppen för hälsa och 

Life Science, ledamot 
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Namn Period Ersättning 

(kr)1 

Andra uppdrag som styrelse- eller 

rådsledamot2 

 

Ledamöter som lärarna 

utsett 

   

Mats G Larsson 

FD, professor 

210101–

211231 

1 043 143 ReSpace AB, ordförande, Enmesh AB, 

ledamot, MG Larson AB, ordförande  

Beatrice Melin 

MD, professor 

210101–

211231 

891 566 Subgrupp Cancer SGPP EU, medlem, 

Forskning- utveckling och innovationsdirektör 

Region Västerbotten 

Marie Wiberg 

FD, professor 

210101–

211231 

878 555  

 

Gruppsuppleanter 

   

Thomas Brännström 

MD, professor 

210101–

211231 

976 258 Etikprövningsnämnden, vetenskaplig 

sekreterare medicinska avdelningen 

Christer Nordlund  

FD, professor 

210101–

210630 

754 959 Ledamot i styrelsen för Swedish Collegium for 

Advanced Study (SCAS) 

 
Ledamöter som studenter 

utsett 

   

Modar Alhamdan 

 

 16 091 Umeå Medicinska Studentkår, kårordförande 

(fr.om. 210701) 

Gustav Svensson  16 550 Umeå studentkår, kårordförande  

(fr.om. 210701) 

Erik Steinvall5 210701–

211231 

 

Grupp-

suppleant 

210101-

210630 

77 720 Umeå naturvetar- och teknologkår, 

Bostadsrättsföreningen Skidbacken Umeå, 

ledamot 

Tine Riklund 210101-

210630 

14 000 Umeå Medicinska Studentkår, kårordförande 

(t.o.m. 210630) 

Victor Johansson 210701–

210630 

14 000  Umeå naturvetar- och teknologkår, 

kårordförande (t.o.m. 210630) 

Anton Öhrlund 210101-

210630 

14 000 Umeå studentkår, kårordförande (t.o.m. 

210630) 

 

Gruppsuppleanter 

   

Hanna Lundin Jernberg 210701–

211231 

7 000 Individ- och familjenämnden, Umeå kommun, 

vice ordförande. 

Folkuniversitetet, Stiftelsen 

Kursverksamheten vid Umeå universitet, 

ledamot. IKSU Hälsa AB, suppleant 

1. Skattepliktiga arvoden till ledamöter utsedda av regeringen samt till företrädare för studenterna. Den 

ersättning som utgått 2021 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. Ersättning till professor Kerstin Sahlin som ordförande för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and 

Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) kommer att utbetalas 2022. 

 

4. Om rektor Hans Adolfsson väljer att återinträda i sin professorsanställning vid Umeå universitet, erhåller 

han förmåner motsvarande vad som vid det tillfället erbjuds en prorektor som avslutar sitt 

prorektorsuppdrag, avseende tid för forsknings- och kompetensutveckling. 

 

5. Ersättning till doktorand Erik Steinvall som gruppsuppleant för höstterminen 2020 betalades ut mars 2021. 
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Styrelsens beslut om årsredovisning för 2021
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den 

period som årsredovisningen avser.  

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 

intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Styrelsen har den 18 februari 2022 fattat beslut om årsredovisning för 2021. 

18 februari 2022 
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