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Inledning 

Verksamhetsplanen för år 2017 beskriver Umeå universitets övergripande uppdrag och mål, samt 

universitetsledningens särskilda prioriteringar och målsättningar för år 2017. 

 

Arbetet med verksamhetsplanering är väl koordinerat med budget för år 2017 (inkl. fördelningsmodeller 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå), 

vilken universitetsstyrelsen fastställde 2016-06-02 genom dokumentet Budget Umeå universitet 2017 

inkl. ekonomisk plan 2018‒2019 (dnr FS 1.3.2-847-16). Utifrån budgetproposition 2016/17:1 har rektor 

därefter fatta tilläggsbeslut om justeringar 2016-10-11 genom dokumentet Budget 2017, Justeringar 

utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning (dnr FS 

1.3.2-847-16). 

 

Nedan visas processen och preliminära tidpunkter för verksamhetsplanering och uppföljning år 2017. 

Tidpunkterna fastställer universitetsstyrelsen i samband med sitt februarimöte år 2017.  

Verksamhetsplanen är inte ett fullständigt planeringsdokument över universitetets verksamhet, d.v.s. 

den beskriver inte allt som universitetet ska göra utan främst de mest prioriterade områdena för aktuellt 

år.  

 

I bilaga 1 återfinns visionsdokumentets långsiktiga mål samt underliggande delmål. Inför år 2018 har 

universitetsstyrelsen gett rektor i uppdrag att lämna förslag på reviderad modell för 

verksamhetsplanearbetet, så att åtgärder blir mer konkreta och revideringsbara. I detta uppdrag ingår 

även att se över delmålens formulering och att prioritera ett antal delmål som ska gälla för hela Umeå 

universitet. 

 

Verksamhetsplanen ska vara ett underlag för fakulteter, Lärarhögskolan, universitetsförvaltning, 

universitetsbibliotek, institutioner och enheter när de tar fram sina verksamhetsplaner.   

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/budget-2017-inkl.-rektors-detaljbudget-efter-justeringar-enligt-budgetproposition-2017-161020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/budget-2017-inkl.-rektors-detaljbudget-efter-justeringar-enligt-budgetproposition-2017-161020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/rektorsbeslut-budgetjusteringar-2017-rev.-2016-10-11.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/rektorsbeslut-budgetjusteringar-2017-rev.-2016-10-11.pdf
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Umeå universitets övergripande uppdrag  

Verksamheten inom universitetet ska bedrivas i enlighet med högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 
Inledande bestämmelser 2 §) där universitetets instruktion och uppdrag inledningsvis anges enligt 
följande:  
 

Staten ska som huvudman anordna högskolor för 

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad 
erfarenhet, och 

2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 
 
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. 
 

Instruktionen fortsätter i högskolelagen, där bestämmelser om universitet och högskolor under statligt 

huvudmannaskap anges. I regleringsbrevet anges anslagsramar, verksamhetsmål och återrapporte-

ringskrav.  

 

Andra viktiga styrdokument för universitetet är budgetpropositionen inför år 2017 (2016/17:1), 

universitetets budgetunderlag för perioden 2017−2019, samt visionsdokumentet Umeå universitet 

2020 ‒ Vision och mål, som tillsammans med beslutade delmål för perioden 2016‒2018, utgör de mest 

centrala och ledande styrdokumenten för universitetets verksamhet på såväl central-, fakultets- och 

institutions-/motsvarande nivå. 
 

Inom universitetet finns även andra viktiga styrdokument som ska beaktas i processen för 

verksamhetsplanering och uppföljning, exempelvis styrdokument för arbetsmiljö, lika villkor, 

kompetensförsörjning, miljöarbete, kvalitetsarbete, m.m.  
 
  

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/umea-universitet-2020--vision-och-mal.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/umea-universitet-2020--vision-och-mal.pdf
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Särskilda prioriteringar år 2017 

Planering för verksamhetsåret ska utgå ifrån vad som hittills är känt om de resurser som Umeå 

universitet disponerar under aktuellt år, de övergripande uppdrag och mål som universitetet har, samt 

de särskilda prioriteringar som gäller för år 2017.  

Under år 2017 prioriteras följande områden. 

 

I avsnitten på sid 4–8 beskrivs de prioriterade områdena mer i detalj. 

  

•Jämställdhetsintegrering

•Resfria möten (REMM)

•Mål för myndighetskapital

Universitetsövergripande 
prioriteringar

•Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

•Minskat överskridande av takbelopp

•Särskild kompletterande utbildning för personer med forskarexamen

•Utbildning för nyanlända

•Digital examination

Prioriteringar inom 
utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå

•Forskningsinformation

•Forskningsinfrastruktur

•Omfattning av utbildning på forskarnivå

•Kvalitet i utbildning på forskarnivå

Prioriteringar inom 
forskning och utbildning 

på forskarnivå



4 

 

Universitetsövergripande prioriteringar 

Jämställdhetsintegrering 

Universitetet ska enligt regleringsbrevet för år 2016 ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla 

arbetet 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), t.ex. i fråga om 

lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska vara 

upprättad senast den 15 maj 2017 och redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i 

universitetets årsredovisning för 2017–2019. 

 

År 2017 prioriteras arbetet med att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska innehålla 

utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta under 2017–2019. Vidare ska planen 

beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, 

exempelvis i lärosätets styrprocesser. 

Resfria möten (REMM) 

Enligt regleringsbrevet för år 2016 ska universitet och högskolor i sitt arbete med att minska utsläppen 

av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik 

som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter (REMM). Projektet drivs av 

Trafikverket som ska samordna arbetet inom ett antal av regeringen utvalda myndigheter. Definitionen 

av resfria möten innebär möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och 

webbmöten. Telefonmöten räknas hit då de har minst tre deltagare.  

 

År 2017 är målsättningen att Umeå universitet, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, ska öka och 

utveckla användningen av resfria möten i syfte att minska utsläppen av koldioxid från resor och 

transporter.  

 

Mål för myndighetskapital 

Från och med år 2016 har Umeå universitet infört en maximal nivå på negativ budgetering för den 

samlade fakultetsnivån/motsvarande inkl. underliggande nivåer. Detta mot bakgrund av målet att det 

samlade myndighetskapitalet varje år under perioden 2015−2020 inte ska understiga 10 procent av 

årets kostnader samt inte heller överstiga 15 procent av årets kostnader. Umeå universitets 

myndighetskapital minskade år 2015 och uppgick 2015-12-31 till 514 mnkr. Enligt delårsrapporten 2016 

prognostiseras myndighetskapitalet uppgå till 462 mnkr per 2016-12-31.  

Universitetets strategi har under tidigare år varit att myndighetskapital ska användas till strategiska 

satsningar inom forskning och utbildning. Från och med januari år 2014 är universitetsstyrelsens 

direktiv att en anpassning ska ske till en lägre kostnadsnivå. Anpassning till en lägre kostnadsnivå 

fortsätter därför och kommunikation sker löpande om att kostnaderna behöver anpassas till de årliga 

intäkterna, d.v.s. att universitetet år 2013–2015 har använt mer medel än tillgängliga intäkter.  

År 2017 är universitetets målsättning att fortsätta anpassningen för att nå ekonomisk balans och den 

maximala nivån för negativ budgetering uppgår därför till totalt 62,9 mnkr. Se dokumentet Budget 

Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018‒2019 (dnr FS 1.3.2-847-16) för mer information. 

  

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/budget-2017-inkl.-rektors-detaljbudget-efter-justeringar-enligt-budgetproposition-2017-161020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/budget-2017-inkl.-rektors-detaljbudget-efter-justeringar-enligt-budgetproposition-2017-161020.pdf
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Prioriteringar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Umeå universitet bedriver ett systematiskt arbete för utveckling och säkring av utbildningens kvalitet. 

Rektor beslutade i november 2015 om ett nytt kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå. Syftet med kvalitetssystemet är att skapa förutsättningar för en målinriktad, systematisk 

och kontinuerlig kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Umeå universitet. 

Kvalitetssystemet ska bidra till studenters lärande och stödja hela utbildningsprocessen genom att 

identifiera ansvar samt synliggöra regelverk och förväntade aktiviteter för berörda aktörer på olika 

nivåer inom universitetet. 

 

Tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har lärosätena ett gemensamt ansvar för att 

kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Det nationella kvalitetssäkringssystemet består av fyra kompo-

nenter: examenstillståndsprövningar, utbildningsutvärderingar, lärosätets kvalitetssäkringsarbete och 

tematiska utvärderingar. Dessa kommer att granskas under perioden 2017-2022, i syfte att säkerställa 

att utbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen, högskoleförordningen, examensbeskrivningarna 

och de principer som finns för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa: Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 

 

År 2017 prioriteras fortsatt utveckling och säkring av utbildningens kvalitet vid Umeå universitet, i syfte 

att all utbildning ska uppfylla lagstadgade krav, universitetets visioner och dokumenterade 

målsättningarsamt studenters, lärares och andra intressenters förväntningar på en god högre 

utbildning. 

Minskat överskridande av takbelopp 

Universitetet har år 2009−2015 överskridit takbeloppet och år 2015 överskreds takbeloppet med 37 

mnkr. Prognosen för år 2016 är att antalet helårsstudenter ökar jämfört med föregående år och inför år 

2017 prognostiseras antalet helårsstudenter uppgå till 16 256, vilket är en ökning med 383 

helårsstudenter jämfört med år 2015 (+2,4 procent). Antalet helårsstudenter prognostiseras år 2017 öka 

främst inom prioriterade utbildningsområden som naturvetenskap, vård, undervisning och 

verksamhetsförlagd utbildning. 

År 2017 är det därför viktigt att fortsätta arbetet med att begränsa antalet helårsstudenter och minska 

överskridandet av takbeloppet i syfte att undvika en situation där universitetet själv finansierar 

utbildningsplatser och inte uppbär någon ekonomisk ersättning från staten för dessa platser.  

Samordning av särskild kompletterande utbildning för personer med 

forskarexamen 

Regeringen har gett Umeå universitet, m.fl. i uppdrag att så snart som möjligt under perioden 2016-

2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 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). Umeå universitet ska 

även samordna anordnandet av utbildningarna. Utbildningarna ska i första hand anordnas för sökande 

med ämneskunskaper i något av ämnena matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik, eftersom det råder 

stor brist på lärare i dessa ämnen. Uppdraget innefattar även att administrera det utbildningsbidrag 

som avses lämnas till de studerande. I samordningsuppdraget ingår att sammanställa och lämna 

underlag för rekvisition till Statens skolverk från samtliga deltagande lärosäten. 

År 2017 prioriteras arbetet med ovanstående uppdrag. 
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Utbildning för nyanlända 

Umeå universitet har tagit ett antal initiativ för att underlätta för nyanlända med akademisk utbildning 

att etablera sig på arbetsmarknaden och under år 2016 har tre överenskommelser om detta tecknats 

med Socialstyrelsen. Umeå universitet har åtagit sig uppdraget att genomföra kunskapsprov för att 

validera teoretiska och praktiska kunskaper hos läkare och dietister som utbildats utanför EU- och EES-

området, samt genomföra en kurs i svenska författningar för samtliga 21 legitimationsyrken. Under år 

2017 kommer kunskapsproven och kursen att genomföras utifrån angivna ramar i överenskommelsen 

med Socialstyrelsen. Lärarhögskolan och berörda institutioner arbetar med att förbereda snabbspår för 

lärare och förskollärare med planerad start under år 2017. Umeå universitet har dessutom fått i uppdrag 

av regeringen att bedriva kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning 

gällande läkarutbildning, socionutbildning och psykologutbildning. Under år 2017 kommer ett arbete 

att påbörjas för att planera och bygga dessa utbildningar. Umeå universitet har också sedan tidigare ett 

uppdrag att bedriva kompletteringsutbildning för lärare.  

 

År 2017 fortsätter prioriteringen av arbetet med att underlätta för nyanlända grupper med akademisk 

utbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Digital examination 

Umeå universitetet befinner sig i ett läge där mycket händer inom området digital salstentamen och det 

krävs ett samlat grepp i denna fråga. Utbildningsstrategiska rådet tillsatte därför hösten 2015 en 

referensgrupp för digital examination som har identifierat några områden som kräver åtgärder innan 

universitetet är redo att erbjuda samtliga studenter möjligheten att genomföra salstentamen digitalt. I 

juni 2016 beslutade rektor att uppdra till förvaltningsorganisationen för E-lärande att samordna och 

utvärdera lokala pilotprojekt inom digital salstentamen, samt att de salar på Östra Paviljongen som är 

utrustade för att klara digitala examinationer i första hand ska användas för digital tentamen under 

testperioden 1 juli 2016–31 december 2017. 

År 2017 prioriteras arbetet med att utveckla områden som gör Umeå universitet redo att erbjuda 

samtliga studenter möjligheten att genomföra salstentamen digitalt. 
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Prioritering inom forskning och utbildning på forskarnivå 

Utveckling av forskningsinformation 

Hantering och utveckling av forskningsinformation vid Umeå universitet är en strategisk viktig uppgift 

som kräver att man beaktar om, vad och hur Umeå universitet förmedlar forskningsinformation till olika 

användargrupper. I användargrupperna finns forskare, analytiker, FoU-sektorn, näringsliv, media, 

intresserad allmänhet och övriga grupper. Med forskningsinformation menas strukturerad information 

om och från forskningen, d.v.s. en beskrivande bild av t.ex. forskare, forskningsresultat, 

forskningsinfrastruktur, organisationer, finansiering, och pågående forskning i form av projekt eller 

program. 

Under år 2017 kommer arbetet med att utveckla forskningsinformationen vid Umeå universitet att 

fortsätta. 

Forskningsinfrastruktur 

Arbetet med inventering av befintlig forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet sker fortlöpande. För 

de forskningsinfrastrukturer, som idag antingen är nationella (stöd genom Vetenskapsrådet eller 

Wallenberg) eller har stöd från universitetet centralt, beskrevs under år 2016 dels nyckeltal, som till stor 

del följer Vetenskapsrådets riktlinjer för uppföljning av forskningsinfrastrukturer, samt budget för år 

2016-2018. Syftet var att Umeå universitet centralt tillsammans med fakulteterna skulle få en 

övergripande bild av dessa infrastrukturer. Fakulteterna arbetar med att samla in motsvarande 

uppgifter om övrig forskningsinfrastruktur av vikt för fakulteter och institutioner. Dessutom kommer 

beskrivningarna av forskningsinfrastrukturer att ligga till grund för vidareutveckling av 

forskningsinformation på universitetets hemsida, t.ex. information om förekomst och tillgänglighet.  

För att Umeå universitet ska kunna tillhandahålla den bästa forskningsinfrastrukturen kommer 

styrdokument att upprättas med tydliga riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur. Dessa 

riktlinjer och processer ska utgöra grunden för prioritering, finansiering, samt ansvarsfördelning för en 

forskningsinfrastruktur. Målsättningen är att på ett resurseffektivt sätt öka nyttjande av 

forskningsinfrastrukturer, möjliggörande av synergier mellan dessa, samt få en övergripande 

samordning av forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet. 

År 2017 fortsätter arbetet med forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet. Inventering och 

prioritering inför nästa guideline från Vetenskapsåret genomförs under året. 

Omfattning av utbildning på forskarnivå 

Antalet antagna doktorander vid Umeå universitet minskade markant under år 2015. Även vid andra 

universitet minskade antalet antagna doktorander år 2015, men minskningen vid Umeå universitet var 

större. Under år 2016 har denna minskning analyserats och förslag till åtgärder har presenterats. 

 

År 2017 fortsätter arbetet med att analysera dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå. 
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Kvalitet i utbildning på forskarnivå 

Under år 2017 kommer UKÄ att inleda utvärdering av forskarutbildningsämnen. Cirka en tredjedel av 

alla forskarutbildningar i landet kommer att granskas inom en sexårsperiod. Vid Umeå universitet 

kommer följande ämnen att utvärderas: Pedagogik, Psykologi, Arkitektur, Konstvetenskap, 

Nationalekonomi, Datavetenskap och Historia. Utbildningsutvärderingarna ska kontrollera 

utbildningarnas resultat och måluppfyllelse, samt bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de 

utvärderade utbildningarna.  

 

UKÄs utvärderingar kommer även att inkludera en pilotutvärdering av Umeå universitets 

kvalitetsarbete av samtliga utbildningar och ett nytt kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå 

behöver därför utvecklas. Syftet är, att i likhet kvalitetssystemet för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå, skapa förutsättningar för en målinriktad, systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå. 

 

År 2017 prioriteras universitetets arbete med anledning av UKÄs granskning av utbildningar på 

forskarnivå, liksom fortsatt utveckling och säkring av att utbildningarna uppfyller kraven som ställs i lag 

och förordning och följer principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). År 2017 prioriteras 

även arbetet med kvalitetssystemet för utbildning på forskarnivå. 
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Universitetsgemensamma projekt 

Strategiska satsningar i projektform är en angelägenhet för Umeå universitet. Universitetsgemensamma 

projekt beslutas av universitetsledningen eller universitetsstyrelsen. 

 

Universitetets satsningar i projektform är ekonomiskt betydande och deras resultat är av stor vikt för 

universitetets fortsatta utveckling. I Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (dnr 

100-733-10) säkerställs effektiv resursanvändning och att uppföljningsbara mål sätts och följs upp. 

 

Förutom de aktuella universitetsgemensamma projekt som framgår av avsnittet nedan, pågår dessutom 

inom universitetet ett arbete kring den framtida utformningen av Umeå universitets campus.  

 

Reell kompetens 

Regeringen har gett högskolor och universitet i uppdrag att under 2016‒2018 utveckla arbetet med 

bedömning av reell kompetens, både när det gäller behörighet till utbildning och tillgodoräknande inom 

utbildning. Projektet ska genom förbättrade processer och metoder för validering av reell kompetens 

öka möjligheten till tillträde till högre studier samt korta utbildningstiden för att snabbt komma in på 

den svenska arbetsmarknaden.  

Nysatsning Moodle 

Projektets uppdrag är att införa en universitetsgemensam Moodle-plattform som komplement till 

Cambro och därigenom svara på ett uttryckt behov av en breddning när det gäller Umeå universitets 

utbud av digitala lärmiljöer. Projektet ska även utveckla en förvaltnings- och supportorganisation för 

den nya universitetsgemensamma Moodle-plattformen.  

 

Införandet av Ladok 3 vid Umeå universitet 

Projektet syftar till att införa den nya versionen av Ladok på Umeå universitet, samt att fasa ut 

nuvarande version av systemet. Umeå universitet beräknas övergå till Ladok 3 under hösten 2017 eller 

våren 2018.  

 

E-beställningar 

Projektet innefattar införande av ett e-beställningssystem samt anpassning av beställningsrutiner och 

arbetsflöden. Syftet är att tillhandahålla en samordnad och effektiv beställnings- och inköpsprocess som 

uppfyller verksamhetens krav på nytta och användarvänlighet samt relevanta lag- och förordningskrav. 

Universitetets förutsättningar för uppföljning och framtagning av inköpsstatistik kommer även 

väsentligen att förbättras med ett e-beställningssystem. 

  

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/universitetsgemensamma-projekt/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
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Bilaga 1. Vision 2020, övergripande huvudmål 

och delmål 

Arbetet med verksamhetsplanering utgår ifrån uppsatta mål i visionsdokumentet Umeå universitet 

2020 – Vision och mål och ska leda till att visionens mål uppnås år 2020.  

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

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

innovation som utmanar gränser och spelar en central roll i regionens utveckling” 
 

(Umeå universitet 2020 – fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012) 

  
I och med visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål, har en mer långsiktig 

verksamhetsplanering införts vid Umeå universitet, och därmed också verksamhetsplaner omfattande 

treårscykler. Universitetet är nu inne i den andra treårscykeln sedan visionsdokumentet fastställdes. 

Universitetsstyrelsen fastställde i juni år 2015 inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för 

perioden 2016‒2018 och i november 2015 fastställde också rektor reviderade delmål för samma period. 

Samtliga fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek, Universitetsförvaltning, institutioner och 

enheter har också under hösten år 2015 fastställt en ny verksamhetsplan omfattande perioden 2016‒

2018. 

Grundläggande för Umeå universitets visionsarbete är att sträva efter högsta möjliga kvalitet i högre 

utbildning och forskning. Visionen tar avstamp i de drivkrafter som fanns redan vid universitetets 

tillblivelse och tydliggör att framgång ska nås genom att förädla dessa faktorer. Delmålen i 

visionsdokumentet är formulerade under 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.  

De ingående målen i visionsdokumentet, 

inklusive de delmål som preciserats 

genom beslut av rektor, utgör utgångs-

punkten för verksamhetsplanering på 

alla nivåer vid Umeå universitet. Även 

universitetets budget inkl. fördelnings-

modeller för forskning och utbildning på 

forskarnivå respektive utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå, som 

presenteras i dokumentet Budget Umeå 

universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 

2018‒2019, utgår ifrån uppsatta mål i 

visionsdokumentet Umeå universitet 

2020 – Vision och mål.  

Bilder från Umeå universitet 2020 – vision och mål 

Definition 

Med forskning jämställs i detta dokument också konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 

 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/umea-universitet-2020--vision-och-mal.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/umea-universitet-2020--vision-och-mal.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/umea-universitet-2020--vision-och-mal.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/budget-2017-inkl.-rektors-detaljbudget-efter-justeringar-enligt-budgetproposition-2017-161020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/budget-2017-inkl.-rektors-detaljbudget-efter-justeringar-enligt-budgetproposition-2017-161020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/budget-2017-inkl.-rektors-detaljbudget-efter-justeringar-enligt-budgetproposition-2017-161020.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/umea-universitet-2020--vision-och-mal.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/umea-universitet-2020--vision-och-mal.pdf
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Huvudmål och delmål syftar till att åstadkomma långsiktighet i verksamheten som därigenom möjliggör 

risktagande i forskning, kreativa miljöer som ökar närhet och synergier mellan forskning och utbildning, 

samt på olika sätt främja samverkan som bidrar till ökad kvalitet i forskning och utbildning.  

Huvudmål och delmål inom utbildning rör ett attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer, hög 

lärarkompetens, möten med forskning och det omgivande samhället samt en stark internationell 

dimension.  

Huvudmål och delmål inom forskning och utbildning på forskarnivå rör attraktiva förutsättningar för 

forskare, förutsättningar som främjar genombrottsforskning och forskning som antar samhällets 

utmaningar. För detta krävs tillgång till den bästa forskningsstrukturen samt en attraktiv utbildning på 

forskarnivå.  

Huvudmål och delmål för det goda och effektiva universitetet rör bl.a. god arbetsmiljö, samordnat 

verksamhetsstöd samt trygga och tillgängliga lokaler.  

På följande sidor presenteras Umeå universitets huvudmål och delmål. Som framgår av inledningen 

kommer dessa att ses över inför år 2018 och ett antal prioriterade delmål som ska gälla hela Umeå 

universitet och samtliga organisatoriska nivåer, d.v.s. UmU-gemensam nivå, fakulteter/motsv. och 

institutioner/enheter, kommer att tas fram. Dessa delmål ska vara möjliga att följa upp och ha tydlig 

indikator/indikatorer. Se dokumentet Vision 2020 – delmål 2016‒2018 Vision 2020 – delmål 2016‒

2018 (dnr UmU 200-1111-12) som rektor fastställde 2015-06-04 för ytterligare information om arbetet 

med huvudmål och delmål. 

  

http://www.umu.se/digitalAssets/172/172033_1-missiv-delml-till-rektor-rm-151124.pdf
http://www.umu.se/digitalAssets/172/172033_1-missiv-delml-till-rektor-rm-151124.pdf
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Huvudmål: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 1.1.1.  Universitetet har implementerat ett resursfördelningssystem som ökar förutsättningar 

för nydanande forskning.  

Delmål 1.1.2. Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, 

inkluderande resursstabila ”tenure tracks” (regelverk och utveckling av stödjande 

aktiviteter). 

Delmål 1.1.3.  Universitetet har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och 

professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar (regelverk och 

stödjande aktiviteter). 

Delmål 1.1.4. Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en 

kvalitetshöjande och dynamisk blandning av forskning, utbildning och nyttiggörande. 
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Huvudmål: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 1.2.1. Universitetet har i samverkan med fakulteterna och Lärarhögskolan utvecklat interaktiva 

fokus-, lär- och innovationsmiljöer för att befrämja gränsöverskridande möten mellan 

forskare, doktorander, studenter och externa samverkansparter. 
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Huvudmål: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 1.3.1. Universitetet har ett utvecklat och implementerat meriteringssystem, som innefattar 

vetenskaplig meritering, pedagogisk meritering och samverkansmeritering. 

Delmål 1.3.2. Universitetet har infört ett system för befattningar samt tillämpar rutiner och upprättar 

villkor som skapar förutsättningar för ökat personutbyte mellan universitet nationellt och 

internationellt likväl med andra offentliga och privata aktörer. 

Delmål 1.3.3. Universitetet har ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till alla 

vetenskapsområden. 

Delmål 1.3.4. Universitetet har en implementerad och utvärderad modell som är vägledande för och 

synliggör universitetets regionala satsningar och engagemang. 
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Huvudmål: Utbildning för gränslös kunskap 

 

Umeå universitet erbjuder ett forskningsbaserat utbildningsutbud på alla nivåer. Internationali-

sering, hög lärarkompetens och samverkan med det omgivande samhället bidrar till att ge studenten 

högkvalitativ utbildning och personlig utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 2.2. Andelen helårsstudenter på avancerad nivå uppgår till X procent. 

Delmål 2.3. Antal utfärdade examina uppgår till X stycken. 

Delmål 2.4. Antal inresande studenter har ökat till X stycken (avtal, avgift och freemovers). 

Delmål 2.5. Antalet utresande utbytesstudenter har ökat till Y antal. 

Delmål 2.6. Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare har ökat till X procent.  

Delmål 2.7. Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till X procent. 

Delmål 2.8. En modell har utvecklats för hur samverkansinslag kan integreras i kurser och utbild-

ningsprogram. 

Delmål 2.9. Minst X procent av examensarbetena är externa. 

Delmål 2.12. Antalet meriterade och excellenta lärare har ökat. 
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Huvudmål: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 3.1. Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess. 

Delmål 3.2. Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden (anställningar 

och resurspaket). 

Delmål 3.3.  Universitetets andel av nationella och internationella externa medel har ökat. 

Delmål 3.4.  Antalet internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar har ökat.  

Delmål 3.5.  Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forsknings-

stödjande infrastruktur. 

Delmål 3.6.  Universitetet har av statligt forskningsråd/motsvarande utsetts som nationell nod för 

flera nationella forskningsinfrastrukturer. 

Delmål 3.7.  Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas rekrytering till utbildning på 

forskarnivå. 

Delmål 3.8.  Universitetet har uppföljningsbara individuella lärandemål och försörjningsplaner som 

är tydliga redan vid antagning av doktorander till utbildning på forskarnivå. 

Delmål 3.9.  Alla doktorander ska ingå i ett vetenskapligt nätverk och ha tillgång till en referensgrupp. 

Delmål 3.10. Antalet doktorander i samverkan med parter utanför akademin ska öka. 

Delmål 3.11. Doktorander ska under sin utbildning på forskarnivå ges internationell erfarenhet.  
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Huvudmål: 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Delmål 4.1. Minst 35 procent av de anställda professorerna ska vara kvinnor. 

Delmål 4.2. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med lika villkor. 

Delmål 4.4. Universitetet har strategisk planering av kompetensförsörjning på alla organisatoriska 

nivåer. 

Delmål 4.5. Andelen anställda och studenter som upplever god hälsa och välbefinnande samt har en 

hanterbar arbetsbelastning har ökat i jämförelse med 2015.  

Delmål 4.6.  Verksamhetsstödet vid universitetet ger ett bra stöd åt ledare på alla organisatoriska nivåer 

och verkar i ett sammanhängande system. 

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

utöva ett strategiskt ledarskap. 

Delmål 4.8.  Universitetets tillgänglighet och ändamålsenlighet för medarbetare och studenter när det 

gäller information och lokaler har ökat i jämförelse med 2015. 

Delmål 4.9.  Universitetets klimat- och miljöpåverkan har minskat i jämförelse med 2012. 

Delmål 4.10.  Universitetet har i alla verksamheter ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är integrerat 

i verksamhetsprocessen. 

 


