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Förord 
Umeå universitet har under år 2016 fått en ny 
universitetsledning, vilket inneburit en förändring 
och nystart i flera avseenden gällande centrala 
frågor för universitetet. Universitetet har under året 
producerat stora mängder kritiskt granskad 
kunskap, som nu är en del av den vetenskapliga 
väven. Kunskaper från forskningen ligger till grund 
för utbildning av våra studenter och för samverkan 
med det omgivande samhället. Möten mellan 
forskare, lärare och studenter, och inte minst med 
aktörer från det övriga samhället, lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt, är mycket 
inspirerande. Den intensiva aktivitet som vi har 
inom universitetets verksamhetsgrenar speglar det 
universitet vi är i dag, med mer än 4 100 
medarbetare och 32 000 studenter. 

 
Årshögtiden den 22 oktober blev ett viktigt tillfälle 
då vi samlades för att hedra våra nya 
hedersdoktorer, professorer och pristagare för deras 
insatser. Högtiden ramades in av föreläsningar och 
seminarier med våra festföremål, som visade på den 
höga kvalitet vi har i vår forskning och utbildning.  

Även omvärlden uppmärksammade Umeå 
universitet under år 2016. Sju ämnen vid Umeå 
universitet, vilket är fler än någonsin tidigare, 
hamnade högt upp på listan när världens bästa 
lärosäten rankades i QS World University Rankings 
by Subject 2016. Designhögskolan vid Umeå 
universitet rankas av både prestigefyllda Red Dot 
Institute och iF som bästa designutbildning i Europa 
och i världen.  

När vi blickar tillbaka på året 2016 kan vi även 
glädjas åt flera framgångar på forskningsområdet, 
inte minst i form av flera riktigt stora forsk-
ningsanslag. Umeå universitet hamnade även högt 
upp på tidskriften Natures lista över världens mest 
lovande universitet, med störst ökning av antal 
publicerade forskningsartiklar inom naturve-
tenskap.  

Det finns många exempel på forskningsresultat som 
har satt avtryck i världen under året. Bland annat 
har forskare vid Umeå universitet odlat, skördat och 
även tillagat växter vars DNA förändrats med 
”genkniven” CRISPR/Cas9. Trots att middagen bara 
mättade två personer var det första steget in i en 
framtid där vetenskapen bättre kan förse världens 
bönder och konsumenter med nyttiga, vackra och 
tåliga växtsorter. 

Rymden har också varit på tapeten för Umeå 
universitet under året. Biologiska prover från den 
internationella rymdstationen ISS undersöks av 
forskare vid Umeå universitet och inom en snar 
framtid kan Umeå universitet bli det första lärosätet 
i landet som landar på månen i projektet Umeå 
Lunar Venture.  

Vidare är Umeå universitet delaktigt i Sveriges 
största forskningsprojekt inom hjärta, kärl och 
lungor. Genom det nationella projektet SCAPIS ska 
världens största kunskapsbank byggas upp för 
framtida forskning kring individuella faktorer för 
hjärt- och lungsjukdom. Dessutom ska Umeå 
universitet koordinera ett unikt internationellt 
konsortium för zikavirusforskning, ZikaPLAN, med 
totalt 25 forskningsinstitut runt om i världen.  

Ett universitet är en plats för kunskapsutbyte och 
diskussion. Utöver inomvetenskapliga seminarier 
och konferenser har forskare vid Umeå universitet 
även föreläst för allmänheten, bland annat i 
samband med årets öppna Vetenskapsluncher. Vi 
har dessutom haft besök av flera prominenta gäster 
som har delat med sig av sin kunskap. I början av 
året föreläste terrorforskaren Hans Brun i en fullsatt 
Aula Nordica. Under årshögtiden hade vi besök av 
universitetets hedersdoktor Dr Denis Mukwege som 
talade om vägen till fred i Kongo och som avslutning 
på året gav Edvard Moser oss en inblick i den 
upptäckt som resulterade i Nobelpriset i fysiologi 
eller medicin år 2014. Universitetets forskare fick 
även en unik möjlighet att diskutera med honom om 
hur man skapar framgångsrika forskningsmiljöer. 
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År 2016 var ett omskakande år i vår omvärld. I 
flyktingkrisens spår fick Umeå universitet bland 
annat i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra 
kunskapsprov för att validera teoretiska och 
praktiska kunskaper hos läkare som utbildats 
utanför EU- och EES-området. Universitetet fick 
även i uppdrag att rikta en ny kurs i 
författningskunskap för nyanlända med utbildning 
inom hälso- och sjukvård, vilket bidrar till att de 
snabbt kan komma ut i arbetslivet.  

Sammantaget är universitetets framgångar av stor 
betydelse för vår synlighet och attraktionskraft. Som 
nybliven rektor för Umeå universitet kan jag inte 
nog understryka den stolthet jag känner över de 
resultat som universitet har presterat under år 2016. 
Tillsammans med mina kollegor i ledningen 
konstaterar jag att Umeå universitet har den bredd 
och kvalitet i forskning och utbildning som krävs för 
att bära in i framtiden. Vi är väl rustade och kan 
därmed med tillförsikt se fram emot det arbete som 
ligger framför oss! 

 

Rektor 

Hans Adolfsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbfakta om Umeå universitet 2016 

32 112 studenter, varav 

- 31 023 studenter på grundnivå och avancerad nivå (61 procent kvinnor, 39 procent män) 
- 1 089 studenter på forskarnivå (51 procent kvinnor, 49 procent män)  

4 137 anställda (53 procent kvinnor, 47 procent män) 

365 professorer (30 procent kvinnor, 70 procent män) 
 
4 fakulteter 
39 institutioner 
16 centrumbildningar (inkl. Lärarhögskolan) 
12 arbetsenheter 
 
4,2 miljarder i årsomslutning  
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Inledning 
Från vision till verklighet 

 

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

”Umeå universitet har en stark internationell position som ett av  
Sveriges ledande universitet. Vi har utvecklat ett samspel mellan 
forskning, utbildning, samverkan och innovation som utmanar 

gränser och spelar en central roll i regionens utveckling” 

(Umeå universitet 2020 – fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012) 
 
 
 
Umeå universitet har en högt ställd vision, Umeå 
universitet 2020 – Vision och mål. Under år 2013 
genomfördes ett intensivt arbete över hela 
universitetet för att utifrån visionen konkretisera 
grupper om delmål och vilka konsekvenser de får för 
det fortsatta arbetet. I slutet av det året fastställdes 
universitetsgemensamma delmål samt delmål för 
fakulteterna och Lärarhögskolan, med tillhörande 
forskningskontrakt.  

År 2014 blev det första implementeringsåret för 
visionen och implementeringen har fortsatt år 
2015─2016. År 2015 uppdaterades delmålen och i 
vissa fall har dessa justerats. Under våren 2016 har 
en uppföljning av delmålen för år 2015 genomförts 
liksom tidigare år. Inför uppföljning av delmålen år 
2016 har uppföljningsmodellen utvecklats och 
samordnats mellan universitetets olika nivåer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under år 2016 har en universitetsgemensam 
verksamhetsplan som omfattar år 2017 utarbetats 
och fastställts av rektor, i syfte att ännu tydligare 
presentera universitetets fastställda mål och 
viktigaste aktiviteter samt uppdrag. Arbetet med att 
förenkla och förbättra universitetets process och 
modell för verksamhetsplanering och verksam-
hetsuppföljning fortsätter år 2017.   

Grundläggande för Umeå universitets visionsarbete 
är att sträva efter högsta möjliga kvalitet i högre 
utbildning och forskning. Det må låta som en 
självklarhet för ett lärosäte, men Umeå universitets 
tro på vad det är som definierar god kvalitet och hur 
det uppnås är dock helt avgörande. Det är dessa 
tankar och idéer som tydliggörs i visionen. Visionen 
tar avstamp i de drivkrafter som fanns redan vid 
universitetets tillblivelse och tydliggör att framgång 
ska nås genom att förädla dessa faktorer.  
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Indelning av årsredovisningen  

Redovisningen av universitetets verksamhet delas 
in i Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå respektive Samverkan 
och innovation. Förutom dessa tre delar redovisas 
vissa uppgifter under rubriken Gemensamt för 
verksamhetsgrenarna. Avslutningsvis i årsredovis-
ningen ligger den finansiella redovisningen. 

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

Redovisningen av jämförelsetal har i vissa fall gjorts 
för fyra föregående år utöver redovisningsåret 2016, 
trots att endast två jämförelseår formellt behöver 
redovisas. 

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

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

När det gäller antalet årsarbetare för år 2015 har 
denna uppgift justerats sedan föregående 
årsredovisning. Anledningen till detta är att ifjol 
användes november istället för oktober månads 
nominella arbetstid vid beräkning av antalet 
årsarbetare för år 2015. 

För att redovisningen ska vara så rättvisande och 
enhetlig som möjligt, samt i syfte att få en ökad 
jämförbarhet med övriga nationella universitet, har 
2015 års uppgift gällande antalet årsarbetare och i 
vissa fall även tidigare års utbildningsdata som 
redovisas i denna årsredovisning uppdaterats.  

Verksamheten 

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

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

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

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

Det totala antalet årsarbetare vid Umeå universitet 
var 3 666 i oktober år 2016, en minskning med 
43 årsarbetare (─1 procent) jämfört med år 2015. 
Det totala antalet anställda personer under år 2016 
uppgick till 4 137. Antalet lektorer har liksom 
tidigare år ökat något under år 2016, medan antalet 
adjunkter fortsätter att minska, i enlighet med 
universitetets strategi att öka andelen disputerade 
lärare. Antalet professorer är i stort sett oförändrat 
år 2016 jämfört med föregående år.  

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

Diagram 1: Antal årsarbetare år 2012–2016.  

 

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

Ekonomisk överblick  

Årets kapitalförändring 
Årets resultat, inklusive andelar i dotterbolag som 
avser 2016 års resultat, uppgår till ett underskott om 
─6 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,1 procent av 
de totala kostnaderna år 2016. Efter åtta år i rad med 
positiva ekonomiska resultat redovisade Umeå 
universitet år 2013 ett planerat negativt ekonomiskt 
resultat motsvarande ─109 miljoner kronor.  

Universitetsstyrelsen beslutade redan år 2013 att 
anpassning till en lägre kostnadsnivå skulle ske 
planerat fr.o.m. år 2014 och i oktober år 2015 
beslutade rektor om flera åtgärder i syfte att 
ytterligare säkra upp ekonomistyrningen inom 
universitetet samt därigenom anpassa kostnaderna 
till en lägre nivå år 2016. Resultatet för år 2016 visar 
tydligt att en anpassning till lägre kostnadsnivå 
genomförts.  

Av dokumentet Budget Umeå universitet år 2016, 
inkl. ekonomisk plan 2017─2018 framgår att det 
ekonomiska resultatet för universitetet planerades 
vara +─0 miljoner kronor år 2016. Resultatet för året 
är något lägre. 

Umeå universitets intäkter har under perioden 
2012–2016 ökat med 7 procent, och kostnaderna 
har under samma period ökat med 8 procent. År 
2016 har intäkterna ökat med 64 miljoner kronor 
(+1,5 procent), medan kostnaderna har ökat med 
11 miljoner kronor (+0,3 procent).  

Årets kapitalförändring är ─6 miljoner kronor, vilket 
är 46 miljoner kronor högre än den prognos som 
lämnades i en delårsrapport per den 30 juni 2016  
(─52 miljoner kronor). Differensen mellan utfall och 
prognos motsvarar 1,1 procent av 2016 års kostna-
der och förklaras främst av att personalkostnaderna 
är lägre än prognostiserat.  

I raden Resultat från andelar i hel- och delägda 
företag i tabell 1 (resultaträkning 2012–2016, 
miljoner kronor) redovisas 2016 års preliminära och 
oreviderade ekonomiska resultat för Umeå universi-
tet Holding AB, där resultatet var +39 tkr. Se även 
noterna 18 och 25 i den finansiella redovisningen. 

Diagram 2: Kapitalförändring år 2012–2016, miljoner kronor. 
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Kapitalförändring per verksamhetsgren 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
redovisar ett negativt resultat med ─4,1 miljoner 
kronor. Detta underskott motsvarar 0,2 procent av 
kostnaderna för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Underskottet finns inom 
uppdragsutbildning. Ladokkonsortiet redovisar ett 
underskott med ─4,5 miljoner kronor år 2016, som 
fördelas både på utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå samt på forskning och utbildning på 
forskarnivå. Detta underskott finansieras genom 
tidigare ackumulerat överskott. 

Inom forskning och utbildning på forskarnivå 
redovisas ett underskott med totalt ─1,7 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 0,1 procent av årets kostna-
der. Underskottet finns inom uppdragsforskning.  

Diagram 3: Kapitalförändring per verksamhetsgren år 2016, 
miljoner kronor. 

Finansiering 
Intäkterna av anslag ökar år 2016 (+39 miljoner 
kronor eller +1,5 procent), beroende på indexökning 
samt ökat anslag inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Uppdragsintäkterna ökar år 2016 
jämfört med år 2015 (+8 miljoner kronor eller 
+1,3 procent). Bidragsintäkterna har ökat med 
16 miljoner kronor år 2016 (+1,8 procent) jämfört 
med år 2015.  

Diagram 4: Finansiering uppdelad på olika intäktsgrupper år 
2012–2016, procent. 

Resursförbrukning 
De totala personalkostnaderna minskar med  
4 miljoner kronor (─0,1 procent) år 2016 jämfört 
med år 2015. Lokalkostnaderna ökar med 6 miljoner 
kronor (+1,5 procent) under samma period. 
Driftkostnaderna minskar med 15 miljoner kronor 
(─1,5 procent) år 2016. Kostnaderna för avskriv-
ningar ökar med 20 miljoner kronor (+12 procent) 
år 2016 p.g.a. ökade investeringar, bland annat 
avseende Ladok3-projektet. 

Diagram 5: Resursförbrukningen uppdelad på olika kostnads-
grupper år 2012–2016, procent.



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016                                                                                     7 

Balansräkning 
Universitetets tillgångar respektive eget kapital och skulder har ökat med 58 miljoner kronor år 2016 och 
uppgår 2016-12-31 till totalt 2 485 miljoner kronor. Ökningen avser främst materiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga fordringar.  

Oförbrukade bidrag uppgår till 858 miljoner kronor, vilket är en ökning med 40 miljoner kronor jämfört 
med år 2015. Myndighetskapitalet minskar till totalt 509 miljoner kronor vid årets slut.   

Resultaträkning 
Nedan ges en sammanställning av universitetets intäkter och kostnader, samt årets kapitalförändring år 
2016 jämfört med år 2012–2015. 

Ekonomisk sammanfattning,  
Umeå universitet totalt  2012 2013 2014 2015 2016 

Intäkter      
Anslag 2 493 2 511 2 586 2 637 2 676 
Avgifter, ersättningar 622 560 601 607 615 
Bidrag 800 884 938 911 927 
Finansiella intäkter 24 15 7 2 3 
Summa intäkter  3 939 3 970 4 132 4 158 4 221 
Kostnader          
Personal 2 397 2 512 2 534 2 621 2 618 
Lokaler 398 397 402 402 408 
Övrig drift 988 1 016 1 028 1 020 1 004 
Finansiella kostnader 6 5 4 4 8 
Avskrivningar 138 148 171 168 189 
Summa kostnader  3 927 4 078 4 138 4 216 4 227 
      

Verksamhetsutfall 12 ‒109 ‒7 ‒59 ‒6 
Resultat från andelar i hel- och delägda företag  0  0  ‒1  0 0 
Årets kapitalförändring 12 ‒109 ‒8 ‒59 ─6 

Tabell 1: Resultaträkning Umeå universitet totalt år 2012–2016, miljoner kronor. 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Inledning 

Vid Umeå universitet bedrivs utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå inom utbildningsområdena 
humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturve-
tenskap, teknik, vård, odontologi, medicin, under-
visning, verksamhetsförlagd utbildning, design, 
konst, musik, idrott samt övrigt.  

I linje med visionsdokumentet Umeå universitet 
2020 – Vision och mål initierade Umeå universitet 
år 2012 en satsning på interaktiva miljöer. Sats-
ningen har fortsatt även under år 2016. Under året 
har byggnationer påbörjats av fokusmiljöerna i 
MIT-huset, KBC-huset och vid Medicinska bibliote-
ket på Norrlands universitetssjukhus och under 
våren 2017 kommer dessa miljöer att invigas. De 
interaktiva lärmiljöerna i samhällsvetarhuset och 
humanisthuset används flitigt och har blivit en 
resurs för universitetet.  

En följd av satsningen på interaktiva miljöer har 
varit fortbildning av undervisande personal i ny, 
innovativ pedagogik, så att de nya lokalerna kan 
utnyttjas till sin fulla kapacitet. Universitetspeda-
gogik och lärandestöd har därför initierat ett flertal 
utbildningsinsatser med fokus på flexibelt lärande. 
Under året har även försöken med digitala 
examinationer fortsatt vid medicinska och 
samhällsvetenskapliga fakulteterna. Försöken visar 
att metoden är fullt genomförbar, men att de 
programvaror som använts måste utvärderas. 

Umeå universitet arbetar kontinuerligt och 
systematiskt med att förbättra kvaliteten på 
utbildningen. Rektor beslutade i november år 2015 
om ett nytt kvalitetssystem för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå som inkluderar elva 
aktiviteter. Implementering av systemet har på-
börjats under år 2016 och skapar förutsättningar för 
en målinriktad, systematisk och kontinuerlig 
utveckling av utbildningarna vid Umeå universitet. 
Den första skarpa granskningen har genomförts 
under året, där teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
utvärderats.  

Från de tidigare utbildningsutvärderingarna som 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde 
2011–2014, har speciallärarutbildningen och 
specialistsjuksköterskeutbildningen under året nu 
erhållit omdömet godkänt.  

Modellen för högskolepedagogisk meritering som 
utarbetats vid universitetet är ett annat exempel på 
kvalitetsförbättringar inom utbildning. Under år 
2016 har en utvärdering av systemet genomförts och 
rektor har beslutat om en förbättrad version av 
modellen. Under år 2016 har det vid Umeå 
universitet utsetts 24 excellenta och 34 meriterade 
lärare. Ett nätverk för de pedagogiskt inplacerade 
lärarna, PIL, har bildats vid universitetet. 

Arbetet med breddad rekrytering och breddat 
deltagande har under året intensifierats. En 
seminarieserie om breddad rekrytering och breddat 
deltagande har hållits och en universitetsgemensam 
grupp arbetar med frågan. Umeå universitet har 
tagit ett antal initiativ avseende nyanlända personer 
med akademisk utbildning. Syftet är att ge stöd för 
etablering på arbetsmarknaden och tre överens-
kommelser har tecknats med Socialstyrelsen år 
2016. Umeå universitet har åtagit sig uppdraget att 
genomföra kunskapsprov för att validera teoretiska 
och praktiska kunskaper hos läkare och dietister 
som utbildats inom EU och EES-området samt 
genomföra en kurs i svenska författningar för 
samtliga 21 legitimationsyrken. Sedan tidigare har 
universitetet ett uppdrag att anordna komplette-
ringsutbildning för lärare, vilket är ytterligare ett 
åtagande för att underlätta etableringen för 
nyanlända akademiker. Under året har universitetet 
dessutom fått i uppdrag av regeringen att påbörja 
planeringen av kompletteringsutbildning för läkare, 
socionomer och psykologer.  

Även arbetet med reell kompetens vid Umeå 
universitet har inletts under året, genom ett nytt 
regeringsuppdrag och medel från Universitets- och 
högskolerådet (UHR). Processbeskrivningar har 
arbetats fram för att tydliggöra arbetet med reell 
kompetens vid Umeå universitet.  
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Umeå universitet rankas högt i enkätundersök-
ningen International Student Barometer, ISB. Det 
studenterna värderar högst är bl.a. lärarkompetens, 
sociala aktiviteter, möjligheter till sport och fritid, 
mottagande, bostad samt campusmiljö.  

Även Designhögskolan fortsätter att rankas högt av 
Red Dot Institute, i år på en första-plats bland 
designutbildningarna i Europa och Amerika. Även 
International Forums universitetsranking prisar 
skolan.  

Tabellen nedan visar utvecklingen av det totala 
antalet individer i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (inklusive uppdragsutbildning), 
antalet helårsstudenter, antalet helårsprestationer 
samt prestationsgrad de senaste tio åren. Sedan år 
2007 har antalet studenter (registrerade individer) 
inom grundnivå och avancerad nivå ökat med 
14 procent (+3 801 studenter). Antalet studenter 
ökade år 2016 för första gången, efter fem år av 
nedgång sedan år 2010. 

   Helårsstudenter Helårsprestationer  

År Registrerade Totalt Varav Totalt Varav Prestationsgrad 
  individer   program kurser   program kurser   

2007 27 222 16 151 11 222 4 929 13 633 10 228 3 404 84 % 

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

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

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

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

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

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

2014 30 254 16 854 12 392 4 462 14 138 11 201 2 936 84 % 

2015 29 852 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 % 

Tabell 2: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå kalenderåren 2007–2016 (alla kurstyper, 
d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Prestationsgraden uttryckt i procent = HPR/HST x 100. 

 

Diagram 6: Antal registrerade studenter i utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå per år och kön år 2007–2016. 

Könsfördelningen inom hela studentpopulationen i 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 
61 procent kvinnor och 39 procent män, vilket är en 
något högre andel män jämfört med år 2015. Likt 
föregående år är andelen kvinnor störst inom 
områdena vård, undervisning/verksamhetsförlagd 
utbildning och odontologi, medan andelen män är 
störst inom utbildningsområdena musik, teknik och 
idrott.  

 

Diagram 7: Antal högskolenybörjare år 2007–2016 vid Umeå 
universitet. 

Den kraftiga ökning av antalet nybörjare som 
universitetet hade under åren 2009–2010 bröts år 
2011 med en nedgång, som fortsatt under perioden 
2012‒2015. År 2016 vände denna trend och antalet 
nybörjare ökade med 905 personer (+8 procent) 
jämfört med föregående år.  
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Diagram 8: Prestationsgrad vid Umeå universitet år 2012–2016, 
procent. 

 
Den genomsnittliga prestationsgraden år 2016 var 
84 procent, vilket är 2 procentenheter lägre jämfört 
med året innan och samma nivå som året dess-
förinnan (år 2014). Prestationsgraden är högre för 
program (92 procent) än för fristående kurser 
(63 procent). Båda har minskat jämfört med 
föregående år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning för gränslös kunskap 
Arbetet med att uppnå uppsatta visioner och mål i 
dokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och 
mål fortgår. Det övergripande målet Utbildning för 
gränslös kunskap innefattar nio delmål som i 
formuleringar kan variera något mellan fakulteterna 
och Lärarhögskolan. En uppföljning av fakulte-
ternas och Lärarhögskolans arbete med delmålen 
inom utbildning för år 2015 gjordes i början av året 
och fastställdes av rektor i juni år 2016. 

Under år 2016 har arbetet med att införliva Umeå 
universitet 2020 – Vision och mål pågått i verksam-
heten, och konkreta exempel på positiva resultat är 
bland annat delmålet ”Y st utbildningsprogram där 
utbildningen samordnas mellan campus och nät 
(nätbaserade delar nyttjas gemensamt av campus- 
och nätstudenter) har utvecklats”. Där har 
samhällsvetenskapliga fakulteten omformulerat 
målet till ”Ett utbildningsprogram (Socionom-
programmet) samordnas fullt ut mellan campus och 
nät till 2018” och det uppnådda resultatet är att 
arbetet med att utveckla Socionomprogrammet till 
”fullflex” är i stort sett genomfört. 

Vid medicinska fakulteten anses delmålet ”Minst 
50 procent av de interna examensarbetena är 
knutna till pågående forskning” vara uppfyllt. Vid 
genomgång av institutionernas och programrådens 
verksamhetsberättelser anger samtliga att minst 
50 procent av examensarbetena är knutna till 
pågående forskning, och i flera fall att 100 procent 
av arbetena är det. 
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Ekonomisk översikt

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå,  
exkl. uppdragsutbildning  2014 2015 2016 

Intäkter      
Anslag 1 401 118 1 432 892 1 454 382 
Avgifter och andra ersättningar  144 303 154 934 154 597 
Bidrag 25 512 29 822 23 929 
Finansiella intäkter 2 893 954 1 755 
Summa intäkter 1 573 826 1 618 603 1 634 664 
      
Kostnader     
Personal 962 748 996 408 1 000 436 
Lokaler 215 049 210 490 217 642 
Övriga driftskostnader 376 776 377 429 357 991 
Finansiella kostnader 1 366 1 593 2 888 
Avskrivningar  48 616 45 592 50 226 
Summa kostnader 1 604 555 1 631 512 1 629 184 
      
Transfereringar    
Erhållna medel 15 111 16 410 15 977 
Lämnade bidrag ‒15 111 ‒16 410 ─15 977 
Summa 0 0 0 
Årets kapitalförändring ‒30 729 ‒12 909 5 480 

Tabell 3: Resultaträkning år 2014─2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning, tkr. 

Totala intäkter har år 2016 ökat med 1 procent från 
2015 års nivå. Den största förändringen finns inom 
bidragsintäkter, vilka är 6 miljoner kronor lägre år 
2015 (─20 procent). Att intäkterna totalt har en viss 
ökning beror till största delen på indexuppräkning 
av statliga anslag. Anslagsintäkterna utgör 89 pro-
cent av totala intäkter år 2016 (2015: 89 procent). 
Anslagsökningen från år 2015 motsvarar 1,5 pro-
cent. Intäkter av avgifter och andra ersättningar är i 
stort sett oförändrade jämfört med år 2015.  

Totala kostnader har minskat med 2 miljoner 
kronor från 2015 års nivå. Det är främst övriga 
driftskostnader som bidrar till detta, med en 
minskning motsvarande 5 procent. Personalkostna-
derna utgör den största delen av totala kostnader, 
61 procent år 2016 (2015: 61 procent). Posten har 
endast ökat med 0,4 procent jämfört med år 2015 
(2015: +3,5 procent), detta trots löneökningar och 
ökat lönekostnadspåslag. Lokalkostnader har ökat 
med 3 procent år 2016 och avskrivningskostnaderna 
med 10 procent, vilket följer de senaste årens ökade 
investeringsvolym. 

Diagram 9: Intäkts- och kostnadsutveckling år 2012─2016 
avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. 
uppdragsutbildning, miljoner kronor. 
 
Resultatet är ett överskott motsvarande 5 miljoner 
kronor. Under den senaste femårsperioden är år 
2016 det enda år då grundutbildningsverksamheten 
exkl. uppdragsutbildning uppvisar ett överskott. 
Resultatet förklaras i stort av minskade drifts-
kostnader och den avtagande ökningen inom 
personalkostnaderna.  
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Uppdragsutbildning 
Intäkterna inom uppdragsutbildning har ökat 
marginellt år 2016 jämfört med år 2015 
(+0,8 procent), samtidigt som kostnaderna har ökat 
med 10 procent. Kostnadsökningen är en medveten 
strategi från universitetets sida, i syfte att satsa på 
kvalitetshöjande insatser då det finns ett betydande 
ackumulerat överskott från tidigare år. Se även not 2 
under avsnittet ”Tilläggsupplysningar och noter”. 

  2014 2015 2016 
Intäkter     
Anslag 0 0 0 
Avgifter 100 034 88 361 89 030 
Bidrag 0 0 0 
Finansiella intäkter 80 6 5 
Summa intäkter 100 114 88 367 89 034 
Kostnader     
Personal 40 826 35 455 43 572 
Lokaler 5 236 4 358 4 502 
Övriga driftskostnader 58 677 49 778 50 142 
Finansiella kostnader 4 37 35 
Avskrivningar  305 220 379 
Summa kostnader 105 048 89 848 98 630 
Årets kapitalförändring ‒4 934 ‒1 481 ─9 596 

Tabell 4: Resultaträkning år 2014–2016 för uppdragsutbildning, 
tkr. 

Universitetets största uppdragsutbildning är likt 
tidigare år polisutbildningen som står för 51 procent 
av intäkterna år 2016 (45 801 tkr).  

Utbildningsuppdraget 

Takbeloppet 
År 2016 registrerades totalt 15 936 helårsstudenter 
som avräknats mot universitetets takbelopp (2015: 
15 873, 2014: 15 997). Ökningen (+63 helårsstuden-
ter eller +0,4 procent) år 2016 ligger främst inom 
utbildningsområdet humaniora (+131 helårsstuden-
ter eller +7 procent).  

Ökningen år 2016 är planerad och beror 
huvudsakligen på att universitetet har erhållit medel 
från regeringen för fler utbildningsplatser inom 
vissa utbildningar, exempelvis förskollärar- och 
lärarutbildningar. Utöver studenter finansierade 
inom utbildningsanslaget, finns år 2016 totalt 
826 helårsstudenter som finansieras genom 
särskilda statliga medel eller uppdragsmedel (2015: 
853, 2014: 857). De studerande och deras 
prestationer inom takbeloppet fördelar sig på 
utbildningsområden enligt tabell 5. Ersättningen 
överstiger takbeloppet med +7,0 miljoner kronor år 
2016 (2015: +37,3 miljoner kronor, 2014: 
+41,0 miljoner kronor). Det är positivt och i linje 
med universitetets strategi att universitetets 

överproduktion ska vara lägre år 2016 jämfört med 
föregående år.  

Universitetet hade en ackumulerad överproduktion 
motsvarande 116,5 miljoner kronor vid ingången av 
år 2016. Vid utgången av år 2016 har universitetet 
123,5 miljoner kronor i överproduktion som 
universitetet får spara till kommande budgetår, för 
att då berättiga till ersättning de år universitetet 
underskrider takbeloppet. Jämfört med den 
prognos som universitetet inlämnat i oktober till 
Utbildningsdepartementet är avvikelsen ─20 miljo-
ner kronor, vilket motsvarar ─1,6 procent i relation 
till takbeloppet.  

Utbildningsområde Antal Antal  Ersättning 

  HST HPR (tkr) 
Humaniora     1 958 1 227 85 059 
Juridik 401 364 19 668 
Samhällsvetenskap 4 130 3 380 195 301 
Naturvetenskap 2 177 1 714 190 479 
Teknik 1 798 1 509 161 472 
Vård 2 254 2 141 229 748 
Odontologi 286 268 27 661 
Medicin 1 598 1 543 217 112 
Undervisning 404 401 30 925 
Verksamhetsförlagd 
utbildning 159 132 15 263 

Övrigt 276 226 19 416 
Design 297 293 70 872 
Konst 74 74 22 378 
Musik 10 10 2 099 
Idrott 115 97 17 434 
Summa 15 936 13 380 1 304 887 
Ersättning för helårsprestationer från dec 2015 3 358 
Summa utfall    1 308 245  
Takbelopp 2016   1 301 247 
Differens till takbelopp 
(Takbelopp ─ Summa utfall)     ‒6 998 

Ingående överproduktion (2016-01-01) ‒116 474 

Utgående överproduktion (2016-12-31) ‒123 472 

Tabell 5: Takbelopp år 2016, tkr. 

Följande diagram redovisar utfallet i miljoner 
kronor under åren 2012–2016 i förhållande till det 
av regeringen tilldelade takbeloppet. 

Diagram 10: Intäkter grundutbildningsanslag samt takbelopp år 
2012–2016, miljoner kronor. 
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Konstnärliga utbildningsområden 
Regleringsbrev 2016 
Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan 
universitetet högst avräkna följande antal 
helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom 
angivet utbildningsområde: 
- högst 310 helårsstudenter inom design 
- högst 74 helårsstudenter inom konst 
- högst 10 helårsstudenter inom musik 

Antalet helårsstudenter inom utbildningsområdet 
design uppgick till 297, inom utbildningsområdet 
konst till 81 och inom utbildningsområdet musik till 
30. Begränsningen av antalet helårsstudenter inom 
konst och musik har inneburit att 7 helårsstudenter 
inom konst samt 20 helårsstudenter inom musik 
klassats som teknik vid avräkning mot grundutbild-
ningsanslaget. 

Antalet avlagda examina 
År 2016 utfärdades 4 551 examina vid Umeå 
universitet, vilket är 288 färre (─6 procent) jämfört 
med föregående år. Av det totala antalet examina 
har 3 001 utfärdats till kvinnor, vilket motsvarar 
66 procent (2015: 67 procent kvinnor, 33 procent 
män). Antalet utfärdade examina minskar såväl 
bland kvinnor som män. Procentuellt är 
minskningen större bland kvinnor, 7 procent 
jämfört med männen, där minskningen är 
4 procent. Minskningen är generell och gäller både 
för yrkesexamina, som minskat med 6 procent, och 
generella examina, som minskat med 8 procent. Vad 
gäller antalet konstnärliga examina har dessa ökat 
med 46 utfärdade examina (+41 procent) jämfört 
med år 2015. Antalet utfärdade magisterexamina 
och masterexamina minskar med 19 procent 
respektive 4 procent år 2016 jämfört med år 2015. 

Examenskategori 2012 2013 2014 2015 2016 

Generella examina 1 912 1 995 2 266 2 426 2 222 

kvinnor/män (%) 64/36 62/38 67/33 66/34 66/34 

Konstnärliga examina 76 130 106 112 158 

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

Yrkesexamina 2 094 2 149 2 018 2 282 2 147 

kvinnor/män (%) 71/29 70/30 70/30 68/32 67/33 

Övriga examina 21 16 20 19 24 

kvinnor/män (%) 67/33 56/44 55/45 68/32 58/42 

Totalt 4 103 4 290 4 410 4 839 4 551 

Tabell 6: Antal examina per examenskategori år 2012–2016 
fördelade på kön.  

I tabellen nedan redovisas antalet utfärdade 
examina för var och en av de examina som 
universitetet har tillstånd att utfärda. 

Examina 2012 2013 2014 2015 2016 

Generella examina          

Högskoleexamen 163 132 124 126 108 

Kandidatexamen 1 005 1 146 1 406 1 413 1 358 

Magisterexamen  420 451 488 586 521 

Magisterex. med bredd 20 1 0 1 0 

Magisterexamen med djup 95 63 50 63 8 

Masterexamen 209 202 198 237 227 

Totalt  1 912 1 995 2 266 2 426 2 222 
          
Konstnärliga examina          

Kandidatexamen 44 74 63 65 96 

Masterexamen 32 56 43 47 62 

Totalt  76 130 106 112 158 
          
Yrkesexamina          

Apotekare 3 10 11 16 7 

Arbetsterapeut 31 47 38 45 45 

Arkitekt 2 0 2 4 17 

Barnmorska 22 24 16 20 21 

Biomedicinsk analytiker 30 23 24 32 35 

Civilekonom 130 179 169 162 157 

Civilingenjör 73 99 104 145 160 

Dietist 25 21 9 41 7 

Förskollärare 0 0 0 36 53 

Grundlärare 0 0 6 44 52 

Grundskollärare 4─9 42 48 43 36 13 

Högskoleingenjör 109 82 104 113 86 

Jurist 74 80 70 88 83 

Logoped 1 25 0 26 0 

Läkare 168 140 166 204 192 

Lärare 388 367 314 231 72 

Psykolog 79 78 67 86 74 

Psykoterapeut 35 32 2 30 39 

Receptarie 34 39 61 47 49 

Röntgensjuksköterska 14 13 19 15 17 

Sjukgymnast 71 68 65 62 59 

Sjukhusfysiker 3 1 3 5 2 

Sjuksköterska 207 185 210 179 182 

Socionom 215 228 213 180 207 

Specialistsjuksköterska 146 160 119 137 133 

Speciallärare 25 35 27 50 51 

Specialpedagog 39 35 29 43 36 

Studie- och yrkesvägledare 49 48 29 52 73 

Tandhygienist 25 20 31 20 20 

Tandläkare 35 44 46 57 53 

Tandtekniker 19 18 20 24 13 

Yrkeslärare 0 0 0 24 27 

Ämneslärare 0 0 1 7 36 

Ämneslärare 7─9 0 0 0 11 45 

Ämneslärare gymnasiet 0 0 0 10 31 

Totalt  2 094 2 149 2 018 2 282 2 147 
      
Övriga examina 
Examen motsv. äldre 
lärarexamen 

21 16 20 19 24 

Umeå universitet totalt  4 103 4 290 4 410 4 839 4 551 
 
 

Tabell 7: Antal examina år 2012–2016 fördelade på olika 
examenstyper. 
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Utbildningsutbud 

Regleringsbrev 2016 
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska 
svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarkna-
dens behov. Universitet och högskolor ska i årsredovis-
ningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och 
behovsanalyser som ligger till grund för beslut om 
utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas 
avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan 
program och kurser på olika nivåer och med olika 
förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och 
distansutbildning ska redovisas. Prioriteringar och 
förändringar som rör utbildningar inom hälso- och 
sjukvårdsområdet ska särskilt kommenteras. Därutöver 
ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det 
omgivande samhällets behov av utbildning. 

 
Under de senaste åren har takbeloppet överskridits. 
Därför har arbetet med att begränsa utbudet för att 
komma ned till takbeloppet fortsatt även under år 
2016. Målet är att behålla bredden i utbildningarna 
och att skydda och utveckla programutbildningar. 
Universitetet prioriterar utbildningar på avancerad 
nivå, utbildningar med stark forskningsanknytning 
samt utbildningar med hög grad av internationalise-
ring och samverkan. 

Innan nya utbildningsprogram inrättas, ingår enligt 
universitetets Handläggningsordning för att 
inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program 
och kurser samt för att inrätta eller avveckla 
huvudområden (dnr FS 1.1-1986-16) att redovisa en 
analys av utbildningens innehåll och inriktning i 
relation till arbetsmarknadens behov, en bedöm-
ning av arbetsmarknaden för studenterna efter 
genomgången utbildning samt eventuella 
diskussioner som förts med bransch/avnämare. I 
enlighet med handläggningsordningen ska även en 
bedömning av studenternas efterfrågan utföras och 
redovisas. Bland annat för att fånga arbetsmark-
nadens behov har universitets-, fakultets- och 
institutionsledningar regelbundna dialoger med 
kommuner och landsting i norra regionen. Inom till 
exempel lärarutbildningen samarbetar Umeå 
universitet om verksamhetsförlagd utbildning med 
samtliga kommuner i Västerbottens län och 
Örnsköldsviks kommun. Även andra former av 
samverkansinslag i universitetets utbildningar 
bidrar på olika sätt till kvalitet, ny kunskap och 
relevans i utbildningarna, där vinsten för 
samverkansparten exempelvis är underlättad 
kompetensförsörjning. 

Hösten 2016 ökade antalet förstahandssökande till 
Umeå universitets program med nästan 3 procent 
jämfört med föregående år. Som en följd av detta har 
även söktrycket till program stigit, från 1,97 till 2,04. 
Det ökande söktrycket är en indikator på att Umeå 
universitets utbildningar motsvarar studenternas 
efterfrågan och att arbetet med att anpassa 
utbildningsutbudet har varit framgångsrikt. 

År 2016 var antalet helårsstudenter på avancerad 
nivå 3 254. Sedan år 2012 har andelen helårsstuden-
ter på avancerad nivå ökat med 2 procentenheter, 
från 19 till 21 procent.  

När det gäller utbildningar inom hälso- och 
sjukvårdsområdet startade universitetet år 2013 en 
successiv utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen. 
För både läkarutbildning och tandläkarutbildning 
beslutar regeringen om antal helårsstudenter och 
för båda dessa utbildningar har antalet ökat årligen. 
Regeringen beslutade inför budgetåren 2015─2016 
om utbyggnad av antalet utbildningsplatser avseen-
de barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Uni-
versitetsstyrelsen har utifrån regeringens beslut om 
platsantal beviljat medel för en ökning av antalet 
platser inom dessa utbildningar. 

I följande tabell framgår andelen helårsstudenter 
(HST) som studerat på program respektive 
fristående kurs de senaste fem åren. År 2016 
studerade 74 procent av helårsstudenterna på ett 
program, medan resterande 26 procent studerade 
på fristående kurser. 

Andel HST 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel program 68 % 71 % 74 % 75 % 74 % 

Andel kurser 32 % 29 % 26 % 25 % 26 % 

Tabell 8: Andel helårsstudenter studerande på program 
respektive fristående kurs år 2012–2016. 

Vid Umeå universitet bedrivs huvuddelen av under-
visningen på campusförlagda program. År 2016 
studerade 78 procent av helårsstudenterna på 
campus (13 074 helårsstudenter), medan övriga 
22 procent studerade på distans. 

Andel HST 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel campus 75 % 77 % 78 % 79 % 78 % 

Andel distans 25 % 23 % 22 % 21 % 22 % 

Tabell 9: Andel helårsstudenter studerande på campus 
respektive distans år 2012–2016. 
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Breddad rekrytering 

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

Breddad rekrytering och breddat deltagande är en 
kvalitetsfråga och en rättvisefråga som omfattar 
hela utbildningsprocessen. Det innebär att universi-
tetet arbetar med insatser från övergången till 
universitetsstudier och vidare till övergången ut i 
arbetslivet. Det strategiska ansvaret för breddad 
rekrytering ligger hos vicerektor med ansvar för 
utbildningsfrågor. Under år 2016 har även en 
central samordnare för frågorna utsetts. 

Ett sätt att främja och bredda rekryteringen är att 
tillhandahålla olika studieformer i tid och rum för 
att sänka trösklarna till högre utbildning. Umeå 
universitet har bland annat lokaliserat utbildningar 
till campus Skellefteå och campus Örnsköldsvik. 
Umeå universitet har också ett brett utbud av såväl 
kurser som program som ges på distans eller över 
internet. Universitetet har flexutbildningar, med 
syfte att stimulera skapandet av innovativa 
lärandemiljöer, öka utbildningsutbudets tillgänglig-
het, höja utbildningarnas kvalitet samt positionera 
Umeå universitet som ett av de ledande lärosätena 
inom området nät-/flexutbildningar. Andra 
exempel på universitetets arbete med breddad 
rekrytering är bland annat basåret som teknisk-
naturvetenskaplig fakultet ger. Lärarhögskolan har 
vidareutbildning för både svenska och utländska 
lärare. 

Förutom att tillhandahålla olika studieformer, 
genomförs en rad aktiviteter som syftar till att 
främja och bredda rekryteringen, bland annat 
genom att skapa god kontakt med presumtiva 
studenter. Ett sätt är att via den moderna och 
målgruppsanpassade webb som universitetet har 
lanserat under året medvetet berätta om utbild-
ningar och studier utifrån besökarens behov. Ett 
annat sätt handlar om kontakter med grund- och 
gymnasieskolor, genom att elever besöker 
universitetet eller genom att universitetslärare ger 
föreläsningar på skolor. Universitetet söker aktivt 
kontakt med presumtiva studenter i olika 
sammanhang, som vid mässor, gymnasiebesök, 
öppet hus och genom att ta emot blivande studenter 
som vill besöka Umeå universitet. Att ge alla 
studenter ett bra välkomnande och en bra 
upplevelse av det första studieåret är viktigt för att 
förhindra tidiga avhopp. Universitetet och 
studentkårerna samarbetar kring ett bra 

universitetsgemensamt mottagande av nya 
studenter, till exempel genom utbildning av mottag-
ningsansvariga studenter. Institutionerna arbetar 
också mycket med mottagande och introduktion, 
bland annat genom fadderverksamhet. 

Umeå universitet erbjuder en rad stödåtgärder 
under studietiden, detta för att möjliggöra för alla 
studenter att fullfölja sin utbildning med goda 
resultat. Vid universitetets studieverkstad, som är 
en del av universitetsbiblioteket, erbjuds studenter 
stöd i akademiskt skrivande, muntliga redovis-
ningar och effektiva studievanor. I verksamheten 
ingår även universitetsbibliotekets stöd i 
informationssökning och referenshantering. Studie- 
och karriärvägledningens uppdrag är bland annat 
att ”ge bästa möjliga förutsättningar för studenter 
med olika bakgrund att bedriva framgångsrika 
studier” (Mål och lokala föreskrifter för studieväg-
ledning, dnr 102-437-07), och arbetet inriktas på 
såväl förebyggande som uppföljande insatser under 
studentens hela väg genom universitetet. 
Studenthälsan arbetar förebyggande med bl.a. 
stresshantering, livsstilsprofiler och stödsamtal. 
Utöver detta arbetar fakulteter och institutioner 
med stödåtgärder till studenter. 

Kvalitetsförstärkning 

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

 
Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen för 
ovan angivna utbildningsområden har fördelats 
vidare från universitetsgemensam nivå till 
fakultetsnivå/motsvarande och vidare till berörda 
institutioner. Höjningen har därmed inneburit 
resursförstärkningar till berörda institutioner. 
Institutioner inom universitetet har mellan år 2015 
och år 2016 haft ökade kostnader, bland annat 
utifrån löneökningar och ökade kostnader för 
lokalhyror. Det finns svårigheter i att exakt bedöma 
i vilken mån andelen lärarledd tid har ökat samt att 
härleda kvalitetsförbättrande åtgärder utifrån 
höjningen, bland annat på grund av att studenter 
samläser, att antalet studenter i kurser varierar 
mellan åren samt att kurser förändras mellan åren.  
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I syfte att undersöka hur andelen lärarledd tid har 
förändrats mellan år 2016 och år 2015 samt bedöma 
hur de höjda ersättningsbeloppen har bidragit till 
högre kvalitet, har ett urval av totalt 13 kurser inom 
utbildningsområdena humaniora, juridik, samhälls-
vetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning studerats. Urvalet av kurser omfattar 
olika ämnen, kurser på grundnivå respektive 
avancerad nivå samt kurser på campus respektive 
nät/distans. Eftersom urvalet av kurser är relativt 
litet i förhållande till universitetets totala kursut-
bud, kan resultaten av undersökningen inte 
generaliseras till att gälla för universitetets samlade 
kursutbud inom dessa utbildningsområden.  

I totalt 11 av 13 valda kurser har lärarledd tid per 
helårsstudent ökat år 2016 jämfört med år 2015. 
Inom samtliga utbildningsområden (humaniora, 
samhällsvetenskap, undervisning samt verksam-
hetsförlagd utbildning) är andelen lärarledd tid 
högre år 2016 jämfört med år 2015, d.v.s. samman-
vägt för utvalda kurser. Per utbildningsområde 
varierar den positiva förändringen av lärarledd tid 
med mellan +3 procent och +47 procent mellan 
dessa båda år.  

När det gäller hur de höjda ersättningsbeloppen har 
bidragit till högre kvalitet är det svårt att härleda 
detta för hela kursutbudet vid universitetet. Nedan 
framgår hur de höjda ersättningsbeloppen bidragit 
till ökad kvalitet i dessa utvalda 13 kurser år 2016.  

• Mer lärartid har inneburit förstärkning i form av 
pedagogisk utveckling och mer individuell 
återkoppling till studenterna.  

• Kursutveckling som syftar till samordnings-
vinster har kunnat genomföras. 

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

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

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

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

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

• Lärarledd tid inför verksamhetsförlagd utbild-
ning har utökats.  

• Befarade minskningar av bemanning i kurser har 
kunnat undvikas.  

Bedömning av reell kompetens 

Regleringsbrev 2016 
Alla som har behov av att få sin reella kompetens 
bedömd för högskoleutbildning bör kunna erbjudas den 
möjligheten. Universitet och högskolor ska därför under 
perioden 2016─2018 utveckla sitt arbete med 
bedömning av reell kompetens. I årsredovisningen ska 
lärosätena redogöra för hur arbetet med bedömning av 
reell kompetens utvecklas. Redovisningen ska också 
innefatta hur lärosätet har bidragit till Universitets- och 
högskolerådets (UHR) arbete inom ramen för det 
nämnda uppdraget. 
 
I budgetpropositionen 2015/16 (prop. 2015/16:1) 
beskriver regeringen behovet av att utveckla 
validering inom högskolan i syfte att möjliggöra ett 
snabbt inträde på arbetsmarknaden, inte minst för 
att tillvarata den kompetens som finns bland de 
asylsökande som beviljats uppehållstillstånd. Målen 
för det universitetsövergripande projektet reell 
kompetens är att: 

− ta fram, beskriva och implementera en process 
för validering av tidigare kunskaper för att 
bedöma behörighet till högre studier. 

− ta fram, beskriva och implementera motsvaran-
de process för validering av tidigare kunskaper 
som kan tillgodoräknas i kommande studier.  

Projektet har under hösten 2016 kartlagt arbetet 
med reell kompetens vid Umeå universitet för att få 
en bild av nuläget och för att kunna utveckla arbetet 
vidare. Av kartläggningen framgår att Umeå 
universitet behöver fortsätta att utveckla arbetet 
med reell kompetens, vad gäller organisation, 
kommunikation, riktlinjer och samarbete internt 
och externt. Lärarhögskolan ligger i framkant, och 
där har det också funnits resurser att utveckla 
verksamheten. Det gemensamma administrativa 
systemet för tillgodoräknande har fungerat väl och 
varit uppskattat av användare.  

Informationen om reell kompetens på Umeå 
universitets hemsida, både på svenska och på 
engelska, har utvecklats.  Projektet har under hösten 
haft ett gott samarbete med andra lärosäten genom 
möten inom bland annat Valideringsnätverket. I 
samarbete med Migrationsverket har det också varit 
möjligt att sprida information om reell kompetens 
till ett par hundra individer som kan tänkas vara 
presumtiva studenter. 

Processbeskrivningar för tillträde och tillgodoräk-
nande har tagits fram för att tydliggöra hur Umeå 
universitet arbetar med validering av reell 
kompetens. 
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Studieavgifter för 
tredjelandsstudenter 

Regleringsbrev 2016 
I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade 
verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen 
ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfi-
nansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett 
universitets eller en högskolas övriga verksamhet. 
Universitet och högskolor ska redovisa antalet 
tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom 
ett utbytesavtal och de eventuella förändringar som har 
skett i denna verksamhet. Vidare ska universitet och 
högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket 
har fungerat. Universitet och högskolor ska även 
redovisa antalet avgiftsskyldiga studenter som har 
antagits genom separat antagning samt hur den 
studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats 
av detta. 

Sedan avgiftsreformen infördes höstterminen 2011 
har antalet avgiftsskyldiga studenter ökat varje år. 
År 2016 studerade 285 avgiftsstudenter vid Umeå 
universitet, en ökning med 18 avgiftsstudenter 
jämfört med föregående år. Av dessa var 127 kvinnor 
och 158 män. Ändrade rutiner på Migrationsverket 
orsakade långa väntetider för uppehållstillstånd för 
tredjelandsstudenter. Umeå universitet fick återbe-
tala avgifter till 36 studenter som hade blivit 
antagna till utbildningar under höstterminen 2016 
men som inte fick sina uppehållstillstånd i tid för att 
påbörja sina studier. Universitetet har inte antagit 
avgiftsskyldiga studenter genom separat antagning. 

 

Diagram 11: Antal avgiftsskyldiga studenter vid Umeå 
universitet per kön och år 2012‒2016. 

De populäraste mastersprogrammen för tredje-
landsstudenter är folkhälsovetenskap (50 studen-
ter), IT-management (16), interaktionsdesign (16), 
folkhälsovetenskap med inriktning mot hälso-
ekonomi (16) samt affärsutveckling och interna-
tionalisering (14). 

De avgiftsskyldiga studenterna bidrar på ett mycket 
positivt sätt till universitetets internationella miljö 
och därmed till höjd kvalitet i utbildningen. Inom 
vissa utbildningsområden har avgiftsreformen gjort 
att de internationella studenter som kommer är 
betydligt bättre förberedda för studier och klarar 
dem väsentligt bättre. Totalt 183 studenter erhöll 
stipendier år 2016, vilket motsvarar 64 procent av 
antalet avgiftsstudenter (2015: 176 studenter, 
motsvarande 66 procent).  

Goda kontakter med Migrationsverket underlättar 
arbetet med tredjelandsstudenter. Samarbetet 
fungerar överlag mycket väl, trots de problem som 
Migrationsverket har haft under året. Universitetet 
har en regelbunden dialog med Migrationsverket för 
att hitta bra samarbetsrutiner.  

Av Umeå universitets 819 inresande studenter inom 
utbytesavtal år 2016 kommer totalt 211 (26 procent) 
från länder utanför Europa, s.k. tredjelandsstuden-
ter. Utbytesstudenter är ett viktigt inslag i 
universitetets internationaliseringsarbete och med 
deras unika perspektiv och de krav som de ställer på 
pedagogik, bidrar dessa studenter på ett väldigt 
positivt sätt till utbildningens kvalitet. Detta är 
särskilt märkbart inom utbildningar där det finns ett 
relativt lågt antal svenska studenter. De senaste åren 
har fokus varit på kvalitet istället för kvantitet vad 
gäller internationella samarbeten. Detta har 
medfört att antalet inresande studenter successivt 
har minskat de senaste åren. 
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Rapportering om särskilda utbildningar 
Regleringsbrev 2016 
Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa uppgifter för antalet programnybörjare, antalet 
helårsstudenter samt antalet examinerade de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande examina: 

• barnmorskeexamen, 
• civilingenjörsexamen, 
• förskollärarexamen, 
• grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1─3), 
• högskoleingenjörsexamen, 
• ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande pedagogisk utbildning, 
• läkarexamen, 
• sjuksköterskeexamen, 
• speciallärarexamen och specialpedagogexamen, 
• specialistsjuksköterskeexamen, och 
• tandläkarexamen. 

 
Utvecklingen av antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade under 
perioden 2014–2016 åskådliggörs i följande tabell. 

 Antal programnybörjare Antal helårsstudenter Antal examina 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Förskollärarexamen 92 126 117 230 275 311 0 36 52 
kvinnor/män (%) 82/18 82/18 87/13 87/13 86/14 86/14 - 86/14 88/12 

Grundlärarexamen 53 66 55 111 155 177 0 18 25 
kvinnor/män (%) 87/13 89/11 84/16 90/10 92/8 92/8 - 94/6 100/0 

Ämneslärarexamen 47 70 61 28 53 71 0 14 29 
kvinnor/män (%) 74/26 63/37 59/41 69/31 62/38 63/37 - 57/43 66/34 

Spec.lärar-, spec.pedag.utb. 87 96 71 143 132 121 57 122 103 
kvinnor/män (%) 97/3 91/9 97/3 95/5 95/5 94/6 95/5 98/2 95/5 

Civilingenjörsexamen 359 352 360 1 028 1 104 1 150 104 145 160 
kvinnor/män (%) 31/69 26/74 30/70 29/71 29/71 30/70 34/66 29/71 29/71 

Högskoleingenjörsexamen 168 151 167 344 347 336 104 113 86 
kvinnor/män (%) 14/86 16/84 17/83 17/83 17/83 16/84 15/85 19/81 21/79 

Barnmorskeexamen 21 27 22 28 33 29 16 20 21 
kvinnor/män (%) 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 

Läkarexamen 227 241 273 1 079 1 075 1 068 166 204 192 
kvinnor/män (%) 49/51 55/45 53/47 55/45 55/45 55/45 54/46 56/44 58/42 

Sjuksköterskeexamen 342 313 294 686 752 767 210 179 182 
kvinnor/män (%) 82/18 77/23 83/17 83/17 81/19 80/20 86/14 89/11 81/19 

Specialistsjuksköterskeexamen 197 182 190 162 185 165 119 137 133 
kvinnor/män (%) 78/22 80/20 81/19 81/19 81/19 84/16 82/18 85/15 78/22 

Tandläkarexamen 82 84 80 314 317 317 46 57 53 
kvinnor/män (%) 70/30 76/24 71/29 65/35 67/33 68/32 59/41 60/40 66/34 

Tabell 10. Antal programnybörjare, helårsstudenter och examina år 2014─2016, utvalda program. 
 

Förskollärarexamen 
Antalet programnybörjare har ökat de två senaste 
åren, något mindre under år 2016. Söktrycket är 
gott. Eftersom fler studenter finns inne i 
utbildningen ökar också antalet helårsstudenter. 
Förskollärarutbildningen i den form den har i dag 
startade år 2011 och de första studenterna tog 
examen år 2015, därav inga examina under 2014. 

Grundlärarexamen F-3 
Ambitionen för antalet programnybörjare har varit 
betydligt högre än utfallet. Planeringstalet har ökat, 
antalet sökande har också ökat något, men vid 
programstart kommer inte alla studenter. Att anta-
let helårsstudenter ökar beror på att programmet 

inte fanns före höstterminen 2011. Det är alltså fler 
kullar inne i systemet. Det är samma anledning till 
att antalet examinerade ökar. 

Ämneslärarexamen 
Detta program ges i två varianter: en mot årskurs 
7─9 och en mot gymnasiet. Antalet helårsstudenter 
är högt, sett i relation till programnybörjare, och det 
beror på att en variant av kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU) ges med förhöjd 
studietakt och att programmet läses in på ett år. 
Denna utbildning startade för första gången 
höstterminen 2014.  
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Speciallärar- och specialpedagogexamen 
Minskningen av antalet programnybörjare och 
antalet helårsstudenter återfinns på speciallärarut-
bildningen. På specialpedagogprogrammet är anta-
let programnybörjare och antalet helårsstudenter 
konstanta över åren. Ökningen av antalet examina 
beror på kravet på lärarlegitimation som infördes år 
2015.  

Den övervägande andelen studenter inom 
förskollärar- och lärarprogrammen är kvinnor. 

Civil- respektive högskoleingengörsexamen 
Fördelningen av nybörjarplatser på ingenjörs-
programmen är dimensionerade så att antalet 
platser i stort sett följer studenternas val. 
Programutbudet inom ingenjörsområdet ligger i 
linje med fakultetens forskning och i stort sett med 
arbetslivets efterfrågan. Cirka 18 procent av 
högskoleingenjörsstudenterna och 28 procent av 
civilingenjörsstudenterna är kvinnor. Spridningen 
vad gäller könsfördelningen mellan programmen är 
dock stor, där civilingenjörsprogrammet i teknisk 
datavetenskap har så lite som 6 procent kvinnor. 
Inom IT-området har fakulteten under lång tid 
jobbat strategiskt för att öka antalet kvinnor på IT-
utbildningarna. Högskoleingenjörsutbildningarna 
har en examensfrekvens på 53–65 procent för 
kullarna 2008–2010. För civilingenjörsutbild-
ningarna är examensfrekvensen för kullarna 
2006─2008 36─45 procent. Detta kan till viss del 
förklaras med att söktrycket på civilingenjörsutbild-
ningen i Umeå är under riksgenomsnittet och att 
vissa studenter kommer med sämre förkunskaper. 

Barnmorskeprogrammet  
Jämfört med år 2015 minskade både antalet 
nybörjare och antalet helårsstudenter år 2016. Trots 
överintag blev antalet sena återbud för stort och för 
få reserver tog erbjuden plats i anspråk, därtill flera 
studieuppehåll. Antalet utfärdade barnmorskeexa-
mina, 21 stycken, motsvarar antalet studenter 
registrerade på sista terminens kurser våren 2016. 

Läkarprogrammet 
År 2016 uppgick antalet till 1 068, men taknivån var 
1 072 helårsstudenter. Problemet var ett lågt antal 
studenter på de högre terminerna vårterminen 2016 
vilket kompenserades med en antagning till senare 
del av programmet inför höstterminen 2016. Under 
år 2015 och år 2016 har antalet programnybörjare 
ökat för att komma i fas med utbyggnaden av 
läkarprogrammet. Antalet utexaminerade läkare 
ökade från 140 år 2013 till 192 år 2016. 

Könsfördelningen för helårsstudenter inom 
utbildningen ligger konstant på 55 procent kvinnor 
och 45 procent män. 

Sjuksköterskeprogrammet 
Var tredje år antas studenter till fyra studieorter 
istället för tre, senast år 2014, varför antalet 
programnybörjare det året kom att stiga. 
Utökningen av programmet är med andra ord inte 
linjär, men sett över tid har antalet nybörjarplatser 
ökat som planerat mellan åren 2013 och 2016. 
Variationen i antal uttagna examina påverkas bl.a. 
av att studenter i Lycksele tar examen vart tredje år, 
senast år 2014. Utökningen av programmet har 
skett framför allt de senaste tre åren, vilket bidrar 
till att antalet examina ännu inte har ökat.  

Specialistsjuksköterskeprogrammen  
Liksom tidigare år varierar antalet programnybör-
jare, något som speglar de komplexa förutsättningar 
för rekrytering till programmen som råder avseende 
hel- och/eller halvfart och start vartannat år av vissa 
program. Antalet examina och antalet helårsstuden-
ter påverkas av variationen i antalet nybörjare och 
att studenter ibland har svårt att klara sina studier 
på grund av arbete vid sidan av och på grund av 
tillgodoräknanden. Det förekommer även att man 
enbart ansöker om magisterexamen efter avslutad 
utbildning. Informationsåtgärder har därför vidta-
gits. 

Tandläkarprogrammet 
Tandläkarprogrammet hade en taknivå på 
330 helårsstudenter och resultatet för år 2016 
uppgår till 317 helårsstudenter. Att programmet inte 
når målvärdet beror bland annat på tillgodoräknan-
de, avhopp för flytt till andra program/utbild-
ningsorter samt att vissa studenter inte har klarat 
satta krav och således måste komplettera. Det pågår 
ett arbete med att åtgärda detta genom att 
kompensera med ett överintag till termin 1, där det 
på 72 platser togs in 80 studenter år 2016. Vidare 
har det öppnats upp för antagning till senare delen 
av program från höstterminen 2017, där det 
kommer att antas studenter till termin 4. I januari 
år 2016 tog 53 studenter examina. Anledningen till 
minskningen är sena avhopp i utbildningen, 
studieuppehåll av olika skäl och byte av studieort. Vi 
ser en svagt ökande tendens till att studenter tar 
studieuppehåll och byter program eller studieort 
sent och vi kommer därför fortsättningsvis att anta 
studenter till senare del av programmet. 
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Utbyggnad av vissa utbildningar 

Regleringsbrev 2016 
Antalet programnybörjare ska vid universitet och 
högskolor öka på de utbildningar som anges nedan. 
Utbyggnaden ska genomföras under 2015 och 2016, för 
sjuksköterskeutbildningen även under 2017, och ska 
redovisas i årsredovisningen. 

• Förskollärarutbildning 
• Kompletterande pedagogisk utbildning 
• Grundlärarutbildning F-3 
• Speciallärar- och specialpedagogutbildning 
• Barnmorskeutbildning 
• Sjuksköterskeutbildning 
• Specialistsjuksköterskeutbildning 

I tabellen nedan redovisas antalet programnybörja-
re på respektive utbildning år 2014–2016. 

 
Tabell 11: Antal programnybörjare år 2014─2016, utvalda 
program. 

Förskollärarutbildning, kompletterande 
pedagogisk utbildning, grundlärarutbildning 
F─3 samt speciallärar- och 
specialpedagogutbildningar 
Antalet programnybörjarplatser på förskollärarut-
bildningen har ökat med 59 jämfört med år 2014. 
Det är 14 platser fler än de 45 extraplatser som 
universitetet fick sig tilldelat i utbyggnaden. År 2015 
är ökningen, jämfört med år 2014, 34 platser och om 
motsvarande jämförelse görs år 2016 är ökningen 
25 platser. Den kompletterande pedagogiska utbild-
ningen (KPU) ökar på motsvarande sätt med 
37 platser, vilket är tre fler än antalet tilldelade. 

Trots höjda planeringstal och en ambition att öka 
utifrån en tidigare positiv sökbild, har antalet 
programnybörjare på grundlärarutbildningen F-3 
och speciallärarutbildningen inte ökat i den takt 
som avsetts. Studenternas intresse för dessa 
utbildningar har helt enkelt inte varit tillräckligt 

stort. Vad gäller speciallärarprogrammet är antalet 
programnybörjare stabilt över åren. 

Barnmorskeutbildning, 
sjuksköterskeutbildning och 
specialistsjuksköterskeutbildning  
Antalet programnybörjare inom barnmorskeprog-
rammet minskade år 2016 med fem personer 
jämfört med år 2015, vilket nästan motsvarar 
ökningen mellan åren 2014 och 2015. 

Var tredje år antas studenter till fyra studieorter 
istället för tre, senast år 2014, varför antalet 
programnybörjare det året kom att stiga. 
Utökningen av programmet är således inte linjär, 
men sett över tid har antalet nybörjarplatser ökat 
som planerat mellan åren 2013 och 2016.   

Antalet programnybörjare inom specialistsjukskö-
terskeprogrammen ökade år 2016 med åtta perso-
ner jämfört med år 2015, vilket är lågt mot bakgrund 
av att två inriktningar startade två gånger under året 
mot normalt en gång. Det kan förklaras med att 
vissa andra inriktningar fick ett lägre utfall.  

Lärar- och förskollärarutbildning 

Regleringsbrev 2016 
Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda 
lärar- och förskollärarexamina ska planera för dimensio-
neringen av utbildningen till olika examina, inriktningar 
och ämneskombinationer, så att dimensioneringen sva-
rar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens 
nationella och regionala behov. De överväganden och 
åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda 
studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. 
 
Under år 2016 har Umeå universitet satsat stort på 
marknadsföring av lärarutbildningarna genom ut-
veckling av tre filmer som lanserats via webben, 
introduktion av en ny utbildningswebb via Umeå 
universitet, en annonseringskampanj för valide-
ringsprojektet (VAL) samt kompletterande pedago-
gisk utbildning för forskare.  

Tillströmningen till universitetets lärarutbildningar 
har varit god. En viss nedgång i antalet program-
nybörjare ses dock inom den ordinarie ämneslä-
rarutbildningen och inom speciallärarutbildningen. 
Förändringarna är marginella, men det är 
bekymmersamt med tanke på lärarbehovet inom 
många områden. De prioriteringar som universite-
tet har gjort gällande ämneslärare är främst inom 
teknik/naturvetenskap och estetiska ämnen, där 
bedömningen är att dessa områden tillgodoses bäst 
genom den kompletterande pedagogiska utbild-
ningen, som utökats. Den reguljära ämneslärarut-

Antal programnybörjare  2014 2015 2016 
Förskollärarutbildning 92 126 117 

kvinnor/män (%) 82/18 82/18 87/13 
Kompl. pedagogisk utb. 47 70 61 

kvinnor/män (%) 74/26 63/37 59/41 
Grundlärarutbildning F-3 53 66 55 

kvinnor/män (%) 87/13 89/11 84/16 
Specialpedagogutbildning 41 37 40 

kvinnor/män (%) 98/2 95/5 95/5 
Speciallärarutbildning 46 59 31 

kvinnor/män (%) 96/4 88/12 100/0 
Barnmorskeutbildning 21 27 22 

kvinnor/män (%) 100/0 100/0 100/0 
Sjuksköterskeutbildning 342 313 294 

kvinnor/män (%) 82/18 77/23 83/17 
Specialistsjuksköterskeutb. 197 182 190 

kvinnor/män (%) 78/22 80/20 81/19 
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bildningen med inriktning 7─9 har under året 
erbjudits endast i ämneskombinationerna slöjd/bild 
i väntan på regeringens förändringsförslag. 

För att möta arbetsmarknadens behov av utbildade 
förskollärare har lärosätet både höst- och vårintag 
med totalt 120 nybörjarplatser per år. Söktrycket är 
fortsatt högt. Den förskollärarutbildning som 
decentraliserades till Skellefteå hösten 2013 har 
avslutats med gott resultat. Av 40 programnybörjare 
finns på sista terminen (höstterminen 2016) 
36 studenter kvar i utbildningen.  

Vägledning av lärar- och förskollärarstudenter ges 
såväl i grupp som individuellt. Vägledningen berör 
bl.a. examensordningens krav på yrkesexamina för 
olika lärarkategorier och behörigheter i inrikt-
ningar/ämnen. Under den verksamhetsförlagda 
utbildningen får studenterna även information om 
arbetsmarknadsläget av rektorer och lärare. Lä-
rarutbildningen har specifika informationsinsatser 
kopplade till planering av lärar- och förskollärarstu-
denternas programstudier under utbildningstiden i 
den internetbaserade s.k. val-webben. Studenterna 
samlas varje termin till informationspass i samband 
med de val som ska göras och upptaktsträffar 
genomförs med alla nya studenter.  

Lärarutbildning i minoritetsspråk 

Regleringsbrev 2016 
Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden 
enligt Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter och den europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk, fortsätta utbyggnaden 
av ämneslärarutbildningen i samiska respektive meän-
kieli. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda 
behov och förutsättningar som språket har samt föra en 
dialog med berörda företrädare för de nationella 
minoriteterna. Lärosätet ska samverka med berörda 
aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som 
har erfarenhet av arbete med berört språk. I årsredovis-
ningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att 
bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningarna i de 
två angivna minoritetsspråken fortlöper. 

Inför hösten 2016 erbjöds ämneslärarprogrammet 
med inriktning mot samiska. Totalt var det en 
sökande, varav ingen förstahandssökande. Ingen 
student påbörjade inriktningen. Under hösten 2016 
har därför beslut fattats om att erbjuda samiska 
inom den kompletterande pedagogiska utbild-
ningen med 50 procents studietakt från hösten 
2017. Utbildningen ges på distans, vilket fungerar 
väl för den tilltänkta målgruppen, som finns 
utspridd över ett stort område. Sedan tidigare 
erbjuds ämnet inom den kompletterande pedago-
giska utbildningen med hög studietakt. 

Andelen elever som är behöriga att läsa ett 
minoritetsspråk på högstadiet och gymnasiet 
bedöms som förhållandevis låg. Störst behov av 
lärare i minoritetsspråk finns i de lägre åldrarna, där 
kunskapen om språken behöver grundläggas. Till-
sammans med övriga lärosäten som ger utbildning i 
minoritetsspråk har Umeå universitet därför under 
år 2016 lämnat in en skrivelse till utbildningsdepar-
tementet om en grundlärarutbildning med samisk 
inriktning. Enligt examensordningen kan för 
närvarande endast en ämneslärarutbildning i 
minoritetsspråk erbjudas. Lärosätenas önskan är att 
förändringar genomförs i examensordningen så att 
även en grundlärarutbildning inom minoritetsspråk 
kan genomföras. Kompetensen på lärosätet inom 
det samiska språket och inom meänkieli är i 
dagsläget god. Samverkan med framför allt 
lärosäten i Norge, som bedriver undervisning och 
lärarutbildning i samiska, pågår. 

Integrationssatsningar 

Regleringsbrev 2016 
Universitetet ska planera för och bygga upp komp-
letterande utbildning för personer med avslutad utländsk 
läkarutbildning, kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk psykologutbildning och komp-
letterande utbildning för personer med avslutad utländsk 
socionomutbildning. I årsredovisningen ska universitetet 
redogöra för hur arbetet med att bygga upp utbildningar-
na fortlöper. 
 
Samtliga lärosäten som tilldelas medel avseende 
integrationssatsningar ska i årsredovisningarna redogöra 
för antalet sökande och antagna till utbildning som 
bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleut-
bildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning 
samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning 
enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredo-
visningarna ska även framgå utbildningens upplägg och 
de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkan-
de lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna 
för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för 
planering, antagning, validering, undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten 
ska i årsredovisningen även redovisa:  
 
a) antalet studenter som har genomgått utbildningen 
med godkänt resultat, och  
b) antalet studenter som har avbrutit studierna under 
utbildningens gång och anledningen till detta.  
 
Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de 
arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet 
av sådan uppföljning och utvärdering av området som 
utförs av Universitetskanslersämbetet. 
 
Universitetet har möjlighet att anordna kompletterande 
utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för 
personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt 
förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning. Samtliga 
medverkande universitet och högskolor ska även göra en 
bedömning av verksamheten för de kommande två åren.  
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Kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk läkarutbildning, 
psykologutbildning resp. socionomutbildning 
Umeå universitet fick under år 2016 uppdraget att 
planera och bygga upp en kompletteringsutbildning 
för personer med avslutad utländsk läkarutbildning. 
Medel för uppstartsfasen tilldelas från och med år 
2017 och planerad start för utbildningen är år 2018. 

Under år 2016 har planeringsarbetet för att Umeå 
universitet ska kunna utbilda 20─45 personer per 
läsår inletts. Diskussioner har under hösten inletts 
med landstingen i norra regionen för att se över 
tillgången på praktikplatser både i öppen- och 
slutenvård. I början av år 2017 kommer universite-
tet att utse en kurssamordnare med uppdraget att 
organisera och koordinera uppstarten av komplette-
ringsutbildning för läkare. 

När det gäller kompletterande utbildning för perso-
ner med avslutad utländsk psykologutbildning och 
avslutade utländsk socionomutbildning, planerades 
verksamheten starta under år 2016, men har 
försenats och beräknas istället starta under år 2017. 
Några medel betalades inte ut till lärosätet för denna 
satsning under år 2016. 

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

Nedan redovisas antal sökande, antal antagna och 
antal helårsstudenter (HST). 

Antagningstermin Sökande Antagna HST 
VT12 
Kvinnor/män (%) 

1 
100/0 

1 
100/0 

0,25 

HT12 
Kvinnor/män (%) 

7 
100/0 

4 
100/0 

1,00 

VT13 
Kvinnor/män (%) 

3 
100/0 

2 
100/0 

0,50 

HT13 
Kvinnor/män (%) 

5 
80/20 

4 
75/251 

1,00 

VT14 
Kvinnor/män(%) 

1 
100/0 

1 
100/0 

0,25 

HT14 
Kvinnor/män (%) 

8 
62/38 

6  
83/17 

1,50 

VT15 
Kvinnor/män (%) 

6 
83/17 

3 
67/331 

0,75 

HT15 
Kvinnor/män (%) 

9 
89/11 

6 
100/0 

1,50 

VT16 
Kvinnor/män (%) 

6 
67/33 

5 
80/20 

1,25 

HT16 
Kvinnor/män (%) 

19 
95/5 

13 
92/8 

3,25 

Totalt 65 45 11,25 

Tabell 12: Antal sökande, antagna och helårsstudenter per 
antagningstermin år 2012─2016. 

Utbildningen planeras individuellt och innehålls-
mässigt är variationen stor beroende på att studen-
ternas utländska lärarexamen ser olika ut. I regel 
läser studenten kurser inom den utbildnings-
vetenskapliga kärnan och kompletterande kurser 
inom sitt ämne. Främst ges utbildningen på distans 
och deltid. Behovet av kvalificerad studievägledning 
är stort och detta medför omfattande handlägg-
ningsarbete för varje student, bland annat eftersom 
lärarlegitimationsreformen är komplex. 

Kostnader för satsningen redovisas i tabellen nedan. 

Kostnader (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 
Undervisn. 
(kurskostn.) 224 326 313 374 381 
Planering, 
antagn., 
validering (lön) 41 39 50 85 86 
Uppföljn./ 
utvärdering, 
komp.utv. 47 0 0 0 0 
Övrig drift (t.ex. 
förvaltn. och drift 
av databas) 41 43 157 130 40 
Totalt 353 408 520 589 507 

Tabell 13: Kostnader år 2012–2016, tkr. 

Antal examinerade framgår av nedanstående tabell.  

Examinerade 
studenter 2012 2013 2014 2015 2016 

Totalt 3 3 1 3 2 
kvinnor/män (%) 67/33 100/0 100/0 100/0 50/50 

Tabell 14: Antal examinerade år 2012─2016. 
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Formella avbrott har noterats vid få tillfällen. Vissa 
studenter kan, främst av ekonomiska skäl eller 
familjeskäl, vara mindre aktiva. Uppföljning av 
avbrott görs och leder ofta fram till en ny studieplan 
och att studenten blir aktiv igen. 

Ansökningarna ökade markant år 2016 och en fort-
satt ökning förväntas. En anledning är regeringens 
initiativ till snabbspår för lärare och förskollärare 
(uppdrag till Arbetsförmedlingen). Umeå universi-
tet startar första omgången under år 2017. 

Under hösten 2016 har två enkätundersökningar 
påbörjats nationellt, dels för att följa upp arbets-
marknadssituationen för studenter som slutfört 
utbildningen, dels för att följa upp avbrottsorsaker. 
Redan nu går det att utläsa att studenter som 
slutfört utbildningen är eftersökta på arbetsmarkna-
den. En stor del av de som hittills har svarat har en 
tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare. 
ULV bidrar alltså till att minska bristen på behöriga 
lärare, för Umeå universitets del främst i norra 
Sverige. 

Särskilda åtaganden 

Decentraliserad utbildning 
Regleringsbrev 2016 
Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning 
motsvarande minst 100 helårsstudenter. Av årsredovis-
ningen ska framgå omfattning, inriktning och total 
kostnad för denna verksamhet. 
 
Med decentraliserad utbildning avses alla utbild-
ningar där Umeå universitet har en fast studiegrupp 
utanför campus Umeå. Utbildningarna kan ske på 
heltid (normal studietakt) eller på deltid. En 
fungerande decentraliserad utbildning förutsätter 
samverkan med kommuner, myndigheter och andra 
samverkande organ. Umeå universitet värderar den 
regionala förankringen och vill bidra till en hållbar 
utveckling och tillväxt i norra Sverige. I det 
sammanhanget är decentraliserade utbildningar en 
viktig del. 

Ett bra exempel på decentraliserad utbildning är 
socionomprogrammet som för närvarande bedrivs 
på campus och tre orter: Luleå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik. På dessa tre orter sker utbildningen i 
form av ”flex-program”, vilket innebär att inspelade 
föreläsningar varvas med direkt undervisning på 
studieorten. Från och med termin 5 flyttas 
studenternas undervisning till campus Umeå. Ett 
nytt program planeras, där studenterna bor kvar i 
sina hemkommuner med samlingsort campus 
Umeå, så kallat ”full flex”, med start år 2018. 
Projektets syfte är att minska det stora behov som 
finns av socionomer i regionens kommuner. 

De särskilda medlen har använts för att möjliggöra 
undervisning på plats i studiegrupper med få 
studenter. Merkostnader för decentraliserad utbild-
ning omfattar också resekostnader och laborationer 
utanför campus Umeå. Under år 2016 har följande 
utbildningsprogram erbjudits inom ramen för 
decentraliserad utbildning: socionomprogrammet, 
programmet för internationell kris- och konflikt-
hantering, förskollärarprogrammet, högskoleprog-
rammet till processoperatör samt systemvetenskap-
liga programmet med inriktning mot design, 
interaktion och innovation. Därutöver har universi-
tetet decentraliserad utbildning inom ramen för 
takbeloppet, t.ex. naturguideprogrammet i Kiruna 
och Örnsköldsvik, samt ett 20-tal fristående kurser 
inom utbildningsområdena humaniora, teknik och 
naturvetenskap. Till detta kommer också läkarut-
bildningen på fyra orter, som bedrivs (fr.o.m. 
termin 6 i läkarprogrammet) i Sunderbyn, 
Östersund och Sundsvall, samt sjuksköterske-
utbildning i Örnsköldsvik, Skellefteå och Lycksele. 

Under år 2016 har 101 helårsstudenter finansierats 
av de särskilda medlen för decentraliserad utbild-
ning. Den totala kostnaden för år 2016 uppgick till 
11,7 miljoner kronor, vilket är något lägre än tidigare 
år. 

DEC-utb. 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal HST 113 116 106 102 101 

Kostnad  12,5 12,6 12,0 11,8 11,7 

Tabell 15: Antalet helårsstudenter (HST) och kostnad för 
decentraliserad utbildning (miljoner kronor) år 2012–2016.  
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Uppdrag 

Utbildning i samiska och meänkieli 
Regleringsbrev 2016 
Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i 
meänkieli och samiska. Av årsredovisningen skall framgå 
antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive 
utbildning. 

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

Sedan höstterminen 2015 omfattar huvudområdet 
Samiska både samiska språk och samiska studier. 
De A-kurser i lulesamiska (samlingsort Luleå), 
nordsamiska (samlingsort Umeå) och sydsamiska 
(samlingsort Östersund) som började hösten 2015 
fortsatte under våren 2016. Under våren 2016 gavs 
för första gången Samiska C med didaktisk inrikt-
ning. I den ingick praktiska didaktiseringsövningar 
som genomfördes i samarbete med Umeå kommun. 
Kursen Examensarbete för kandidatexamen, 
språkvetenskaplig inriktning ställdes in på grund av 
få sökande. Motsvarande kurs med kulturve-
tenskaplig inriktning lockade endast en studerande.  

Hösten 2016 startade en ny omgång B-kurser i 
lulesamiska (samlingsort Luleå), nordsamiska 
(samlingsort Umeå) och sydsamiska (samlingsort 
Östersund). Kursen Samiska B, Samiska kulturstu-
dier ställdes in på grund av ett lågt antal sökande.  

Utanför huvudområdet började hösten 2016 också 
en ny omgång behörighetsgivande kurser (nybörjar- 
och kvalifikationskurser) i lule-, nord- och 
sydsamiska.   

Till huvudområdet hör även kursen Kultur och 
historia i norr som ingår i Naturguideprogrammet 
och som gavs med två kurstillfällen under hösten, i 
Kiruna respektive Örnsköldsvik. 

Endast en kurs på avancerad nivå i samiska språk 
respektive samiska studier hade registrerade 
studerande under året: Samiska studier, Muntligt 
berättande i jojkens form. 

Samiska  2012 2013 2014 2015 2016 
Erbjudna platser 344 305 540 530 555 
Sökande  344 305 345 334 263 
Helårsstudenter 45 43 34 37 29 
kvinnor/män (%) 84/16 77/23 82/18 78/22 83/17 

Helårsprestationer 28 28 19 30 19 
kvinnor/män (%) 86/14 82/18 74/26 83/17 79/21 

Tabell 16: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårs-
studenter samt helårsprestationer i samiska år 2012─2016. 

Meänkieli 
Kurserna i meänkieli utgörs än så länge av 
språkfärdighetsinriktade nätdistribuerade kurser på 
grundnivå utan huvudområde. Från år 2016 har 
dock Umeå universitet ett uppdrag att erbjuda 
ämneslärarutbildning i meänkieli, varför planering 
pågår för akademiska kurser från hösten 2017. 

Under vårterminen 2016 gavs inga kurser i meän-
kieli. Under hösten 2016 erbjöds de två första av ett 
paket med behörighetsgivande kurser. Dessa var 
helt nätbaserade och lockade många sökande.  
 
Meänkieli 2012 2013 2014 2015 2016 
Erbjudna platser 57 115 50 80 220 
Sökande 57 115 143 188 291 
Helårsstudenter 8 7 2 8 15 
kvinnor/män (%) 75/25 71/29 100/0 75/25 80/20 
Helårsprestationer 5 5 5 0 9 
kvinnor/män (%) 80/20 80/20 80/20 - 78/22 

Tabell 17: Erbjudna platser, antal sökande, antal helårs-
studenter samt helårsprestationer i meänkieli år 2012─2016. 
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ALF-ersättningen 
Regleringsbrev 2016 
Universitetet ersätts för kostnader när det gäller lands-
tingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) 
i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats 
mellan staten och vissa landsting om samarbete om 
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). Enligt ALF-avtalet 
ersätts universitetet för högst 1 072 helårsstudenter 
vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten 
förväntar sig att landstinget ska ta emot för den 
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. Univer-
sitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur 
ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller 
lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I 
årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala 
antalet helårsstudenter på läkarutbildningen. 

Den statliga ALF-ersättningen för år 2016 uppgick 
till 259,5 miljoner kronor. Av dessa har ca 6 miljoner 
kronor fördelats till Norrbottens läns landsting, 
6 miljoner kronor till Region Jämtland/Härjedalen 
och 6 miljoner kronor till Landstinget Västernorr-
land enligt det avtal om läkarutbildning på fyra orter 
som träffades år 2010 mellan nämnda landsting och 
Umeå universitet med Västerbottens läns landsting 
som relaterad part. Resterande 242 miljoner kronor 
har tilldelats Västerbottens läns landsting. 

Som framgår av tabell 18 har landstingen totalt 
förbrukat 264 miljoner kronor under år 2016, d.v.s. 
4 miljoner kronor mer än budgeterade/tilldelade 
medel för år 2016. Detta beror delvis på att flertalet 
fyraåriga forskningsmedel vid anställning av pro-
fessorer har förbrukats och samtidigt övernyttjats 
jämfört med årsbudget. Även viss eftersläpning från 
tidigare års infrastrukturutlysning har inneburit 
högre förbrukning år 2016 än budget. Inför 
budgetåret 2016 överfördes ett ackumulerat 
överskott på 21 miljoner kronor. I avtalet anges att 
ALF-ersättningen ska användas det år som 
riksdagen har beslutat om användningen för med-
len, d.v.s. det är inte möjligt att öka ackumulerat 
överskott fr.o.m. år 2015. Till 2017 års budget 
överförs således ca 17 miljoner kronor.  

Totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen år 
2016 var 1 068 (varav 55 procent kvinnor och 
45 procent män), vilket kan jämföras med 
1 072 helårsstudenter som angavs i Umeå universi-
tets regleringsbrev för år 2016. 

Tabell 18: ALF-ersättningens kostnadsfördelning år 2014─2016, 
samtliga landsting, tkr. 

TUA-ersättningen 
Regleringsbrev 2016 
Universitetet ersätts för kostnader när det gäller 
landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare 
(TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 
2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samar-
bete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk 
forskning och utveckling av tandvården kompletterat 
med regionala avtal mellan respektive landsting och uni-
versitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting 
kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för 
högst 330 helårsstudenter när det gäller kompensation 
för landstingets medverkan i grundutbildningen av 
tandläkare. I årsredovisningen ska universitetet redovisa 
totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen. 
 
Den statliga TUA-ersättningen för år 2016 uppgick 
till 66 miljoner kronor. Förbrukningen år 2016 upp-
går till 60 miljoner kronor, vilket innebär ett 
överskott på 6 miljoner kronor.  

Det ackumulerade överskottet ökar till 14 miljoner 
kronor per 2016-12-31, varav ca 6 miljoner kronor 
består av medel till grundutbildning och ca 
8 miljoner kronor till forskning. 

Anledningen till överskottet av 2016 års tilldelade 
medel är enligt Västerbottens läns landsting att det 
i budget har planerats för specialisttandläkare, men 
i praktiken istället i viss utsträckning varit allmän-
tandläkare som deltagit i den kliniska undervis-
ningen. Nyttjandet av centrala projektmedel har 
varit något lägre än budgeterat år 2016.  

Totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbild-
ningen år 2016 var 317 (varav 68 procent kvinnor 
och 32 procent män), vilket kan jämföras med 
330 helårsstudenter som anges i Umeå universitets 
regleringsbrev för år 2016. 

 

Tabell 19: TUA-ersättningens kostnadsfördelning år 
2014─2016, tkr. 

 
  

ALF 
Kostnadsfördelning 2014 2015 2016 

Lokalkostnader 49 707 54 084 55 677 
Lönekostnader 132 314 153 422 161 475 
Övriga kostnader 61 947 53 386 46 585 
Summa 243 968 260 892 263 737 

TUA 
Kostnadsfördelning 2014 2015 2016 

Lokalkostnader 6 423 6 558 6 689 
Lönekostnader 35 103 34 756 30 337 
Övriga kostnader 24 178 24 780 23 275 
Summa 65 704 66 094 60 301 
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Kompletterande utbildning för personer med 
forskarexamen 
Särskilt regeringsbeslut 2016 
Regeringen uppdrar åt Umeå universitet m.fl. att så snart 
som möjligt under perioden 2016─2021 anordna komp-
letterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslä-
rarexamen för personer som har en examen på 
forskarnivå enligt vad som anges i propositionen Särskild 
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 
forskarexamen (prop. 2015/16:142). Uppdraget inne-
fattar även att administrera det utbildningsbidrag som 
avses lämnas till de studerande. Umeå universitet ska 
samordna anordnandet av utbildningarna. I samord-
ningsuppdraget ingår också att sammanställa och lämna 
underlag för rekvisition till Statens skolverk från samtliga 
deltagande lärosäten. En redogörelse för utbildningarnas 
genomförande ska årligen lämnas i lärosätenas årsredo-
visningar. 
 
Umeå universitet har tillsammans med Stockholms 
universitet/Kungliga Tekniska högskolan och 
Karlstads universitet fått i uppdrag av regeringen att 
anordna kompletterande pedagogisk utbildning 
som leder till ämneslärarexamen för personer på 
forskarnivå. Umeå universitet har samord-
ningsansvar. I samråd med medverkande lärosäten 
beslöts att skjuta upp utbildningsstarten till vårter-
minen 2017, detta på grund av att förordningen (SFS 
2016:705) fastställdes 2016-06-09 och att bedöm-
ningen gjordes att tiden var för knapp för att kunna 
genomföra en rättssäker antagningsprocess. 

Uppdragsutbildning 
Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och 
högskolor (2002:760) 
Ett universitet eller en högskola som har staten som 
huvudman och som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) får bedriva uppdragsutbildning enligt 
bestämmelserna i denna förordning. 

Umeå universitets institutioner kan erbjuda 
kvalitativ och aktuell uppdragsutbildning till 
företag, myndigheter och organisationer med allt 
från kortare kurser och seminarier till längre 
utbildningar. Genom att ge uppdragsutbildning får 
universitetet nya impulser och kunskaper som 
bidrar till att utveckla utbildning och forskning, 
samtidigt som universitetets kunskaper når ut i 
samhället. För lärare och institutioner ges dessutom 
möjlighet till kontakt med yrkesverksamma. 
Uppdragsutbildningens intäkter år 2016 motsvarar 
5 procent av de totala intäkterna inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. 

Tabell 20 visar erhållna medel för uppdragsutbild-
ning under år 2012–2016. 

 
 
 

Finansiering 2012 2013 2014 2015 2016 
Statliga myndig-
heter inkl. 
affärsdrivande verk  

76,8 94,8 91,2 74,6 91,5 

Universitet och 
högskolor 1,2 0,9 1,0 1,7 1,4 

Kommuner och 
landsting 11 5,7 4,2 4,5 3,2 

Svenska företag 1,7 1,8 1,3 1,0 1,1 
Svenska org. utan 
vinstsyfte 0,4 0,3 0,1 2,0 3,5 

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

Övrigt 0 0 0,2 0 0,0 
EU-medel 0 0 0 0 0,0 
Summa  92,4 105,1 99,4 84,4 101,8 

Tabell 20: Erhållna medel för uppdragsutbildning år 2012‒2016, 
miljoner kronor.  

Efter en relativt stor minskning föregående år har 
erhållna medel år 2016 ökat med 21 procent. Av de 
olika finansiärerna är det statliga myndigheter inkl. 
affärsdrivande verk som står för den största delen 
av ökningen, +23 procent. Det är främst erhållna 
medel från Socialstyrelsen avseende kunskapsprov 
för läkare med utbildning utanför EU/EES som 
förklarar denna ökning. 

Den enskilt största uppdragsgivaren inom gruppen 
statliga myndigheter inkl. affärsdrivande verk är 
Rikspolisstyrelsen, där erhållna medel år 2016 
uppgår till 45 miljoner kronor för finansiering av 
polisutbildningen. Även Skolverket och Socialsty-
relsen är stora finansiärer. Från dessa finansiärer 
har universitetet erhållit medel motsvarande 
29 respektive 16 miljoner kronor år 2016.  

År 2016 uppgick det totala antalet helårsstudenter 
inom uppdragsutbildning till 454 (2015: 460). An-
talet individer var 2 006 år 2016 (215: 1 482), varav 
fördelningen mellan kvinnor och män uppgick till 
60 respektive 40 procent (2015: 64 procent kvinnor 
respektive 36 procent män). Som diagrammet 
nedan visar och som tidigare nämnts är polisutbild-
ningen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten 
den enskilt största uppdragsutbildningen vid 
universitetet. Antalet helårsstudenter i polisutbild-
ningen uppgick till 307 år 2016 (2015: 314), vilket 
motsvarar 68 procent av totalt antal helårsstuden-
ter inom uppdragsutbildning vid universitetet. 
Antalet individer uppgick år 2016 till 461 (2015: 
439) varav 37 procent var kvinnor och 63 procent 
män (2015: 38 procent kvinnor respektive 
62 procent män).  
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Diagram 12: Antal helårsstudenter i poänggivande uppdrags-
utbildning år 2012─2016. 

Konsortiesamarbetet om Ladok 

Ladokkonsortiet är högskolesektorns samverkans-
organ kring det studieadministrativa systemet 
Ladok. Kungliga Musikhögskolan blev ny medlem i 
konsortiet den 1 januari 2016 och det innebär att 
konsortiet har 38 högskolor samt Centrala stu-
diestödsnämnden (CSN) som medlemmar. Konsor-
tiet är formellt en enhet inom Umeå universitet. 
Ladokkonsortiet ska på sina medlemmars uppdrag 
förvalta och vidareutveckla Ladoksystemet. 
Stämman beslutar och fastställer verksamhetsplan 
och ekonomiska ramar för varje år. Styrelsen ansva-
rar för övergripande styrning av verksamheten med 
hjälp av en konsortiechef.  

Konsortiets utvecklingsverksamhet har år 2016 
dominerats av Ladok3-projektet, som bygger ett 
nytt Ladoksystem. Då det hittills varit svårt att möta 
en gemensam kravbild för alla lärosäten har utveck-
lingen av nya Ladok delats in i två faser. Fas 1 har 
som huvudsyfte att utveckla och leverera en version 
av det nya Ladok till Malmö Högskola senast kvartal 
1 år 2017. På vägen dit har projektet två delmål ge-
nom att produktionssätta Kungliga konsthögskolan 
och Kungliga musikhögskolan. Fas 2 innebär att 
utvecklingen fortsätter mot ett stort universitet, 
Lunds universitet, som ska kunna produktionssättas 
under kvartal 1 2018. Under fas 2 börjar även 
produktionssättningen av övriga lärosäten och en 
plan för detta tas fram under början av år 2017.   

Under hösten 2016 uppnåddes de två första 
delmålen av fas 1 i projektet. Kungliga konsthögsko-
lan använder från den 1 september nya Ladok och i 
december produktionssattes Kungliga musikhög-
skolan. Det innebär även att de viktiga kopplingarna 
mellan antagningssystemet (NyA) och Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) är färdigutvecklade och 
fungerar. 

Vårstämman 2016 utökade ramen för Ladok3-pro-
jektet från 314 miljoner till 324 miljoner för fas 1 och 
med ytterligare 60 miljoner kronor för fas 2. Under 
året har en extern granskning av Ladok3-projektet 
gjorts utifrån huvudfrågeställningen: Har Ladok3-
projektet en effektiv utvecklingsorganisation med 
tillhörande processer samt rätt mognadsgrad för att 
lyckas? Utifrån de rekommendationer som gransk-
ningen hade har projektet arbetat med förbättringar 
under året. 

Finansieringen av konsortiets verksamhet är uteslu-
tande beroende av avgifter från konsortiemed-
lemmarna. Ladokkonsortiet upprättar separat bok-
slut och tar fram en redogörelse för sin verksamhet. 
Den redovisas för konsortiemedlemmarna till 
vårstämman i maj. För att möjliggöra en avgifts-
sänkning för medlemmarna beslutade vårstämman 
år 2015 att använda en del av myndighetskapitalet 
inför år 2016. Ladokkonsortiet har per 2016-12-31 
fortfarande ett positivt myndighetskapital motsva-
rande 8 miljoner kronor. 

Ladokkonsortiet 2014 2015 2016 
Intäkter 84 963 98 335 96 748 
Kostnader  88 994 105 425 101 262 
Kapitalförändring ‒4 031 ‒7 091 ─4 516 

Tabell 21: Intäkter och kostnader år 2012─2016 för Ladok-
konsortiet inom Umeå universitet, tkr. 

 

Effekter av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 
I Ekonomistyrningsverkets handledning för resul-
tatredovisning anges att myndigheter som kan redo-
visa effekter av sin verksamhet bör göra det.  

Den utbildning som ett universitet bedriver har stor 
påverkan på studenternas liv, på samhället och även 
på anställda inom universitetet. Nedanstående 
effekter är ett urval utifrån Umeå universitets be-
gränsade möjligheter att verifiera orsakssamband, 
och även dessa innehåller osäkerheter.  

Den främsta effekten av universitetets utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå är troligen att 
studenter efter fullgjorda studier träder in i 
arbetslivet och anställs av olika arbetsgivare eller 
startar egna företag. Detta är en viktig effekt, såväl 
för offentliga respektive privata arbetsgivare som för 
studenterna. En del studenter startar efter fullgjor-
da studier på avancerad nivå en forskarutbildning 
vid Umeå universitet eller annat universitet, vilket 
är viktigt för att löpande ha en god försörjning av 
lärare och forskare till lärosäten.  
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå 
Inledning 

I denna inledning beskrivs framförallt betydande 
projekt vid Umeå universitet under år 2016 samt 
universitetets egna satsningar, som universitetssty-
relsen har beslutat om. 

Vid Umeå universitet har det varit stort fokus på det 
nya Wallenberg centrum för molekylärmedicin 
(WCMM), vilket främst kommer att bedriva forsk-
ning inom cancer, metabola och neurologiska 
sjukdomar samt allvarliga infektioner. Det nya 
centrumet är en del av en rikstäckande satsning 
under perioden 2016─2024 och kommer att ha 
mycket stor betydelse för att flytta fram Umeå 
universitets position inom medicinsk forskning 
nationellt och internationellt. Utöver stödet ifrån 
Knut och Alice Wallenberg, erhåller centret stöd 
från Umeå universitet gemensamt, medicinska 
fakulteten vid Umeå universitet samt Västerbottens 
läns landsting. Under slutet av år 2016 utlystes fyra 
biträdande universitetslektorat vid WCMM inom 
områdena cancersjukdomar, infektionsbiologi, 
metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neuro-
vetenskap. Karriärtjänsterna omfattande 6-årigt 
stödpaket ingår för varje biträdande universitets-
lektor, med medel motsvarande två postdoktorer, 
två doktorander samt 6 miljoner kronor till drift. 

Berzelii Centrum för skogsbioteknik vid Umeå Plant 
Science Center (UPSC) har utvärderats av en 
internationell utvärderingskommitté och gavs 
toppbetyget exceptionell. Berzelii-centret, som 
byggts upp med hjälp av finansiering från Vinnova 
och Vetenskapsrådet, bedöms ha en exceptionellt 
stark forskningsmiljö med grundforskning i 
världsklass som håller mycket hög kvalitet på det 
vetenskapliga arbetet. Vinnova har under år 2016 
beviljat fortsatt stöd i ytterligare fem år (2017─2021) 
till UPSC Berzelii Center för skogsbioteknik som då 
blir ett nytt VINNOVA kompetenscentrum, UPSC 
Centrum för skogsbioteknik. Ytterligare medel till 
UPSC Berzelii Center för skogsbioteknik har 
beslutats av universitetsstyrelsen i december år 
2016. 

Vid Umeå universitet har det under år 2016 
lanserats en världsunik forskningsstudie inom 
hjärta, kärl och lungor genom det nationella 
projektet SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary 
bioImage Study). SCAPIS syftar till att bygga upp en 
kunskapsbank för framtida forskning kring 
individuella faktorer för hjärt- och lungsjukdom.  

Under år 2016 har ledarskapsprogrammet ReaL 
(Research and Leadership) fortsatt för forskningsle-
dare vid Umeå universitet. ReaL är en strategisk 
satsning med syftet att utveckla forskningsledarens 
förmåga att kombinera kreativitet med ett bra 
ledarskap. Även målsättningen att skapa nya 
nätverk mellan forskare inom olika vetenskapsom-
råden och discipliner, för att främja nytänkande och 
kreativitet, är något som ingår i ledarskaps-
programmet. 

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 
vid Umeå universitet har stärkts med medel från 
Riksbankens Jubileumsfond. Ett forskningsprog-
ram och tre projekt vid Umeå universitet får dela på 
nära 53 miljoner kronor. Forskningsprogrammet, 
Varianter av fred, har sitt säte i Umeå med elva 
forskare och syftar till att identifiera svar på frågor 
som är centrala för fred och utveckling i världen, där 
man ska studera hur skillnader i fredsprocesser kan 
resultera i olika grader av fred. 

Forskning som spränger gränser 
Under år 2016 har ett fortlöpande arbete pågått med 
universitetets långsiktiga strategier, beskrivna i do-
kumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål. 
Det övergripande målet Forskning som spränger 
gränser innefattar elva delmål. Det har under 
perioden 2014─2016 pågått ett omfattande arbete 
vid fakulteter och Lärarhögskolan med dessa delmål 
och verksamhetsplaner. Arbetet har kontinuerligt 
följts upp i dialoger mellan universitetsledning, 
fakulteter och Lärarhögskolan.  
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Institutioner och enheter vid Umeå universitet har 
kontinuerligt arbetat med att genomföra strategisk 
planering för verksamheten och kompetensförsörj-
ning till strategiskt viktiga områden. Mot bakgrund 
av denna planering har anställningar och resurspa-
ket inrättats, vilket möjliggjort anställningar av 
excellenta lärare och forskare. För att i framtiden 
kunna fortsätta rekrytera framstående lärare och 
forskare arbetar Umeå universitet fortlöpande med 
att stärka sin konkurrenskraft både nationellt och 
internationellt genom att utveckla kvalitativa och 
effektiva rekryteringsprocesser, attraktiva karriär-
vägar och anställningserbjudanden, interaktiva 
miljöer som främjar kreativitet och anslagsbaserad 
finansiering av karriärbefattningar samt högre 
lärartjänster. 

 

Centralt för utveckling av forskning och innovation 
vid Umeå universitet är att forskare har tillgång till 
den bästa forskningsinfrastrukturen, vilket t.ex. kan 
vara utrustning, databaser eller andra resurser som 
bidrar till framstående forskning. Umeå universitet 
har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är 
ledande inom några områden som attraherar 
framgångsrika forskare från hela världen.  

Under år 2016 har flera fortsatta strategiska 
satsningar på forskningsinfrastruktur gjorts, vilket 
ytterligare kommer att stärka Umeå universitet och 
bidra till att uppfylla övergripande mål, såsom att 
öka långsiktighet och kvalitet inom forskning. 
Satsningar på forskningsinfrastruktur innebär även 
utmaningar då de ofta leder till resurskrävande 
finansiering. Vidareutveckling av Umeå universitets 
interna rutiner för prioritering och finansiering av 
forskningsinfrastruktur pågår därför fortlöpande. 

Ekonomisk översikt 

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och  
utbildning på forskarnivå, exkl. uppdragsforskning 2014 2015 2016 

Intäkter     
Anslag 1 184 485 1 204 495 1 221 843 
Avgifter och andra ersättningar 184 690 191 636 195 342 
Bidrag 912 101 881 387 903 397 
Finansiella intäkter 4 234 776 1 073 
Summa intäkter 2 285 510 2 278 294 2 321 656 
      
Kostnader     
Personal 1 420 615 1 460 006 1 454 489 
Lokaler 175 978 183 184 181 452 
Övriga driftkostnader 552 817 540 640 541 367 
Finansiella kostnader 2 455 2 757 4 823 
Avskrivningar 119 926 120 767 136 162 
Summa kostnader 2 271 791 2 307 353 2 318 293 
      
Transfereringar     
Erhållna medel 123 073 126 115 137 162 
Lämnade bidrag ─123 073 ─126 115 ─137 162 
Summa 0 0 0 
Årets kapitalförändring 13 719 ─29 059 3 363 

Tabell 22: Resultaträkning år 2014‒2016 för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå, exklusive 
uppdragsforskning, tkr. Anm. Utöver universitetets egen forskningsverksamhet bokförs resultat från andelar i hel- och delägda bolag 
som forskning. Holdingbolagets resultat för år 2016 var ett överskott om 39 tkr (+74 tkr år 2015), vilket påverkat universitetets 
resultat. Årets utfall inklusive Holdingbolagets resultat blir därför ett överskott om 3 402 tkr 

Totala intäkter för verksamheten inom forskning, 
konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på 
forskarnivå, exklusive uppdragsforskning, har ökat 
med 2 procent år 2016 i förhållande till år 2015. 
Samtliga intäktsslag visar en ökning mot föregående 
år. Anslagsintäkterna utgör den största andelen av 
totala intäkter, 53 procent (2015: 53 procent). 
Posten har ökat med 1 procent från år 2015 och 
ökningen förklaras främst av indexuppräkning.  

Avgiftsintäkterna har haft relativt stora ökningar de 
senaste åren, för att år 2016 avta något. Ökningen 
från år 2015 uppgår till 2 procent, att jämföra med 
4 procent mellan år 2014 och 2015.  
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Bidragsintäkterna har ökat med 2,5 procent år 2016 
och motsvarar årets användning av bidrag. Inför 
bokslutet år 2015 införde universitetet en ny 
periodiseringsrutin, vilket medfört en mer rättvi-
sande redovisning, men gav en engångseffekt år 
2015, där intäkter i större utsträckning än tidigare 
år periodiserats mot oförbrukade bidrag. I bokslutet 
år 2016 har periodiseringen minskat bidragsintäk-
terna med 32 miljoner kronor. I bokslutet år 2015 
var motsvarande belopp 27 miljoner kronor. 

Kostnaderna har på totalnivå ökat med 0,5 procent 
år 2016, att jämföra med en ökning på 2 procent 
mellan år 2014 och 2015. Den största andelen utgörs 
av personalkostnader (63 procent). År 2016 har 
posten minskat med 0,4 procent. Även lokalkostna-
derna har minskat från år 2015 (─1 procent). Det 
som gör att vi ändå ser en kostnadsökning är de 
ökade avskrivningskostnaderna (+13 procent) i och 
med en ökad investeringsvolym. Sammantaget 
resulterar detta i ett totalt positivt resultat för 
verksamheten motsvarande 3,4 miljoner kronor.  

Diagram 13: Intäkts- och kostnadsutveckling år 2012–2016 
avseende forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbild-
ning på forskarnivå, exkl. uppdragsforskning, miljoner kronor.  

Uppdragsforskning 
Intäkterna inom uppdragsforskning har ökat med 
2 procent år 2016 (+3,7 miljoner kronor). I 
kommande avsnitt om uppdragsfinansierad verk-
samhet ges ytterligare kommentarer om fördelning 
mellan olika finansiärer, universitetets största 
uppdrag etc. 

Uppdragsforskning 2014 2015 2016 
Intäkter    
Avgifter och andra 
ersättningar 172 162 172 114 175 957 

Finansiella intäkter 83 152 21 
Summa intäkter 172 245 172 266 175 978 
      
Kostnader   
Personal 109 678 129 627 119 080 
Lokaler 5 646 4 434 4 864 
Övriga driftkostnader 39 632 51 691 54 973 
Finansiella kostnader 45 75 76 
Avskrivningar 1 814 1 908 2 068 
Summa kostnader 156 814 187 735 181 061 
Årets kapitalförändring 15 431 ‒15 469 ─5 083 

Tabell 23: Resultaträkning år 2014–2016 för uppdragsforskning, 
tkr. 

De totala kostnaderna år 2016 har till skillnad från 
intäkterna minskat med 6,7 miljoner kronor  
(─4 procent). Detta förklaras främst av minskade 
personalkostnader, vilka är 10,5 miljoner kronor 
lägre än föregående år (─8 procent). Lokalkostnader 
och driftskostnader har istället ökat med 
10 respektive 6 procent från år 2015. Detta resulte-
rar i ett sammantaget resultat för verksamheten 
med ─5,1 miljoner kronor.  

Diagram 14: Intäkts- och kostnadsutveckling år 2012–2016 
avseende uppdragsforskning, miljoner kronor. 
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Bibliometri 

Ett viktigt mått på forskningens resultat är mängden 
vetenskapliga publiceringar och deras genomslag, 
vilket mäts med olika bibliometriska metoder. För 
att få en fullgod täckning över vad som publiceras 
vid universitetet utgår nedanstående tabell från den 
rapportering som institutionerna gör av sin 
publicering i databasen DiVA. Fraktionering av 
samförfattade arbeten möjliggör jämförelser och 
aggregeringar. Nedanstående tabell beskriver 
publiceringsaktiviteten beräknad som summan av 
författarfraktionerade och referee-granskade artik-
lar och översikter. Publiceringar i form av böcker 
och bokkapitel ger en helhetsbild av universitetets 
produktion och en mer rättvis bild av vetenskaplig 
prestation vid olika fakulteter. 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Humanistisk fakultet   
Totalt 250 230 226 223 206 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 100 113 118 108 93 

Bok 11 10 6 11 10 
Kapitel i bok,  
del av antologi 140 108 102 104 103 

Samhällsvetenskaplig fakultet   
Totalt 386 413 384 372 407 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 242 243 263 269 303 

Bok 12 17 12 13 7 
Kapitel i bok,  
del av antologi 132 153 109 89 98 

Medicinsk fakultet   
Totalt 589 604 629 633 595 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 561 594 616 618 593 

Bok 1 0 1 0 0,0 
Kapitel i bok,  
del av antologi 27 10 12 15 2 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet   
Totalt 313 309 292 318 291 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 293 284 273 305 281 

Bok 2 5 2 2 1 
Kapitel i bok,  
del av antologi 17 20 17 11 10 

Umeå universitet   
Totalt 1 538 1 556 1 531 1 546 1 500 
Artikel i tidskrift/ 
forskningsöversikt 1 196 1 234 1 269 1 300 1 270 

Bok 25 32 21 26 17 
Kapitel i bok,  
del av antologi 317 290 241 219 213 

Tabell 24: Summa författarfraktioner för Umeå universitets 
publikationer för universitetet totalt samt fördelat per fakultet 
enligt DiVA januari 2017. Siffrorna för år 2016 är preliminära. 
Även siffrorna för perioden 2012─2015 har uppdaterats sedan 
årsredovisningen 2015, på grund av eftersläpning vid registrering 
av publikationer från år 2012─2015 samt kvalitetssäkringsarbete 
utfört av bibliotekets personal. 
Anm. Eftersom publikationerna kan ha författare från fler än en 
institution måste publiceringarna delas upp mellan dem. Varje 
författare får sin fraktion som 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. 

Enligt tabell 24 är det totala antalet författarfraktio-
ner per år relativt stabilt under perioden 2012─2015. 
Antalet författarfraktioner för artiklar ökar 
konstant, medan trenden för antologibidrag är den 
omvända. Siffrorna för år 2016 rapporteras med en 
viss eftersläpning och går därmed inte att jämföra 
med tidigare år ännu. Eftersläpningen beror främst 
på att en del av inrapporteringen är decentraliserad 
och genomförs av respektive forskare. Data 
importeras centralt från Web of Science (veckovis), 
men publikationer som inte indexeras i denna 
databas måste forskare rapportera in, vilket ibland 
sker med betydande eftersläpning. Universitetsbib-
liotekets personal arbetar löpande med att 
kvalitetssäkra samtliga poster i DiVA-databasen, 
vilket leder till att antalet författarfraktioner 
korrigeras även för tidigare års artikelproduktion. 
För antalet författarfraktioner fördelade över 
fakulteter under perioden 2012–2015 står medi-
cinsk fakultet för 40 procent, samhällsvetenskaplig 
fakultet för 25 procent, teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet för 20 procent och humanistisk fakultet för 
15 procent av den totala produktionen. 

Förutom att mäta mängden publikationer, kan man 
mäta hur ofta de citeras. Enligt Vetenskapsrådets 
beräkning inför budgetåret 2017 var den ämnesnor-
maliserade medelciteringen för Umeå universitets 
publikationer (artiklar) 5 procent över världs-
genomsnittet, en marginell ökning jämfört med 
beräkningen inför år 2016 (4 procent över 
världsgenomsnittet). Medelciteringen för Sverige 
totalt sett var 14 procent över världsgenomsnittet. 
Antalet publiceringar och antalet citeringar per 
publikation används för att ta fram vilken andel 
respektive lärosäte bidrar med till ett nationellt 
bibliometriskt index. Umeå universitet står för 
6 procent av rikets samlade index, vilket också var 
fallet vid föregående års mätning. Underlaget är 
beräknat för publiceringsåren 2012‒2015. 
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Konstnärligt utvecklingsarbete 

Konstnärlig verksamhet möjliggör och bereder plats 
för en mångfald av tankesätt, kulturer och uttryck. 
Konstnärlig verksamhet är till sin natur utforskan-
de, kunskapssökande och därmed i vid mening 
forskningsorienterad.  

Designhögskolan 
Designhögskolan har under år 2016 fördelat erhåll-
na konstnärliga utvecklingsmedel på två konstnärli-
ga utvecklingsprojekt samt på kompetensutveckling 
och konferensdeltagande. Det konstnärliga utveck-
lingsprojektet Dementias syfte har varit att utforska 
olika möjligheter att positivt påverka den helhetliga 
situationen för både patient och vårdgivare i 
vårdsituationen genom designinterventioner. Det 
konstnärliga utvecklingsprojektet THE UNEXPEC-
TED MEETING - How to create unique colour 
choices for products syfte har varit att utforska färg 
och färgsättning av produkter ur ett designperspek-
tiv, för att utarbeta ett ramverk för färgval och 
färgsättning oberoende av kommersiella färgtren-
der. Resultat av konstnärliga utvecklingsprojekt har 
presenterats offentligt samt vid öppna föreläsningar 
på Designhögskolan. 

Arkitekthögskolan 
Arkitekturämnet rör sig i gränslandet mellan de 
konstnärliga och vetenskapliga områdena. Exempel 
på projekt som genomförts vid Arkitekthögskolan är 
konstnärliga utvecklingsprojekt, seminarier och 
workshops: Charged Utopia, Urban Explorations 
och DTST-projektet, det senare i samarbete med 
Interaktiva Institutet. Medel har även använts till 
kompetensutveckling av personal och särskilda 
utvecklingsprojekt.  

Konsthögskolan 
Den konstnärliga forskningen är en förutsättning 
och en grund för det konstnärliga utvecklingsarbe-
tet. Konstnärliga utvecklingsmedel har under år 
2016 till största delen använts för att täcka 
lönekostnader för att möjliggöra forskningstid för 
lärare. Under år 2016 har forskare från 
Konsthögskolan bland annat medverkat i 24 utställ-
ningar, nationellt och internationellt, samt 
färdigställt 11 publikationer. Dagens konstvärld är 
global och en förutsättning för att framgångsrikt 
kunna verka som konstnär är internationella 
kontakter och nätverk. Under år 2016 användes 
därför delar av de konstnärliga utvecklingsmedlen 
till internationellt utbyte. Bland annat deltog rektor 

för Konsthögskolan och tre studenter vid en av 
Asiens viktigaste konstbiennaler, Daegu foto 
biennal i Sydkorea. Genom medverkan i biennalen 
har Konsthögskolan synts i ett internationellt 
sammanhang, vilket bland annat har resulterat i nya 
samverkansavtal med Hong Kong Baptist 
University, Chang Mai University i Thailand och 
Chung Ang University i Seoul. 

Externfinansierad verksamhet och 
erhållna forskningsbidrag 

Bidragsfinansierad verksamhet 
År 2016 har erhållna forskningsbidrag ökat med 
35 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 
4 procent. Sett över hela perioden är ökningen 
mellan år 2012 och 2016 17 procent (148 miljoner 
kronor).  

Den största procentuella ökningen mellan år 2015 
och 2016 finns inom finansiärsgruppen Kommuner 
och landsting, vilka ökat med 27 procent år 2016 
(+12 miljoner kronor). Ökningen förklaras främst av 
bidrag från Västerbottens läns landsting motsvaran-
de 8 miljoner kronor till Wallenberg centrum för 
molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) 
samt ett bidrag på 4,5 miljoner kronor till projektet 
Läkarprogram på fyra orter (LP4U). Den största 
andelen av forskningsbidragen utgörs av bidrag från 
Vetenskapsrådet och svenska organisationer utan 
vinstsyfte, vilka står för 29 respektive 27 procent av 
totala bidrag. Bidrag från svenska organisationer 
utan vinstsyfte ökar med 14 procent från år 2015, 
vilket motsvarar 38 miljoner kronor. Inom denna 
grupp står Wallenbergstiftelserna för en betydande 
andel. År 2016 uppgår erhållna forskningsbidrag 
från Wallenbergstiftelserna till 125 miljoner kronor 
(2015: 103 miljoner kronor), vilket innebär en 
ökning med 21,7 miljoner kronor (+21 procent). 
Erhållna bidrag från Forte har år 2016 ökat med  
7 miljoner kronor (+12 procent). En stor del av 
ökningen återfinns inom Samhällsvetenskaplig 
fakultet som ökat sitt bidrag från Forte med 
11,6 miljoner kronor år 2016.  

Även om vi totalt sett ser en ökning av erhållna 
forskningsbidrag, återfinns även några relativt stora 
minskningar från föregående år. Utländska 
organisationer utan vinstsyfte har minskat med 
14,8 miljoner kronor, vilket till största delen 
förklaras av att medicinsk fakultet år 2015 erhöll ett 
bidrag på 9,6 miljoner kronor från Nordforsk 
avseende infektionssjukdomar. 
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Finansiär 2012 2013 2014 2015 2016 

Vetenskapsrådet 259,8 307,6 302,5 296,3 298,1 
Forskningsstiftelser 61,5 51,2 61,8 60,1 58,0 
Svenska organisationer utan vinstsyfte 155,5 173,0 200,6 243,4 281,7 
Övriga statliga myndigheter 99,8 78,6 95,3 100,0 101,7 
Kommuner och landsting 20,6 28,6 22,5 31,9 44,0 
Svenska företag 28,8 30,4 33,9 30,3 26,7 
Forte 40,7 48,3 57,3 48,2 55,1 
EU-medel 98,7 97,1 76,4 57,6 58,4 
Utländska organisationer utan vinstsyfte 12,1 11,9 9,7 20,5 5,7 
AMV 6,3 5,6 5,0 4,8 4,3 
SIDA 14,7 8,2 5,1 1,8 1,3 
Vinnova 22,9 23,9 27,3 26,3 25,5 
Utländska företag 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 
Formas 56,7 60,1 56,2 66,9 66,7 
Försvarsmyndigheter 3,8 4,1 1,6 1,5 2,1 
Länsstyrelser 1,2 3,8 1,0 3,5 2,6 
Enskilda personer 1,3 5,2 1,0 3,8 0,6 
Totalt 884,8 938,0 957,5 997,1 1 032,5 

Tabell 25: Erhållna forskningsbidrag år 2012─2016, miljoner kronor.  
Anm. Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, AMV: Arbetsmarknadsverket, SIDA: Styrelsen för internationellt 
utvecklingsarbete, Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Vinnova: Verket för innovationssystem.

 
Tabellen nedan visar hur de erhållna forskningsbidragen fördelar sig mellan de olika fakulteterna och 
Lärarhögskolan år 2016. Medicinsk fakultet står för den största andelen erhållna bidrag med 43 procent, 
därefter följer teknisk-naturvetenskaplig fakultet med 31 procent. Fördelningen mellan fakulteterna under 
den senaste femårsperioden illustreras i diagram 15.  

Procentuellt står humanistisk fakultet för den största ökningen år 2016 (+7 procent), vilket främst avser 
ökade bidrag från svenska organisationer utan vinstsyfte, som ökat med 7 miljoner kronor (+63 procent). 
Sett till faktiska belopp finns den största ökningen hos teknisk-naturvetenskaplig fakultet, som ökat 
17,5 miljoner kronor (+6 procent) år 2016, även här främst inom svenska organisationer utan vinstsyfte, 
+9,7 miljoner kronor eller 16 procent. Den största delen av ökningen består av bidrag från Kempestiftel-
serna. 

 
Finansiär Hum fak Sam fak Med fak Teknat fak LH Totalt 
Vetenskapsrådet 23,0 64,9 131,4 78,8 0,0 298,2 
Forskningsstiftelser 5,3 6,0 22,4 24,3 0,0 58,0 
Svenska organisationer utan vinstsyfte 18,3 31,1 160,8 71,4 0,0 281,7 
Övriga statliga myndigheter 2,8 18,2 34,5 46,1 0,0 101,7 
Kommuner och landsting 5,5 2,4 31,7 3,1 1,3 44,0 
Svenska företag 7,4 2,4 5,4 11,5 0,0 26,7 
Forte (tidigare FAS) 0,0 32,2 22,8 0,1 0,0 55,1 
EU-medel 4,5 11,6 10,9 31,3 0,1 58,4 
Utländska organisationer utan vinstsyfte 0,1 0,5 2,7 2,5 0,0 5,8 
AMV 0,3 1,4 1,6 1,0 0,0 4,4 
SIDA 0,0 0,2 1,3 ─0,3 0,0 1,3 
Vinnova 0,5 9,7 3,3 12,1 0,0 25,5 
Utländska företag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Formas ─0,1 15,9 11,1 39,9 0,0 66,8 
Försvarsmyndigheter 0,0 1,2 0,0 0,9 0,0 2,1 
Länsstyrelser 0,0 2,1 0,2 0,2 0,0 2,5 
Enskilda personer 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,6 
Totalt 67,7 199,8 440,4 323,2 1,4 1 032,5 
Jämförelse med 2015, miljoner kronor 63,2 188,5 437,8 305,7 1,9 997,1 
Förändring i procent +7 % +6 % +1 % +6 % ─25 % +4 % 

Tabell 26: Erhållna forskningsbidrag per fakultet och Lärarhögskolan år 2016, miljoner kronor. 
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Diagram 15: Erhållna forskningsbidrag per fakultet och 
Lärarhögskolan år 2012–2016, miljoner kronor. 

Forskningsbidrag från EU 
Totalt erhållna forskningsbidrag från EU år 2016 är 
i nivå med år 2015 och har endast ökat med 
0,8 miljoner kronor (+1,4 procent). Erhållna medel 
för perioden 2014─2016 illustreras i tabell 27. Sett 
mellan de olika EU-fonderna har strukturfonderna 
minskat med 93 procent, vilket förklaras av att 
flertalet projekt i tidigare programperiod avslutats 
och projekt i den nya programperioden just startat. 
Samtidigt börjar projekten inom EUs rampogram 
för forskning och innovation för perioden 2014–
2020 Horisont 2020 komma igång och erhållna 
medel ökade med 80 procent år 2016. Inom 
Horisont 2020 uppgick det största enskilda bidraget 
år 2016 till 5,6 miljoner kronor och avser projektet 
Socrates inom institutionen för datavetenskap, som 
fokuserar på forskning inom sociala robotar. Detta 
är också det enskilt största erhållna bidraget år 2016 
inom samtliga EU-fonder vid universitetet.  

Erhållna EU-medel fördelade 
per EU-fond 2014 2015 2016 

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

15,2 17,7 1,3 

European Science Foundation 2,3 ‒1,0 0,9 
Övr. EU-projekt 
(t.ex. Tempus, Intas, Public Health) 

8,4 2,4 11,0 

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

Summa 76,4 57,6 58,4 
 
Tabell 27: Erhållna EU-medel år 2014‒2016 uppdelade per EU-
fond, miljoner kronor. *Exkl. Marie Curie. **Inkl. Marie 
Sklodowska Curie Actions, 8,8 miljoner kronor år 2016 (2015: 
1,8 miljoner kronor). 

Oförbrukade bidrag 
Regleringsbrev 2016 
I årsredovisningen ska omfattning och förändring av 
de oförbrukade bidragen och hur de inbetalade 
forskningsbidragen har utvecklats, redovisas och 
kommenteras.  

Nedanstående tabell visar totalt oförbrukade bidrag, 
intäkter av bidrag samt erhållna/inbetalda forsk-
ningsbidrag för universitetet under perioden 
2012─2016. Oförbrukade bidrag samt intäkter av 
bidrag avser både verksamheten inom grundutbild-
ning samt inom forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Finansiär 2012 2013 2014 2015 2016 

Oförbrukade bidrag 799,1 818,6 799,5 818,2 857,8 

Intäkter av bidrag 800,4 883,4 937,6 911,2 927,3 
Erhållna/inbetalda 
forskningsbidrag 884,8 938,0 957,5 997,1 1 032,5 

Tabell 28: Oförbrukade bidrag, intäkter av bidrag samt 
erhållna/inbetalda forskningsbidrag år 2012─2016, miljoner 
kronor. 

Oförbrukade bidrag har år 2016 ökat med 5 procent, 
vilket motsvarar 40 miljoner kronor, att jämföra 
med år 2015 när ökningen uppgick till 2 procent 
eller 19 miljoner kronor. En stor del återfinns inom 
enheten HPC2N (High Performance Computing 
Center North), där oförbrukade bidrag har ökat med 
18,4 miljoner kronor år 2016. 

Gällande intäkter av bidrag, vilket motsvarar den 
faktiska förbrukningen av erhållna bidrag, har det 
skett en ökning med 16 miljoner kronor år 2016 
(+2 procent). Sett under femårsperioden har 
erhållna/inbetalda forskningsbidrag samtliga år 
varit högre än intäkter av bidrag, vilket innebär att 
universitetet inte använder medel i samma takt som 
medlen erhålls.  

Andelen oförbrukade bidrag uppgår år 2016 till 
90 procent i förhållande till intäkter av bidrag 
(2015: 89 procent). Detta beror på att det ofta 
förekommer att medel utbetalas i förskott eller avser 
en längre tidsperiod, samt att medel ofta används till 
investeringar som kostnadsförs under en längre 
period i form av avskrivningar. Det är inte heller 
ovanligt att bidrag betalas ut sent på året, vilket 
resulterar i en högre andel som periodiseras.  
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För att få ner andelen oförbrukade bidrag arbetar 
universitetet bland annat med tydliga och stabila 
tjänsteförutsättningar för lektorer och professorer 
samt attraktiva karriärvägar, då det skapar en ökad 
långsiktighet genom bättre planeringsförutsätt-
ningar och strategiskt arbete. Den del av 
universitetets forskningsbudget som fördelas via en 
mekanistisk del innehåller även använda 
forskningsmedel som en parameter, vilket också 
främjar förbrukning. 

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

Universitetet har totalt erhållit 179 miljoner kronor 
inom uppdragsforskning år 2016, en ökning med 
6 miljoner kronor jämfört med föregående år 
(+4 procent). Den största delen av ökningen 
återfinns inom statliga myndigheter, vilka har ökat 
med ca 4 miljoner kronor (+5 procent) och avser 
främst ett uppdrag från Skolverket till institutionen 
för tillämpad utbildningsvetenskap för utveckling 
och konstruktion av kursprov i gymnasieskolan. 

Statliga myndigheter samt kommuner och landsting 
är de största finansiärsgrupperna och står år 2016 
för 43 procent vardera av totalt erhållna medel. 
Västerbottens läns landsting är den enskilt största 
finansiären och står år 2016 för 65 miljoner kronor. 
I och med detta återfinns också den största delen av 
uppdragsforskningen inom medicinsk fakultet. 
Statens skolverk står för 28 miljoner kronor, där en 
stor del avser institutionen för tillämpad utbild-
ningsvetenskaps uppdrag avseende nationella prov 
och högskoleprov. Likt föregående år finns också en 
betydande del av uppdragsforskningen inom Umeå 
marina forskningscentrum, där Havs- och 
vattenmyndigheten är en stor finansiär. 

Finansiering 2012 2013 2014 2015 2016 

Statliga myndigheter  62,4 70,4 77,7 72,4 76,1 
Kommuner och landsting 56,0 64,2 73,8 74,6 76,5 
Svenska företag 12,4 13,7 14,9 13,2 14,5 
Svenska organisationer utan vinstsyfte 0,9 1,0 ─0,6 3,7 4,2 
Utländska företag 3,9 3,9 3,8 6,4 5,3 
Utländska organisationer utan vinstsyfte 1,5 1,0 1,7 1,3 1,4 
Övrigt 0,2 0,1 0,1 0,1 0 
EU-medel 1,0 0,1 0,6 0,6 0,6 

Summa 138,3 154,3 172,0 172,3 178,6 

Tabell 29: Erhållna medel i uppdragsforskning år 2012─2016, miljoner kronor.
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Strategiska forskningsområden 

Regleringsbrev 2016  
Rapportering utifrån mål, aktiviteter och resultat.  
 
Umeå universitet har som huvudsökande tilldelats medel 
för två strategiska forskningsområden – energi (Bio4-
Energy) och havsmiljöforskning (Ecochange), samt även 
medel som medsökande i de sex strategiska områdena 
neurovetenskap, diabetes, cancer, vårdforskning, håll-
bart nyttjande av naturresurser samt E-vetenskap. I 
kommande avsnitt redovisas de båda områden som 
universitetet står som huvudansvarig för. 

Bio4Energy 
År 2016 var första året i Bio4Energys andra 
programperiod. Operativa planer för de kommande 
fem åren hade tagits fram i och med ett arbete som 
pågått sedan år 2013. En ny exekutiv ledning, 
bestående av Dan Boström, Umeå universitet, och 
Ulrika Rova, Luleå tekniska universitet, tillsattes i 
februari. Styrelsen omformerades och består nu 
endast av representanter för ledningen vid 
Bio4Energys tre partneruniversitet, och styr-
gruppen utvidgades för att spegla att Bio4Energy 
fått två nya forsknings- och utvecklingsplattformar: 
Bio4Energy Systemanalys och bioekonomi samt 
Bio4Energy Förbehandling av ved. I slutet av 
december kom besked från regeringen om att 
Bio4Energy får fortsätta med oförändrad 
finansiering under sin andra programperiod. 

Under året tog grupperingar i miljön stora kliv 
framåt. Från plattformen Bio4Energy Förbehand-
ling av ved levererades resultat om karaktäristika 
hos biobaserad råvara och hur dessa bäst 
presenteras för att industrin ska kunna få nytta av 
dem. Samma forskargrupp vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) tog steget in i ett EU-
projekt, Mobile Filp, där de med sin kunskap och 
infrastruktur vid Biomassateknologisk centrum blev 
”masters of materials” för det stora projektet. 
Plattformen Bio4Energy Systemanalys och bioeko-
nomi publicerade ett paket med vetenskapliga 
artiklar och rapporter angående nyttan med att 
använda livscykelanalys för att bedöma 
klimatavtrycket och den ekonomiska prestandan av 
att byta ut en del av råvarubasen vid ett stort kemi- 
och plasttillverkningskluster i Stenungsundsområ-
det. Det senare var ett samarbete mellan forskare 
vid Umeå universitet och SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Tack vare att forskare samman-
förts genom Bio4Energy, tog två projekt fart som 
båda är mycket industrinära och samtidigt kräver 
högkvalificerad forskning, fosforåtervinning från 
municipalt och skogsindustriellt slam, samt en helt 

ny värdekedja för att på ett integrerat sätt framställa 
fordonsgas och nya högvärdiga material. Forskarna 
som bedriver de senare två projekten återfinns i 
plattformarna Bio4Energy Miljö och återvinning 
av näringsämnen samt Bio4Energy Biopolymerer 
och biokemiska konverteringsteknologier, och 
projekten är samarbeten mellan forskare vid Umeå 
universitet och Luleå tekniska universitet samt 
industriella och kommunala partner. 

Ecochange 
EcoChange är ett svenskt strategiskt forsknings-
program inom havsmiljöområdet. Umeå universitet 
är värd för programmet och Linnéuniversitetet 
partner. Forskningen sker i samarbete med Sveriges 
lantbruksuniversitet och Naturhistoriska riksmu-
seet. År 2015 utvärderades EcoChange av en 
internationell expertpanel, och fick mycket goda 
vitsord. Utvärderarna lyfte bl.a. fram att EcoChange 
producerar forskning av hög kvalitet som har stor 
samhällsrelevans.  

EcoChange består av ett 60-tal forskare och har 
speciellt satsat på utbildning av unga excellenta 
forskare inom marin vetenskap. Hittills har drygt 20 
doktorsavhandlingar producerats. Under år 2016 
disputerade 5 personer inom programmet, och ca 25 
vetenskapliga artiklar publicerades i högrankade 
”peer-review”-tidskrifter. Dessutom har forsknings-
resultaten spridits genom att ett stort antal 
populärvetenskapliga rapporter har producerats. 

EcoChange har bedrivit undervisning i marin 
vetenskap på olika akademiska nivåer. EcoChange 
har också utfört utåtriktad informationsaktivitet, 
t.ex. genom att hålla föredrag och delta i olika 
publika sammanhang. 

Viktiga forskningsrön som har tagits fram under år 
2016 är t.ex. att humusmaterial härrörande från 
land har en stor inverkan på den marina närings-
väven. Det har visats på en genomgående negativ 
effekt på allt från växtplankton upp till fisk, och 
eftersom klimatförändringar förväntas leda till ökad 
införsel av humusmaterial är det sannolikt att 
produktionen av fisk kommer att minska i havet. Det 
kommer i sin tur att påverka fördelningen av 
miljögifter. Vidare har EcoChange-forskare visat att 
salthaltförändringar påverkar såväl artsamman-
sättningen som funktionen hos många organism-
grupper.  
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Utbildning på forskarnivå 

Reglerna för utbildning på forskarnivå reviderades 
under år 2016. Ett flertal förändringar infördes till 
följd av andra regelförändringar som skedde under 
år 2015. I kvalitetssäkringsarbetet ingick även att 
förstärka olika rättssäkerhetsaspekter. Dit hör 
hantering för byte av handledare, liksom att 
examinatorns roll och ansvar förtydligades. Likaså 
förtydligades hanteringen av tillgodoräknande för 
att bättre svara upp mot högskoleförordningen och 
Universitetskanslersämbetets påtalande vid ett 
tillsynsbesök. Behovet av att det ska finnas stöd för 
ställningstaganden i jävsfrågor har diskuterats 
under flera år. I de samlade reglerna sammanfattas 
nu olika jävssituationer enligt vad som föreskrivs i 
Förvaltningslagen. Frågor om licentiatseminarier 
och betygssättning av licentiatavhandlingar var inte 

reglerade tidigare. Nu inkluderas detta i de samlade 
reglerna.  

Under år 2016 genomfördes en pilotomgång av den 
webbaserade individuella studieplanen. Efter viss 
revidering driftsattes systemet under hösten. 
Arbetet med implementering, liksom visst 
återstående arbete med att åtgärda inrapporterade 
fel, fortsatte under året.  

De individuella studieplanerna och uppföljningen 
av dessa är viktiga dokument både för den enskilda 
doktoranden och för universitetet. Andelen 
uppföljda individuella studieplaner har varierat de 
senaste åren och svaren från Avgångsenkät för 
utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet 
visade att under år 2016 följdes 97 procent upp, 
vilket är en större andel än tidigare år.  

Nyantagna och aktiva doktorander 
I följande tabell presenteras det totala antalet studenter som nyantagits till utbildning på forskarnivå med 
både doktorsexamen och licentiatexamen som slutmål samt antal aktiva doktorander. 

 Antal antagna Antal aktiva 
Fakultet  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Humanistisk fakultet 44 3 36 2 23 153 144 159 130 133 

kvinnor/män (%) 64/36 100/0 56/44 100/0 74/26 60/40 60/40 60/40 58/42 59/41 
Samhällsvetenskaplig fakultet 51 28 33 18 19 266 236 233 200 184 

kvinnor/män (%) 53/47 71/29 55/45 50/50 37/63 53/47 53/47 55/45 54/46 53/47 
Medicinsk fakultet 102 129 87 78 70 542 550 548 511 504 

kvinnor/män (%) 51/49 49/51 59/41 54/46 61/39 56/44 55/45 54/46 52/48 53/47 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 57 52 48 26 37 325 316 317 293 268 

kvinnor/män (%) 51/49 33/67 33/67 38/62 41/59 42/58 40/60 41/59 42/58 43/57 
Umeå universitet totalt 254 212 204 124 149 1 286 1 246 1 256 1 134 1 089 

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

Tabell 30: Totalt antal antagna och aktiva personer på forskarnivå under perioden 2012‒2016. En aktiv doktorand definieras som 
den som har en aktivitet över 1 procent. 

Antalet antagna har minskat mellan år 2012 och 
2016, sett till universitetet som helhet (−41 procent). 
År 2015 var minskningen anmärkningsvärd, när 
antalet sjönk från 204 personer år 2014 tilll 124 
personer, en minskning med 39 procent under ett 
år. Minskningen syns vid samtliga fakulteter. Den 
kraftiga minskningen av antalet antagna doktoran-
der har inte fortsatt, utan antalet ökade något under 
år 2016. 

Universitetsstyrelsen har diskuterat situationen 
med det låga antalet antagna och gett rektor i 
uppdrag att fortsätta analysera dimensioneringen 
av utbildningen. Mot bakgrund av att antalet antag-
na doktorander sjunkit arbetar nu fakulteterna 
aktivt med att skapa strukturer för att kvalitetssäkra 
rekryteringar och antagningar. Fakulteterna anger 
att en bidragande orsak till att antalet antagna 
sjunkit är sämre finansiella förutsättningar.  
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Den humanistiska fakulteten har som policy att anta 
doktorander vartannat år, där doktoranderna 
samtidigt ingår i fakultetens forskarskola. Antag-
ningarna med tvåårsintervaller har minskat i antal 
och är nu knappt hälften jämfört med år 2012. Vid 
2016 års antagning, liksom vid tidigare antagningar, 
är kvinnorna i majoritet. En stark bidragande orsak 
till att antagningarna minskat är finansiella 
förändringar.  

Den nedåtgående trenden med färre antagna under 
de senaste åren vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten fortsätter. Färre kvinnor än män antogs 
år 2016, vilket skiljer sig från tidigare år, då 
kvinnorna varit lika många eller fler. Fakultetens 
resursfördelningsmodell innebär att fakulteten till 
betydande del använt resurser för finansiering av 
professorsanställningar och att utöka forsknings-
tiden för docenter. Dessa medel användes tidigare 
bland annat till finansiering av anslagsfinansierade 
doktorander. 

Mellan åren 2013 och 2014 minskade antalet 
antagna vid den medicinska fakulteten. Antalet 
sjönk ytterligare år 2015, då 78 personer antogs, och 
år 2016 var antalet nere i 70 personer. Det är fram-
för allt männen som minskar i antal. Minskningen 
är inte jämnt fördelad över fakulteten, utan finns 
framför allt inom de prekliniska ämnesinrikt-
ningarna samt inom vård- och folkhälsovetenskap, 
samtidigt som antalet doktorander stadigt ökar 
inom de kliniska ämnesinriktningarna. Två finan-
siella förklaringar till minskningarna kan diskute-
ras. Dels har det blivit en generellt högre kostnad för 
doktorandanställningar, dels en svårare ekonomisk 
situation vid fakultetens institutioner. Fakulteten 
arbetar målinriktat med att fokusera på att 
kvalitetssäkra rekryterings- och antagningspro-
cesserna.  

Det låga antalet antagna doktorander vid den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten under år 
2015 kan ha varit en tillfällig nedgång. Under år 
2016 antogs 37 personer, visserligen inte lika många 
som i början av femårsperioden, men ändå fler än 
under år 2015. Inför år 2016 fördelades fakultetsre-
surserna utan riktade krav på finansiering av 
doktorandanställningar. Fakulteten menar att 
ökningen av antagna doktorander år 2016 sker trots 
att resurserna medgav finansiering även av 
postdoktorer. Andelen antagna kvinnor ökar något 
år 2016.  

Antalet aktiva doktorander har varierat något under 
perioden men har varit relativt konstant under åren 
före 2015. Under år 2015 minskade antalet till följd 
av att färre antogs. Minskningen var tydlig vid 
samtliga fakulteter. Under år 2016 har antalet aktiva 
doktorander fortsatt minska. Jämfört med år 2015 
är det en minskning med 4 procent.  

Vid den humanistiska fakulteten är antalet aktiva 
doktorander ungefär lika många år 2016 jämfört 
med år 2015. Andelen kvinnor var fler än männen 
under hela tidsperioden. Vid den samhällsve-
tenskapliga fakulteten sjönk antalet aktiva 
doktorander även under år 2016. Andelen kvinnor 
är högre än andelen män.  

Den medicinska fakulteten har flest antal aktiva 
doktorander. Andelen kvinnor har varit relativt 
konstant under femårsperioden, med några pro-
centenheter fler, och var 53 procent under år 2016. 
Antalet aktiva vid den teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten har minskat under femårsperioden och 
sjönk ytterligare under år 2016. Andelen kvinnliga 
doktorander är ungefär 40 procent under femårs-
perioden.  
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Doktors- och licentiatexamen  
Antalet doktorsexamina har varierat under femårsperioden. Efter år 2012 skedde en minskning år 2013–
2014 men år 2015–2016 är antalet åter i samma nivå som i början av femårsperioden. År 2016 utfärdades 
52 procent av doktorsexamina av kvinnor och 48 procent av män. Antalet licentiatexamina varierar också 
mellan åren. Det är framför allt inom humanistisk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet som examination 
av licentiatavhandlingar sker. 

 Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 
Fakultet  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Humanistisk fakultet 8 13 11 20 14 0 3 8 4 3 

kvinnor/män (%) 63/37 38/62 82/18 60/40 71/29 - 100/0 75/25 100/0 67/33 
Samhällsvetenskaplig fakultet 38 37 22 30 29 1 0 7 0 1 

kvinnor/män (%) 61/39 57/43 55/45 57/43 45/55 0/100 - 100/0 - 100/0 
Medicinsk fakultet 82 83 69 76 84 3 3 3 0 1 

kvinnor/män (%) 55/45 63/37 58/42 55/45 55/45 67/33 100/0 67/33 - 100/0 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 48 33 42 50 48 11 12 12 8 8 

kvinnor/män (%) 46/54 33/67 24/76 44/56 46/54 27/73 0/100 58/42 25/75 37/63 
Umeå universitet totalt 176 166 144 176 175 15 18 30 12 13 

kvinnor/män (%) 54/46 54/46 49/51 53/47 52/48 33/67 33/67 73/27 50/50 54/46 

Tabell 31: Totalt antal doktors- och licentiatexamina uppdelat per fakultet och kön för perioden 2012‒2016.

Antalet doktorsexaminerade vid den humanistiska 
fakulteten var högst under år 2015 och antalet är år 
2016 mer i linje med förhållandena under år 2013 
och år 2014. En majoritet var kvinnor. Antalet 
doktorsexamina vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten var ungefär lika många år 2016 som 
under år 2015. Knappt hälften var kvinnor.  

Vid den medicinska fakulteten har antalet utfärdade 
doktorsexamina varierat under femårsperioden. 
Antalet är nu återigen i nivå med år 2012 och 2013 
efter två år med lägre antal. Bland examinerade år 
2016 är det något fler kvinnor än män. 

Antalet doktorsexamina vid den teknisk-naturve-
tenskapliga fakulteten har också varierat under 
perioden. De senaste två åren har antalet examine-
rade varit i nivå med förhållandena under år 2012. 
Andelen kvinnor med doktorsexamen var knappt 
hälften jämfört med männen år 2016.  

Det totala antalet licentiatexaminerade för Umeå 
universitet är nu nere på en låg nivå. En av orsaker-
na till att det är mindre än hälften jämfört med år 
2014 kan vara att doktoranderna vid forskarskolor-
na inom framför allt utbildningsvetenskap, som 
antagit studenter med licentiatexamen som slutmål, 
i stor utsträckning har slutfört sina studier före år 
2015. 

Medianstudietid för doktorander  
Medianstudietiden, mätt i kalenderhalvår, fram till 
doktorsexamen vid universitetet är relativt konstant 
under tidsintervallet 2012‒2015 och varierar mellan 
8,0 och 8,4 kalenderhalvår. Under år 2014 ökade 
medianstudietiden något, men sjönk igen år 2015. 
Medianstudietiden från antagning till doktorsexa-
men vid samtliga lärosäten som ger utbildning på 
forskarnivå var 8,5 kalenderhalvår. Uppgifter för år 
2016 erhålls senare på året och har därför inte varit 
möjligt att inkludera i tabellen nedan. 

Fakultet   2011 2012 2013 2014 2015 
Humanistisk fakultet    
Totalt 8,1 8,3 9,9 8,5 8,8 

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

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

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

Medicinsk fakultet   
Totalt 5,4 6,3 6,0 7,2 6,9 

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

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

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

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

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

Tabell 32: Medianstudietid (antal kalenderhalvår) för doktors-
examina per kön och totalt för perioden 2011─2015. När antalet 
doktorsexaminerade understiger 3 anges inget värde. Median-
studietiden anges per fakultet. 
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Medianstudietiden vid den medicinska fakulteten 
skiljer sig från övriga fakulteter under hela 
tidsperioden. Medianstudietiden ökade något under 
år 2014, men sjunker nu återigen. Den korta studie-
tiden kan förklaras med att det bland de som antas 
med doktorsexamen som slutmål finns ett ökande 
antal som har legitimationsyrken eller som arbetar 
kliniskt. De kan också ha påbörjat aktiviteter i 
projekt eller inom den egna yrkesprofessionen 
innan de antas.  

Vid den humanistiska fakulteten har medianstudie-
tiden bland männen ökat i omfattning, vilket även 
ger en ökning för fakulteten som helhet. Under år 
2014 var antalet doktorsexaminerade män färre än 
tre och därför togs antalet inte med i beräkningen. 
Det påverkade beräkningen av medianstudietiden 
vid fakulteten som helhet. Vid den samhällsve-
tenskapliga fakulteten var medianstudietiden i 
princip oförändrad under perioden. Det är heller 
ingen skillnad mellan mäns och kvinnors 
medianstudietid, som var i princip lika lång som 
rikssnittet. Medianstudietiden vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten har varit relativt 
stabil under femårsperioden. Medianstudietiden är 
något längre för män än för kvinnor.  

Avgångsenkät för utbildning på forskarnivå 
En avgångsenkät distribueras till de doktorander 
som står i begrepp att disputera. Med en 
svarsfrekvens på 66 procent visade resultaten från 
avgångsenkäten en uppfattning av doktorandernas 
syn på utbildningen. 61 procent instämde i att kra-
ven under studierna var rimliga. En majoritet av de 
svarande, mellan 72 och 73 procent, instämde i att 
man fått relevanta kunskaper och färdigheter för en 
fortsatt karriär. Frågorna baseras på de nationella 
examensmålen för utbildning på forskarnivå. Under 
en treårsperiod märks bland annat dessa:  

Utbildningen har gett Andel som 
instämmer/ 
instämmer helt  

2014 2015 2016 
Tillräcklig färdighet och förmåga att 
planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom angivna 
tidsramar 

79 % 82 % 76 % 

Tillräckliga färdigheter för att 
självständigt identifiera och 
formulera vetenskapliga 
frågeställningar 

78 % 83 % 80 % 

Tillräckliga färdigheter att inom 
forskning och utbildning samt i 
andra kvalificerade professionella 
sammanhang stödja andras lärande  

72 % 69 % 70 % 

Tillräcklig färdighet att planera, 
analysera och kritiskt värdera 
forskning och kvalificerade uppgifter 

78 % 87 % 78 % 

Utbildningen har gett, forts Andel som 
instämmer/ 
instämmer helt  

2014 2015 2016 
Tillräcklig färdighet att muntligt och 
skriftligt presentera och diskutera 
forskning och forskningsresultat i 
nationella och internationella 
sammanhang 

81 % 83 % 74 % 

Tillräcklig färdighet att genom egen 
forskning bidra till 
kunskapsutvecklingen 

79 % 85 % 80 % 

Tillräcklig färdighet att inom 
forskning, utbildning och andra 
kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till samhällets 
utveckling 

70 % 72 % 72 % 

Tillräcklig förmåga att visa fördjupad 
insikt i vetenskapens roll i samhället 

76 % 73 % 76 % 

Tabell 33: Exempel på effekter som utbildningen gett mot 
bakgrund av svaren från avgångsenkäten för utbildning på 
forskarnivå för perioden 2014─2016. 

Effekter av forskning och utbildning 
på forskarnivå 

I Ekonomistyrningsverkets handledning för resul-
tatredovisning anges att myndigheter som kan redo-
visa effekter av sin verksamhet bör göra det. Det är 
svårt att göra bedömningar av effekter. Den forsk-
ning som ett universitet bedriver har stor påverkan 
på samhälle och näringsliv, på andra forskares 
arbeten samt även på anställda inom universitetet, 
men det är svårt att verifiera tydliga orsakssamband.  

Den kanske främsta effekten av universitetets forsk-
ning är den ökade kunskap som forskningen 
genererar inom samtliga vetenskapliga områden. 
Det kan exempelvis handla om behandlingsmetoder 
inom sjukvård eller pedagogisk verksamhet, d.v.s. 
forskning som det är lätt att se användningsområ-
den för. För annan forskning kan användningsom-
rådena ligga många år framåt i tiden eller så hjälper 
forskningen främst andra forskare att ta 
kunskapssprång. Universitetet strävar också efter 
att förbättra forskningsanknytningen på alla 
utbildningsnivåer för att bidra till en effektiv 
spridning av ny kunskap till arbetsmarknad och 
olika samhällsaktörer. Forskare vid Umeå universi-
tet är också uppskattade samarbetspartners inom 
olika forskningsprojekt i samverkan, vilket bland 
annat manifesteras genom ett strategiskt samar-
betsavtal med Volvo som undertecknats under år 
2016. Även när det gäller utbildning på forskarnivå 
är det svårt att bedöma effekter. Effekter av 
utbildning på forskarnivå är bl.a. att utbildningen 
bidrar till att det i framtiden finns forskare/lärare på 
högskolenivå i tillräcklig utsträckning samt de 
kunskaper och färdigheter de nyblivna doktorerna 
tar med sig i det kommande arbetslivet.  
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Samverkan och innovation 
Inledning 

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

Samverkan skapar utveckling och stärker 
kvalitet 
Universitetsstyrelsen fastställde i juni år 2012 vision 
och mål för Umeå universitet år 2020 i dokumentet 
Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Delmål för 
den första treårsperioden (2013–2015) reviderades 
under våren år 2015 av det samverkansstrategiska 
rådet. Universitetsstyrelsen beslutade i juni år 2015 
att tillstyrka den inriktning på den fortsatta verk-
samhetsplaneringen som visionsdokumentet är ett 
uttryck för. Ett av de tre övergripande målen är 
Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet, 
vilket brutits ned i fyra delmål inom samverkans-
meritering, personutbyte, innovationsstödssystem 
samt modell för regionala satsningar och 
engagemang.  

Under våren 2016 gjordes en uppföljning av 
aktiviteter och hittills uppnådda resultat avseende 
delmålen t.o.m. år 2015. Under år 2016 har arbetet 
med verksamhetsplanering utifrån Umeå universi-
tet 2020 – Vision och mål fortsatt vid fakulteterna, 
Lärarhögskolan och Enheten för externa relationer 
m.fl.  

I juni år 2016 fattade rektor beslut om Umeå 
universitets Samverkansstrategi 2016–2020. Sam-
verkansstrategin konkretiserar huvudmålet Sam-
verkan utvecklar och stärker kvalitet, men med en 
bredare ansats än delmålen och med syfte att 
inspirera till och ge vägledning för utveckling av 
samverkan under perioden 2016–2020. Samver-
kansstrategin harmoniserar med och kompletterar 
därför delmålen.  

Samverkan 

Företrädare för Umeå universitet möter och 
samverkar kontinuerligt med externa aktörer från 
både näringsliv och samhället i övrigt. Vår 
samverkan med offentliga och privata aktörer ger ett 
ömsesidigt utbyte och bidrar samtidigt till att höja 
utbildningens och forskningens kvalitet.  

Universitetets centrala stödstruktur för samverkan 
och forskningsfinansiering utgörs av Enheten för 
externa relationer (ER), Innovationskontor Norr 
(IKN), Företagsforskarskolan (IDS) och Sliperiet. 
Enheten för externa relationer ger stöd till universi-
tetets strategiska råd. Förslag till utveckling av 
databas över det regionala engagemanget har tagits 
fram och en fortsatt bearbetning av underlag till 
samverkansmeritering har skett.  

Vinnovas utvärdering av kvalitet och resultat av 
samverkan genom två pilotomgångar har syftat till 
att öka förståelsen för, samt bredda synen på, vad 
samverkan är och kan vara. Umeå universitet, som 
slutade på en sjundeplats av de 26 lärosäten som 
deltog i Pilot 2, bedömdes visa på en uttalad riktning 
och medvetenhet kring sin samverkan. Samver-
kansaktiviteterna är representativa för lärosätets 
profil och utstrålar bredd och viss höjd enligt 
bedömarna. Bedömarna lyfter särskilt fram det 
systematiska arbetet med och de nyskapande insla-
gen av samverkan i undervisningen, hur lärosätet 
förmedlar att resultaten av samverkan bidrar till 
kvalitet i forskning och utbildning och hur aktivite-
terna är värdeskapande för direkta samverkans-
parter och för samhället i stort.  

Under år 2016 genomfördes inom ramen för det av 
Tillväxtverket finansierade utvecklingsprojektet 
Förstärkt entreprenöriell kultur (FEKU) 8 föredrag 
och 12 verkstäder inom områdena Motion capture, 
Making (FabLab/Softlab), Entreprenöriellt lärande 
samt en workshop för doktorander med syfte att 
synliggöra möjliga samverkans-/nyttiggörande 
idéer utifrån deras forskning. Aktiviteterna har 
bidragit till nya perspektiv för att utveckla, planera, 
genomföra och samverka i undervisning och har 
identifierat andra sätt än undervisning och forsk-
ning som kan nyttiggöra kunskap.  
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Under år 2016 slutredovisades resultaten från det 
Vinnova-finansierade projektet AkUt som inneburit 
att fem forskare fått möjlighet att göra delar av sin 
arbetstid hos en extern part, s.k. intersektoriell 
mobilitet. Samtliga personutbyten genomfördes 
med gott resultat, där några forskare och externa 
parter efter avslutad period sökt och funnit former 
för fler eller fortsatta personutbyten. Rapport från 
projektet kommer i början av år 2017. 

 
I december år 2015 slöts ett avtal avseende strate-
giskt partnerskap mellan Umeå universitet och 
Volvo Lastvagnar, och under år 2016 har en rad 
aktiviteter genomförts.  

Samverkansaktiviteter 
Vid Umeå universitet sker en mångfald av sam-
verkansaktiviteter inom alla vetenskapsområden. 
Samverkansformerna skiljer sig åt beroende på 
ämnesområde och sammanhang. Några exempel på 
samverkansaktiviteter inom samtliga fakulteter, 
som genomförts under år 2016 är: samproducerade 
forskningsartiklar, uppdragsutbildning, praktik-
kurser, mentorskap, gästföreläsningar, deltagande i 
samhällsdebatter, seminarier, Bildmuseet m.m.   

Enheten för externa relationer erbjuder stöd till 
fakulteter och institutioner att utveckla och imple-
mentera olika former av samverkansaktiviteter och 
samverkansmodeller. Under år 2016 påbörjades ett 
arbete med utveckla Co-operative education (Co-
op) vid utbildningsprogrammet Bioresursteknik. 
Totalt har tre utbildningsprogram infört Co-op och 
under år 2016 kom totalt ca 25 studenter och 12 
företag att omfattas av samverkansmodellen.  
 
I syfte att öka antalet externa examensarbeten 
erbjuder Enheten för externa relationer stöd till 
fakulteter eller enskilda institutioner. År 2016 publi-
cerades 760 examensarbeten med extern sam-
verkan, vilket motsvarar 37 procent av samtliga 
examensarbeten (2015: 522, 31 procent, 2014: 663, 
33 procent). Orsaken till ökningen bedöms vara att 
universitetet aktivt arbetat med stöd till samver-
kansinslag i utbildning och visat på goda exempel, 
men också att externa examensarbeten används 
som grund för resursfördelning. 
 

Universitetet arbetar aktivt med att underlätta stu-
denters inträde på arbetsmarknaden och kontakter 
med arbetslivet. Under år 2016 har ett verktyg för 
att underlätta institutioners och programansvarigas 
val av samverkansinslag i utbildning utvecklats och 
börjat användas. Idrottsvetenskapliga programmet 
har med mycket gott resultat genomfört en pilot för 
hur verktyget kan användas. Inom Samverkans-
modellen Kompetensportföljen planeras sam-
verkaninslag kontinuerligt genom hela utbild-
ningen. Modellen utgår ifrån att studenterna under 
hela studietiden får förståelse för sin kompetens och 
hur den kan matchas mot arbetsmarknaden. 
Kompetensportföljen ingick år 2016 som en del i 16 
utbildningsprogram som omfattade ca 500 
studenter. 
 
För att stödja samverkan mellan forskare och 
externa parter arrangerar enheten för externa 
relationer olika former av mötesplatser i detta syfte. 
Under år 2016 genomfördes en s.k. AIM-day under 
temat Social innovation. Vid en AIM-day sker 
möten mellan externa parter och fakulteter, 
institutioner och forskare enligt ett givet format för 
att identifiera och förmedla frågeställningar och 
behov från det omgivande samhället, företag och 
organisationer. Under år 2016 arrangerades sex 
tillfällen av mötesplatsen Räkmacka, där studenter 
i ett givet format träffade det regionala näringslivet. 
De olika tillfällena riktade sig mot olika student-
grupper och branscher. Andra former av mötes-
platser som arrangerats har varit industridagar, 
frukostmöten och Sleep-talks inom ramen för 
Sliperiets verksamhet. 
 
Företagsforskarskolan, Industrial Doctoral School 
(IDS), är ett universitetsövergripande program som 
syftar till att öka samverkan med företag och 
offentliga organisationer och att utbilda doktorer 
som är bättre förberedda på att arbeta med 
samverkan i forskningen i och utanför universitetet. 
Inom ramen för företagsforskarskolan har hittills 
50 doktorander antagits, varav 20 disputerat. Flera 
av de hittills disputerade doktoranderna har kunnat 
gå vidare till meriterande postdoktorsplaceringar 
eller till kvalificerade anställningar i näringslivet.  
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Under år 2016 gjordes en extra utlysning av tre 
doktorandresurser. Dessutom utlystes och tilldela-
des i 12 fall resurser för att initiera nya ansökningar 
till 2017 års utlysning av doktorandresurser.  

Forskningsfinansiering 
Grants Office vid enheten för externa relationer ger 
bland annat stöd till forskare med EU-ansökningar. 
I kontakten med forskarna har arbetsinsatserna 
fokuserats på att matcha forskare med lämplig 
finansiär respektive utlysning och på stöd att 
utforma ansökan så att den är i linje med utlysnings-
texten samt på att granska ansökningstexten. Stöd 
har också givits genom budgetgranskning för att 
säkerställa att budgeten är utformad i enlighet med 
såväl universitetets regler som den aktuella 
finansiärens regler. 

Innovationsverksamhet 

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

 
1. antal idéer som har kommit in för prövning eller 

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

2. antal idéer som går vidare till verifiering från 
forskare respektive studenter och hur verifiering 
definieras och avgränsas, och 

3. antal idéer som har gått vidare till 
företagsinkubatorer. 
 

Innovationskontorens uppdrag är att på olika sätt 
verka för ökat nyttiggörande och kommersialisering 
av idéer och forskningsbaserad kunskap från 
lärosätena. Universitetets innovationsstödverksam-
het bedrevs år 2016 via innovationskontor och 
uppdragsavtal med universitetets holdingbolag, 
Uminova Innovation, Umeå Biotech incubator 
(UBI) samt Uminova eXpression. Innovationsstöd-
verksamheten ska erbjuda såväl forskare/anställda 
som studenter stöd inom innovationsutveckling och 
kommersialisering av idéer och forskningsresultat. 

Innovationskontorets verksamhet tillhandahåller 
kompetens, funktioner och aktiviteter som inne-
fattar: 

• Rådgivning kring nyttiggörande och 
innovation, affärscoachning 

• Strategisk hantering av intellektuella 
tillgångar, patentrådgivning, affärsjuridiskt 
stöd och avtalsstöd, licensieringsstöd 

• Verifieringsverksamhet/idéutveckling 

• Idégenerering och idésök 

• Seminarieverksamhet, utbildningar, 
workshoppar 

• Attityd- och inspirationsarbete 

Innovationskontoret (IKN) är organisatoriskt pla-
cerat under rektor, och uppdrar till universitetets 
innovationsstödjande organisationer att driva IKNs 
operativa stödfunktioner samt enskilda projekt. 
Genom IKN erbjuds t.ex. innovationsrådgivning, 
verifieringsstöd, stöd inom immaterialrätt, 
kommersiell avtalsrätt, affärsjuridik och licensie-
ring. IKN är samlokaliserat med Umeå universitet 
Holding AB och Uminova Innovation, i syfte att få 
synergieffekter och samordna innovationsstöd-
verksamheten. 

Antal idéer som influtit från forskare 
respektive studenter 
Inflöde av idéer till innovationsstödverksamheten 
sker från studenter, doktorander och forskare samt 
andra anställda vid Umeå universitet.  

Ett inflöde av 71 idéer från målgruppen forskare/an-
ställda har inkommit till innovationsstödsverksam-
heten under år 2016, varav 22 är dokumenterade 
som ej vidaretagna. Dessa idéer kommer främst från 
Umeå universitet. Affärsidéer som härrör från 
inflöde från tidigare år och som fortfarande är aktiva 
i verifiering eller utveckling ingår ej i tabell 34. Den 
samlade innovationsverksamheten arbetar således 
med betydligt fler affärsidéer och innovationspro-
jekt än vad flödestalen anger. Under år 2016 har 
42 nya idéer från målgruppen studenter inkommit 
till innovationsstödverksamheten, varav 24 är 
dokumenterade som ej vidaretagna.  
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Innovationsverksamhetens struktur innebär att IKN 
samverkar med Umeå universitet Holding AB, 
inklusive Uminova Innovation, UBI samt Uminova 
eXpression, i arbetet med idéer från forskare och 
studenter. Flödet och arbetet med idéer inom 
organisationerna samordnas i förinkubationsfaser. 
Mot bakgrund av detta är det inte möjligt att 
redovisa uppgift avseende antal idéer som 
vidarebefordrats till inkubator.  

Innovations- 
verksamhet 2013 2014 2015 2016 

Antal idéer som influtit 
från studenter** 52 26 45 42 

Varav ej vidareförda* 11 23 30 24 

Antal idéer som 
influtit från 
forskare/anställda 

45 62 50 71 

Varav ej vidareförda 9 15 25 22 

Tabell 34: Antal nya idéer år 2013‒2016. *Ej vidareförda = 
dokumenterade som avslutade. **Rapporteringen avser det 
samlade idéflödet från studenter respektive forskare till innova-
tionsstödverksamheten inklusive innovationskontor/holdingbo-
lag, Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator samt Uminova 
eXpression. 

 
Idéer avser de uppslag som inkommit till innova-
tionsverksamheten som utgångspunkt för resone-
mang kring förutsättningar för nyttiggörande eller 
kommersialisering. De idéer som redovisas inom 
innovationsverksamheten omfattar således idéer 
med kommersiell ansats, sociala innovationer och 
idéer som avser andra typer av nyttiggörande. 
Idéerna genomgår vanligtvis en kortare eller längre 
utvärdering och verifiering i syfte att utreda former-
na för eventuell fortsatt utveckling. I tabell 35 ingår 
även idéer inom Verifiering för samverkan, se 
nedan. 

Verifieringsverksamhet 2016 
IKN har under år 2016 genom Umeå universitet 
Holding AB drivit projektet Universitetens strate-
giska utveckling av verifiering, som syftar till att 
verifiera nya affärskoncept ur idéer med ursprung i 
lärosätenas kunskapstillgångar och miljöer. Verifie-
ring är en iterativ process som syftar till att utreda 
förutsättningarna och formerna för nyttiggörande 
av forskningsresultat, t.ex. genom kommersialise-
ring.   

Umeå universitets verifieringsverksamhet har 
under år 2016 stöttat projekt från studenter och 
forskare. Den samlade verifieringsverksamheten 
har beviljat 35 verifieringsprojekt år 2016 (tabell 
35). Av dessa är 31 idéer från forskare och 4 från 
studenter.  

Verifieringsverksamhet 2014 2015 2016 
Antal beviljade 
verifieringsprojekt 20 32  35 

Tabell 35: Antal idéer som beviljats verifieringsmedel inom 
verifieringsverksamheten (verifieringsprojekt) år 2014‒2016. 
VFS-projekt är ej inräknade. 

Under år 2015–2016 har IKN kompletterat verifie-
ringsverksamheten med en pilotsatsning på verifie-
ring för samverkan (VFS), som har syftat till att 
stimulera nya samverkansmöjligheter och ökat 
nyttiggörande. VFS-piloten avslutades i december 
år 2016, och under hela projektperioden har  
15 projekt sökt medel, varav 6 projekt har blivit 
beviljade. Samtliga fakulteter finns representerade 
ibland projektansökningarna. Under år 2016 har 
innovationsverksamheten förstärks med en patent-
ingenjör samt fler innovationsrådgivare. 

 
Under år 2016 har innovationskontorets styrgrupp 
färdigställt ett strategidokument avseende innova-
tionskontorets fortsatta inriktning, avgränsning av 
IKN-uppdraget, mål och operativa utförande. Umeå 
universitet Holding AB har under år 2016 fått ett 
utökat operativt uppdrag avseende att driva innova-
tionskontorsverksamhet, och har därför rekryterat 
innovationsrådgivare. Vid Umeå universitet Hol-
ding återfinns även IKNs expertkompetens inom 
patent, affärsjuridik och IP-law. IKNs uppbyggnad 
av kompetens inom det immaterialrättsliga området 
kan vid behov nyttjas av andra lärosäten, i nuläget 
främst idébärare från Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) i Umeå. 

Seminarie- och workshopverksamhet 
Innovationsverksamheten arbetar kontinuerligt 
med proaktiva aktiviteter som syftar till att öka 
idéflöden samt inspirera och bidra till positiva 
attityder och ökad kunskap kring innovationsfrågor 
och har under år 2016 anordnat och bidragit till 
olika typer av seminarier och workshoppar samt 
deltagit i interna forum, t.ex. doktoranddagar.  

Satsningen på innovationsambassadörer har 
fortsatt under hela år 2016, där syftet varit att 
informera om det stöd som går att få via innova-
tionsverksamheten samt föra dialog om olika sätt att 
utveckla idéer och nyttiggöra forskningsresultat.  
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Holdingbolag inklusive dotterföretag och 
intresseföretag 
Umeå universitet förvaltar Umeå universitet 
Holding AB (tidigare Uminova Holding AB) där 
samtliga aktier i bolaget ägs av Umeå universitet. 
Bolaget är moderbolag i en koncern som vid 
utgången av räkenskapsåret består av moderbolaget 
samt dotterföretagen Uminova Innovation AB, i 
vilket moderbolaget äger 50,3 procent av aktierna 
och Uminova eXpression AB, i vilket moderbolaget 
äger 75 procent av aktierna. I koncernen ingår också 
Umeå Biotech Incubator (UBI), vilket är ett helägt 
dotterbolag till Uminova Innovation. I företags-
gruppen ingår även företagen Etanol Pilot i Sverige 
AB, där moderbolaget äger 48,5 procent av aktierna, 
och European CBRNE Training Centre AB, i vilket 
moderbolaget äger 50 procent av aktierna. Umeå 
universitet Holding AB är också engagerade i Brain 
Stimulation, Swee Tree Technologies samt Northern 
Light Capital. 

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

Styrelsen i Umeå universitet Holding AB bestod år 
2016 av ordförande Agneta Marell samt ledamöter-
na Charlotte Häger, Mats Forsman, Lena Fridlund 
Forsgren, Peter Holmqvist, Gudmund Vollbrecht, 
Sandra Finer och Dan Hjalmarsson. Gudmund 
avslutade sitt engagemang i styrelsen vid 
årsstämman i juni år 2016 och Sandra Finer tog 
plats i styrelsen vid samma tidpunkt. Under året har 
Agneta Marell också utsetts till VD för bolaget. Hon 
tillträdde tjänsten den 1 november år 2016.  

Umeå universitet Holding AB rekryterade under år 
2015 en ny patentingenjör/IPR-expert som 
tillträdde i januari år 2016. Hon utgör en del i den 
fortsatta uppbyggnaden av innovationsstödets kom-
petens i frågor rörande immateriella tillgångar. 
Bolaget har under år 2016 också rekryterat en 
innovationsrådgivare på heltid. Vid Umeå universi-
tet Holding AB finns även expertkompetens inom 
affärsjuridik och IP-law. Uppbyggnaden av 
kompetens inom det immaterialrättsliga området 
kan vid behov nyttjas av andra lärosäten, i nuläget 
främst idebärare från SLU i Umeå. Under år 2016 
har ett kvalitetssäkringssystem implementerats för 
bättre uppföljning, kvalitetssäkring och lärande. 

Umeå universitet Holding AB har under året 
beviljats ett projekt tillsammans med Företagarna 
Västerbotten. Målsättningen med projektet är att 
ytterligare stärka innovationsstödet. Umeå universi-
tet Holding AB har under året också beviljats 
ytterligare medel inom ramen för Vinnovas program 
Verifiering för tillväxt (VFT-1). Umeå universitet 
Holding AB har under året också beviljats medel för 
ägarinvesteringar i tillväxtbolag i tidiga skeden.  

Under året har Umeå universitet Holding AB gått in 
som grundare och delägare i affärsängelbolaget 
Northern Light Capital. Umeå universitet Holding 
AB:s preliminära resultat efter skatt är ett överskott 
på 39 tkr. Den samlade verksamheten inom 
Holding-bolagets innovationskontorsuppdrag 
redovisas under rubriken ”Innovationsverksamhet”. 

Uminova eXpression AB startade sin verksamhet år 
2014 i Sliperiets lokaler på Umeå universitets 
konstnärliga campus. Uminova eXpression AB är en 
test- och utvecklingsorienterad inkubator som är 
inriktad på personer, idéer och företag inom 
kulturella, konstnärliga och kreativa näringar i 
tidiga skeden, tjänstebaserade idéer och andra idéer 
som kan ha nytta av den infrastruktur som finns vid 
Sliperiet. Under år 2016 har Uminova eXpression 
AB rekryterat en projektledare till struktur-
fondsprojektet Testplattform X. En bra samman-
sättning av företag och projektidéer med koppling 
till de kulturella och kreativa näringarna återfinns 
nu i inkubatorn. År 2016 har verksamheten 
genomfört flertalet aktiviteter, t.ex. seminarium, 
workshoppar och inspirationsföreläsningar. Bland 
annat har en work-shopserie för kreatörer 
genomförts. Sommaren år 2016 genomfördes 
projektet Sommarverifiering i samverkan med 
innovationskontoret. Sommarverifiering riktar sig 
till målgruppen studenter, och bedrevs i Sliperiets 
lokaler tillsammans med Innovationskontoret. 
Cirka 22 studentteam sökte till Sommarverifiering 
år 2016, varav 6 team antogs. Uminova Expressions 
verksamhet har år 2016 bidragit till ett ökat inflöde 
av nya affärsidéer från studenter och forskare 
verksamma vid konstnärligt campus.  

Det av forskarna initierade bolaget European 
CBRNE Training Centre AB (ECTC AB) försökte 
under år 2014 och under första delen av år 2015 att 
bygga upp en verksamhet. Fokus för verksamheten 
var att med Umeå som bas utveckla, marknadsföra, 
sälja och genomföra kompletta övningar inom 
CBRNE-området (kemiska, biologiska, radioaktiva, 
nukleära och explosiva substanser) och krisbe-
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redskapsövningar i mer generell mening samt 
därmed förenlig verksamhet. Trots att resurserna i 
företaget ökade under hösten 2014 och våren 2015 
har de aktiva forskarna och ägarna inte sett en 
utveckling som bedöms ekonomiskt hållbar över tid. 
Styrelsen för bolaget beslutade i december år 2016 
att föreslå ägarna att avveckla bolaget. 

 
Uminova Innovation AB medverkar till en 
startupkultur i regionen där potentiella tillväxtföre-
tag får växa regionalt, nationellt och internationellt. 
Affärsidéer kommer från alla branscher och är från 
studenter, forskare och anställda vid universitetet, 
universitetssjukhuset samt från näringslivet i 
regionen. De idéer och personer som antas genom-
går en strukturerad affärsutvecklingsprocess i tre 
steg. Det oreviderade och preliminära ekonomiska 
resultatet år 2016 är ett överskott motsvarande 
ca 0,15 miljoner kronor.  

Uminova Innovation blev under år 2015 antagen till 
Vinnovas nationella inkubatorprogram Excellens 
och erhåller resultatbaserad finansiering. Uminova 
Innovation bedöms som en av de bästa inkubato-
rerna i Sverige enligt Vinnova, vilket bl.a. innebär att 
Uminova Innovation kvalificerar in för deltagande i 
det nationella inkubatorprogrammet. I inkubator-
miljön fanns under året ca 90 affärsidéer och 
startup-bolag under olika faser av utveckling. Dessa 
har erhållit ca 10 miljoner kronor i medel (bidrag, 
innovationslån etc.) från andra aktörer under året, 
förutom det riskkapital (ägarkapital) som finns 
redovisat i tabell 36. 

För att förstärka startup-kulturen arrangerades 
under året två större event: Umeå Tech Arena under 
vår och höst, med drygt 320 deltagare. En person 
från Uminova Innovation jobbar deltid på Uminova 
eXpression för att uppnå synergier mellan 
verksamheterna. 

Branschsatsningarna Infotech Umeå, Biotech Umeå 
och Cleaner Growth, som Uminova Innovation dri-
ver, har fortsatt gett ökad synlighet för forskningen 
samt innovativa startup-bolag i regionen, vilket 
också ökat intresset hos investerare och nationell 
media om vad som händer här. Exempelvis så 
arrangerade Dagens Industri DI Startup tour i Umeå 
(förutom storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö). Av de sju bolag som valdes ut av Dagens 
industri för information till investerare på eventet i 
Umeå var samtliga från Uminova Innovation. Av 
dessa sju var fyra bolag med forskare från 
universitetet som grundare.  

Dotterbolaget Umeå Biotech Incubator ABs (UBI) 
fokus är kommersialisering av idéer som kommer 
från Umeå universitets life science-forskning. 
Forskningsresultat tas in som utvecklingsprojekt i 
inkubatorn med målet att man ska verifiera 
tekniken och marknaden för att därefter bilda 
företag. Många deltagare i seminarier och 
workshops är av utomeuropeisk härkomst, vilket 
har en positiv effekt på integrationen inom life 
science-branschen. UBI belönades under året med 
Umeå kommuns jämställdhetspris för bolagets 
fokuserade arbete med att öka andelen kvinnor som 
äger och driver de antagna inkubatorbolagen. 

Under år 2016 har UBI stöttat 19 olika affärsidéer, 
varav 7 har befunnit sig i förinkubatorprocessen och 
12 har varit antagna till inkubatorn. Två av bolagen 
har lämnat inkubatorprocessen under år 2016. 
Samarbetet mellan UBI och Familjen Erling 
Perssons stiftelse förlängdes under år 2016, vilket 
innebär att mellan 2017 och 2019 kommer stiftelsen 
att stötta inkubatorn med ytterligare 17 miljoner 
kronor. UBI driver ett strukturfondsprojekt (HIBA) 
vars mål är att få de bolag som startas att tillväxa. 
Projektet startade i juni år 2015 och pågår under tre 
år. 

I följande tabell framgår resultaten för Uminova 
Innovation år 2012–2016 (inkl. dotterbolaget Umeå 
Biotech Incubator). Inflöde av nya affärsidéer från 
universitetet sker i samarbete med Innovations-
kontor/Umeå universitet Holding AB.  

Resultat 
Uminova 
Innovation 

2012 2013 2014 2015 2016  

Inflöde affärsidéer 
(antal) 160 174 120 136 152 

Nystartade företag 
(antal) 31 16 16 9 11 

Licens och 
samarbetsavtal  
(antal) 

13 16 21 10 5 

Attraherat 
riskkapital (mnkr) 64,7 76,8 49,4 61,2 148,4 

Immaterialrättsan
sökningar (antal) 13 12 10 11 9 

Tabell 36: Resultat för Uminova Innovation inkl. Umeå Biotech 
Incubator år 2012–2016, antal respektive miljoner kronor. 

 
Bolaget Northern Light Capital startade hösten 2016 
och har som uppgift att investera i tidiga skeden i 
nystartade tillväxtbolag. Umeå universitet Holding 
AB äger 10 procent av aktierna i bolaget. Northern 
Light Capital är ett riskkapitalbolag/affärsängel-
bolag som bidrar med en bred och djup erfarenhet 
av entreprenörskap och företags olika tillväxtfaser 
från startup till exit. Företaget har norra Sverige 
som huvudsakligt fokusområde. Under året har 
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bolaget arrangerat ett flertal informationsmöten där 
företagets verksamhet presenterats. Deltagare har 
varit nystartade bolag, entreprenörer och andra 
investmentbolag. Styrelsens sammansättning utgår 
från de regler som gäller för mindre investerings-
bolag, d.v.s. samtliga ägare och grundare av bolaget 
finns representerade i styrelsen.  

Etanol Pilot i Sverige AB (EPAB) är ägare av den 
forsknings- och pilotanläggning för bioraffinaderi-
tillämpningar som finns i Örnsköldsvik. Målsätt-
ningen är att skapa en varaktig svensk testbädd för 
utveckling i samarbete med SEKAB E-technology 
AB. Under året har ett nytt samverkansavtal mellan 
bolaget och SEKAB Biofuel Industries AB, som 
ansvarar för den operativa delen av anläggningen, 
upprättats. Avtalet reglerar mål för samverkan, 
ansvarsfördelning och finansiering. 

Beläggningen har varit god under året. Ett par 
miljoner kronor har genom bidrag investerats i en 
uppgradering av anläggningen, vilket förbättrat 
funktionaliteten. 

Umeå universitets information om 
sin verksamhet 

Umeå universitet lyfter fram forskning som bedrivs 
på samtliga fakulteter via nyheter på svenska och 
engelska. År 2016 ökade antalet utskickade press-
meddelanden på både svenska och engelska.  

Utskickade pressmeddelanden 
(antal) 2015 2016 

På svenska 312 450 
varav om forskning 182 316 

På engelska 121 187 
varav om forskning 77 110 

Tabell 37: Antal utskickade pressmeddelanden från Umeå 
universitet år 2015 och 2016 fördelat på svenska och engelska. 
 

Mediegenomslaget för universitetets svenska press-
meddelanden var marginellt lägre år 2016 jämfört 
med tidigare år. Antalet mediepubliceringar i 
internationella medier var för första gången högre 
än i svenska medier. 

 

 

Publiceringar  
(antal) 2013 2014 2015 2016 

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

Tabell 38: Antal publiceringar i nyhets- och fackmedier (ej 
vetenskapliga artiklar) år 2012–2016. 
 
De mest uppmärksammade svenska nyheterna 
under året var två medicinska nyheter: ”Åderför-
kalkning i halspulsådern syns i röntgenbilder inom 
tandvården” och ”Högre BMI är inte kopplat till 
större risk för hjärtinfarkt och död, visar 
tvillingstudie”. Mest uppmärksammade nyhet 
internationellt var ”Future garden plants are here”, 
där även motsvarande svensk språkversion 
”Umeåforskare serverade världens (troligen) första 
CRISPR-måltid” fick stort genomslag. Denna nyhet 
var också den mest besökta bloggposten i 
universitetets Forskarblogg, en stafettblogg där tio 
olika forskare gjorde sammanlagt 36 inlägg som fick 
23 891 visningar under året. 

Universitetet arrangerar sedan tio år tillbaka Ve-
tenskapsluncher. År 2016 genomfördes 15 populär-
vetenskapliga lunchföredrag på ett kafé i Umeå. 
Föredragen filmades och livesändes och gav ett 
30-tal inslag i media. Medicinska fakulteten 
arrangerade Fika efter en forskare, vid sex tillfällen 
på kulturhuset Väven. Idrottshögskolan arrange-
rade sju idrottsluncher på IKSU sport. 

Under året har flera institutioner och enheter ordnat 
föreläsningar m.m. i samband med jubileer: Epide-
miologi och global hälsa 30 år, Molekylärbiologi, 
Matematisk statistik och Sociologi vardera 50 år 
samt Umevatoriet 10 år. 

På konstnärligt campus visades följande examens-
utställningar: 

• Arkitekthögskolan: Migration, hållbarhet och 
glesbygd i fokus 2 maj  

• Konsthögskolan: Digging for Fire 10–22 maj 

• Designhögskolan: UID'16, Design Talks & 
Degree Show 2–3 juni. 

I februari hölls öppet hus på Campus Umeå för 
gymnasieelever från de nordligaste länen, med 
3 000 besökare och ett 100-tal utställare, där både 
studenter och lärare berättade om universitetets 
utbildningar. I september hölls Välkomstmässa och 
Orientation Course för nya nationella och 
internationella studenter med drygt 5 000 besökare.
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I tabellen nedan finns ett urval av de mest framträdande arrangemangen inom populärvetenskap och 
utbildning. 

Arrangemang Innehåll 
Breddad rekrytering och internationalisering Seminarieserie, om bl.a. Include, Scholars at risk, Korta vägen. 
Lars Thomasson-symposiet Om samiskt språk och kultur. 
Campus Open Mind Hans Brun om terrorhot mot Europa. 1000 deltagare. 

TedX Umeå 18 populärvetenskapliga föreläsningar – varav 6 av UmU-forskare – under 
3:a upplagan av TedX Umeå. 400 besökare och 1700 youtube-visningar. 

Levande frågelådan Femte- och sjätteklassare får svar på sina frågor av forskare. 760 
besökare. 

Arctic Ecology Lectures Sex sommarföreläsningar för besökare till Abisko nationalpark. 

Fysioterapins dag Öppna föreläsningar. Fysioterapeututbildningen vid Umeå universitet och 
Fysioterapeuterna Distrikt Västerbotten 

Change the Game Föreläsningar av idrottsforskare, för tredje året. Balticgruppen, 
Idrottshögskolan m.fl. 

ForskarFredag Populärvetenskap för alla åldrar. 350 besökare. 

Astronomins dag & natt Öppet hus för femte året. I år på Internationella månskådardagen. 250 
besökare. 

A road to peace Hedersdoktor Denis Mukwege, föreläsning, filmvisning m.m. 600 
besökare. 

Årshögtid 34 st årshögtidsföreläsningar. Installation av ny rektor. 

Kunskapsveckan Kompetensutveckling för lärare och studievägledare om ny forskning och 
aktuella skolfrågor. 800 besökare. 

Umeå Lunar Venture Innovation Fair Föreläsningar och utställning. 100 besökare. Bevakades av Svt och SR, 
Vetenskapsradion. 

Grid cells and the brain’s map of space Föreläsning av 2014 års nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Edvard 
Moser. 700 besökare. 

Tabell 39: Urval av populärvetenskapliga arrangemang år 2016. 
 

Universitetets hemsida umu.se och umu.se/english 
I september lanserades en ny webbplats för presentation av och ansökan till universitetets program och 
kurser. Antalet programanmälningar via webben ökade markant. 
 
Universitetets hemsida umu.se  2013 2014 2015 2016 
Totalt antal besökare (miljoner) 2,51 2,53 2,52 2,92 

Varav via mobil  13 % 18 % 24 % 30 % 
Varav via surfplatta 5 % 7 % 7 % 6 % 
Andel besök från Sverige 82 % 81 % 82 % 86 % 
     

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

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

Länkningar till anmälan på antagning.se (st)     
Program 25 000 32 000 33 000 44 000 
Kurser 17 000 25 000 28 000 27 000 

Tabell 40: Antalet besökare, sidvisningar och vidarelänkning för anmälan på umu.se år 2013–2016. 

Universitetets officiella svenska facebooksida ökade under året från ca 21 500 till 25 200 följare. I snitt 
gjordes ett inlägg varannan dag med en total räckvidd av ca 9 500 visningar per inlägg. Inlägget med högst 
räckvidd handlande om utvecklingen av campus Umeå med nya studentbostäder. Utöver detta publicerar 
fakulteter och högskolor inom universitetet på egna facebook- och twitterkonton. 

Umeå universitets sidor på Wikipedia hade under året 53 000 sidvisningar. 
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Gemensamt för verksamhetsgrenarna 
 
Inledning 

Det goda och effektiva universitetet 
Universitetsstyrelsen fastställde i juni år 2012 vision 
och mål för Umeå universitet år 2020 i dokumentet 
Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Delmålen 
under det övergripande målet Det goda och effekti-
va universitetet reviderades under våren år 2015 av 
det strategiska rådet för administration. Universi-
tetsstyrelsen beslutade i juni år 2015 att tillstyrka 
den inriktning på den fortsatta verksamhetsplane-
ringen som Vision 2020 – delmål 2016–2018 är ett 
uttryck för.  

Under år 2016 har arbetet med verksamhetsplane-
ring utifrån Umeå universitet 2020 – Vision och 
mål fortsatt på universitetsförvaltningen samt vid 
fakulteterna och på Lärarhögskolan. En uppföljning 
av måluppfyllelsen inklusive viktiga aktiviteter år 
2015 har genomförts under våren år 2016. 

Samband forskning–utbildning 

Högskolelagen (1992:1434), 1 kap 3 § 
Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära 
samband mellan forskning och utbildning. 
 
Ett nära samband mellan undervisning och forsk-
ning är grundläggande för ett universitet. En viktig 
del i detta är att andelen lärare med forskarutbild-
ning ska öka. Sedan år 2006 gäller därför ett 
generellt anställningsstopp avseende adjunkter. 
Från och med år 2013 är målet att öka andelen 
undervisning som utförs av disputerade lärare. När 
årlig budgetram fördelas mellan fakulteter är ett 
kriterium av flera i tilldelningen av grundutbild-
ningsresurser hur stor del av undervisningen inom 
fakulteten som utförs av disputerade lärare. Dessa 
åtgärder har medfört att andelen lärare med 
forskarutbildning ökat sedan år 2006, och denna 
ökning fortsätter år 2016, om än marginellt.  

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

Ett av universitetsstyrelsens beslutade delmål avser 
docenters och professorers andel av undervisning. 
Det finns många goda exempel på detta inom 
universitetet. Bland annat finns det institutioner 
som beslutat att alla lärare/forskare ska delta i 
undervisning.  

Humanistisk fakultet 
Enligt uppgifter från universitetets beslutsstöd-
system Fokus var andelen disputerade lärare i 
undervisningen 76 procent under år 2016 (2015: 
75 procent). Andelen disputerade lärare i relation 
till antalet anställda lärare är väsentligt högre. 
Kopplingen mellan enskilda lärares forskning och 
undervisning är högre på avancerad nivå än på 
grundnivå. Andelen disputerade lärare i undervis-
ning varierar betydligt mellan institutionerna. Vid 
fakulteten finns ett antal tidsbegränsade 
läraranställningar på konstnärlig grund och 
dessutom adjunktsanställningar med specialkom-
petenser för i huvudsak verksamhet som är inriktad 
mot lärarutbildningen.  

Samhällsvetenskaplig fakultet 
Andelen disputerade lärare inom den samhällsve-
tenskapliga fakulteten har stadigt ökat de senaste 
åren och uppgår år 2016 till 79 procent, vilket är en 
ökning med 1 procentenhet i jämförelse med år 
2015. Variationen är dock stor mellan fakultetens 
institutioner, och andelen varierar mellan 55 pro-
cent och 100 procent disputerade. De institutioner 
som ligger under fakultetsgenomsnittet är också 
institutioner med flest antal adjunktsanställningar. 
Det är framförallt undervisningstunga institutioner 
med stora utbildningsuppdrag inom lärarutbild-
ningen, juristutbildningen och socionomutbild-
ningen som har en lägre andel disputerade lärare. 
För att säkerställa hög kvalitet inom yrkesutbild-
ningar som dessa krävs också lärare med 
professionskunskap och det kan vara mycket svårt 
att hitta personer som både har yrkeserfarenhet och 
är forskarutbildade. 

 
För att säkra att undervisningen håller hög kvalitet, 
är det en viktig förutsättning att undervisningen har 
en nära koppling till relevant forskning och får en 
god forskningsanknytning. Fakulteten har också 
som mål att andelen undervisning som utförs av 
docenter och professorer ska öka. 
  

http://www.umu.se/digitalAssets/101/101522_100126_final-vision_umu_2.pdf
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Medicinsk fakultet 
Andelen disputerade lärare har minskat sedan år 
2015, med en halv procentenhet till 84,5 procent. 
Detta beror på att totalt antal lärare har minskat 
medan antal ej disputerade universitetsadjunkter 
har ökat. En gemensam internationell strategi för 
utbildning och forskning har tagits fram under år 
2016 i samarbete mellan Utbildningsstrategiska 
nämnden och Forskningsstrategiska nämnden. 
Umeå universitet och Västerbottens läns landsting 
kommer gemensamt att göra omfattande satsningar 
för att öka antalet docentkompetenta lärare/forska-
re, vilket kommer att få en positiv effekt på 
utbildningsverksamheten på alla nivåer. Forskaras-
pirantverksamheten, som startade år 2011, har varit 
ett stort tillskott i arbetet med att föra utbildning 
och forskning närmare varandra.  

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
Fakulteten har en mycket omfattande forskning 
inom ett brett spektrum av naturvetenskap och 
teknikvetenskap. Fakultetens forskare deltar i hög 
grad i utbildningen och vid de flesta institutioner 
finns en lägsta nivå för detta för lektorer och 
professorer. Av fakultetens lärare är drygt 
79 procent disputerade, vilket är oförändrat jämfört 
med år 2015. Icke-disputerade lärare återfinns 
framför allt inom konstnärligt inriktade verksam-
heter som design och arkitektur, men också inom 
vissa tekniska områden där det är svårt att hitta 
disputerad personal. Som ett viktigt inslag i forsk-
ningsanknytningen kan nämnas att fakultetens 
examensarbeten på avancerad nivå handleds och 
examineras av disputerade lärare. Programansva-
riga för program som leder till examen på avancerad 
nivå ska vara disputerade. 

Kostnad per prestation 

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

 
Kommentarerna till mått som relaterar prestationer 
till kostnader i detta avsnitt refererar till styckkost-
nadsredovisningen under avsnittet ”Väsentliga 
uppgifter”, förutom när det gäller kostnad per 
prestation inom utbildning på forskarnivå. 

Kostnad per helårsstudent 
Måttet består av samtliga kostnader för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå (exklusive kostna-
der för uppdragsutbildning och beställd utbildning) 
dividerat med antal helårsstudenter för aktuellt år, 
exklusive studenter inom uppdragsutbildning och 
beställd utbildning. Kostnaden per helårsstudent 
har ökat varje år under perioden 2012–2016, från 
92 tkr till 100 tkr. En orsak till att kostnaderna per 
helårsstudent ökar är den årliga kostnadsökningen 
för löner, drift och lokaler. År 2016 har den 
genomsnittliga kostnaden per helårsstudent dock 
minskat med 0,4 procent jämfört med år 2015 och 
uppgår till 100 tkr år 2016, beroende på att övriga 
driftkostnader minskats. I universitetets kostnad 
per helårsstudent ingår kostnader för Ladokkonsor-
tiet samt utveckling av Ladoksystemet, vilka båda är 
resurser för totalt 38 lärosäten i Sverige. 
Kostnaderna för Ladokkonsortiet som bokförs inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
uppgick år 2016 till totalt 42 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 3 procent av universitetets totala kostnad 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 
2016 (2015: 44 miljoner kronor, 3 procent av totala 
kostnader, 2014: 37 miljoner kronor, 2 procent av 
totala kostnader). Kostnaden per helårsstudent 
varierar mellan olika utbildningsområden. 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Kostnad per  
helårsstudent 92,1 96,3 98,0 100,3 99,9 

Tabell 41: Kostnad per helårsstudent år 2012‒2016, tkr. 
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Kostnad per helårsprestation 
Måttet beräknas genom att samtliga kostnader för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exklu-
sive kostnader för uppdragsutbildning och beställd 
utbildning) divideras med antal helårsprestationer 
för aktuellt år, exklusive studenter inom 
uppdragsutbildning och beställd utbildning. En 
orsak till att kostnaderna per helårsprestation ökar 
är den årliga kostnadsökningen för löner, drift och 
lokaler. År 2016 har kostnaderna ökat med 1,5 pro-
cent från år 2015, och kostnaden per helårspresta-
tion är i genomsnitt 119 tkr år 2016.  

Orsaken till att kostnaden per helårsprestation ökat 
är att prestationsgraden minskat jämfört med år 
2015. I universitetets kostnad per helårsstudent 
ingår kostnader för Ladokkonsortiet samt utveck-
ling av Ladoksystemet, vilka båda är resurser för 
totalt 38 lärosäten i Sverige. Kostnaderna som 
bokförs inom utbildning på grundnivå och avance-
rad nivå för Ladokkonsortiet var år 2016 totalt  
42 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av 
universitetets totala kostnad för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå år 2016. Kostnaden 
per helårsprestation varierar mellan olika 
utbildningsområden. 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Kostnad per  
helårsprestation 111,5 113,8 117,8 117,1 118,8 

Tabell 42: Kostnad per helårsprestation år 2012–2016, tkr. 

Kostnad per antal refereegranskade 
vetenskapliga publikationer 
Måttet beräknas genom att samtliga kostnader för 
forskning och utbildning på forskarnivå divideras 
med antalet författarfraktioner aktuellt år. Fraktio-
naliseringen innebär att det inte är hela antalet 
publikationer med författare som anges, utan 
antalet andelar (fraktioner) av dessa publikationer 
som utförts av forskare vid Umeå universitet. Det 
varierar mellan olika lärosäten huruvida fraktionali-
sering genomförs i denna beräkning och på vilket 
sätt. Kostnaden per vetenskaplig produktion är  
1,9 miljoner kronor samtliga år 2012–2015, och år 
2016 är kostnaden 2,0 miljoner kronor per publika-
tion.  

Det finns en betydande eftersläpning avseende 
inrapportering av publikationer, vilket innebär att 
kostnaden per publikation för framför allt det 
senaste året kommer att minska, allteftersom 
publikationer för det året rapporteras in. Som en 
jämförelse kan nämnas att kostnaden per 
författarfraktion för år 2015 beräknades till  

2 miljoner kronor i årsredovisningen för år 2015, 
men utifrån de uppgifter som i dag finns 
inrapporterade beräknas den till 1,9 miljoner 
kronor. Kostnaden per refereegranskad publikation 
varierar mellan olika vetenskapsområden. 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Kostnad per 
publikation 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 

Tabell 43: Kostnad per publikation år 2012–2016, miljoner 
kronor. 

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

Universitetets kostnader för studiefinansieringen 
för doktorander divideras med antalet heltidsek-
vivalenter (2016: 633 helårsdoktorander) inom 
forskarutbildning aktuellt år (observera att universi-
tetet inte har någon kostnad för stipendiefinansiera-
de doktorander). Kostnaden för studiefinansie-
ringen är 398 tkr/helårsdoktorand år 2016 (2015: 
387 tkr, 2014: 349 tkr). I övriga kostnader ingår 
doktoranders kostnader för lokaler, utrustning, drift 
och indirekta kostnader. Dessa kostnader har 
proportionerats utifrån antal heltidsekvivalenter 
inklusive doktorander med utbildningsbidrag inom 
verksamhetsgrenen forskning och utbildning på 
forskarnivå. Med denna utgångspunkt uppgår dessa 
övriga kostnader till 683 tkr år 2016 (2015: 607 tkr, 
2014: 592 tkr). Den tredje delen avser handledning 
och bygger på en uppskattning av tid till 
handledning utifrån rektorsbeslut, samt lönenivå 
för aktuella personalkategorier. Dessutom har 
handledningens övriga kostnader (lokaler, utrust-
ning, drift och indirekta kostnader) proportionerats 
utifrån personalkostnaden för handledning i 
relation till den totala personalkostnaden för 
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forskning och utbildning på forskarnivå. Den totala 
handledarkostnaden per heltidsdoktorand beräknas 
för år 2016 till 143 tkr (2015: 133 tkr, 2014: 127 tkr).  

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

Tabell 44: Kostnad per helårsdoktorand år 2013‒2016, miljoner 
kronor. 

Kostnaden per helårsdoktorand har ökat med 97 tkr 
eller 9 procent år 2016 jämfört med år 2015. 
Orsakerna till ökningen är främst att övriga kost-
nader, som drift, indirekta kostnader och lokaler, 
ökar år 2016. Kostnaden per helårsdoktorand 
varierar mellan olika fakultetsområden. Eftersom 
beräkningen av övriga kostnader bygger på 
uppskattningar och schablonmässiga beräkningar 
finns det en betydande osäkerhet i beräkningen.  

Summering 
Ovanstående mått svarar väl mot kravet på hur 
verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Måtten fångar 
dock inte vilken kvalitet prestationerna har. Kva-
liteten på utförd forskning och utbildning är ytterst 
viktig, och mot bakgrund av detta kan inte några 
slutsatser dras av lärosätets resultat utifrån dessa 
mått. Tvärtom kan dylika mått i värsta fall leda till 
helt fel slutsatser avseende verksamhetens resultat, 
då en högre kostnad per helårsstudent/helårs-
prestation eller per publikation kan vara mer 
fördelaktig än en låg kostnad. Måtten är inte 
lämpade för jämförelser mellan lärosäten, eftersom 
de kan beräknas på olika sätt och eftersom ett 
lärosätes utbildnings- och forskningsmässiga profil 
påverkar kostnadsnivåer, publikationsvolymer 
m.m. 

Kvalitet i verksamheten 

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

Kvalitetsarbetet 
De strategiska råden för forskning, utbildning, 
respektive samverkan och innovation arbetar fort-
löpande med att utveckla och kvalitetssäkra verk-
samheten inom sina respektive ansvarsområden. De 
strategiska råden leds av personer från universitets-
ledningen och i respektive råd ingår representanter 
från fakulteterna, Lärarhögskolan, universitetsför-
valtningen, studentkårerna m.fl. Under hösten 2016 
avvecklades rådet för samverkan och innovation, då 
dessa områden implementerades i råden för 
forskning respektive utbildning. Umeå universitet 
och samtliga studentkårer har år 2016 slutit nya 
avtal där en viktig del i kårernas åtagande är att 
medverka i kvalitetssäkringen av utbildningar. 

Rapportering av aktiviteter och resultat 
2016 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Utbildningsstrategiska rådet har en viktig funktion 
när det gäller övergripande utbildningsstrategiska 
frågor och frågor om kvalitetsutveckling och 
kvalitetssäkring av utbildning. Rådet har bidragit till 
en ökad diskussion och kunskapsspridning om 
viktiga kvalitetsfrågor samt till ett ökat samarbete 
mellan fakulteterna.  

Utbildningsstrategiska rådet har under år 2016 
bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete med fokus 
på implementering av universitetets kvalitetssystem 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
som beslutades i november år 2015.  

Det nya kvalitetssystemet för utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå ska skapa förutsättningar 
för en målinriktad, systematisk och kontinuerlig 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbild-
ning på berörda nivåer. Det ska även bidra till 
studenters lärande och stödja hela utbildningspro-
cessen genom att identifiera ansvar samt synliggöra 
regelverk och förväntade aktiviteter för berörda 
aktörer på olika nivåer inom universitetet. I 
systemet ska kunskapsutveckling, liksom aspekter 
som internationalisering, samverkan med omgivan-
de samhället, breddat deltagande, jämställdhet, e-
lärande, generiska kompetenser med flera, granskas 
och utvärderas.  
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Under år 2016 har flertalet av de beslutade elva 
aktiviteterna i kvalitetssystemet implementerats 
och genomförts. Här kan bland annat nämnas 
Studiebarometern, som är en utvärdering som 
skickas ut till de studenter som är i mitten av sin 
utbildning. Här pågår nu bearbetning av data som 
inkommit för att påbörja eventuella åtgärdsplaner 
utifrån det som framkommer i utvärderingen. 
Vidare har ett antal temaseminarier för anställda 
genomförts med fokus på kvalitetsutveckling. Under 
året har 24 excellenta och 34 meriterade lärare 
utsetts vid Umeå universitet. 

Under hösten har granskning (audit) av kvalitetsar-
betet vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet genom-
förts. Syftet med granskningen är både att säkra 
utbildningsorganisationen och att utveckla stödet 
på fakultetsnivå för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. En rapport innehållande 
rekommendationer till åtgärder med fokus på kvali-
tetsförbättring kommer att tillsändas fakulteten i 
början av år 2017. 

Utvärderingar på grundnivå och avancerad 
nivå 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har inte 
genomfört några nya utbildningsutvärderingar 
under år 2016. UKÄ har utarbetat en ny modell för 
granskning av kvaliteten i högre utbildning och 
rapporten överlämnades till regeringen den 30 
september 2016. Modellen är planerad att börja 
användas fr.o.m. år 2017 och sex år framåt. Centralt 
i denna modell är att lärosätena och UKÄ har ett 
gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av högre 
utbildning. UKÄ genomför under år 2016–2017 en 
pilotgranskning av kvalitetssäkringssystemet på 
fyra lärosäten i landet, där Umeå universitet är ett 
av de granskade lärosätena. UKÄ genomför även en 
pilotgranskning av grundlärarutbildningen med 
inriktning mot fritidshem, en tematisk utvärdering 
av hållbar utveckling, samt utbildningsutvärdering 
av sex forskarutbildningsämnen. 

Utbildning på forskarnivå  
Forskningsstrategiska rådet har en viktig funktion 
när det gäller övergripande utbildningsstrategiska 
frågor och frågor om kvalitetsutveckling och 
kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå. Rådet 
har bidragit till ökad diskussion och kunskapssprid-
ning om viktiga kvalitetsfrågor samt till ökat 
samarbete mellan fakulteterna. Forskningsstrate-
giska rådet leds av prorektor och vicerektor och i 
rådet ingår representanter från fakulteterna, 
Lärarhögskolan, universitetsförvaltningen samt 

studentkårerna. Under året har grunden lagts för en 
mer systematisk kvalitetssäkring av utbildning på 
forskarnivå genom att ett kvalitetssystem har 
utarbetats. Syftet med dokumentet är att det ska 
bidra till att målen för utbildning på forskarnivå 
uppnås och att det ska stärka och utveckla kvaliteten 
ytterligare. Ansvar samt stödjande och granskande 
aktiviteter definieras och de ingående delarna i 
systemet kopplas till European Standards and 
Guidelines standarder och riktlinjer. Kvalitetssyste-
met ska implementeras under kommande period. 

Resultaten från den årliga avgångsenkäten för 
doktorander som disputerar ger en indikation på 
kvaliteten i utbildningen. Ett urval resultat från 
enkäten presenteras i avsnittet ”Utbildning på 
forskarnivå”.  

Rättssäkerhet är en förutsättning för hög kvalitet i 
utbildningen. Under året förstärktes de universitets-
gemensamma reglerna genom att förtydliga 
processer och beslut för handledarbyte, tillgodoräk-
nande, licentiatexamen, samt i jävsfrågor.  

Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärde-
ring av forskarutbildningar bidrar till ökat fokus på 
kvalitetssäkring. Den första omgången av 
utvärderingar av utbildningar i en 6-årscykel 
startade under andra halvan av år 2016. I denna 
omgång berörs totalt sex ämnen vid de 
humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-
naturvetenskapliga fakulteterna. Förarbetena inför 
utvärderingarna har resulterat i att olika aspekter av 
kvalitet och kvalitetssäkring aktualiserats och 
diskuterats i olika sammanhang inom universitetet.  

Forskning 
Forskningsstrategiska rådet har en viktig funktion i 
att initiera och samordna övergripande forsknings-
strategiska diskussioner, vilket även inkluderar att 
följa upp och verka för implementering av univer-
sitetets beslutade utbildnings- och forskningsstrate-
gier i de delar som avser forskning, samt att ta fram 
erforderliga underlag till beslut om framtida 
forskningsstrategier.  

Under år 2016 har initiativ tagits för att starta ett 
projekt avseende vidareutveckling för hantering av 
forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur är 
en grundläggande förutsättning för att bedriva 
forskning av högsta kvalitet vid Umeå universitets 
samtliga fakulteter, och är en facilitet (utrustning, 
installation, databas, kunskapssamling eller annan 
resurs) med tillhörande personell kompetens. För 
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att universitetet ska kunna tillhandahålla och ge 
forskare tillgång till den bästa forskningsinfrastruk-
turen är det viktigt med gemensamma principer för 
den interna hanteringen som tydliggör planering, 
prioritering och finansiering av forsknings-
infrastruktur. Detta bidrar till att förstärka och 
samordna Umeå universitets strategiska planering 
av central och nationell forskningsinfrastruktur 
samt att forskarnas mest angelägna behov lyfts fram 
och kan prioriteras i en transparant process. 

Under år 2016 har ledarskapsprogrammet ReaL 
(Research and Leadership) för forskningsledare 
fortsatt vid Umeå universitet. ReaL är en strategisk 
satsning med syftet att utveckla forskningsledarens 
förmåga att kombinera kreativitet med ett bra 
ledarskap. Målsättningen är även att skapa nya 
nätverk mellan forskare inom olika vetenskapsom-
råden och discipliner, för att främja nytänkande och 
kreativitet. 

Översyn av regelverk för utbildningar  
Umeå universitet arbetar kontinuerligt med översyn 
av regelverk och handläggningsordningar för utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå. Översynen 
initieras om regelverket påverkas av en lagändring 
eller Universitetskanslersämbetets rapporter, om 
regelverket nått en viss ålder eller om det har 
inkommit synpunkter från verksamheten. Översy-
nen sker tillsammans med representanter från 
fakulteter, Lärarhögskolan och studentkårerna. 
Under år 2016 har arbetet resulterat i ett antal 
revideringar av regelverk och handläggningsord-
ningar för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå där bland annat Regler för studentinflytande 
vid Umeå universitet har reviderats utifrån univer-
sitetets nya kvalitetssystem för grundnivå och 
avancerad nivå. Under året har en Handlägg-
ningsordning för examensarbeten tagits fram för 
att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid 
examensarbetskurser. 

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

Det strategiska rådet för Samverkan och innovation 
har under år 2016 tagit fram den Samverkansstra-
tegi för Umeå universitet som beslutades av rektor i 
juni år 2016. Samverkansstrategin konkretiserar 
huvudmålet Samverkan utvecklar och stärker 
kvalitet med hjälp av tre samverkansmål med 
tillhörande strategier och förslag till aktiviteter som 
formulerats.  

Universitetets gemensamma funktion för samver-
kan och forskningsfinansiering, enheten för externa 
relationer, har till uppgift att stödja och ta initiativ 
till långsiktig utveckling av samverkan och forsk-
ningsfinansiering. Enheten för externa relationer 
har under år 2016 givit stöd till universitetets 
strategiska råd för Samverkan och innovation. 
Enheten för externa relationer arbetar för ökad 
kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå genom att utveckla och ge stöd till 
implementering av samverkansaktiviteter, utveckla 
processerna kring uppdragsutbildning och erbjuda 
stöd till forskningsfinansiering. 

Administration  
I universitetsförvaltningens målbild, vilken har 
utarbetats i chefsgruppen och fastställdes våren 
2016, ingår bland annat att leverera resultat med 
rätt kvalitet och att tillsammans driva ständiga 
förbättringar. En strategi för att nå detta är att 
kontinuerligt se över och vidareutveckla universi-
tetsförvaltningens arbetsmetoder. Som ett led i 
detta inleddes hösten 2016 en serie granskningar 
(audits), där varje enhet analyseras av en gransk-
ningsgrupp, i syfte att identifiera utvecklingsmöjlig-
heter. Granskningsgruppen består av en enhetschef 
från en annan enhet inom universitetsförvaltningen, 
en verksamhetsrepresentant från institutionsnivå, 
en verksamhetsrepresentant från fakultetsnivå, 
samt universitetsförvaltningens verksamhets-
controller.  
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Resultatet, inklusive förbättringsförslag, samman-
ställs i en rapport efter varje avslutad granskning 
(audit), vilken presenteras för universitetsdirektö-
ren och förvaltningsledningen, samt för personalen 
vid den enhet som varit föremål för granskningen. 
En uppföljning av granskningen och de förslag som 
presenterats görs sex månader efter genomförd 
granskning. 

Resultat 2016 
Följande är exempel på resultat som de senaste 
årens kvalitetsarbete medfört:  

• Umeå universitet har under året fått besked om 
de åtgärdsredovisningar som skickats in under 
år 2015 med anledning av bristande kvalitet. Av 
de tio åtgärdsredovisningar som återstod 
beslutade UKÄ att tio utbildningar nu anses 
hålla hög kvalitet. 

• Resultaten från den årliga avgångsenkäten för 
doktorander som disputerar ger en indikation 
på kvaliteten i utbildningen. En majoritet av de 
svarande, mellan 72 och 73 procent, instämmer 
i att man fått relevanta kunskaper och 
färdigheter för en fortsatt karriär. 61 procent 
instämmer i att kraven under studierna var 
rimliga.  

• Antalet författarfraktioner för artiklar och 
forskningsöversikter har ökat från 1 196 till 
1 300 under perioden 2012–2015, d.v.s. 
+9 procent. Siffrorna för år 2016 rapporteras 
med en viss eftersläpning och går därmed inte 
att jämföra med tidigare år ännu. Den 
ämnesnormaliserade medelciteringen för 
Umeå universitets publikationer (artiklar) ökar 
från 1,04 till 1,05 jämfört med föregående års 
beräkningar. Genomsnittet för Sverige den 
aktuella mätperioden var 1,14 (14 procent över 
världsgenomsnittet). 

• Både prestigefyllda Red Dot Institute och 
International Forum rankar Designhögskolan 
som bästa designutbildning i Europa och 
världen. Skolans verkstäder, närhet till lärarna 
och omfattande samarbete med företag och 
industri lyfts av studenterna själva fram som 
orsaker till att deras skola lyckas så bra. 
Designhögskolan har flera år i rad rankats högt 
av Red Dot Design Institute, men det är första 
gången skolan hamnar på första plats i 
International Forums ranking som även 
innefattar designskolor i Asien. 

Pedagogisk utbildning  
En viktig del i kvalitetsarbetet är den högskole-
pedagogiska utbildning av lärare och utbildning av 
handledare för utbildning på forskarnivå som 
erbjuds av enheten för universitetspedagogik och 
lärandestöd (UPL). Utbildningarna ges i form av 
kurser, verkstäder samt konsultativt riktat stöd. 
Utbildningarna ges både på campus och nätburet.  

Pedagogisk utbildning av lärare 
Under år 2016 har totalt 18 kurser genomförts 
riktade till anställda med läraranställning vid Umeå 
universitet. Totalt har 365 personer genomgått 
högskolepedagogisk utbildning år 2016 (2015: 386). 
Det ger ett snitt på 20 deltagare per kurs och är i 
stort sett samma som tidigare år (2015: 21). 

Följande kurser har genomförts vid minst ett tillfälle 
(omfattning i veckor anges efter varje kurs):  

• Ny som lärare 1 v (på svenska och engelska) 
• Undervisning på högskolan 2 v  
• Lärande på högskolan 3 v (på svenska och 

engelska) 
• Pedagogisk digital kompetens 2 v 
• Problembaserat lärande (PBL) och Case 2 v 
• Teorier om lärande 2 v 
• Didaktik för universitetslärare 2 v (på 

engelska)  
• Att skriva om undervisning 2 v 
• Handledning i högre utbildning 2 v 
• Forskarhandledning i praktiken 2 v (på 

svenska och engelska) 
• Pedagogiskt ledarskap 2 v 
• Undervisning och lärande på högskolan 5 v 

 
Vid Umeå universitet var 1 644 personer anställda 
som lärare (professorer, lektorer, adjunkter) år 
2016. Diagrammet på nästa sida visar att det 
sammantaget är cirka 150 stycken av dessa lärare 
som årligen kompetensutvecklar sig inom högskole-
pedagogik och undervisning vid UPL. Den kategori 
som fortbildar sig mest frekvent är lektorer samt 
doktorander som ingår i kategorin Övriga. 
Skillnaderna mellan olika grupper kan delvis 
förklaras med att lektorer och doktorander kommer 
att få sin pedagogiska kompetens prövad vid 
kommande befordringar. 
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Diagram 16: Antalet personer som genomgått pedagogisk utbildning år 2012–2016. I kategorin övriga ingår doktorander, forskar-
assistenter, läkare, postdoktorer, samt teknisk-administrativ personal.  

 
Som en del i internationaliseringsarbetet gavs flera 
av kurserna på engelska. Utöver kursverksamheten 
bedrivs ett flertal andra aktiviteter med fokus på 
högskolepedagogiska frågor. Detta sker bland annat 
i form av verkstäder och seminarier (t.ex. flipped 
classroom, pedagogisk meritering, Cambro, 
Moodle, juridiska aspekter på undervisning, fusk 
och plagiat, Umu Play, kreativa rum), men även via 
strategiska nätverk (Seminarieserien för pedago-
giskt ansvariga – SPA, Pedagogiskt inplacerade lära-
re – PIL) och skräddarsydda utbildningsinsatser för 
olika institutioner, fakulteter och utbildningsprog-
ram. 

Tillsammans med IT-enheten ansvarar UPL för 
förvaltning av Umeå universitets IT-stöd för läran-
de, d.v.s. lärplattformarna Cambro samt Moodle. I 
förvaltningsobjektet ingår även angränsande 
digitala system för undervisning och lärande, såsom 
Urkund och Umu Play. Som en del i det högskolepe-
dagogiska utbudet av utbildning ansvarar UPL för 
riktade insatser när det gäller att stötta och utveckla 
eLärande vid Umeå universitet. Riktade utbild-
ningar med fokus på pedagogisk digital kompetens 
(PDK) har därför genomförts i stor skala med 
enskilda lärare, lärarlag och enheter/institutioner. 
Detta ligger i linje med lärosätets nya policy för e-
lärande, som rektor fastställde i april år 2016. 
Pedagogiska utvecklingsmedel (PUNKTUM) har 
utlysts och tilldelades sju pedagogiska utveck-
lingsprojekt vid Umeå universitet. 

Utbildning av handledare för utbildning på 
forskarnivå  
Totalt har 89 personer deltagit i utbildningen 
Forskarhandledning i praktiken (FIP) år 2016. Detta 
är betydligt fler än tidigare år (2015: 69) ett resultat 
av att UPL på uppdrag av medicinska fakulteten 
genomfört en extra kurs under år 2016 riktad till 
deltagare endast från denna fakultet. Av årets totala 
antal deltagare i utbildningen FIP kom 52 från me-
dicinskt vetenskapsområde, 21 från humanistiskt-
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde och 16 
från tekniskt-naturvetenskapligt vetenskapsom-
råde. En av de fyra kurserna som gavs genomfördes 
på engelska under rubriken Postgraduate 
supervision in practice.  

Diagram 17: Antalet personer som deltagit i handledarutbildning 
år 2012‒2016. I gruppen Övriga ingår bland annat forskare, 
läkare samt postdoktorer. Kategorin Adjunkter är inte med 
eftersom avslutad forskarutbildning är ett antagningskrav för 
kursen. 
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Intern styrning och kontroll 

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 
Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter 
under regeringen som har skyldighet att följa internre-
visionsförordningen (2006:1228).  

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

Universitetsstyrelsen fastställde i december år 2015 
en systembeskrivning för arbetet med intern 
styrning och kontroll år 2016 samt riskanalys för 
åren 2016–2017. Systembeskrivningen beskriver 
bland annat universitetets systematiska arbete med 
intern styrning och kontroll. Systembeskrivningen 
för år 2016 innehöll avsnitten organisation och 
ansvar; kvalitetsarbete; planering och uppföljning; 
regelverk; information och kommunikation; tillsyn; 
övriga förordningar samt uppföljning av intern 
styrning och kontroll. Riskanalys utgår från 
visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – Vision 
och mål samt innehåller även risker kopplade till 
bestämmelser, lagar och regler. Riskanalysen 
innehåller en beskrivning av respektive risk, en 
värdering av respektive risk avseende sannolikhet 
och konsekvens, förebyggande åtgärder, samt 
ansvarig.  

Universitetsstyrelsen fastställer varje år i februari 
månad en kontrollplan för innevarande år samt en 
uppföljning av föregående års kontrollplan. 
Kontrollplanen följs upp i februari månad genom att 
en undersökning genomförs av huruvida de före-
byggande åtgärderna är uppfyllda. Universitetssty-
relsen har vid tre av sina fyra sammanträden under 
år 2016 behandlat intern styrning och kontroll. Både 
internrevisionen och Riksrevisionen följer löpande 
universitetets arbete med intern styrning och 
kontroll samt ger löpande förslag till ytterligare 
förbättring.  

I enlighet med universitetsstyrelsens beslut 
infördes en så kallad checklista från och med år 
2014 och framåt. Checklistan innehåller universite-
tets högst prioriterade områden kopplade till 
bestämmelser, lagar samt regler och är kopplad till 
riskanalysen. Fakultet/motsvarande gör en själv-
värdering utifrån frågeställningarna i checklistan 
inklusive eventuella åtgärder. Från och med år 2015 
har institutioner och enheter genomfört 

motsvarande självvärdering utifrån checklistan och 
rapporterat till sin fakultet/motsvarande. Svaren i 
checklistan följs upp i dialog mellan 
universitetsledning och fakultetsledning/motsva-
rande. Under år 2016 har en stickprovsundersök-
ning genomförts av fakturor avseende representat-
ion och konferenstjänster samt återkoppling till 
enheter/institutioner, där transaktioner inte var 
korrekta eller inte innehöll alla obligatoriska 
uppgifter.  

Det finns ibland problem med tillämpning av 
beslutade regelverk. Dessa brister beror sannolikt 
på att universitetet har en komplex och decentralise-
rad organisations- och beslutsstruktur och att det 
därmed är svårt att nå ut med beslut till samtlig 
personal. Överordnad nivå är alltid skyldig att vidta 
åtgärder om inte underliggande chefsnivå genomför 
åtgärder vid återkommande eller allvarliga 
regelöverträdelser. Vid sådana situationer ska 
kommunikation ske mellan de olika chefsnivåerna. 
Rektor har år 2014 fastställt rutiner för rapportering 
m.m. mellan organisatoriska nivåer inom 
universitetet.    

Utifrån det arbete och den rapportering som 
genomförts inom intern styrning och kontroll vid 
Umeå universitet år 2016 är den sammanfattande 
bedömningen att den interna styrningen och 
kontrollen inom universitetet är betryggande.  

Internationalisering 

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

Universitetsstyrelsen fattade år 2012 beslut om 
Umeå universitet 2020 – Vision och mål. Av 
visionsdokumentet framgår att universitetsstyrel-
sen lägger stor vikt vid internationalisering. Särskilt 
betonas att samtliga utbildningsprogram ska ha en 
stark internationell dimension samt att forskningen 
ska ha en stark internationell genomslagskraft. I 
juni år 2014 fattade rektor beslut om Umeå 
universitets internationaliseringsstrategi för utbild-
ning för att ytterligare understryka vikten av 
internationalisering (dnr FS 1.1.1-284-14). 

Internationaliseringsstrategi för utbildning 
Syftet med internationaliseringsstrategin är att 
Umeå universitet år 2020 ska ha en stark 
internationell position som ett av Sveriges ledande 
universitet. 
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Nedan finns en sammanfattning av strategin: 

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

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

• Umeå universitets internationella arbete ska 
höja kvaliteten på utbildningen.   

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

• Fler studenter vid Umeå universitet ska kunna 
studera utomlands inom ramen för sina 
utbildningsprogram. 

Mobilitet och den internationella 
dimensionen  
Umeå universitet erbjuder möjligheter till personal- 
och studentutbyte genom de avtal och program som 
universitetet har med andra lärosäten och 
samarbetspartner. Avtalen och de samarbeten som 
Umeå universitet ingår i bidrar också till att stärka 
den internationella dimensionen i utbildningarna. 
Att öka reciprociteten, d.v.s. balansen mellan in- och 
utresande studenter inom utbytesavtalen, är 
fortfarande en stor utmaning för universitetet. 
Projekt och initiativ med fokus på att öka antalet 
utresande studenter i samarbete med t.ex. 
studievägledning samt institutioner och fakultet har 
bedrivits under året och fortsätter även under år 
2017. Andra initiativ är informationsdagarna Global 
Village och International Days samt 72 hour 
exchange, vilket är ett program där en student 
skickas på ett kortare besök till ett universitet i 
Sydkorea och dokumenterar resan via sociala 
medier. Nya utbytesavtal har också tecknats med 
lärosäten i Asien. 
 
Det stora antalet inresande utbytesstudenter är ett 
uttryck för att Umeå universitet erbjuder en 
internationellt konkurrenskraftig utbildning av hög 
kvalitet. En mångfald av studenter från olika delar 
av världen bidrar till att skapa mer dynamiska 
utbildnings- och forskningsmiljöer, där nya 
perspektiv och traditioner möts och bryts mot 

varandra, samt ökar förståelsen för andra kulturer. 
Bland annat genom att erbjuda ett bra kursutbud 
vad gäller kurser på engelska (se tabell 45) kan 
studenter från många olika länder studera vid Umeå 
universitet. Vissa delar av universitetet bedriver en 
stor del av sin undervisning på engelska. Att antalet 
engelskspråkiga kurser systematiskt minskar kan 
delvis bero på organisatoriska faktorer (t.ex. antal 
kurser/studenter vid hela universitetet och omorga-
niseringar av kursutbud på institutionsnivå), men 
trenden är generellt negativ och bör utredas vidare. 

Engelskspråkiga 
anmälnings-
alternativ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Enstaka kurser 653 597 588 578 563 
Program på 
grundnivå 2 2 2 2 2 

Program på 
avancerad nivå 33 32 29 30 32 

Totalt 688 631 619 610 597 

Tabell 45: Antal engelskspråkiga anmälningsalternativ (kurser 
och program) år 2012–2016.  

 
I nedanstående diagram presenteras förändringen 
avseende internationalisering inom grundutbild-
ning sedan år 2012. Noterbar är ökningen år 2016 av 
utresande utbytesstudenter (+8 studenter). Däre-
mot minskade antal inresande utbytesstudenter 
(−51 studenter) år 2016. År 2016 var det 337 
utresande respektive 819 inresande utbytesstuden-
ter Under året har fokus varit på kvalitet istället för 
kvantitet vad gäller internationella samarbeten. 
Detta har medfört att antalet inresande studenter 
minskat något eller varit konstant vid vissa program 
och institutioner. För att kunna genomföra en 
rättssäker antagning samt öka kvaliteten på våra 
internationella samarbeten har olika aktiviteter 
genomförts, exempelvis översyn av rutiner, 
utbildning av kontaktpersoner vid institutioner 
samt ökat samarbete med t.ex. Studentcentrum och 
Kommunikationsenheten. 

Diagram 18: Antal ut- och inresande utbytesstudenter år 2012–
2016 fördelade på kön.   
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De utländska studenter som söker sig till Umeå 
universitet trivs mycket bra, vilket ett högt betyg i 
undersökningen International Student Barometer 
(ISB) visar. Antalet universitet som deltar i 
undersökningen kan variera kraftigt från år till år 
och därför påverka rankningarna, men Umeå 
universitet har konsekvent varit bland de högst 
rankade universiteten. I 2016 års ISB rankades 
Umeå universitet på tredje plats i Sverige och femte 
plats i Europa. En viktig förklaring är Umeå 
universitets mottagning och introduktion av 
nyanlända internationella studenter, men också 
arbetet med att öka integrationen och kontaktytorna 
mellan inresande studenter och övriga studenter. 
Det studenterna värderar högst är bl.a. 
lärarkompetens, sociala aktiviteter, möjligheter till 
sport och fritid, mottagande, bostad och 
campusmiljö. Områden att utveckla för Umeå 
universitet är bland annat karriärvägledning, 
arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet. I 
tabell 46 jämförs ett urval av områdena samt 
resultat från tidigare år.  

Studenternas 
omdömen 

2012
% 

2013
% 

2014 
% 

2015 
% 

2016 
% 

Rank. 
Europa 

Genomsnittligt 
betyg av 
helheten 

84 86 86 87 87 5 

Lärandet 85 88 88 87 89 5 

Sociala 
aktiviteter 84 84 87 89 91 1 

Stöd 91 93 91 92 93 8 

Tabell 46: ISB år 2012‒2016, några jämförelser. Källa: I-gra-
duate.  

 

Det är mycket vanligt med individuella 
forskningsutbyten liksom utbyten mellan olika 
forskargrupper på internationell nivå, utan 
samordning eller finansiering från universitetet. Det 
förs ingen statistik kring forskarmobilitet men inget 
tyder på att omfattningen av in- eller utresande 
forskare vid Umeå universitet skiljer sig från andra 
större universitet i Sverige. Universitetet har sedan 
länge samarbete med University of California – 
Berkeley kring doktorandutbyte. Två doktorander 
från Umeå universitet har gjort en del av sitt 
avhandlingsarbete vid Berkeley under höstterminen 
2016. Universitetet är också medlem i två nordiska 
satsningar som ger möjlighet till forskningsutbyte – 
Nordic Center Fudan University i Kina och Nordic 
Centre in India. Universitetet deltar också i två stora 
samarbetsprojekt finansierade av Stiftelsen för 
internationalisering av högre utbildning och forsk-
ning (STINT). Ett projekt är i Vietnam, där fem 
svenska universitet och tre vietnamesiska 

universitet/sjukhus deltar. Projektet heter Training 
and Research Academic Center (TRAC) Sweden-
Vietnam och kommer att pågå fram till år 2018. Det 
andra projektet är med Japan, där sex svenska 
universitet och åtta japanska universitet deltar. 
Projektet heter MIRAI och kommer att pågå fram till 
år 2019.  

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

Studentinflytande 

Universitetet försöker på olika sätt att utveckla 
studentinflytandet och studentmedverkan i alla de 
organ och processer där frågor bereds och avgörs 
och där studenternas situation kan påverkas. Uni-
versitetsledningen har på samma sätt som tidigare 
haft regelbundna möten med studentkårernas 
ledningar under året, där bland annat frågor om 
studentinflytande har diskuterats. Kårernas 
utbildningsbevakare har även regelbundna träffar 
med vicerektor för utbildning. Fakultetsledningar 
och institutionsledningar har också möten och 
dialogträffar med studentkårerna. Kårerna är även 
representerade vid bland annat rektors 
beslutsmöten, som äger rum varje vecka, samt i 
universitetsstyrelsen. De har också rätt att delta i 
samtliga övriga beslutande och beredande organ. 

Att engagera sig i kårarbetet är viktigt och något som 
Umeå universitet vill stödja. Därför arrangerade 
universitetet under hösten en utbildningsdag för 
alla studenter som arbetar kåraktivt vid universite-
tet. Syftet med dagen och programmets innehåll var 
att bidra till ett konstruktivt kårarbete. 

Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 18 
februari år 2016 beslutade universitetsstyrelsen att 
Umeå medicinska studentkår, Umeå naturvetar- 
och teknologkår, samt Umeå studentkår får 
ställning som studentkår vid Umeå universitet för 
perioden 1 juli 2016 till och med 30 juni 2019. 
Beslutet föregicks av ett ansökningsförfarande i 
enlighet med beslutat regelverk, där dessa tre kårer 
också var de studentsammanslutningar som inkom 
med ansökningar. Som en följd av detta beslut har 
även under året samtliga avtal mellan Umeå 
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universitet och studentkårerna uppdaterats och 
undertecknats med en giltighetstid som följer ovan 
nämnda period. 

I enlighet med 4 kap. 14 § högskolelagen och Umeå 
universitets regler för att ge studentsammanslut-
ningar ställning som studentkår (dnr. FS 1.1-1467-
15), har studentkårerna under hösten 2016 
redovisat sin verksamhet. Redovisningen omfattar 
stadgar, medlemsantal, verksamhetsberättelse och 
årsredovisning för verksamhetsåret 2015/2016 
samt verksamhetsplan och budget för verksam-
hetsåret 2016/2017. Utifrån redovisningen granskar 
planeringsenheten att kårerna uppfyller sina 
åtaganden enligt lagstiftning och ingångna avtal. 

I maj år 2016 inkom studentkårerna gemensamt till 
universitetet med den så kallade studentkårsskrivel-
sen. Studentkårsskrivelsen upprättas vart tredje år 
och innehåller frågor och problem som studenter 
rapporterat in till kårerna.  

För att långsiktigt komma till rätta med de ofta åter-
kommande och strukturella problem som behandlas 
i Studentkårsskrivelsen, sker ett åtgärdsarbete på 
flera nivåer. Utbildningsstrategiska rådet (USSR) 
liksom fakulteterna och Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet har prioriterat specifika områden att 
särskilt arbeta vidare med. Universitetsstyrelsen 
beslutade i december år 2016 om att följande 
områden ska prioriteras för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå på universitetsövergripande 
nivå: kursutvärderingar, internationalisering och 
verksamhetsförlagd utbildning. Universitetsstyrel-
sen beslutade vid samma tillfälle om att 
rekryteringsprocesserna ska förbättras ytterligare 
inom utbildning på forskarnivå och att antagningen 
till utbildning på forskarnivå ska förtydligas.  

Områden som fakulteterna och Lärarhögskolan 
prioriterat handlar om bemötande, kursutvärde-
ringar, kursplaner, kursbeskrivningar, verksam-
hetsförlagd utbildning, internationalisering, nät- 
och distansutbildningar, arbetsmiljö, samt arbets-
marknadskoppling i utbildningen på forskarnivå. 

För att få en uppfattning om hur studenterna 
upplever sin studiesituation har rektor beslutat om 
att varje år genomföra en enkätundersökning, 
vartannat år vänd till nybörjare vid universitetet, 
Nybörjarenkäten, och vartannat år vänd till 
studerande på femte terminen på campusförlagt 
program, Studiebarometern. Enkäterna ingår som 
en del av Umeå universitets Kvalitetssystem för 
utbildning på grund- och avancerad nivå.  

Efter analys och bearbetning av data som samlades 
in under tredje studieveckan på höstterminen 2015 
gavs en ny Nybörjarenkät ut i mars år 2016. Enkäten 
har modifierats något, bland annat med tillägg av 
nya frågor som berör bostadssituationen. Av svaren 
att döma har de flesta studenter en ordnad 
bostadssituation under tredje veckan av sina 
studier. Under hösten 2016 har data samlats in till 
en ny Studiebarometer och en rapport väntas i 
början av år 2017.  

Sedan år 2013 finns en avgångsenkät för doktoran-
der som står i begrepp att disputera. Resultaten från 
denna diskuteras med fakulteterna och i 
sammanhang där doktorandföreningarna möts. 

Vid Umeå universitet finns en koordinator för 
doktorandärenden med uppgift att vara en 
resursperson för doktorander och andra så att de 
lättare ska komma i kontakt med lämpliga 
befattningshavare eller lämplig enhet inom univer-
sitetsorganisationen eller externa organisationer. 
Doktoranderna kontaktar koordinatorn för enskilda 
samtal för att diskutera hur man bättre ska kunna 
hantera problematiska situationer. Arbetet består 
även av en informationsdel, där syftet är att i 
förebyggande syfte arbeta med kunskapsupp-
byggnad på samtliga nivåer genom att informera om 
föreskrifter, lokala regler och policyer, samt om hur 
olika frågor om utbildningen handläggs på 
universitetet. Information om regelverk, rättigheter 
och skyldigheter har under året diskuterats med 
både enskilda doktorander och övriga anställda, 
bland annat vid flera doktorandträffar och 
handledarkollegier samt vid handledarutbildningen 
anordnad av enheten för universitetspedagogik och 
lärandestöd. 
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Jämställdhet och likabehandling 

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

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

Könsfördelning på grundnivå och avancerad 
nivå 
Könsfördelningen bland de registrerade studenter-
na på grundnivå och avancerad nivå har i stort sett 
varit oförändrad sedan år 2010. År 2016 studerade 
19 051 kvinnor (61 procent) på grundnivå och 
avancerad nivå, jämfört med 11 972 män 
(39 procent). Andelen kvinnor är högre inom 
samtliga fakulteter, med undantag av teknisk-
naturvetenskaplig fakultet, där 3 907 av de 
studerande är män (57 procent).  

Diagram 19: Antal studerande på grundnivå och avancerad nivå 
fördelade per kön och fakultet samt Umeå universitet totalt år 
2016. 

Könsfördelning inom utbildning på 
forskarnivå 
Det råder en något ojämn könsfördelning bland det 
totala antalet antagna doktorander under år 2016, 
82 kvinnor (55 procent) och 67 män (45 procent). 
Vid humanistisk och medicinsk fakultet är det fler 
kvinnor än män som har antagits (74 procent 
kvinnor och 26 procent män vid humanistisk 
fakultet, 61 procent kvinnor och 39 procent män vid 
medicinsk fakultet), medan det vid samhällsve-
tenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 
fler män än kvinnor som antagits (63 procent män 
och 37 procent kvinnor vid samhällsvetenskaplig 
fakultet, 59 procent män och 41 procent kvinnor vid 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet).  

Diagram 20: Antal antagna doktorander per fakultet och kön år 
2016. 

När det gäller antalet aktiva doktorander råder 
däremot en mer jämn könsfördelning och samtliga 
fakulteter har en könsfördelning inom spannet  
40–60, även om det finns en variation mellan fakul-
teterna. Under år 2016 var det totala antalet aktiva 
doktorander vid Umeå universitet 1 089 personer, 
varav 558 kvinnor (51 procent) och 531 män  
(49 procent). 

Diagram 21: Antal aktiva forskarstuderande per fakultet och kön 
år 2016. 
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Anställda fördelade på kön och anställning 
Antal anställda vid Umeå universitet är totalt 4 137 
personer, varav 2 187 kvinnor och 1 950 män. 
Fördelningen mellan kvinnor och män i procent är 
53 procent respektive 47 procent. För de flesta 
befattningskategorier råder en relativt jämn köns-
fördelning inom spannet 40–60 procent. 

Men även vid Umeå universitet framträder traditio-
nella könsmönster tydligt inom vissa befattningska-
tegorier. Män är överrepresenterade inom kategorin 
professor, med 70 procent, samt inom kategorin 
teknisk personal, med 62 procent. Kvinnor är 
överrepresenterade inom kategorierna administra-
tiv personal, med 77 procent, lokalvårdare, med 
89 procent och bibliotekspersonal, med 67 procent.  

Diagram 22: Könsfördelning per befattningskategori och kön år 2016.  

 
Utvecklingen av antalet lärare 
År 2016 har antalet anställda i befattningskategorin 
adjunkter minskat i antal, i likhet med år 2015. Det 
är ett större antal kvinnor som innehar anställning 
som adjunkt, 188 kvinnor (57 procent) jämfört med 
143 män (43 procent).  

Antalet lektorer har under de senaste fem åren ökat 
från 759 personer till 814 personer. Det totala anta-
let kvinnliga lektorer har ökat med tre personer 
jämfört med år 2015 och det totala antalet manliga 
lektorer har ökat med fyra personer sedan år 2015. 
År 2016 uppgår antalet kvinnliga lektorer till 
381 personer (47 procent) och antalet manliga 
lektorer till 433 personer (53 procent).  

Befattningskategorin annan forskande och under-
visande personal har under de senaste fem åren ökat 
marginellt, från 332 personer år 2012 till 
338 personer år 2016. Könsfördelningen inom 
denna grupp är relativt jämn, 54 procent kvinnor 

och 46 procent män år 2016. Befattningskategorin 
forskare har under de senaste fem åren ökat. År 
2016 hade 112 personer befattningen forskare 
jämfört med 53 personer år 2012. Antalet kvinnor 
som har befattningen forskare har ökat från 
22 personer år 2012 (42 procent) till 57 personer år 
2016 (51 procent). 

En befattningskategori som har minskat de senaste 
fem åren är forskarassistenter. År 2012 var det totalt 
70 personer som var anställda som forskarassisten-
ter och år 2016 bestod gruppen av 34 personer. 
Könsfördelningen har under de senaste fem åren 
varit relativt jämn. År 2016 hade 44 procent kvinnor 
och 56 procent män befattningen forskarassistent. 
För de ovan nämnda lärarkategorierna ligger 
könsfördelningen inom spannet 40–60 procent. 
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Rekryteringsmål för professorer 
För perioden 2012–2015 hade regeringen fastställt 
att minst 39 procent av de professorer som 
anställdes skulle vara kvinnor. I målet inkluderades 
befordrade professorer och gästprofessorer, men 
inte adjungerade professorer. I regleringsbrevet för 
år 2016 ingick inget specifikt rekryteringsmål för 
kvinnliga professorer. Däremot har universitet och 
högskolor fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera 
sin verksamhet och detta uppdrag ska rapporteras 
till regeringen senast den 15 maj år 2017.  

Under år 2016 befordrades och anställdes totalt 
7 professorer (inklusive gästprofessorer och be-
fordrade professorer). Under perioden 2012–2016 
har totalt 137 professorer anställts, varav 64 kvinnor 
(47 procent) och 73 män (53 procent). Universitetet 
har med god marginal uppnått det av regeringen 
tidigare satta målet att minst 39 procent av de 
professorer som nyanställs ska vara kvinnor år 
2012–2015. 

År 
Antal Procent 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

2012 19 24 44 % 56 % 

2013 14 11 56 % 44 % 

2014 12 14 46 % 54 % 

2015 16 20 44 % 56 % 

2016 3 4 43 % 57 % 
Tabell 47: Antal befordrade och rekryterade professorer 
inklusive gästprofessorer under perioden 2012─2016.  

Vid slutet av år 2016 uppgår den totala andelen 
kvinnliga professorer till 30 procent. Sedan år 2014 
är andelen kvinnliga professorer oförändrad.  

Sett över perioden 2007–2016 har antalet kvinnliga 
professorer ökat från 55 till 111, vilket innebär en 
ökning med 56 individer eller 102 procent. Trots 
denna positiva utveckling har Umeå universitet en 
bra bit kvar till s.k. jämn könsfördelning inom 
intervallet 40–60 procent.  

Diagram 23: Könsfördelning år 2007–2016 för professorer vid 
Umeå universitet. 

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

Under verksamhetsåret 2016 har arbetet med 
likabehandling fortsatt under samlingsnamnet lika 
villkor. Den plan för lika villkor som fastställdes 
våren 2014 (UmU 300-2881-11) prolongerades 
t.o.m. 2016-12-31. Planen anger inriktningen för 
universitetets arbete med lika villkor och avser all 
verksamhet som bedrivs vid Umeå universitet, för 
såväl studenter som anställda. Utöver de mål och 
aktiviteter som beskrivs i planen för lika villkor, 
tillkommer det arbete med lika villkor som ska 
utföras på samtliga fakulteter/motsvarande, institu-
tioner och enheter. 

Under år 2016 har fyra anmälningar gällande 
kränkande särbehandling inkommit. I tre av fallen 
har anmälningarna handlat om en anställd som 
anmäler en annan anställd och i ett fall är det en 
student som anmält en lärare. Samtliga ärenden är 
avslutade. Tre ytterligare ärenden har inkommit 
under året, som i ett fall gäller trakasserier samt i två 
andra fall sexuella trakasserier. I trakasseriärendet 
är det studenter som anmält en anställd, vilket 
fortfarande är ett öppet ärende. När det gäller 
anmälda fall av sexuella trakasserier gäller det i 
båda fallen studenter som anmält en annan student. 
Ett ärende är fortfarande under utredning och ett 
har avslutats. Sammanlagt inkom det under år 2016 
sju ärenden gällande diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. 
Detta är en minskning från år 2015 då 12 anmäl-
ningar inkom.  

Rådet för lika villkor arbetade under våren 2016 
med en ny plan för lika villkor för perioden 2016–
2018. I ett led att göra planen mindre omfattande 
utarbetades även sju stycken kortare broschyrer 
med introduktion till de olika diskrimineringsgrun-
derna samt diskussionsunderlag parallellt med den 
nya planen. I samband med ledningsbyte sommaren 
2016 sköts beslut om en ny plan för lika villkor upp 
och den tidigare planen prolongerades t.o.m. 2016-
12-31. I juli år 2016 tillträdde Heidi Hansson som ny 
vice-rektor med särskilt ansvar för internationali-
sering och lika villkorsfrågor. Heidi Hansson är från 
och med hösten 2016 ordförande i rådet för lika 
villkor. 
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En fråga som varit aktuell under år 2016 är den 
lagändring i Diskrimineringslagen som trädde i 
kraft den 1 januari 2017. I och med denna lagändring 
ersätts bland annat dagens krav på planer med ett 
allmänt krav på skriftlig dokumentation. Det är 
ännu inte beslutat om Umeå universitet kommer att 
fortsätta att upprätta en central plan för lika villkor 
eller om arbetet kommer att struktureras på ett 
annat vis i fortsättningen i och med dessa 
lagändringar.  

I regleringsbrevet avseende budgetåret 2016 anges 
att universitet och högskolor ska arbeta med 
jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten 
ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen 
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09: AU1, rskr. 
2008/09:115). Under år 2016 har lärosätet 
organiserat arbetet med jämställdhetsintegrering 
vilket kommer att utmynna i en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering i maj 2017.  

Arbetet med att öka kompetensen i frågor som rör 
jämställdhet och likabehandling har fortsatt i 
enlighet med planen för lika villkor. Rådet för lika 
villkor har under våren 2016 arrangerat två nät-
verksträffar för företrädarnätverket. Den första 
träffen handlade om de kompletterande broschyrer 
om diskrimineringsgrunderna som arbetats fram, 
där företrädargruppen under en workshop fick ge 
feedback på materialet, samt diskutera vilka behov 
som finns ute i verksamheterna. Den andra 
nätverksträffen fokuserade på att lägga grunden för 
ett bildspel för lika villkor som kan användas av 
företrädare när de informerar om lika villkor. I 
september gästade Tomas ”Genusfotografen” 
Gunnarsson Umeå universitet med en öppen 
föreläsning om inkluderande och genusmedveten 
bildhantering. Även hans fotoutställning Bilder som 
förändrar världen visades i Universum under 
september månad. I oktober anordnades en föreläs-
ning och workshop om religion som utmaning och 
resurs i samarbete med kyrkan på campus.  

I samband med Umeå Pride i september år 2016 
uppmärksammade Umeå Universitet Prideveckan 
genom att för andra året i rad flagga med 
regnbågsflagga på Campus. Universitetsbiblioteket 
har sedan flera år tillbaka uppmärksammat Umeå 
Pride och gjorde även så år 2016.  

Kompetensförsörjning 

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag 
Enligt 3 kap. 3 § förordning (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa de 
åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att 
kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses 
enligt myndighetens instruktion och till vad regeringen, i 
förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i 
något annat beslut. I redovisningen ska det ingå en 
bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget 
har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.  

Bakgrundsfakta – personalstatistik  
I oktober år 2016 var 4 137 personer anställda vid 
Umeå universitet, varav 2 187 kvinnor (53 procent) 
och 1 950 män (47 procent). Antal helårsarbetare 
(avdrag för tjänstledighet, sjukledighet över 
14 dagar plus mertid inräknad) uppgår till 3 666 
(2015: 3 709, 2014: 3 872).  

Av samtliga anställda var 70 procent tillsvida-
reanställda och 30 procent tidsbegränsat anställda. 

Kategorin lärare och forskare utgör 51 procent, 
teknisk och administrativ personal utgör 36 procent 
och doktorander 13 procent av alla anställda. 
Gruppen lärare och forskare har ökat med en 
procentenhet sedan år 2015, medan gruppen 
doktorander har minskat med en procentenhet år 
2016 jämfört med år 2015.   

Andelen disputerade lärare uppgick till 80 procent 
år 2016, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter 
i jämförelse med föregående år. 

Nedanstående diagram visar antalet anställda som 
uppnår 65 år under den närmaste tioårsperioden, 
2017–2026.  

 
Diagram 24: Personal som uppnår 65 år under åren 2017─2026. 
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Under de närmaste åren fortsätter trenden med att 
många av myndighetens undervisande och forskan-
de personal uppnår 65 år. För perioden fram till och 
med 2021 uppgår antalet till 261 personer. Totalt  
86 professorer av samtliga anställda professorer 
(24 procent) kommer inom den närmaste 
femårsperioden att uppnå 65 år. Antalet professorer 
som är i åldersintervallet 65–69 år utgörs av  
63 personer (17 procent) och professorer över 70 år 
utgörs av 17 personer (5 procent). Sammantaget är 
65 procent av alla professorer 55 år eller äldre.  

Av samtliga 814 lektorer kommer 103 personer 
(13 procent) att uppnå 65 år inom den närmaste 
femårsperioden. 33 av alla lektorer är 65 år eller 
äldre (4 procent). Av alla lektorer är 30 procent 55 år 
eller äldre.  

Kategorin teknisk och administrativ personal som 
uppnår 65 år under de närmaste fem åren utgörs av 
drygt 150 personer.  

Sammanfattningsvis står myndigheten inför stora 
pensionsavgångar, främst av professorer. Detta 
ställer stora krav på den strategiska kompetens-
försörjningen, både på kort och lång sikt. Detta är 
ett pågående och viktigt arbete inom de fyra 
fakulteterna. Under år 2016 har två professorer 
anställts inom hela myndigheten och två har 
befordrats samt tre gästprofessorer har anställts. 
Därtill har 37 nya lektorer anställts och 20 lektorer 
har blivit befordrade.  

Uppföljning av mål 
Ett antal delmål i Umeå universitet 2020 – Vision 
och mål påverkar kompetensförsörjningen vid 
Umeå universitet. Nedan följs delmålen upp med 
redovisning av de aktiviteter och resultat som helt 
eller till vissa delar varit möjliga att mäta. 

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

Andelen internationellt och nationellt sökande till 
meriteringsbefattningar anges nedan. Siffran inom 
parentes anger motsvarande procent för år 2015. 
Begreppet ”internationellt sökande” avser personer 
som vid sökandetillfället hade postadress utanför 
Sverige och ”nationellt sökande” avser personer 
med postadress inom Sverige. Resterande upp till 
100 procent avser internt sökande, de personer som 
vid sökandetillfället var anställda vid Umeå 
universitet. 

• 72 procent till professor, 38 av 53 sökande 
(87 procent)  

• 63 procent till lektor, 159 av 253 sökande 
(67 procent)  

• 79 procent till biträdande lektor, 88 av 
111 sökande (71 procent) 

• 70 procent till forskarassistent, 42 av 60 sökande 
(94 procent)  

• 91 procent till post-doktor, 547 av 603 sökande 
(94 procent)  

 
Nedan anges könsfördelningen för samtliga sökan-
de (internationellt, nationellt och internt sökande) 
till de utlysta befattningarna under år 2016. Siffran 
inom parentes anger procent för kvinnliga 
respektive manliga sökande år 2015. 
 
• Professor: 36 procent kvinnor och 64 procent 

män (37/63) 
• Lektor: 45 procent kvinnor, 55 procent män 

(41/59) 
• Biträdande lektor: 25 procent kvinnor, 

75 procent män (65/35)  
• Forskarassistent: 33 procent kvinnor, 67 procent 

män (22/78) 
• Post-doktor: 28 procent kvinnor, 72 procent män 

(37/63)  

 
Nedan anges hur många som totalt anställdes på 
respektive befattning under år 2016, med könsför-
delning. Siffran inom parentes anger antal anställda 
per befattning uppdelat på kvinna och man år 2015. 

• 5 professorer (inklusive tre gästprofessorer), 
3 kvinnor och 2 män (5/7)  

• 37 lektorer, 18 kvinnor och 19 män (28/15) 
• 8 biträdande lektorer, 5 kvinnor och 3 män (8/5) 
• 8 forskarassistenter, 5 kvinnor och 3 män (1/8) 
• 60 post-doktorer, 37 kvinnor och 23 män (46/61)  

 
Vi ser en generell minskning av antalet nyanställ-
ningar av undervisande och forskande personal i 
jämförelse med år 2015.  

Av de som anställdes var en manlig professor, fem 
lektorer (samtliga män), tre biträdande lektorer (två 
kvinnor, en man) två forskarassistenter (båda män) 
samt 18 post-doktorer (tio kvinnor, åtta män) 
internationellt sökande. Under år 2016 befordrades 
två personer till professorer (båda män) och 
ytterligare 20 till lektorer (tio kvinnor, tio män). 
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Under år 2016 avbröts sju rekryteringar (en pro-
fessor, två lektorer, en biträdande lektor, en fors-
karassistent och två post-doktorer). Orsaken till att 
rekryteringarna avbröts var ändringar i kompe-
tenskrav, inte tillräckligt kvalificerade sökande, 
samt ändrade finansiella och organisatoriska 
förutsättningar. 

Karriärprogram för forskare med inriktning mot 
forskningsledarskap 
För att ge ett riktat kompetens- och karriärstöd till 
forskarkarriären har under år 2016 genomförts ett 
antal aktiviteter inom ramen för ReaL-projektet 
(Research & Leadership). ReaL omfattar riktade 
utbildningsprogram mot tre olika nivåer av 
forskarkarriären, där steg ett riktar sig till forskare i 
början av sin karriär, steg två till etablerade 
forskningsledare, samt steg tre till mycket erfarna 
forskningsledare. ReaL-programmen har en 
strategisk inriktning i syfte att utveckla en modell 
för ett framtida karriärstödsystem vid Umeå 
universitet. Grupperna har en internationell prägel 
och sammantaget finns 19 olika nationaliteter 
representerade. ReaL-programmen har tagits emot 
mycket positivt och i en intern uppföljning skattar 
deltagarna att ReaL-programmen ger ett positivt 
stöd till forskarkarriären (värdet 3,7 på en 5-gradig 
skala).  

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

Andelen professorer och lektorer som är anslags-
finansierade uppgick år 2016 till 92 procent 
respektive 93 procent. För år 2015 var motsvarande 
siffra 87 procent för professorer och 84 procent för 
lektorer. Bland fakulteterna har den medicinska 
fakulteten den högsta andelen anslagsfinansierade 
anställningar, liksom under år 2015, både vad gäller 
professorer (94 procent, 2015: 93 procent) och 
lektorer (98 procent, 2015: 91 procent). 

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

I nedanstående två tabeller redovisas i kolumnen 
”totalt” de totala undervisningsuppdragen på 
grundnivå och avancerad nivå för disputerade 
respektive för professorer. Kolumnen ”bemannat” 
anger hur många timmar som disputerade lärare 
respektive professorer undervisar på grundnivå och 
avancerad nivå.  

Sammantaget har andel undervisningstid på grund-
nivå och avancerad nivå, som utförts av disputerade 
lärare under år 2016 ökat till 64 procent, vilket är en 
ökning med två procentenheter jämfört med år 
2015. Andelen undervisningstid på grundnivå och 
avancerad nivå som utförs av professorer har ökat 
till 10 procent år 2016 vilket är en ökning med en 
procentenhet jämfört med föregående år. 

 

TJÄNSTEKATEGORI – DISPUTERAD 
 
Fakultet 

Totalt antal 
undervisnings-

timmar 

Bemannade 
undervisnings-

timmar 

Andel 
bemannade 

timmar 
Andel 

män 
Andel 

kvinnor 
Humanistisk fakultet 103 278 65 679 64 % 47 % 53 % 
Samhällsvetenskaplig fakultet 236 112 163 814 69 % 53 % 47 % 
Medicinsk fakultet 162 522 108 819 67 % 43 % 57 % 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 181 143 101 647 56 % 78 % 22 % 
Totalt  683 056 439 959 64 % 56 % 44 % 

Tabell 48: Fördelning av andelen undervisningstid som utförs av disputerade lärare år 2016. 

TJÄNSTEKATEGORI – PROFESSOR 
 
Fakultet 

Totalt antal 
undervisnings-

timmar 

Bemannade 
undervisnings-

timmar 

Andel 
bemannade 

timmar 
Andel 

män 
Andel 

kvinnor 
Humanistisk fakultet 103 278 5 921 6 % 91 % 9 % 
Samhällsvetenskaplig fakultet 236 112 14 250 6 % 80 % 20 % 
Medicinsk fakultet 162 522 31 728 20 % 64 % 36 % 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 181 143 16 039 9 % 77 % 23 % 
Totalt 683 056 67 938 10 % 73 % 27 % 

Tabell 49: Fördelning av andelen undervisningstid som utförs av professorer år 2016. 
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Delmål 1.3.1. Universitetet har utvecklat merite-
ringssystem som innefattar vetenskaplig merite-
ring, pedagogisk meritering samt samverkansme-
ritering. 

System för vetenskaplig meritering och pedagogisk 
meritering finns sedan tidigare och ett förslag till 
samverkansmeritering har tagits fram och är under 
bearbetning.  

Delmål 4.4. Universitetet har system för strate-
giska rekryteringar inom flera områden (anställ-
ningar och resurspaket). 

Som ett led i att säkerställa att rätt kompetens finns 
utifrån verksamhetens behov, har samtliga institu-
tioner och enheter kompetensförsörjningsplaner, 
där bland annat behov av nyrekryteringar identifie-
ras. Institutionens/enhetens kompetensförsörj-
ningsplan följs upp och revideras årligen och 
rapporteras till fakulteten. Kompetensförsörj-
ningsplanen är en integrerad del i verksam-
hetsplanen. I verksamhetsberättelsen kommenteras 
vilka åtgärder som vidtagits för att säkra att rätt 
kompetens finns. Se även delmål 1.1.2. 

Delmål 4.7. Universitetets prefekter och chefer har 
ett tydligt uppdrag och har förutsättningar för att 
utöva ett strategiskt ledarskap. 

Under år 2016 har obligatorisk chefsintroduktion 
genomförts för nya chefer och ledare. Syftet är att 
tydliggöra chefens uppdrag, ge kompetensstöd och 
verktyg för strategiskt arbete i sitt ledningsuppdrag. 
Två grupper har genomgått chefsintroduktionen 
under året.  

Under år 2016 har två omgångar av UCL-
programmet (Umeå universitets Chefs- och 
Ledarutvecklingsprogram) genomförts. UCL-grupp 
17 avslutades under året, och en ny chefsgrupp har 
påbörjat sin utbildning (UCL-grupp 18).  

Sammantaget har 84 procent av universitetets 
nuvarande chefer och ledare deltagit i chefsintro-
duktion, vilket är en minskning med två procenten-
heter jämfört med år 2015. 69 procent har deltagit i 
UCL-programmet, vilket är en ökning med en 
procentenhet jämfört med år 2015. Andelen kvinnor 
som har ledningsuppdrag och som deltagit i 
ledarutvecklingsinsatserna är 48 procent och 
andelen män 52 procent.  

En utvärdering av UCL-programmet visar att 
91 procent anser att UCL-programmet bidrar till 
utveckling av Umeå universitet, 51 procent i mycket 
hög grad och 40 procent till viss grad. En ”före och 
efter”-mätning visar att deltagarna i hög grad anser 
sig vara mer kompetenta efter avslutat deltagande.  

Ett arbete har genomförts under år 2016 för att 
tydliggöra processen för att utse nya prefekter, 
samtidigt som villkoren för dekaner och prefekter, 
”dekankontrakt” och ”prefektkontrakt”, har revider-
ats i syfte att tydliggöra uppdraget och förutsätt-
ningarna.  

Under våren 2016 avslutades Ledarutveck-
lingsprogram för universitetsförvaltningens chefer 
(LUFC). Programmet gavs till 23 av förvaltningens 
chefer i syfte att stärka dem i deras chefsroll.  

Under år 2016 har ett projekt startat för att utveckla 
ett ändamålsenligt och professionellt HR-stöd som 
ska stödja och underlätta för prefekter och ledare, 
samt ge bästa möjliga förutsättningar att utöva ett 
gott ledarskap.  

En ständig utveckling pågår av universitetets 
ledarutbildningar för att de ska främja ett strategiskt 
ledarskap. Förutom detta har chefer erbjudits 
chefsseminarium och workshops under året i den 
nya arbetsmiljöföreskriften ”Organisatorisk och 
social arbetsmiljö”, om konflikthantering, omställ-
ning och utvecklingssamtal.  

Bedömning av vidtagna åtgärder som 
sammantaget bidrar till att fullgöra 
uppgifter utifrån universitetets instruktioner 
En av de stora utmaningarna är att attrahera och 
rekrytera nya medarbetare, men även skapa 
förutsättningar för att behålla befintlig personal 
genom möjlighet till kompetensutveckling utifrån 
verksamhetens behov. Inom myndigheten har en 
tydlig process kring kompetensförsörjning utarbe-
tats i syfte att säkerställa att rätt kompetens finns 
utifrån verksamhetens behov och krav. Ett aktivt 
arbete med kompetensförsörjningsfrågorna pågår 
på alla organisatoriska nivåer med kompetensanaly-
ser och strategiska val. Kompetensförsörjningspla-
ner återfinns som en del i verksamhetsplanerna på 
alla institutioner/enheter. Dessa revideras och följs 
upp årligen samt rapporteras till fakulteten.  
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I universitetets visionsdokument Umeå universitet 
2020 – Vision och mål har kompetensförsörj-
ningsfrågorna stort utrymme.  

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

• Aktiviteterna för att ha tydliga och attraktiva 
karriärvägar för unga forskare samt stabilitet och 
långsiktighet i de högre läraranställningarna 
medför större möjligheter att öka erhållna 
externa medel samt öka medelcitering.  

• Aktiviteterna för att öka andelen lärare med hög 
vetenskaplig kompetens gör att forskningsan-
knytningen i utbildningen ökar. Aktiviteterna är 
viktiga för att behålla och fördjupa utbildningens 
kvalitet. Andelen disputerade lärare har ökat de 
senaste åren.   

Sjukfrånvaro 

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag 
Enligt 7 kap. 3 § förordning (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag skall myndigheten lämna 
uppgift om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom 
under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska 
anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid. 

 
Uppgift ska också lämnas om 

 
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro un-

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

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

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

 
Umeå universitet arbetar för en god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö i syfte att skapa framgång 
och konkurrenskraft, samt bidra till god hälsa och 
hög trivsel. Alla anställda vid universitetet ges 
möjlighet att bedriva friskvård en timme per vecka 
på betald arbetstid om verksamheten så medger. 
Därutöver erbjuds ett brett utbud av företagshälso-
vårdstjänster samt möjligheter att nyttja subventio-
nerat motionskort. Nytt avtal för motionskort gäller 
fr.o.m. september år 2016.  

Målet för år 2016 var att bibehålla en låg sjukfrån-
varo samt i ökad utsträckning inrikta företagshälso-
vårdens resurser på förebyggande insatser för 
långsiktiga effekter. Den totala sjukfrånvaron för år 
2016 uppgick till 3,0 procent, en ökning med 
0,3 procentenheter). Sjukfrånvaron för kvinnor 
ökade med 0,6 procentenheter till 4,3 procent. För 
männen noteras 1,6 procent, d.v.s. samma nivå som 
från år 2015. Långtidssjukfrånvaron över 60 dagar 
(i förhållande till total sjukfrånvaro) ökade från 
52,2 procent år 2015 till 63,2 procent år 2016.  

Sjukfrånvaron för medarbetare i åldersintervallet 
29 år och yngre var densamma som föregående år, 
1,9 procent. I åldersintervallet 30–49 år noteras en 
ökning från 2,7 procent till 3,1 procent och för 
medarbetare äldre än 50 år ökade sjukfrånvaron 
med 0,1 procentenhet till 3,0 procent.  

Ett förebyggande hälsoprojekt för medarbetare med 
fysiskt ansträngande arbetsuppgifter har pågått från 
hösten 2013. Den del av projektet som slutfördes 
under år 2016 ledde till att flera följduppdrag kring 
ergonomi och arbetsmiljö initierades från 
verksamhetsföreträdare/chefer med gott resultat. 

 
Tabell 50: Sjukfrånvaro i procent år 2012─2016. 
 

  

Sjukfrånvaro i 
procent 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Kvinnor 2,7 3,1 3,1 3,7 4,3 
Män 1,3 1,2 1,4 1,6 1,6 
Anställda –29 år 1,2 1,0 1,5 1,9 1,9 

Anställda 30–49 år 1,7 2,0 2,2 2,7 3,1 
Anställda 50– år 2,7 2,7 2,6 2,9 3,0 
Andel långtidssjuk-
skrivna (60 dagar 
eller mer) av samtlig 
sjukfrånvaro 

47,6 49,8 52,0 52,2 63,2 
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Hållbar utveckling 

Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 § 
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 

 
Genom den forskning och utbildning som idag 
bedrivs vid Umeå universitet, finns goda förutsätt-
ningar för att systematiskt integrera hållbar 
utveckling i utbildning, forskning och samverkan. 
Syftet med detta är att universitetet ska minska sin 
negativa miljöpåverkan och öka sitt bidrag till en 
hållbar samhällsutveckling. Handelshögskolan 
(Umeå School of Business and Economics, USBE) 
har valt att miljöcertifiera verksamheten enligt ISO 
14001. Umeå universitets forskning med inriktning 
på Hållbar utveckling återfinns i en mängd olika 
nationella och internationella forskningsprojekt. 
Umeå universitets miljö- och hållbarhetsarbete 
syftar till att under perioden 2016–2018 minska 
universitetets klimat- och miljöpåverkan i jämförel-
se med år 2012. För att begränsa klimatpåverkan 
från resor finns en mängd olika distansöverbryggan-
de tekniker tillgängliga för anställda och studenter. 
Rektor beslutade i slutet av år 2016 att fastställa 
universitetets handlingsplan för resfria möten 
(REMM) utifrån regeringsuppdrag. Universitetets 
distansöverbryggande tekniker, vilka används som 
resfria möten, är en viktig del i denna hand-
lingsplan. Universitetet ger även, via nätbaserad 
lärplattform, en mängd nätbaserade kurser och 
program. 

Under år 2016 har energieffektiva åtgärder genom-
förts gemensamt med Akademiska Hus, i syfte att 
minska universitetets energiförbrukning. Med 
anledning av skärpta lagkrav rörande hantering av 
miljö- och hälsofarliga ämnen har nya, gemen-
samma rutiner med Västerbottens Läns Landsting 
tagits fram. Med fokus på säkerhet i laboratorium 
har universitetet tillsammans med landstinget 
genomfört gemensamma seminarier för chefer, 
laborativ personal och arbetsmiljöombud. Inom 
ramen för universitetets miljöledningsarbete har 
även en kortfattad miljöutbildning för nya chefer 
samt nyanställda hållits.  

Delmål 4.9. Universitetets arbete för hållbar ut-
veckling ska synliggöras och öka, och universitetets 
klimat- och miljöpåverkan ska minska i jämförelse 
med år 2012. 

1. Centrala miljömål och miljöpolicy uppdateras 
så att dessa inkluderar universitetets kärnverk-
samhet.  
Resultat år 2016: I dagsläget har universitetet 
påbörjat en kartläggning av implementeringen 
av högskolelagen i samband med att Universi-
tetskanslersämbetet (UKÄ) gör en utvärdering 
av universitets och högskolors arbete med 
hållbar utveckling. I Umeå universitets miljö-
policy förbinder sig universitetet att medverka 
till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och 
vara ett miljömedvetet universitet, genom att 
göra studenter och anställda medvetna om 
miljöfrågor, samt stimulera till konkreta 
handlingar som främjar en hållbar utveckling. 

2. Umeå universitets klimat- och miljöpåverkan 
från energi, resor, upphandling, avfall och ke-
mikalieanvändning ska minska (rapporteras 
årligen för universitetet centralt).  
Resultat år 2016: Umeå universitets energian-
vändning har minskat med 19 procent i jämförel-
se med 2012 års energiförbrukning. I jämförelse 
med föregående år har energianvändningen ökat 
med 2 procent. Universitetets klimatpåverkan 
från tjänsteresor, med avseende på flygresor 
kortare än 50 mil, har minskat med 1 procent, 
men den totala resta flygsträckan över året i km 
är oförändrad i jämförelse med föregående år. I 
jämförelse med basåret 2012 har universitetet 
minskat sitt resande med flyg med 652 km per 
helårsanställd, vilket ungefär motsvarar en 
enkelresa med flyg till Stockholm. Andelen 
inköpta möbler med ställda miljökrav uppgår nu 
till 67 procent, vilket är en ökning med 15 procent 
från föregående år. 
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Redovisning av upplåtande av 
bostadslägenhet 

Regleringsbrevet 2016 
Det ekonomiska resultatet av verksamheten ska framgå 
av årsredovisningen. 
 
Av 9 a § förordningen (1993:528) om statliga myndighe-
ters lokalförsörjning följer att universitet och högskolor 
som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får ingå 
hyresavtal för bostadslägenhet för att upplåta lägenhe-
ten i andra hand till 
a) utländska studenter inom utbytesprogram med andra 
länder, eller 
b) gästforskare vid universitetet eller högskolan, under 
förutsättning att de inte är anställda där. 
Vid sådan upplåtelse ges universitet och högskolor rätt 
att utan krav på full kostnadstäckning ta ut avgift för 
hyran från studenten eller gästforskaren.  

International Housing Office 
International Housing Office är en del av Internatio-
nal Office. International Housing Office har som 
uppdrag att erbjuda bostadsgaranti till alla 
utbytesstudenter som kommer till Umeå universitet 
för att studera under en eller två terminer. 
International Housing Office bedrivs som en egen 
resultatenhet och belastar inte anslag som 
universitetet erhåller från staten. Hyresgästerna 
betalar ett påslag på hyran, vilket finansierar en 
medarbetare som administrerar uthyrningen av 
bostäder till utbytesstudenter. Umeå universitet har 
ett samarbetsavtal med AB Bostaden i Umeå  
(1997-02-28). Sedan år 2016 har International 
Housing Office även uppdrag att hyra ut lägenheter 
till internationella gästforskare.  

Intäkterna år 2016 var 15,7 miljoner kronor och 
kostnaderna var 17,4 miljoner kronor, vilket innebar 
ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Underskottet 
beror framförallt på att institutionernas efterfrågan 
på lägenheter för internationella gästforskare inte 
blev lika stor som förväntat. Det medförde att 
International Housing Office hade ovanligt många 
tomma lägenheter under år 2016. Antalet lägenheter 
har nu minskats.  

Hyrestiden varierade från en månad till helår. Av 
följande tabell framgår antalet hyresgäster som 
International Housing Office administrerar och 
resultatet för åren 2012‒2016. 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal hy-
resgäster 846 966 1 072 1 073 1 029 

Intäkter 10 137 13 991 15 800 16 803 15 677 
Kostnader 12 084 13 984 15 272 16 469 17 388 
Resultat −1 947 7 528 334 −1 711 

Tabell 51: Antal hyresgäster, intäkter, kostnader och resultat år 
2012–2016, tkr. 

Lars Färgares gård 
Umeå universitet har under år 2016 hyrt in bostäder 
till gästforskare från Stiftelsen Lars Färgares gård 
för 2,9 miljoner kronor och hyrt ut dem till 
institutioner/gästforskare för 3,1 miljoner kronor, 
varav 3,0 miljoner kronor är interna intäkter och 
0,1 miljoner kronor är externa intäkter. Resultatet 
är 0,1 miljoner kronor år 2016.  
 2012  2013 2014 2015 2016 
Intäkter 2 219  2 412 2 523 2 742 3 051 
Kostnader 2 147  2 424 2 868 2 884 2 912 
Resultat 72  −11 −345 −142 139 

Tabell 52: Intäkter, kostnader och resultat år 2012–2016, tkr. 

Förtydligande om uthyrning av lokaler enligt 
4 § avgiftsförordningen 
Universitet och högskolor får ta ut avgifter för tillhanda-
hållande av lokaler som ursprungligen har hyrts för läro-
sätets egen verksamhet utan den begränsning som följer 
av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). 

 
Hyresintäkterna för externa lokaluthyrningar, där 
Umeå universitet står som hyresvärd, och intäkter 
från externa kunder, som Umeå universitet sålt 
lokalvårdstjänster till, framgår av nedanstående 
tabell för perioden 2012–2016. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Externa lokal-
uthyrningar 40 911 41 415 41 130 41 665 40 689 

Externa lokal-
vårdsintäkter 4 287 4 234 4 550 4 620 4 533 

Tabell 53: Externa lokaluthyrningar och lokalvårdsintäkter år 
2012‒2016, tkr. 
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Uppdrag att utveckla klinisk 
utbildning och forskning 

Regleringsbrev 2016 
Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2016 
utbetala 910 000 tusen kronor till Umeå universitet. Av 
årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet 
har använt de medel som har erhållits från Karolinska 
institutet för utveckling av klinisk utbildning och 
forskning. 

Medlen har under år 2016 använts för delfinansie-
ring av följande projekt inom läkarprogrammet: 

− att nyttja kliniskt träningscentrum (KTC) samt 
personal vid institutionen för omvårdnad inom 
sex terminer på läkarutbildningen. Medel 
motsvarande 412 tkr har nyttjats för detta 
ändamål 

− att genomföra ett pilotprojekt gällande digitala 
tentamina vid läkarprogrammet. Medel motsva-
rande 263 tkr har nyttjats för detta ändamål 

− att köpa in utrustning till kliniska undervisnings-
moment. Medel motsvarande 86 tkr har nyttjats 
för detta ändamål  

− att låta ledamöter från programrådet samt lärare 
på läkarprogrammet delta i internationella och 
nationella konferenser och utbildningar. Medel 
motsvarande 18 tkr har nyttjats för detta ända-
mål. 

Utöver ovan nämnda projekt har totalt 216 tkr 
nyttjats för att täcka avskrivningar av inventarier, 
overheadkostnader samt finansiella kostnader. 
Noteras bör att år 2016 är första året då projektet 
har belastats med denna typ av kostnader. 

Kostnaderna år 2016 överstiger därmed årets intäkt, 
vilket medför att 85 tkr av projektets balanserade 
medel har nyttjats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72                                                                                                UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016  

Finansiell redovisning 

Resultaträkning (tkr) 

  Utfall  Utfall 

  2016-01-01–  2015-01-01– 

  Not 2016-12-31   2015-12-31 

Verksamhetens intäkter1       

Intäkter av anslag 1  2 676 225  2 637 387 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2  614 926  607 045 

Intäkter av bidrag 3  927 327  911 210 

Finansiella intäkter 4  2 854   1 888 

Summa  4 221 332  4 157 530 

       

       

Verksamhetens kostnader2       

Kostnader för personal 5  2 617 577  2 621 497 

Kostnader för lokaler 6  408 460  402 466 

Övriga driftkostnader 7  1 004 473  1 019 537 

Finansiella kostnader 8  7 822  4 462 

Avskrivningar och nedskrivningar 9  188 835    168 487  

Summa  4 227 168  4 216 449 

       

Verksamhetsutfall  −5 836  −58 919 

       

Resultat från andelar i hel- och delägda företag3 10  39  74 

       

Transfereringar       

Medel som erhålls från statens budget för finansiering av bidrag  35 335  34 523 

Medel som erhålls från myndigheter för finansiering av bidrag  58 510  61 197 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 59 294  46 804 

Lämnade bidrag 12 −153 139   −142 524 

Saldo  0  0 

       

Årets kapitalförändring 13  −5 797  −58 845 

 

 

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

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

3 Resultat från andelar i hel- och delägda företag avser Umeå universitet Holding AB. 

 

 
 
     



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016                                                                                                73 

Resultaträkning per verksamhetsgren (tkr) 

    

2016-01-01–2016-12-31     

  

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 Uppdragsforskning 

Verksamhetens intäkter         

Intäkter av anslag1 2 676 225 1 454 382 0 1 221 843 0  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 614 926 154 597 89 030 195 342 175 957 

Intäkter av bidrag 927 327 23 929 0 903 397 0  

Finansiella intäkter 2 854 1 755 5 1 073 21 

Summa 4 221 332 1 634 664 89 034 2 321 656 175 978 

         

         

Verksamhetens kostnader         

Kostnader för personal 2 617 577 1 000 436 43 572 1 454 489 119 080 

Kostnader för lokaler 408 460 217 642 4 502 181 452 4 864 

Övriga driftkostnader 1 004 473 357 991 50 142 541 367 54 973 

Finansiella kostnader 7 822 2 888 35 4 823 76 

Avskrivningar och nedskrivningar 188 835  50 226 379 136 162 2 068 

Summa 4 227 168 1 629 184 98 630 2 318 293 181 061 

         

Verksamhetsutfall −5 836 5 480 −9 596 3 363 −5 083 

         
Resultat från andelar i 
hel- och delägda företag 39   39   

          

Transfereringar          

Medel från statens budget f. finans av bidrag 35 335 0 0 35 335 0  

Medel från myndigheter f. finans av bidrag 58 510 10 673 0 47 838 0 

Övr. erhållna medel f. finans av bidrag 59 294 5 304 0 53 990 0 

Lämnade bidrag −153 139 −15 977 0 −137 162 0 

Saldo 0 0 0 0 0 

           

Årets kapitalförändring −5 797 5 480 −9 596 3 402 −5 083 

 

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 2016-12-31  2015-12-31 

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utveckling 14  133 886  131 994 

Rättigheter + andra immateriella anläggningstillgångar 15  3 574   2 917 

Summa immateriella anläggningstillgångar  137 460  134 911 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet  16  164 381  155 577 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  17  379 606   348 883 

Summa materiella anläggningstillgångar  543 986  504 460 

       

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i hel- och delägda företag 18  10 079  9 040 

Summa finansiella anläggningstillgångar  10 079  9 040 

       

Varulager 19  1 964  2 035 

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar  47 049  39 184 

Fordringar hos andra myndigheter  75 500  63 487 

Övriga kortfristiga fordringar 20 407   201 

Summa kortfristiga fordringar  122 956  102 872 

       

Periodavgränsningsposter  21       

Förutbetalda kostnader  113 954  101 524 

Upplupna bidragsintäkter  164 258  157 421 

Övriga upplupna intäkter   1 760   13 966 

Summa periodavgränsningsposter  279 972  272 911 

       

Avräkning med statsverket 22  0  0 

       

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23  1 330 900  1 392 473 

Kassa och bank 24  57 555   7 929 

Summa kassa och bank   1 388 455  1 400 402 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  2 484 872  2 426 631 

 

 

 

 

 

 



 

UMEÅ UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016                                                                                                75 

Balansräkning forts. (tkr) 

 
KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31  2015-12-31 

       

Myndighetskapital 25       

Statskapital   12 128  11 054 

Balanserad kapitalförändring   502 417  561 336 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   −5 797   −58 845 

Summa myndighetskapital  508 748  513 545 

       

Avsättningar 26      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  24 123  23 222 

Övriga avsättningar   29 490   26 151 

Summa avsättningar  53 613  49 373 

       

Skulder m.m.       

Lån i Riksgäldskontoret 27 534 803  520 920 

Andra långfristiga skulder  42  45 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  90 314  92 158 

Leverantörsskulder  110 322  163 467 

Övriga kortfristiga skulder 28 100 922  50 621 

Depositioner   0   0 

Summa skulder m.m.  836 403  827 211 

       

Periodavgränsningsposter 29      

Upplupna kostnader  197 171  199 869 

Oförbrukade bidrag   857 764  818 215 

Övriga förutbetalda intäkter   31 173   18 418 

Summa periodavgränsningsposter  1 086 108  1 036 502 

       

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   2 484 872  2 426 631 

     

     

     
          

ANSVARSFÖRBINDELSER     
Övriga ansvarsförbindelser 30 47,1 mnkr  35 mnkr 
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Anslagsredovisning (tkr) 

 

Redovisning mot anslag       

       

Anslag 
Ingående 
överförings-
belopp 

Årets 
tilldelning 
enligt 
reglerings-
brev 

Omdispo-
nerat 
anslags-
belopp 

Totalt 
disponibelt 
belopp 

Utgifter 
Utgående 
överförings-
belopp 

              
16 02 011 Umeå universitet: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 0 1 301 247 0 1 301 247 1 301 247 0 
              

001 Takbelopp (ram) 0 1 301 247  0 1 301 247 1 301 247 0 
              
              
16 02 012 Umeå universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 0 1 066 217 0 1 066 217 1 066 217 0 
              

005 Basresurs (ram) 0 1 066 217  0 1 066 217 1 066 217 0 
       

       
16 02 065 Särskilda medel till 
universitet och högskolor 0 18 106 0 18 106 18 106 0 

       
014 Decentraliserad utbildning (ram) 0 11 559 0 11 559 11 559 0 
015 Bidrag till lektorat i samiska och 
Bildmuseet (ram) 
 
045 Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram) 

0 
0 
0 

2 442 
 

4 105 

0 
 

0 

2 442 
 

4 105 

2 442 
 

4 105 

0 
0 
0 

       
              
16 02 066 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning 0 325 990 0 325 990 325 990 0 
              

004 Umeå universitet (ram) 0 259 532 0 259 532 259 532 0 

008 Umeå universitet (ram) 0 66 458 0 66 458 66 458 0 
              

Summa totalt för myndigheten 0 2 711 560 0 2 711 560 2 711 560 0 
 

       

Stiftelser med anknuten förvaltning 

Universitetsstyrelsen är förvaltare för Umeå universitets anknutna stiftelser. Medlen förvaltas enligt en av 
universitetsstyrelsen beslutad kapitalplaceringspolicy. Totalt förvaltar universitetet 36 stiftelser. Av dessa 
samförvaltas 28 stiftelser. Övriga har begränsningar i villkor som gör att de ska förvaltas på annat sätt. 
Sammanlagt uppgår placeringarnas marknadsvärde till cirka 218 875 tkr. Universitetets kostnader och 
förvaltningsarvode för år 2016 uppgick till 264 tkr (203 tkr år 2015). Ersättningen avser främst löne- samt 
revisionskostnader, där lönekostnaderna har ökat något på grund av ökad administration. Under året har 
universitetet erhållit bidrag från universitetsanknutna stiftelser på 20 283 tkr (18 946 tkr år 2015).  

Under året har universitetet mottagit större tilläggsdonationer till Insamlingsstiftelsen för medicinsk 
forskning. Ingrid Vesterlund har testamenterat 1 573 tkr till forskning om lungsjukdomar. Anna Nilsson har 
testamenterat 3 200 tkr till allmänna medel inom medicinsk forskning samt Edith Nylander har 
testamenterat 684 tkr till hjärt- och kärlforskning. 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Redovisningsprinciper och värderingsgrunder 

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

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

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

• undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl 
överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av 
takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande.  

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

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

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

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

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

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

inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent 
av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret ska myndigheten i 
årsredovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett underskott i en 
avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår ska 
myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas. 

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

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

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

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

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

Materiella anläggningstillgångar 
Samtliga inventarier/anläggningar med en ekonomisk livslängd som överstiger tre år, och med ett 
anskaffningsvärde på minst 20 tkr klassificeras som anläggningstillgångar. För inredning gäller beloppet 
20 tkr för samlade inköp till en institution. 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 larmanläggningar och televäxel. Avskrivningar sker 
varje månad med beräkning från anskaffningsdag.  

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

Avsteg från dessa principer har gjorts vid inköp av datorutrustning till datorlabb och elevsalar, eftersom 
slitaget där bedöms vara större. Dessa har kostnadsförts direkt. Även utbytesdelar som inte ökar 
anläggningens värde kostnadsförs direkt. Det totala beloppet för nämnda utrustningar beräknas uppgå till 
1 398 tkr (896 tkr år 2015). 

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

Varulager 
Varulager redovisas av enheter med extern försäljning. Värdering har gjorts utifrån anskaffningsvärde. 
Vissa enheter har gjort avdrag för utgångna varor samt 5 procent inkurans. Först in-först ut-metoden 
tillämpas som huvudregel. 

Värdering av bankmedel i utländsk valuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2016-12-31 har värderats till balansdagens kurs. 
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Fordringar och skulder 
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar som är äldre än 
6 månader har skrivits av som befarad kundförlust. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs. 

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

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

För externfinansierade bidrag redovisas intäkterna i takt med förbrukning enligt ESV:s föreskrifter till 
4 kap. 1 § Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). För pågående projekt tas 
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 under året avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och kostnader som över-
/underskott i resultaträkningen.  

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

Brytdag 
Löpande redovisning för räkenskapsåret har gjorts t.o.m. den 5 januari 2017. 

Noter 

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

Not 1. Intäkter av anslag  
Intäkterna av anslag ökar år 2016 (+39 mnkr eller +1 procent), främst beroende på utökat ramanslag till 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ökat ramanslag till forskning och utbildning på forskarnivå 
samt genom indexreglering. 

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har totalt ökat med 8 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 1 
procent. Av dessa uppgår intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen till 314 149 tkr (319 137 tkr år 2015), varav 
223 212 tkr är inomstatliga intäkter. Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen tas in på båda 
verksamhetsgrenarna. Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser ITS och 
Ladokkonsortiet enligt regleringsbrev. Intäkter för denna verksamhet ingår med 218 973 tkr (221 414 tkr år 
2015).  

Intäkter enligt 4 § (exklusive hyresintäkter) i förhållande till totala kostnader uppgår till 6 procent. Fr.o.m. 
år 2009 får universitet och högskolor ta ut avgifter för lokaler som ursprungligen hyrts för lärosätets egen 
verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket. Intäkter av lokalhyror uppgick år 2016 
till 61 141 tkr. 

Avgiftsintäkter från tjänsteexport uppgår till 34 884 tkr (29 409 tkr år 2015). Ökningen beror på att intäkter 
från studieavgifter ökat. Enligt SUHF:s rekommendation har studieavgifter räknats med i tjänsteexporten. 
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Årets kapitalförändring inom den avgiftsfinansierade verksamheten, enligt 25 a § avgiftsförordningen, 
uppgår till −14,7 miljoner kronor. Underskottet är enligt plan och ett led i att använda tidigare års 
ackumulerade kapital för att bedriva verksamhet, exempelvis genom att finansiera kompetensutveckling, 
konferenser och tid för utveckling av nya uppdrag. Det kan även användas för samverkan med näringsliv 
och marknadsföring. Medlen används för vidareutveckling inom både utbildning och forskning, inklusive 
stödtjänster.  

Ackumulerat kapital ställt i relation till totala avgiftsintäkter inom denna verksamhet uppgår till 
39,9 procent. 

Avgiftsfinansierad verksamhet (enligt 25 a § avgiftsförordningen) (tkr) 
Balanserat kapital 130 876   
Årets kapitalförändring −14 679   
Ackumulerat kapital 116 197   
Omsättning under året 291 427   
Ack. kapital i procent av omsättning 39,9 %   
    
Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)    

Verksamhet 

Över-/ 
underskott 
t.o.m. 2014 

Över-/ 
underskott 

2015 
Intäkter 

2016 
Kostnader 

2016 

Över-/ 
underskott 

2016 

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 2016 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå             
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0 
Uppdragsutbildning1 41 910 −1 481 89 034 98 630 −9 596 30 833 
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 26 415 26 415 0 0 

Summa 41 910 −1 481 115 449 125 045 −9 596 30 833 
Forskning och utbildning på forskarnivå             
Uppdragsforskning1 105 916 −15 469 175 978 181 061 −5 083 85 364 

Summa 105 916 −15469 175 978 181 061 −5 083 85 364 
Verksamhet där full kostnadstäckning inte 
gäller             
Högskoleprovet −176 −110 1 206 1 047 159 −127 
Biljett- eller programintäkter 0 0 0 0 0 0 
Inträde till museum2 0 0 0 0 0 0 
Upplåtande av bostadslägenhet – 
utbytesprogram och gästforskare 779 −1 168 16 442 18 512 −2 070 −2 459 

Summa 603 −1 278 17 648 19 559 −1 911 −2 586 
Övrigt 
Övrigt, Ladokkonsortiet3 19 723 −7 005 96 096 100 612 −4 516 8 202 
Övrigt, uthyrning av universitetets lokaler 0 0 44 699 44 699 0 0 

Summa 19 723 −7 005 140 795 145 311 −4 516 8 202 

Tabell enligt regleringsbrev.  
1 Ingående Över-/underskott t.o.m. 2014 har justerats avseende Uppdragsutbildning och Uppdragsforskning. Justeringen har inneburit 
en höjning med 10 319 tkr avseende Uppdragsutbildning och 250 tkr avseende Uppdragsforskning. 
2 Universitetet har enligt regleringsbrev rätt att ta ut avgifter för inträde till museum men har valt att inte göra detta. 
3 Umeå universitets intäkts- och kostnadsandel ingår i beloppen. 

 

Tjänsteexport ingår med 1 098 tkr i intäkterna för Uppdragsutbildning, 7 372 tkr för Uppdragsforskning och 26 415 tkr för Utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter. 
 
Kommentarer till majoriteten av den avgiftsbelagda verksamheten i tabellen ovan återfinns under respektive avsnitt i redovisningen. 

Not 3. Intäkter av bidrag 
Bidragsintäkterna har ökat med 16 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med år 2015. 
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 2016 har erhållna bidrag ökat med 35 mnkr (+4 procent) jämfört med år 2015. Andelen bidrag som 
vidareförmedlas har ökat med 11 mnkr (+38 procent), liksom gjorda periodiseringar som ökat med 8 mnkr 
(+34 procent). De två sistnämnda har minskat bidragsintäkterna med motsvarande belopp.  

För uppgift om erhållna bidrag, se avsnittet Bidragsfinansierad verksamhet, tabellerna 25 och 26.  
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Not 4. Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter uppgår till 2,9 mnkr, varav 2,6 mnkr utgörs av ränteintäkter kopplade till upplåning hos 
Riksgäldskontoret. Ränteläget med negativ ränta innebär ränteintäkter på myndighetens lån till 
anläggningar. Övriga finansiella intäkter består av valutakursvinster och övriga bank- och ränteintäkter.  

Not 5. Kostnader för personal 
Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal, uppgår 
till 1 700 mnkr (1 710 mnkr år 2015), vilket är en minskning med 0,6 procent sedan i fjol. Uttag av semester 
har ökat år 2016, vilket har minskat semesterlöneskulden. I kostnader för personal ingår periodiserad 
löneökning med 2,2 procent på lönesumman för oktober‒december. Av lönesumman avser 54 mnkr 
arvoden till styrelser, kommittéer och ej anställd personal (uppdragstagare). År 2015 uppgick motsvarande 
till 56 mnkr.  

Not 6. Kostnader för lokaler 
Kostnader för lokaler har i tabellen nedan specificerats enligt SUHF:s rekommendation om lokalkostnader 
vid universitet och högskolor (2014:01). Fler poster relaterade till lokaler medräknas än vad som ingår under 
lokalkostnader i resultaträkningen. Samtliga poster nedan är exklusive student- och gästforskarbostäder. 

 2016 2015 
Lokalhyra 366 348 360 621 
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 

17 931 
1 767 

30 542 
43 121 
2 583 
5 916 
1 703 

−49 108 

18 857 
1 787 

26 984 
44 711 
2 432 
6 020 
1 537 

−48 842 
Summa lokalkostnader 
 
Area, kvm LOA vid årets utgång, exklusive student- och 
gästforskarbostäder och externt uthyrda lokaler 

420 803 
 
 

241 047 kvm 

414 107 
 
 

241 338 kvm 
 
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 

 
1 746 kr/kvm  

 
1 716 kr/kvm 

Not 7. Övriga driftkostnader 
Övriga driftkostnader har minskat med 15 mnkr (−1 procent) jämfört med föregående år, vilket främst beror 
på lägre kostnader för resor, köpta tjänster och konsultarvoden.  

Driftkostnader för Ladokkonsortiet och IT-stöd och systemutveckling (ITS) ingår med 91 mnkr (113 mnkr 
år 2015). I övriga driftkostnader ingår även överföring till Västerbottens läns landsting samt i mindre 
utsträckning överföring till Norrbottens läns landsting, Västernorrlands läns landsting och Jämtlands läns 
landsting, med totalt 326 mnkr (323 mnkr år 2015) som ersättning för klinisk utbildning och forskning. 

Not 8. Finansiella kostnader 
De finansiella kostnaderna uppgår till 7,8 mnkr varav 6,5 mnkr är räntekostnader kopplade till 
tillgodohavande hos Riksgäldskontoret. Negativ ränta under året har inneburit räntekostnader kopplade till 
det kassasaldo som finns på universitetets räntekonto hos Riksgäldskontoret. Snitträntan år 2016 hos 
Riksgäldskontoret var −0,49 procent (−0,25 procent år 2015). Övriga finansiella kostnader består av 
valutakursförluster (0,9 mnkr) och övriga bank- och räntekostnader (0,4 mnkr). 

Not 9. Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar och nedskrivningar är 20,3 mnkr högre (+12 procent) jämfört med 2015. Avskrivningar för 
immateriella anläggningar har ökat med 7,8 mnkr. Dessa anläggningar består i huvudsak av IT-systemet 
Ladok 3 inom Ladokkonsortiet. Avskrivningar inom konsortiet har ökat med 21 procent jämfört med 
föregående år. Avskrivning för maskiner, inventarier och installationer har ökat med 8,2 mnkr och för 
förbättringsutgifter på annans fastighet med 4,3 mnkr. 
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Not 10. Resultat från andelar i hel- och delägda företag 
Det preliminära resultatet 2016 för Umeå universitet Holding AB är ett överskott med 39 tkr, vilket har 
bokförts. Se även noterna 18 och 25. 

Not 11. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
 

Erhållna medel från 2016 2015 
Stiftelser m.m. tillhörande den statliga sektorn 11 552 10 781 
Stiftelser förvaltade av Umeå universitet 
Kommuner och landsting 
Privata företag 

3 840 
670 

5 366 

4 339 
995 
262 

Övriga privata sektorn 
EU:s institutioner 
Övriga internationella organisationer 

29 456 
7 585 

825 

23 514 
4 840 
2 073 

Summa erhållna medel 59 294 46 804 

Not 12. Lämnade bidrag 

Lämnade bidrag 
 

2016 
 

2015 
till universitet och högskolor 85 250 84 104 
till andra statliga myndigheter 
till kommuner och landsting 
till svenska företag 
till övriga organisationer och ideella föreningar 

2 349 
6 874 

12 117 
4 373 

2 472 
4 916 
5 223 
5 032 

till utländska organisationer och företag 
Stipendier till privatpersoner 

12 082 
30 094 

11 719 
29 058 

Summa lämnade bidrag 153 139 142 524 

Not 13. Årets kapitalförändring 
 

 2016 2015 
Grundutbildning 

- Anslag 
- Bidrag 
- Uppdrag 

Summa 

 
5 744 
−264 

−9 596 
−4 116 

 
−14 205 

1 296 
−1 481 

−14 390 
Forskning/forskarutbildning 

- Anslag 
- Bidrag 
- Uppdrag 
- Hel-/delägda företag 

Summa 

 
18 534 

−15 171 
−5 083 

39 
−1 681 

 
−16 410 
−12 650 
−15 469 

74 
−44 455 

Summa årets kapitalförändring −5 797 −58 845 

Tabellen har justerats avseende 2015 års belopp vad gäller fördelning mellan Anslag och Bidrag inom både Grundutbildning och 
Forskning 
 

Se även not 25 Myndighetskapital. 

Not 14. Balanserade utgifter för utveckling 
Under året har immateriella anläggningstillgångar för egen utveckling av datorprogram gjorts enligt de 
anvisningar som gäller fr.o.m. år 2002. Dessa avser till största del utvecklingskostnader hos 
Ladokkonsortiet för det studieadministrativa systemet Ladok 3. 

 2016-12-31 2015-12-31 
IB anskaffningsvärde 292 510 234 997 
Årets anskaffning                                                                    47 106        57 513        
Utrangering 0      0      
UB anskaffningsvärde                                                                       339 616 292 510 
   
IB ackumulerade avskrivningar −160 516 −123 165 
Årets avskrivningar                                                                                −45 214          −37 351         
Utrangering                                               0                  0                  
UB avskrivningar                                                                   −205 730 −160 516 
Bokfört värde 133 886            131 994            
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Not 15. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
Posten består av programvaror för IT-system. 
  2016-12-31 2015-12-31 
IB anskaffningsvärde 21 192 19 877 
Årets anskaffning 2 554    1 563    
Utrangering −32       −248       
UB anskaffningsvärde 23 714      21 192      
   
IB ackumulerade avskrivningar −18 275 −16 610 
Årets avskrivningar −1 892          −1 913          
Utrangering 27              248              
UB avskrivningar −20 140       −18 275       
Bokfört värde 3 574             2 917             

Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
Pågående nyanläggningar redovisas som förbättringsutgifter på annans fastighet. 

 2016-12-31 2015-12-31 
IB anskaffningsvärde 395 400 365 387 
Årets anskaffningar 40 107       33 626       
Utrangering −4 852             −3 613             
UB anskaffningsvärde 430 655          395 400          
   
IB ackumulerade avskrivningar −239 823 −216 454 
Årets avskrivningar −30 542            −26 985            
Utrangering  4 091               3 616              
UB ackumulerade avskrivningar −266 274         −239 823         
Bokfört värde            164 381                      155 577           

Not 17. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
Det bokförda värdet på universitetets maskiner, inventarier och installationer har ökat med 30,7 mnkr 
under året (+9 procent). 
 2016-12-31 2015-12-31 
IB anskaffningsvärde 1 305 404 1 221 445 
Årets anskaffningar          140 690            137 017   
Avgår anskaffningsvärde för utrangerade tillgångar          −62 798                   −53 088          
Avgår anskaffningsvärde för sålda tillgångar            −1 157                           −1 300                
Avgår anskaffningsvärde för överflyttade tillgångar               507                              1 330                
UB anskaffningsvärde     1 382 646        1 305 404    
   
IB ack. avskrivningar −959 009 −909 805 
Avgår ack. avskrivningar utrangerade tillgångar          61 951            51 039   
Avgår ack. avskrivningar sålda tillgångar            1 157                   1 300        
Avgår ack. avskrivningar överflyttade tillgångar           15                           11                 
Årets avskrivningar         −109 642             −101 554     
UB ack. avskrivningar       −1 005 528        −959 009 

Bokfört värde        377 118                  346 395           
IB Konst 2 488 1 920 
Årets anskaffning 0 728 
Utrangering 0 −160 
Årets UB 
 

             2 488                 2 488    

UB Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m.   379 606   348 883 

Not 18. Andelar i hel- och delägda företag 
Universitetet övertog Umeå universitet Holding AB, holdingbolaget vid Umeå universitet, från Närings- och 
handelsdepartementet per den 1 januari 1998. Samtliga aktier i bolaget ägs av Umeå universitet. 

Under år 2016 har bolaget mottagit kapitaltillskott från Utbildningsdepartementet, via Kammarkollegiet, 
om 1 mnkr. Beloppet har bokförts som kapitaltillskott på andelar i hel- och delägda företag. Se tabell nedan 
samt även not 25. 

  2016-12-31 2015-12-31 
IB bokfört värde aktier och andelar   9 040 6 973 
Resultat innevarande år 
Kapitaltillskott 

                    39 
1 000       

                   74 
1 993       

UB Bokfört värde                 10 079          
 

                9 040          
 

Antal andelar bundna 3 000     
Nominellt värde, 3 000 x 100 kr  300 300 
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Not 19. Varulager  
 2016-12-31 2015-12-31 
IB värde av varulager 2 035 2 340 
Årets förändring av varulager −71 −305 
Bokfört värde 1 964 2 035 

Not 20. Övriga kortfristiga fordringar  
Fordran består främst av fordringar hos anställda såsom löneförskott. 

 2016-12-31 2015-12-31 
IB Övriga fordringar 201 544 
Årets förändring 206 −343 
Bokfört värde 407 201 

Not 21. Periodavgränsningsposter 
Upplupna (förväntade) bidrag från statliga bidragsgivare har ökat med 6 mnkr och förväntade bidrag från 
icke-statliga bidragsgivare har ökat med 0,9 mnkr. De största upplupna bidragen är gentemot 
Wallenbergstiftelserna (37,9 mnkr), EU-program (14,8 mnkr), Vetenskapsrådet (13,7 mnkr) samt Stiftelsen 
för strategisk forskning (SSF) (12,9 mnkr).  

 2016-12-31 2015-12-31 
Förutbetalda lokalkostnader 94 104 88 224 
Övriga förutbetalda kostnader 19 850 13 300 
Summa förutbetalda kostnader 113 954 101 524 
   
Upplupna bidrag från statliga myndigheter  64 469 58 481 
Upplupna bidrag från icke-statliga finansiärer 99 789 98 940 
Summa upplupna bidragsintäkter 164 258 157 421 
   
Upplupna intäkter från statliga myndigheter 940 12 078 
Upplupna intäkter från icke-statliga finansiärer 820 1 888 
Övriga upplupna intäkter 1 760 13 966 

Not 22. Avräkning med statsverket 
 2016-12-31 2015-12-31 
Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans 
Redovisat mot anslag 

 
0 

2 711 560 

 
0 

2 671 910 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto −2 711 560  −2 671 910  
Återbetalning av anslagsmedel 0 0 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0 
 
Saldo avräkning med statsverket 

 
0 

 
0 

Not 23. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
Behållning på räntekonto i Riksgälden uppgick vid bokslutet till 1 330 900 tkr. Viktiga faktorer för 
utvecklingen av tillgodohavandet är omfattningen av erhållna bidrag samt investeringar i kombination med 
kravet på lånefinansiering av anläggningstillgångar. Kortsiktigt likviditetsbehov har beräknats till 
178 524 tkr (203 405 tkr). Det beräknas som skillnaden mellan kortfristiga fordringar och skulder. 
Universitetets kredit på räntekontot är borttagen från och med år 2015. 

Not 24. Kassa och bank 
På bank finns tillgodohavanden i euro som ska vidareförmedlas till samarbetspartners i EU-projekt. 

 2016-12-31 2015-12-31 
Donationsmedel placerade på euro-konto 57 555 7 929 
Ränta euro-konto 0 0 
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Not 25. Myndighetskapital 

 
 

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 179 143 5 480 184 623 

Uppdragsverksamhet 40 429 −9 596 30 833 

Summa  219 572  −4 116   215 456 

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/ 
utbildning på forskarnivå 

      
      

Forskning och utbildning på forskarnivå 192 398 3 402 195 800 

Uppdragsverksamhet 
 
Summa 

 
90 447 

 
282 845 

−5 083 
 

−1 681 

85 364 
 

281 164 

Statskapital 11 128 1 000 12 128 

Universitetet totalt 513 545 −4 797 508 748 
 
En justering i tabellen har gjorts avseende fördelning inom respektive verksamhetsgren jämfört med vad som redovisats i 
Årsredovisning 2015. Balanserad kapitalförändring för Uppdragsverksamhet inom utbildning har ökat med 10 319 tkr och Utbildning 
enligt uppdrag i regleringsbrev har minskat med motsvarande. Uppdragsverksamhet inom forskning har ökat med 250 tkr och Forskning 
och utbildning på forskarnivå har minskat med motsvarande. Se även not 2. 

Kommentar om myndighetskapital 
Det sammanlagda myndighetskapitalet inklusive andelar från dotterföretag är 509 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 12,0 procent av 2016 års kostnader (år 2015: 12,2 procent, år 2014: 13,8 procent, år 2013: 
14,2 procent).  

Myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad av år. Redan år 1999 var myndighetskapitalet 
377 miljoner kronor. En orsak till att myndighetskapital uppstått är att det tar tid att rekrytera lärare till 
beslutade satsningar. En annan orsak till myndighetskapitalets uppkomst är att institutioner och enheter 
behöver ett kapital för att kunna hantera de intäktsminskningar och kostnadsökningar som uppstår inom 
verksamheten. Universitetets strategi under flera år har varit att myndighetskapital ska användas till 
strategiska satsningar i syfte att ytterligare utveckla forskning och utbildning. Både universitetsstyrelsen 
och fakulteterna har beslutat om strategiska satsningar som finansieras med myndighetskapital. Under 

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 2015  2 088  8 966 295 752  141 419  
 

65 320 
 
 

 
513 545 

A. Ingående balans 2016  2 088  8 966 295 752  141 419  
 

65 320 
 
 

 
513 545  

Föregående års 
kapitalförändring  

 
−20 609 −26 882 

 
−11 354 

 
58 845 

 
0 

Resultat från hel- och delägda 
företag  

 
 39   

 
39  

Kapitaltillskott holdingbolag  1 000   
   

1 000 
Resultat holdingbolag 2015,  
omfört från balanserat kapital 
till statskapital  74  −74 

   
 

0 

Årets kapitalförändring  
 

25 894 −16 295 
 

−15 435 
  

−5 836 

B. Summa årets förändring 0 
 

1 074 25 894 −16 330  
 

−15 435 
  

−4 797 

C. Utgående balans 2016 2 088 
 

10 040 321 646 125 089 
 

49 885 
  

508 748 
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perioden 2013‒2016 visar ekonomiutfallet att myndighetskapital har använts. Universitetsstyrelsen har i 
budget för år 2014−2017 beslutat att en anpassning till en lägre kostnadsnivå ska ske fr.o.m. år 2014. År 
2016 har en tydlig anpassning av kostnaderna planenligt genomförts.  

Vid universitetet finns ca 200 redovisningsenheter (organisationsenheter) där balanserat kapital av 
varierande omfattning finns.  

Mot bakgrund av ovanstående redovisning anhåller Umeå universitet om att myndighetskapitalet per  
2016-12-31 i sin helhet får balanseras till räkenskapsåret 2017. 

Not 26. Avsättningar 
Som avsättningar har bokförts pensionsförmåner som bekostas av universitetet. Under året har även 
avsättning gjorts för kompetensåtgärder. Bedömningen är att cirka 3,7 mnkr av de avsatta medlen kommer 
att användas för kompetensåtgärder under år 2017. Dock beräknas 2017 års avsättning uppgå till 5,2 mnkr, 
vilket gör att den totala avsättningen för kompetensåtgärder beräknas stiga med 1,5 mnkr. 

Avsättningar för pensioner 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående avsättning pensioner 23 222 25 008 
Årets pensionskostnad 12 979     9 116     
Årets pensionsutbetalningar −12 078 −10 902 
Utgående avsättning pensioner 24 123 23 222 
   
Övriga avsättningar  2016-12-31 2015-12-31 
IB Avsättning för kompetensåtgärder 24 358 21 829 
Årets avsättning 3 339 2 529 
Utgående avsättning kompetensåtgärder 27 697 24 358 
   
IB avsättning kvittblivning strålningskällor 1 793 815 
Årets avsättning 0 978 
Utgående avsättning kvittblivning strålningskällor 1 793 1 793 
Utgående övriga avsättningar 29 490 26 151 

Not 27. Lån i Riksgäldskontoret 
Samtliga lån hos RGK är s.k. avistalån. 
 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående skuld  520 920 447 752 
Under året upptagna lån 167 648 212 694 
Årets amorteringar −153 765 −139 526 
Utgående skuld (utnyttjad låneram) 534 803 520 920 
   
Beviljad låneram 580 000 577 000 

Not 28. Övriga kortfristiga skulder 
Av övriga kortfristiga skulder avser 43,3 mnkr preliminär skatt avseende löner och 57,6 mnkr (7,9 mnkr 
2015) skuld till samarbetspartners i EU-projekt.  

Not 29. Periodavgränsningsposter 
 2016-12-31 2015-12-31 
Upplupna löner och semesterlöner inkl. sociala avgifter  
Övriga upplupna kostnader  

178 580 
18 591  

184 922 
14 947  

Summa upplupna kostnader 197 171  199 869  
   
Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 549 805 513 878 
Oförbrukade donationer  262 699 264 395 
Oförbrukade övr. bidrag från icke-statliga finansiärer 45 260 39 942 
Summa oförbrukade bidrag 857 764 818 215 
Varav för finansiering av oavskrivna anläggningstillgångar 
 

158 127 123 021 

Förutbetalda intäkter, studieavgifter 1 611 2 155 
Förutbetalda intäkter, uppdragsutbildning/forskning 15 542  2 886  
Förutbetalda hyresintäkter 14 020 13 377 
Summa förutbetalda intäkter 31 173 18 418 
   

Med donationer avses bidrag från icke-statliga finansiärer, med undantag för de strategiska forsknings-
stiftelserna och mellanstatliga organisationer till vilka Sverige är anslutet (donationsförordningen 
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1998:140, 3 §). Oförbrukade bidrag inom grundutbildning uppgår per sista december till 32 513 tkr 
(30 587 tkr år 2015) och inom forskning/forskarutbildning till 825 251 tkr (787 627 tkr år 2015).  

Stora investeringar har gjorts under året där finansiering erhållits i förväg som bidrag men där förbrukning, 
i form av avskrivningar, kommer att ske under ett antal år. De oförbrukade bidrag som är bundna för 
finansiering av anläggningstillgångar har ökat med 35 mnkr och uppgår vid årsskiftet till 158 mnkr 
(123 mnkr år 2015). 

Förbrukningstakten för bidrag från statliga myndigheter ska redovisas. Tabellen nedan har tagits fram i 
enlighet med HfR:s redovisningsråds rekommendation. Metoden innebär en schablonberäkning av den 
genomsnittliga omsättningshastigheten/förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet 
med statlig finansiering bedöms sammantaget vara linjär. Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 
förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall, se nedanstående tabell. 
  2016 2015 
Inom tre månader  
Mer än tre månader till ett år  
Mer än ett år till tre år    
Mer än tre år 

 138 297  
411 508 

0 
0 

137 204  
376 674 

0 
0 

Summa 
 

 549 805 513 878 

Not 30. Övriga ansvarsförbindelser 
Universitetet har en ansvarsförbindelse gentemot Akademiska Hus på 35 mnkr. Ansvarsförbindelsen avser 
ett hyresavtal gällande Stadsliden 6:6. Om uppsägning för avflyttning sker från Umeå universitets sida till 
2031-10-31 ansvarar universitetet ekonomiskt för 35 mnkr (halva restvärdet). Senare avflyttningsdag än 
2031-10-31 innebär att restvärdet faller på Akademiska Hus. 

Universitetet har även en ansvarsförbindelse gentemot Kustbevakningen på 12,1 mnkr. Det är en 
överenskommelse gällande finansiering av ombyggnad av ett fartyg. Fartyget tillhör Kustbevakningen och 
ska nyttjas av universitetet. Det är därför behov av ombyggnad uppkommit. Under en tioårsperiod ska 
universitetet betala en årlig ersättning. Om universitetet säger upp avtalet inom tioårsperioden ska 
universitetet betala den del av investeringskostnaden som ännu inte betalats. Totalt uppgår kostnaden för 
ombyggnation och anpassning till 12,1 mnkr. Ansvarsförbindelsen vid bokslutsdatum motsvarar hela 
kostnaden.
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Väsentliga uppgifter1

 2016 2015 2014 2013 2012 
Utbildning och forskning      
Totalt antal helårsstudenter2 16 308 16 267 16 370 16 394 16 645 
Kostnad per helårsstudent 99,9 100,3 98,0 96,3 92,1 
Totalt antal helårsprestationer2 13 715 13 938 13 618 13 866 13 748 
Kostnad per helårsprestation  118,8 117,1 117,8 113,8 111,5 
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 155 161 124 84 48 
Totalt antal nyantagna doktorander  149 124 204 212 254 
─ varav kvinnor/män (%) 55/45 51/49 51/49 49/51 54/46 
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 1 089 1 134 1 256 1 246 1 286 
─ varav kvinnor/män (%) 51/49 51/49 52/48 52/48 53/47 
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 506 537 616 595 611 
─ varav kvinnor/män (%) 50/50 50/50 52/48 52/48 52/48 
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag8 2 18 49 75 79 
─ varav kvinnor/män (%) 54/46 47/53 - - - 
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen9  5,8 5,0 5,5 5,7 
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen9  8,2 8,4 8,2 8,0 
Totalt antal doktorsexamina 175 176 144 166 176 
─ varav kvinnor/män (%) 52/48 53/47 49/51 54/46 54/46 
Totalt antal licentiatexamina 13 12 30 18 15 
─ varav kvinnor/män (%) 54/46 50/50 73/27 33/67 33/67 
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer6 1 270 1 300 1 269 1 234 1 196 
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation7 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
Personal      
Totalt antal årsarbetskrafter 3 666 3 709 3 872 3 860 3 853 
─ varav kvinnor/män (%) 53/47 52/48 53/47 52/48 52/48 
Medelantal anställda 4 137 4 251 4 342 4 332 4 333 
─ varav kvinnor/män (%) 53/47 53/47 53/47 53/47 53/47 
Totalt antal lärare (årsarb.) 1 409 1 387 1 435 1 460 1 476 
─ varav kvinnor/män (%) 45/55 45/55 45/55 44/56 43/57 
Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 141 1 115 1 137 1 157 1 169 
─ varav kvinnor/män (%) 42/58 43/57 41/59 41/59 41/59 
Antal professorer (årsarb.) 304 296 307 320 329 
─ varav kvinnor/män (%) 31/69 31/69 31/69 29/71 27/73 
Ekonomi      
Intäkter totalt (mnkr), varav 
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 
– andel anslag (%) 
– andel externa intäkter (%) 
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 
– andel anslag (%) 
– andel externa intäkter (%) 

4 221 
1 724 
84 % 
16 % 
2 498 
49 % 
51 % 

4 158 
1 707 
84 % 
16 %  
2 451 
49 % 
51 % 

4 132 
1 674 
84 % 
16 % 
2 458 
48 % 
52 % 

3 970 
1 634 
84 % 
16 % 
2 336 
49 % 
51 % 

3 939 
1 650 
83 % 
17 % 
2 289 
49 % 
51 % 

Kostnader totalt (mnkr) 
– andel personal 
– andel lokaler11 

4 227 
62 % 
10 % 

4 216 
62 % 
10 % 

4 138 
61 % 
10 % 

4 078 
62 % 
10 % 

3 927 
61 % 
10 % 

Lokalkostnader4 per kvm (kr) 1 746 1 716 1 651 1 630 1 613 
─ andel av justerade totala kostnader (%) 10 % 10 % - - - 
Balansomslutning (mnkr) 
– varav oförbrukade bidrag 
– varav årets kapitalförändring 
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)5 

2 485 
858 
−6 
509 

2 427 
818 
−59 
514 

2 361 
799 
−8 
570 

2 426 
819 

−109 
578 

2 403 
799 
12 
686 

1 All individbaserad statistik ska redovisas för det totala antalet samt uppdelat på kön om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta. 
2 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. 
3 Exkl. beställd utbildning. 
4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader (REK 2014:1, dnr 14/069). År 2015 har justerats medan år 
2012─2014 är beräknade enligt tidigare modell utifrån lokalkostnader enligt resultaträkningen, därav är kostnaden för dessa år ej jämförbar 
med år 2015─2016. 
5 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat. 
6 Summan för publikationer består av Umeå universitets författarfraktioner, d.v.s. inte det totala antalet publikationer (se kommentarer under 
avsnittet Kostnad per prestation). Siffrorna för år 2016 är preliminära. Siffrorna för perioden 2012–2015 har uppdaterats på grund av 
eftersläpning vid registrering av publikationer, samt kvalitetssäkringsarbete utfört av bibliotekets personal. 
7 Miljoner kronor.  
8 Årsarbetare. 
9 Terminer. 
10 Uppgifter för år 2016 var ännu inte rapporterade i samband med statistikuttag från SCB. 
11 Enligt resultaträkningen. 
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Uppgifter om styrelsen 
Ledamöter utsedda av regeringen 

Lennart Evrell. Styrelseordförande universitetsstyrelsen. Verkställande direktör och koncernchef Boliden 
AB, styrelseordförande i Gruvornas Arbetsgivareförbund, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, född 1954. 

Peter Kopelman. Vice ordförande. VD Kopelman Consulting AB, styrelseledamot Ragn-Sells, 
styrelseledamot Styrelsekollegiet, styrelseledamot Aptic, styrelseledamot Kelisec AB, styrelseordförande 
Mira Network AB, styrelseordförande Digital Scapes, styrelseordförande Waystream, styrelseledamot IIS, 
född 1958. 

Kjell Asplund. Professor emeritus och f.d. generaldirektör, MD, ordförande Smer (Statens medicinsk-
etiska råd), ordförande vetenskapliga rådet vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU), vice styrelseordförande Stockholms sjukhem, ledamot av Centrala etikprövningsnämnden, född 
1943. (T.o.m. 2016-04-30.) 

Barbara Cannon. FD, professor, född 1946.  

Eva Nygren. Direktör Investering Trafikverket (t.o.m. augusti 2016), senior rådgivare och ordförande 
BENygrenAB, styrelseledamot JM AB, Uponor OY, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier 
AS, Nobelhuset AB, ledamot i Boverkets Insynsråd, född 1955. 

Lars Rask. MD, professor, född 1946. 

Olle Stendahl. MD, professor emeritus, ordförande i Vetenskapsrådets Kommitté för klinisk 
behandlingsforskning, född 1946. (Fr.o.m. 2016-05-01.) 

Lars Stenlund. FD, VD Vitec Software Group, styrelseledamot Algoryx AB, styrelseledamot C4 Contexture 
AB, född 1958. 

Sara Öhrvall. Chef, styrelseledamot Vinnova, styrelseledamot Skandinaviska Enskilda Banken AB, 
styrelseledamot Bonnier Books, styrelseledamot Bonnier News, styrelseledamot Investor AB, 
styrelseledamot Nobel Museum, styrelseledamot Bisnode, född 1971. 

Rektor 

Lena Gustafsson. FD, professor. Styrelseledamot ESS AB (European Spallation Source), styrelseledamot 
i Handelshögskolan i Stockholm, ledamot i regeringens expertgrupp inom life science, ordförande 
Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), ordförande Formas Forskarråd, 
huvudman Hjärt-Lungfonden, styrelseledamot i Volvo Research and Educational Foundations (VREF), 
född 1949. (T.o.m. 2016-06-30.) 

Hans Adolfsson. FD, professor, född 1964. (Fr.o.m. 2016-07-01.) 
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Företrädare för lärarna 

Christer Nordlund. FD, professor, styrelseledamot i styrelsen för Swedish Collegium for Advanced Study 
(SCAS), född 1970. 

Mari Norgren. FD, professor, född 1956. (T.om. 2016-03-31.) 

Lars Nyberg. FD, professor, född 1966. (Fr.o.m. 2016-04-01.) 

Kristin Palmqvist. FD, professor, född 1958. 

Marie Wiberg. FD, professor, första gruppsuppleant för lärarna, ledamot i regionala 
etikprövningsnämnden i Umeå, född 1976. 

Christina Lindén. MD, professor, andra gruppsuppleant för lärarna, född 1955. 

Företrädare för studenterna 

Nils Persson. Kårordförande Umeå studentkår, född 1985. (Våren 2016.) 

Alexander Siotis. Kårordförande Umeå Medicinska Studentkår, född 1992. (Våren 2016.)  

Olov Tingström. Kårordförande Umeå naturvetar- och teknologkår, född 1990. (Våren 2016.) 

Sofie Areljung. Doktorand, Umeå studentkår, född 1983. (Gruppsuppleant våren 2016.)  

Sandra Reinklou. Kårordförande Umeå studentkår, född 1993. (Hösten 2016.) 

Anton Persson. Kårordförande Umeå Medicinska Studentkår, född 1993. (Hösten 2016.) 

Johannes Henriksson. Kårordförande Umeå naturvetar- och teknologkår, född 1993. (Hösten 2016.) 

Tora Dunås. Doktorand, Umeå Medicinska Studentkår, född 1988. (Gruppsuppleant våren 2016.) 
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Styrelseledamöternas ersättningar 

Styrelseledamöterna har för sina uppdrag i styrelsen för Umeå universitet uppburit följande ersättningar 
för år 2016: 

Företrädare för näringsliv och samhälle 
Lennart Evrell, ordförande    66 000 kronor 
Peter Kopelman, vice ordförande samt   28 000 kronor,  
ordförande i budgetkommittén   18 000 kronor 
Kjell Asplund (t.o.m. 2016-04-30)   14 000 kronor 
Olle Stendahl (fr.o.m. 2016-05-01)   28 000 kronor 
Barbara Cannon    28 000 kronor 
Eva Nygren     28 000 kronor 
Lars Rask      28 000 kronor 
Lars Stenlund     28 000 kronor 
Sara Öhrvall     28 000 kronor 

Rektor 
Lena Gustafsson (t.o.m 2016-06-30)   943 757 kronor*  
Hans Adolfsson (fr.o.m. 2016-07-01)   699 863 kronor* 

Företrädare för lärarna 
Kristin Palmqvist    791 384 kronor* 
Mari Norgren (t.o.m. 2016-03-31)   218 737 kronor* 
Christer Nordlund     703 457 kronor* 
Lars Nyberg (fr.o.m. 2016-04-01)   951 780 kronor* 

Gruppsuppleanter   
Marie Wiberg (första suppleant)   747 471 kronor* 
Christina Lindén (andra suppleant)   893 682 kronor* 

Företrädare för studenterna 
Nils Persson, våren    14 000 kronor  
Olov Tingström, våren    14 000 kronor  
Alexander Soitis, våren    14 000 kronor 
Johannes Henriksson, hösten   14 000 kronor  
Sandra Reinklou, hösten    14 000 kronor  
Anton Persson, hösten    14 000 kronor  

Gruppsuppleanter      
Sofie Areljung, våren    163 715 kronor 
Tora Dunås, hösten    192 243 kronor 

*Enligt regeringsbeslut (U2011/796/UH) 2011-02-10 

”Ersättning ska utgå till ordförande, till de ledamöter som representerar studenterna och till övriga 
ledamöter, dock med undantag för de ledamöter som är anställda vid universiteten och högskolorna och 
som i styrelsen representerar lärarna. Vidare ska det inte utgå någon ersättning till rektor”. 

Den ersättning som utgått år 2016 till rektor samt lärarrepresentanter avser lön för ordinarie arbete och inte 
ersättning för styrelseuppdrag. 
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Redovisning av takbelopp 
 

   

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

Utfall avseende perioden 2016-01-01 - 2016-12-31

Utfall Utfall HST HPR Utfall
Ersättn. Ersättn. total

Utbildningsområden HST HPR (tkr) (tkr) ersättning
Humaniora 1 958 1 227 60 401 24 659 85 059
Juridik 401 364 12 358 7 310 19 668
Samhällsvetenskap 4 130 3 380 127 366 67 935 195 301
Naturvetenskap 2 177 1 714 114 480 75 999 190 479
Teknik 1 798 1 509 94 558 66 914 161 472
Vård 2 254 2 141 126 046 103 703 229 748
Odontologi 286 268 13 203 14 458 27 661
Medicin 1 598 1 543 99 823 117 289 217 112
Undervisning 404 401 15 149 15 775 30 925
Verksamhetsförlagd utbildning 159 132 8 441 6 822 15 263
Övrigt 276 226 11 663 7 752 19 416
Design 297 293 44 287 26 585 70 872
Konst 74 74 15 657 6 722 22 378
Musik 10 10 1 286 813 2 099
Idrott 115 97 12 540 4 895 17 434
Summa 15 936 13 380 757 257 547 630 1 304 887

Takbelopp (tkr) 1 301 247
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 3 640

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden: 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 81 inom konst. Högst får 74 HST avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområde teknik.
Totalt antal utbildade helårsstudenter 30 inom musik. Högst får 10 HST avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområde teknik.
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Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (ink lusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 301 247
+ Ev. ingående anslagssparande (tkr) 0
Summa (A) 1 301 247

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 358
Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 304 887
 + Ev. ingående överproduktion (tkr) 116 474
Summa (B) 1 424 719

Summa (A-B) 1 -123 472

1.Positiv summa förs till tabell över anslagssparande nedan
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B)
- Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion (tkr) -123 472
-Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion -123 472

2. Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan 
regeringens godkännande.
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