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Uppföljning av Umeå universitets mål och strategier år 2018 

Föredragande 
Controller Carina Henningsson.  
 
Sammanfattning 
Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2015 att tillstyrka inriktningen på den fortsatta 
verksamhetsplanering som Vision 2020 - delmål 2016–2018 uttrycker, samt att en årlig uppföljning av 
fastställda delmål ska ske under perioden 2016–2018 med rektor som ansvarig för uppföljningen. 
Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek, Universitetsförvaltning, Universitetsgemensam nivå, 
institutioner och enheter har följt upp arbetet med delmål och gjort en bedömning av måluppfyllelse 
utifrån gemensamma anvisningar. Dessa uppföljningar har i sin tur utgjort underlag för föreliggande 
dokument som utgör en samlad uppföljning och en sammanvägd bedömning av måluppfyllelse för 
fastställda delmål och huvudmål, samt en uppföljning av fastställda universitetsgemensamma strategier 
år 2018. 
 
Sammantaget har en positiv utveckling skett gällande huvudmål och bedömningen är att de bör kunna 
nås inom visionsprogrammets ursprungliga tidsram, d.v.s. fram till och med år 2020. Fyra av sex 
huvudmål bedöms med hög säkerhet kunna nås inom den utsatta tidsramen om nuvarande förhållanden 
säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar, medan ytterligare förändringar/åtgärder 
behöver genomföras för två av huvudmålen, Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet och 
Utbildning för gränslös kunskap. Måluppfyllelsen för samtliga huvudmål bedöms ha ökat år 2018 
jämfört med år 2017. Uppföljningar på fakultetsnivå/motsvarande visar att arbetet med delmålen 
fortskrider och för flera av delmålen rapporteras god måluppfyllelse och en positiv utveckling 2018 i 
jämförelse med föregående år. 
 
Uppföljningen av universitetsgemensamma strategier visar sammantaget att samtliga strategier är helt 
eller delvis genomförda och att flera av dessa är av sådan karaktär att åtgärder och aktiviteter ständigt 
kommer att behöva pågå och därmed vara en kontinuerlig och integrerad del i ordinarie verksamhet.  
 
Beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av Umeå universitets mål och strategier år 
2018. 

Bakgrund  
Universitetsstyrelsen fastställde i juni 2012 visionsdokument Umeå universitet 2020 – Vision och mål 
(dnr: UmU 100-394-12). I april 2019 fastställde universitetsstyrelsen ett nytt visionsdokument – Vision 
för Umeå universitet (dnr: FS 1.1-96-19) som ska utgöra utgångspunkten för verksamhetsplanering på 
alla nivåer vid Umeå universitet fr.o.m. år 2020. Den tidigare fastställda visionen och underliggande 
mål gäller fram till och med år 2019. 

Visionen Umeå universitet 2020 – Vision och mål samlar de viktigaste målen under fyra huvudrubriker; 
Ett universitet som gör det möjligt, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser 
samt Det goda och effektiva universitetet. Visionsdokumentet har utgjort bas för en långsiktig 
verksamhetsplanering och under varje årscykel har arbetet följts upp i fortlöpande dialoger mellan 
universitetsledning och ledning för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och 
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Universitetsförvaltning. Delmål har även följts upp på samtliga organisatoriska nivåer genom en 
universitetsgemensam modell respektive mall. Fakulteter/motsvarande har på motsvarande sätt följt 
upp arbetet tillsammans med institutioner/enheter på det sätt de själva funnit vara mest effektivt.  

Inför år 2018 reviderade universitetsledningen modellen för verksamhetsplanearbetet. I detta arbete 
ingick att se över delmålens formulering och att prioritera ett antal delmål som ska gälla för hela Umeå 
universitet 2018–2019. Universitetsstyrelsen fastställde modellen vid universitetsstyrelsens 
sammanträde i februari 2017 och senare i juni fastställde rektor Verksamhetsplan 2018 Umeå 
universitet där bland annat universitetets delmål ingår. I oktober samma år fastställde rektor 
kompletterande strategier och uppföljningskriterier för samtliga delmål. Antalet delmål reducerades till 
13, varav sju är obligatoriska och därmed gäller för samtliga organisatoriska nivåer under förutsättning 
att de är relevanta för respektive institution/enhet, exempelvis att institution/enhet bedriver 
verksamhet som delmålet avser. Tydliga och universitetsgemensamma indikatorer/kriterier som mäter 
måluppfyllelse för samtliga delmål har utvecklats.  

Föreliggande uppföljning av mål och strategier för år 2018 utgör en skriftlig uppföljningsrapport av 
huvudmål och underliggande obligatoriska delmål samt tillhörande universitetsgemensamma strategier 
i enlighet med universitetsstyrelsens tidigare beslut.  

Analys och motivering 
Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek, Universitetsförvaltning, Universitetsgemensam nivå 
och institutioner/enheter har följt upp arbetet med obligatoriska delmål och huvudmål samt gjort en 
bedömning av måluppfyllelse utifrån gemensamma anvisningar. Dessa uppföljningar har i sin tur 
utgjort underlag för föreliggande dokument som utgör en samlad uppföljning och en sammanvägd 
bedömning av måluppfyllelse för fastställda delmål och huvudmål år 2018. Samtliga 
fakulteter/motsvarande har följt upp de obligatoriska delmålen, men även egna formulerade delmål och 
i vissa fall även icke-obligatoriska delmål. 
 
Operativt ansvarig för universitetsgemensamma strategier har följt upp fastställda strategier för 
samtliga delmål och bedömt i vilken utsträckning dessa har genomförts under 2018.  
 
På följande sidor redovisas genomförd uppföljning av de övergripande huvudmålen Långsiktighet 
möjliggör högt risktagande, Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten, Samverkan skapar 
utveckling och stärker kvalitet, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser, 
samt Det goda och effektiva universitetet och tillhörande universitetsgemensamma strategier för dessa. 
I bilaga 1 framgår en samlad bedömning för uppföljning av samtliga delmål under respektive huvudmål 
år 2018. 
  

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/vp-2018-beslutad-20171031-rev.-171114.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/vp-2018-beslutad-20171031-rev.-171114.pdf
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Bedömning av måluppfyllelse 2018 och förändring jämfört med föregående år 
Bedömningsskalan för måluppfyllelse har varit indelad i följande steg:  

Bedömning av förändring har skett i jämförelse 
med år 2017 och utifrån alternativen angivna i 
tabellen till höger. 
 
 

I tabellen till vänster presenteras 
en samlad bedömning av 
måluppfyllelse och förändring år 
2018 jämfört med föregående år 
för Umeå universitet. Bedöm-
ningen baseras på underliggande 
organisatoriska nivåers egna 
uppföljningar och på universi-
tetsövergripande uppföljningar.  

Sammantaget bedöms samtliga sex huvudmål kunna nås inom visionsdokumentets ursprungliga 
tidsram (2012–2020). Fyra av sex huvudmål bedöms med hög säkerhet kunna nås inom den utsatta 
tidsramen och två huvudmål bör kunna nås om ytterligare förändringar/åtgärder genomförs. 
Måluppfyllelsen för samtliga sex huvudmål bedöms ha ökat år 2018 jämfört med år 2017.  
 

Bedömning av genomförande av universitetsgemensamma strategier 2018 
Bedömningsskalan för måluppfyllelse har varit indelad i tre steg 
enligt tabellen till höger. 
 

Den samlade bedömningen för 
Umeå universitet baseras på utfallet 
av arbetet med genomförande av 
universitetsgemensamma strategier 
för respektive delmål och 
presenteras övergripande per 
huvudmål i tabellen till vänster. 
 

Sammantaget har en universitetsgemensam strategi bedömts vara helt genomförd medan övriga fem 
har bedömts vara delvis genomförda. Majoriteten av strategierna är av sådan karaktär att åtgärder och 
aktiviteter ständigt kommer att behöva pågå. Bedömningen för dessa är därför att de aldrig säkert kan 
sägas vara fullt genomförda utan istället ska ses som en kontinuerlig och integrerad del i ordinarie 
verksamhet. 

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har inte förändrats jämfört med föregående år

Måluppfyllelsen har minskat jämfört med föregående år

Målet mättes inte föregående år

Strategin är genomförd 

Strategin är delvis genomförd

Strategin är inte genomförd

Universitetsgemensamma strategier för huvudmål
Övergripande 

bedömning för 
huvudmålet

Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet
Utbildning för gränslös kunskap
Forskning som spränger gränser
Det goda och effektiva universitetet

Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten
Långsiktighet möjliggör högt risktagande

Huvudmålet är inte aktuellt för verksamheten

Huvudmålet bör kunna nås inom den utsatta tidsramen (2020) om nuvarande förhållande säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar
Huvudmålet är möjligt att nå inom tidsramen (2020) men ytterligare förändringar/åtgärder krävs
Huvudmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig grad/utsträckning inom den utsatta tidsramen (2020)

Bedömning av 
måluppfyllelse

Bedömning av 
förändring 

Långsiktighet möjliggör högt risktagande

Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten

Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet

Utbildning för gränslös kunskap

Forskning som spränger gränser

Det goda och effektiva universitetet
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Analys för huvudmålet ”Långsiktighet möjliggör högt risktagande”  

”Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande forskning och kan leda till kunskapssprång. 
Starkt bidragande orsaker är att våra tjänster och karriärvägar är internationellt attraktiva vad gäller resurser 
och stabilitet. Forskning av hög kvalitet formar våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå.” 

Huvudmålet bedöms kunna nås inom den utsatta tidsramen för visionsdokumentet (år 2020) om 
nuvarande förhållanden säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar. Delmålet under 
huvudmålet har inte varit obligatoriskt för underliggande organisatoriska nivåer att arbeta med. Av 
fakulteterna har humanistisk fakultet och medicinsk fakultet arbetat med delmålet och uppföljningen 
visar på god måluppfyllelse för båda fakulteterna. För Umeå universitet var 60 procent av samtliga 
sökande till professorsbefattningar internationellt sökande år 2018, vilket kan jämföras med år 2017 då 
andelen var 55 procent. För lektorsbefattningar var andelen internationellt sökande 24 procent år 2018 
medan den år 2017 var 9 procent. Av medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2018 framgår 
att 78 procent av lärarna anser att de har goda möjligheter till lärande och utveckling i sitt arbete, vilket 
bedöms innebära att karriärvägarna inom Umeå universitet till stora delar är kända. 68 procent av de 
svarande lärarna upplever att chefen skapar förutsättningar för lärande och utveckling i arbetet. Vid 
medarbetarundersökningen framkom även att 75 procent av de svarande lärarna anser att deras 
utvecklingssamtal ger dom själva och chefen en gemensam bild av det egna fortsatta arbetet och 
utvecklingen. Vid föregående medarbetarundersökning som genomfördes år 2014 var motsvarande 
siffra 73 procent.  

De universitetsgemensamma strategierna för huvudmålet har delvis genomförts. En av strategierna 
bedömdes inför år 2019 inte vara aktuell att arbeta med och har därför inte genomförts. För ytterligare 
en strategi har arbetet med att genomföra denna påverkats av beslut som fattas av fakulteterna själva 
och inte av universitetsgemensam nivå.  

Analys för huvudmålet ”Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten”  

”Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridande kunskap genereras och sprids. Kreativa 
miljöer attraherar studenter, forskare, lärare och samarbetspartners nationellt och internationellt. Vi är ett av 
Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra 
utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras 
oberoende av tid och rum. Detta ger goda möjligheter för alla att studera och sätter det livslånga lärandet i fokus.” 

Huvudmålet bedöms kunna nås inom den utsatta tidsramen för visionsdokumentet (år 2020) om 
nuvarande förhållanden säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar. Delmålet under 
huvudmålet har inte varit obligatoriskt för underliggande organisatoriska nivåer att arbeta med, men 
medicinsk fakultet och Universitetsbiblioteket har ändå valt att inkluderat delmålet i sitt 
verksamhetsplanearbete. Samtliga tre interaktiva miljöer (MIT-place, KBC och Common Ground) 
färdigställdes under år 2017 och sedan tidigare finns även interaktiva lärmiljöer färdigställda i 
Humanisthuset och Samhällsvetarhuset. Status för miljöerna är för närvarande fortsatt utveckling och 
en förberedelse för år 2020 som kommer vara projektets avvecklingsår (övergång till förvaltning).  

För huvudmålet har den universitetsgemensamma strategin varit att samordna och följa upp arbetet 
med interaktiva miljöer. Uppföljningarna visar att miljöerna ökar sin verksamhet och ligger i linje med 
de riktlinjer som beslutats om, samt att miljöerna bidrar till ökade möten och events. Strategin bedöms 
vara helt genomförd. 
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Analys för huvudmålet ”Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet”  

”Universitetet har välutvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig 
sektor och utvalda alliansuniversitet. Samverkan tar till vara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor 
och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans 
med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen.” 

Huvudmålet bedöms kunna nås inom den utsatta tidsramen för visionsdokumentet (år 2020) även om 
ytterligare förändringar/åtgärder behöver genomföras. Delmålen under huvudmålet har inte varit 
obligatoriska för underliggande organisatoriska nivåer att arbeta med och enbart Lärarhögskolan har 
valt att arbeta med ett eget formulerat delmål kopplat till samverkan. Universitetsövergripande har 
andelen program som har samverkansinslag ökat mellan år 2018 och år 2017. Under samma period visar 
uppföljningen av delmålet gällande innovationssystem att både antalet idéer som har kommit in för 
prövning eller rådgivning från forskare/studenter och antalet idéer som beviljats verifieringsmedel har 
ökat medan antalet nystartade företag däremot har minskat.  

Den övergripande bedömningen är att de universitetsgemensamma strategierna för huvudmålet delvis 
har genomförts. För att de helt ska vara genomförda behöver marknadsföringsinsatser inom bland 
annat Innovationskontoret ytterligare utvecklas och även metodstödet till utbildningsprogram behöver 
utvecklas i syfte att få extern part att i högre utsträckning medverka i programmens långsiktiga 
utveckling. 

Analys för huvudmålet ”Utbildning för gränslös kunskap”  

”Umeå universitet erbjuder ett forskningsbaserat utbildningsutbud på alla nivåer. Internationalisering, hög 
lärarkompetens och samverkan med det omgivande samhället bidrar till att ge studenten högkvalitativ 
utbildning och personlig utveckling.” 

Huvudmålet bedöms kunna nås inom den utsatta tidsramen för visionsdokumentet (år 2020) även om 
ytterligare förändringar/åtgärder behöver genomföras. De båda delmålen under huvudmålet har varit 
obligatoriska för underliggande organisatoriska nivåer att arbeta med under förutsättning att de varit 
relevanta för respektive verksamhet. Flera av fakulteterna/motsvarande uppvisar en positiv utveckling 
för delmålet om att med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett deltagande.  

Universitetsövergripande visar uppföljningen att prestationsgraden för studenter inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå var 85 procent år 2018, vilket är en ökning med två procentenheter 
jämfört med föregående år. Andelen högskolenybörjare vid Umeå universitet från studieovana miljöer 
har minskat något från 61 procent läsåret 2016/2017 till 60 procent läsåret 2017/2018. Även andelen 
kvarvarande studenter på termin tre inom utbildningsprogram har minskat något, från 74 procent 
gällande programnybörjare från 2016 som var kvar på tredje terminen inom samma 
utbildningsprogram år 2017, till 72 procent av programnybörjarna som var kvar på tredje terminen år 
2018. Andelen program med jämn könsfördelning har minskat från 34 procent år 2017 till 32 procent 
år 2018.  

Uppföljningen av delmålet om att studenter på samtliga nivåer ska få internationella perspektiv i sin 
utbildning visar bland annat att antalet inresande utbytesstudenter har ökat från 289 studenter år 2017 
till 328 år 2018, medan antalet utresande har minskat från 902 studenter till 820 under samma period. 
Även antalet engelskspråkiga anmälningsalternativ (kurser och program) har minskat något, från 610 
anmälningsalternativ år 2017 till 596 år 2018. 
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Helhetsbedömningen gällande universitetsgemensamma strategier är att de delvis är genomförda men 
noteras bör att arbetet med att ta fram en ny internationaliseringsstrategi under år 2018, i och med 
Umeå universitets nya vision, ersattes med att istället ta fram lämpliga styrdokument för att kunna föra 
det internationella arbetet framåt vid universitetet. I övrigt behöver arbetet med att implementera 
universitetets reviderade kvalitetssystem fortsätta under år 2019 för att strategierna ska kunna anses 
vara helt genomförda.  

Analys för huvudmålet ”Forskning som spränger gränser”  

”Forskningen vid Umeå universitet är nyskapande och har internationell genomslagskraft inom flera områden. 
Den är viktig för samhällsutvecklingen och attraherar forskare från hela världen. Forskarutbildningen ger oss 
morgondagens framgångsrika forskare och kreativa samhällsbyggare.” 

Huvudmålet bedöms kunna nås inom den utsatta tidsramen för visionsdokumentet (år 2020) om 
nuvarande förhållanden säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar. Två av tre delmål 
under huvudmålet har varit obligatoriska för underliggande organisatoriska nivåer att arbeta med under 
förutsättning att de varit relevanta för respektive verksamhet och måluppfyllelsen är i huvudsak god för 
båda delmålen. Intäkter avseende externa forskningsmedel (bidrag och uppdrag) har ökat med  
2,4 procent år 2018 jämfört med år 2017 och även universitetets andel av beviljade forskningsbidrag i 
riket vid den årliga utlysningen har ökat avseende finansiärerna Vetenskapsrådet (+1,4 procentenheter), 
Formas (+4,3 procentenheter), Forte (+5,0 procentenheter) och Riksbankens Jubileumsfond (+3,4 
procentenheter).  

Under 2018 har fakulteternas löpande arbete med processer kopplade till forskningsinfrastruktur 
fortsatt och forskningsinfrastruktur är en stående punkt på Forskningsstrategiska rådets dagordning. 
Universitetet har en internetbaserad portal där forskningsinfrastrukturer kan registreras för att kunna 
identifieras. Fakulteterna har sedan möjlighet att använda underlaget för prioritering och/eller andra 
stödjande insatser för infrastrukturens verksamhet. 

Uppföljningen gällande delmålet om att antalet sökande per doktorandanställning ska öka visar att det 
genomsnittliga antalet har minskat något mellan år 2017 och år 2018. År 2017 var det 22,3 sökande per 
befattning medan antalet år 2018 var 17,2 sökande per befattning. 

De universitetsgemensamma strategierna för huvudmålet har delvis genomförts och ett arbete för att 
utveckla och implementera ytterligare insatser i syfte att stödja ansökningar av externa medel har 
påbörjats. Vidare har flera aktiviteter för forskare genomförts liksom en riktad insats med visst ökat stöd 
till rådsansökningar. Gällande strategier för att nå delmålet om en attraktiv utbildning på forskarnivå 
har en introduktionsutbildning genomförts för doktorander våren 2019. I utbildningen deltog drygt  
20 doktorander och lika många handledare. Utbildningen ska nu utvärderas och resultat redovisas 
hösten 2019. 
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Analys för huvudmålet ”Det goda och effektiva universitetet”  

”Umeå universitet byggs och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Jämställdhet, mångfald och 
likabehandling är därför centrala begrepp. Vi har en långsiktig kompetensförsörjning och stimulerande 
arbetsmiljö. Ett effektivt verksamhetsstöd ger oss utmärkta möjligheter till framgångsrikt arbete.” 

Huvudmålet bedöms kunna nås inom den utsatta tidsramen för visionsdokumentet (år 2020) om 
nuvarande förhållanden säkerställs och fattade beslut genomförs i väsentliga delar. Tre av fyra delmål 
under huvudmålet har varit obligatoriska. Våren 2018 genomfördes en medarbetarundersökning vid 
Umeå universitet och resultatet av undersökningen har både genererat data för institutioner/enheter 
att arbeta vidare med samt givit en universitetsövergripande bild. Till exempel visar resultaten 
genomgående en ökning på samtliga fakulteter avseende medarbetarnas upplevelse av ett 
förändringsinriktat ledar- och chefskap. För Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen har 
förändringen varit nedåtgående. De övergripande resultaten har sammanställts i en arbetsplan för 
arbetsmiljö och lika villkor och kommer innan sommaren 2019 att fastställas av rektor.  

Under 2018 har anställdas totala sjukfrånvaro minskat från 3,0 procent år 2017 till 2,9 procent år 2018. 
Fortfarande ökar dock sjukfrånvaron bland kvinnor och för grupperna anställda under 29 år respektive 
över 50 år, medan sjukfrånvaron bland männen och gruppen anställda mellan 30–49 år fortsätter att 
minska.  

Uppföljningen av delmålet om hållbar utveckling visar att universitetets totala energianvändning har 
ökat med 1 procent mellan år 2017 och 2018, vilket kan härledas till två energikrävande byggprojekt 
(påbörjandet av ombyggnationen av Biologihuset och byggnationen och färdigställandet av Polishuset). 
Universitetets klimatpåverkan från tjänsteresor, med avseende på flygresor, har ökat då antalet resta 
flygsträckor i kilometer har ökat med 2 procent år 2018 jämfört året dessförinnan. I ett längre 
tidsperspektiv har både universitetets totala energianvändning och klimatpåverkan från tjänsteresor 
minskat. 

Sammantaget bedöms samtliga universitetsgemensamma strategier vara delvis genomförda och 
majoriteten av strategierna är av sådan karaktär att åtgärder och aktiviteter ständigt kommer att behöva 
pågå. Bland dessa kan nämnas det ständigt pågående arbetet med att utveckla aktiva åtgärder för 
mångfald i syfte att minska diskriminering, samt arbetet med att utveckla och implementera ytterligare 
aktiviteter i syfte att minska universitetets klimat- och miljöpåverkan. 
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Bilaga 1. Samlad bedömning för uppföljning av samtliga delmål 
under respektive huvudmål år 2018  

Bedömning av måluppfyllelse baseras på uppnådda resultat från visionsarbetets start fram till och med 
2018-12-31 och med år 2020 som slutlig måltidpunkt. Bedömning av förändring har skett per  
2018-12-31 i jämförelse med 2017-12-31. 

 

Bedömning av 
måluppfyllelse

Bedömning av 
förändring 

1.1. Långsiktighet möjliggör högt risktagande

1.1.1
Universitetet erbjuder internationellt konkurrenskraftiga anställningar och tydliga karriärvägar där de anställdas 
kompetens tillvaratas och kontinuerligt stärks. Delmålet är inte obligatoriskt.

Bedömning av 
måluppfyllelse

Bedömning av 
förändring 

1.2. Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten

1.2.1
Universitetets campusområden främjar möten, kunskapsutbyte och samarbeten mellan anställda, studenter och 
externa samverkanspartner. Delmålet är inte obligatoriskt.

Bedömning av 
måluppfyllelse

Bedömning av 
förändring 

1.3. Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet

1.3.1
Universitetet har ett innovationsstödssystem som stödjer alla vetenskapsområden. Delmålet är inte obligatoriskt.

1.3.2
Samverkansinslagen i universitetets utbildningar stödjer programmens utveckling samt studenternas lärande och 
övergång till arbetslivet.  Delmålet är inte obligatoriskt.

Bedömning av 
måluppfyllelse

Bedömning av 
förändring 

2. Utbildning för gränslös kunskap

2.1 Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett deltagande. Delmålet är obligatoriskt.

2.2  Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin utbildning. Delmålet är obligatoriskt.

Bedömning av 
måluppfyllelse

Bedömning av 
förändring 

3. Forskning som spränger gränser

3.1 Universitetets andel av nationella och internationella externa medel har ökat. Delmålet är obligatoriskt.

3.2 Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. Delmålet är 
inte obligatoriskt.

3.3 Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå. Delmålet är obligatoriskt.

Bedömning av 
måluppfyllelse

Bedömning av 
förändring 

4. Det goda och effektiva universitetet

4.1 Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och där jämställdhet integreras i verksamhetens 
planering, beslut och genomförande. Delmålet är obligatoriskt.

4.2 Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och studenternas hälsa är i fokus. Delmålet är obligatoriskt.

4.3 Universitetet har ett ledar- och chefskap som främjar och driver utveckling. Delmålet är inte obligatoriskt.

4.4 Universitetet arbetar för hållbar utveckling. Delmålet är obligatoriskt.

Umeå universitet 2018

Huvudmål

Delmål

Delmål

Huvudmål

Huvudmål

Delmål

Huvudmål

Delmål
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Huvudmål

Delmål

Delmål
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