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Umeå universitet 2020  
– Vision och mål

Umeå universitet möter framtiden  
med gränslös kunskap

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. 



Samhället står inför stora utmaningar. Idag uppmärksammas bland annat 
 finansiella kriser, demografiska förändringar, global uppvärmning, utanför-
skap, brist på naturresurser, vatten och energi, främlingsfientlighet, konse-
kvenser av ohälsa och hot om nya pandemier. 

För att vi ska kunna anta dessa utmaningar krävs handlingar baserade på kun-
skap. Därför är forskning och utbildning på alla nivåer allt viktigare för en 
 human och hållbar samhällsutveckling. Universiteten spelar här en betydelse-
full roll för att förse samhället med kompetenta medarbetare och en långsik-
tig kunskapsuppbyggnad som kan bidra till nödvändiga kunskapssprång och 
kunskapsskiften; därmed är universiteten samtidigt en del i samhällets innova-
tionssystem. Behovet av samarbeten över vetenskapsgränser och mellan olika 
samhälleliga aktörer blir alltmer avgörande, om de stora samhällsutmaningar-
na ska kunna mötas på ett framgångsrikt sätt.

Utgångspunkten för Umeå universitet är att vi år 2020 ska ha vidareutvecklats 
som ett internationellt framstående forsknings- och utbildningsuniversitet, 
som även spelar en framträdande roll för den regionala utvecklingen. Vi ger 
våra studenter och medarbetare unika möjligheter att utvecklas både på det 

professionella och personliga planet, samtidigt som vi förser samhället lokalt 
och globalt med ny kunskap och kreativa människor.

Genom sitt samhällsengagemang bidrar universitetet å ena sidan till utveck-
ling och förnyelse av ett respektfullt, hållbart och demokratiskt samhälle och å 
and ra 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.

Umeå universitet är stadigt förankrat i en akademisk tradition av frihet, kun-
skapssökande och kollegialitet i kombination med ett uttalat samhällsansvar 
och ett engagemang där kreativitet, trovärdighet och samarbetsvilja är grund-
läggande. Vårt universitet utmärks av sin öppenhet och närhet. Det är männis-
korna som bygger universitetet och som är den viktigaste resursen. 

Detta dokument och däri ingående mål är utgångspunkten för verksamhetspla-
neringen på alla nivåer vid Umeå universitet. Uppföljningsbara treåriga delmål 
och strategier konkretiseras därför i den ordinarie verksamhetsplaneringen.

Lena Gustafsson Birgitta Johansson-Hedberg
rektor universitetsstyrelsens ordförande

Nya perspektiv på framtiden



Ett universitet som  
gör det möjligt
Umeå universitet karaktäriseras av långsiktig kompetens-
försörjning, utbildning och forskning. Kreativa miljöer med 
nydanande forskning och utbildning skapar internationell 
dragningskraft och regional utveckling.

Våra övergripande mål:
• Långsiktighet möjliggör högt risktagande
• Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten
• Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet



Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande 
forskning och kan leda till kunskapssprång. Starkt bidragande orsa-
ker 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. 

Långsiktighet möjliggör högt risktagande



Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten

Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridan-
de 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 nyskapan-
de  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 livs-
långa lärandet i fokus.



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 utbild-
ning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö 
 tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system 
bidrar till samhällsutvecklingen. 



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. 
Våra mål är:

Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer
Våra utbildningar är nationellt ledande och internationellt respekterade och 
präglas av nationell och internationell studentrörlighet. Studenterna deltar ak-
tivt i planering och utveckling av utbildning på alla nivåer. Andelen utbildning 
på avancerad nivå är hög. Internationella studenter väljer Umeå universitet. Vi 
har ett attraktivt utbildningsutbud som utvecklas tillsammans med framståen-
de utländska universitet.

Hög lärarkompetens
Våra lärare har en hög vetenskaplig, pedagogisk och professionsanknuten 
kompetens. I våra utbildningar använder vi universitetets samlade kunskap 
och kompetens. Lärarna har goda möjligheter till kontinuerlig pedagogisk och 
vetenskaplig utveckling och deltar regelbundet i internationella utbyten. Vårt 
pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare.

Möten med forskning och omgivande samhälle
Våra utbildningar har sin grund i goda vetenskapliga miljöer och utvecklar stu-
denternas generiska kompetenser och bildning. Genom att involvera studen-
terna i aktuell forskning och samverkansprojekt med det omgivande samhället 
utvecklar de kompetenser för en föränderlig arbetsmarknad och ett kunskaps-
baserat samhälle.

Stark internationell dimension
Samtliga utbildningsprogram innehåller kurser som ges på andra språk än 
svenska. Våra studenter förlägger någon del av sin utbildning utomlands och 
utbildningar på avancerad nivå har en hög andel internationella studenter. 



Forskning som spränger gränser
Forskningen vid Umeå universitet är nyskapande och har internationell 
 genomslagskraft inom flera områden. Den är viktig för samhällsutveckling-
en och attraherar forskare från hela världen. Forskarutbildningen ger oss 
morgondagens framgångsrika forskare och kreativa samhällsbyggare.  
Våra mål är:

Nydanande forskning 
Vi är ett internationellt välrenommerat forskningsuniversitet med goda möjlig-
heter att satsa på nydanande forskning. Våra forskare publicerar sig frekvent i 
framstående vetenskapliga tidskrifter, citeras ofta och är framgångsrika i utlys-
ningar. Forskningsresultaten sprids och ger avtryck i samhällsdebatten och hö-
jer kunskapsnivån i samhället.

Forskning som antar samhällets utmaningar
Umeå universitets forskare verkar i vetenskapligt gränsöverskridande och 
krea tiva miljöer och bidrar till att lösa svåra samhälls- och miljöproblem.

Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen
Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande 
inom några områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen.

Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft 
Vi utbildar doktorander med ett internationellt perspektiv för både akademi 
och samhälle. Höga kvalitetskrav ställs på både doktorander och handledare. 
Forskarutbildningen är individbaserad och har fokus på både vetenskaplig och 
personlig utveckling. Doktoranderna verkar i interaktiva och mångvetenskap-
liga miljöer samt breda internationella forskarnätverk.



Det goda och effektiva universitetet
Umeå universitet byggs och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Jämställdhet, mångfald och likabehand-
ling är därför centrala begrepp. Vi har en långsiktig kompetensförsörjning och stimulerande arbetsmiljö. Ett effektivt  
verksamhetsstöd ger oss utmärkta möjligheter till ett framgångsrikt arbete. 

Vi har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar framgång och konkurrenskraft och bidrar till god hälsa 
och hög trivsel. Arbetsmiljön är stimulerande, trygg och säker för anställda och studenter. Universitetets lokaler och 
campusmiljöer är trygga och tillgängliga för alla. 

Umeå universitet har ett effektivt, internationellt anpassat och samordnat verksamhetsstöd som präglas av en tydlig 
ansvars- och arbetsfördelning. Våra chefer och ledare har hög kompetens och får ett  professionellt stöd. Verksam-
hetsstödet kännetecknas av hög kvalitet, står för kontinuitet och ger ett lösningsfokuserat och flexibelt stöd till  
studenter och medarbetare. 

Genom gemensamma och ändamålsenliga rutiner i planering, uppföljning och bemanning uppnår vi en hög mål-
uppfyllelse. Lokalerna på campus är energieffektiva, har god funktionalitet och håller hög standard. Vi är miljö-
medvetna och medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.


