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Inledning och bakgrund 

Umeå universitetet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid humanistisk, 
samhällsvetenskaplig, medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Lärarhögskolan samordnar 
och utvecklar lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid universitetet. 
 
Umeå universitet har en betydande forskningsverksamhet inom alla vetenskapsområden och det 
konstnärliga området, med såväl bredd som spets. Umeå universitets verksamhetsplan 2020-2022 är 
en beskrivning av universitetets hela verksamhet med tonvikt på kärnuppdraget utbildning och 
forskning. 
 
Enligt regel för universitetsgemensamma styrdokument ska ett antal perspektiv integreras i nya och 
reviderade styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenten ska också innehålla en analys av 
dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv. 
 
I verksamhetsplanen för Umeå universitet har många perspektiv integrerats, bla. student-, arbetsmiljö-
, samverkans-, hållbarhets-, tillgänglighets- och internationella perspektiv. Styrdokumentet bedöms ha 
en positiv inverkan på jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringens regleringsbrev avseende 
universitet- och högskolor. 

 

Utgångspunkter 

Utgångspunkt för Umeå universitets verksamhetsplaner 2020-2022 är den av universitetsstyrelsen 

beslutade Vision för Umeå universitet1. 

 

 Baserat på fakulteternas, lärarhögskolans, universitetsbibliotekets samt 

universitetsförvaltningens fastställda verksamhetsplaner (mål, strategier och aktiviteter) har 

ett antal övergripande teman identifierats. De områden som anges motverkar även de risker 

som särskilt lyfts fram i den riskanalys2 som genomförts. Uppföljning av teman och 

inriktningar sker i huvudsak på fakultets- eller motsvarande nivå. Teman och inriktningar 

redovisas i avsnittet Teman. 

 

 Umeå universitets strategiska råd för forskning, utbildning respektive administration3 

ansvarar för att genom indikatorer eller på annat sätt följa och analysera utvecklingen av Umeå 

universitets kärnuppdrag. Indikatorerna följs upp på universitetsgemensam nivå och 

analyseras av de strategiska råden. Indikatorerna redovisas i avsnittet Indikatorer. 

 

 Universitetsstyrelsen har i universitetets budget för 2020-20224  specificerat finansieringen 

för ett antal särskilt prioriterade projekt och uppdrag. Till detta har tillkommit ett antal 

prioriteringar via beslut av rektor. Samtliga prioriterade projekt/uppdrag redovisas i avsnittet 

Tidigare beslutade prioriteringar. 

 

 Uppdrag från regleringsbreven för år 2020 redovisas i avsnittet Nationella uppdrag år 2020. 

Uppföljning av uppdragen samordnas av den universitetsgemensamma nivån baserat på 

fakulteternas eller lärahögskolans rapportering. 

 

                                                             
1 Vision för Umeå universitet (FS 1.1-96-19) 
2 Riskanalys inklusive kontrollmoment enligt förordningen om intern styrning och kontroll (FS 1.6.2-2131-19) 
3 Utbildningsstrategiska rådet – USR, Forskningsstrategiska rådet – FOSTRA samt Strategiskt råd för administration – RADON 
4 Verksamhetsplan och budget för 2019 inkl. ekonomisk plan 2020-2021 och rektors detaljbudget 2019 
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 Universitetets verksamheter ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser 

till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i syfte att nå styrelsens fastställda mål 

gällande myndighetskapitalet. 
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 Teman 

 

Teman  Inriktning 

Forskning med hög kvalitet och 

genomslagskraft 

- Öka omfattningen av forskning av hög kvalitet. 

- Erbjuda goda förutsättningar för innovativ och nydanande 

forskning. 

- Öka kopplingen mellan utbildning och forskning. 

- Stärka samverkan som ökar kvaliteten i forskningen. 

Utbildning med hög kvalitet - Kvalitetssystemet för utbildning används och följs upp. 

- Öka kopplingen mellan forskning och utbildning. 

- Öka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. 

- Stärka samverkan som ökar kvaliteten i utbildningen. 

Kompetensförsörjning - Bibehålla och rekrytera kvalificerade lärare och forskare  

- Erbjuda attraktiva utbildningar på forskarnivå. 

Arbetsmiljö - Bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete 

- Analysera och följa upp studenternas hälsa. 

Synlighet och 

internationalisering 

- Öka synligheten nationellt och internationellt genom tydliga 

satsningar i syfte att förbättra information, kommunikation och 

samverkan. 

- Stimulera till nationella och internationella samarbeten i syfte att 

utveckla strategiska relationer med nationella och internationella 

lärosäten. 

- Utveckla det arktiska perspektivet och samarbetet för att möta 

samhällsutmaningar. 

Hållbar utveckling - Ta tillvara och utveckla den forskning och utbildning som bedrivs 

inom området hållbar utveckling. 

- Hållbar utveckling introduceras som tema för hela universitetet 

under 2020. 

Mångfald och lika villkor - Utveckla kunskap och kompetens i frågor som rör mångfald och 

lika villkor bl.a. genom utbildning.  

- Arbeta för fler vägar in till studier och arbete vid Umeå universitet 

(breddad rekrytering). 

- En fortsatt jämställdhetsintegrering. 

Etisk medvetenhet - Stärka den etiska medvetenheten (god forskningssed) på 

universitetet.  

- Fortsatt implementering av Umeå universitets värdegrund för alla 

medarbetare. 

 

  



Plan 
Rektor 
Dnr: FS 1.3.1-151-20 

 

2020-02-04 
Sid 5 (9)  

 

 

 

Indikatorer för verksamheten 2020–2022 
 

Indikatorer för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå 

Kommentar Mått och jämförelseår 

Kvalitet i utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

Utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå  följs 

upp i enlighet med vad som 

anges i Kvalitetssystem för 

utbildning (FS 1.1.-1324-

18). 

Utgångspunkt för arbetet formuleras 

efter att 2020 års kvalitetsdialoger 

är genomförda. 

Jämförelseår är 2020. 

 

 

Indikatorer för forskning och 

utbildning på forskarnivå 

Kommentar Mått och jämförelseår 

Kvalitet i utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå  

följs upp i enlighet med vad 

som anges i 

Kvalitetssystem för 

utbildning (FS 1.1.-1324-

18). 

Utgångspunkt för arbetet formuleras 

efter att 2020 års kvalitetsdialoger 

är genomförda. 

Jämförelseår är 2020 

Andel/antal sampublicerade 

publikationer samt landsfördelning 

 

En genomförbar indikator 

inom forskningsområdet. 

Andel internationellt 

sampublicerade publikationer av 

total vetenskaplig output. 

 

År 2016: 56 %, år 2017: 56,3 %, år 

2018: 57,7 %. 

(Länder sorterade i ordning 2016-

2018: USA, UK, Frankrike, 

Tyskland, Spanien) 

 

 

Forskningsmedel - summor, andel av 

resp. tilldelning, andel framgångsrika 

ansökningar (beviljandegrad) 

Ett utvecklingsarbete 

pågår. 

Större statliga bidragsgivarna. 

Rekrytering – söktryck till utlysta 

anställningar 

Behövs ett 

utvecklingsarbete för att 

kunna följa detta, men det 

bedöms som viktigt 

 

Närvaro av forskare från Umeå 

universitet i viktigare nationella organ 

Behövs urval av vilka organ 

som ska följas.  

 

Kvalitet i forskningsproduktion – andel 

högciterade artiklar samt andel 

publiceringar i kanaler med högt 

genomslag 

 Fastställs senare 

 

Universitetsgemensamma 

indikatorer 

Kommentar Mått och jämförelseår 

Anställdas sjukfrånvaro.  Uppgifter hämtas ur Fokus 

(köns- och åldersuppdelat). 

Total sjukfrånvaro i procent 
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Mätningen ska ske årligen 

på universitetsgemensam, 

fakultets- och 

institutionsnivå 

2,3 % (år 2014) 2,7 % (år 2015) 3,0 

% (år 2016) 3,0 % (år 2017) 2,9 % 

(år 2018) 

Medarbetares upplevelse av att ledar- och 

chefskap främjar och driver utveckling.  

Mäts genom frågor i 

medarbetarenkät (vart 

tredje år). 

67 % (år 2014) 73 % (år 2018) 

Chefers upplevelse av att de har 

möjligheter att främja och driva 

utveckling.  

Mäts genom frågor i 

medarbetarenkät (vart 

tredje år). 

64 % (2014) 64 % (år 2018) 

Universitetets klimat- och miljöpåverkan 

från energianvändning, resor/transporter 

samt andra varor/tjänster. 

 Mängden utsläpp av kg CO2 per 

årsarbetskraft vid tjänsteresor  

351 kg CO2 (år 2018). Miljöstatistik 

från upphandlad resebyrå. 

 

Tidigare beslutade prioriteringar 

I universitetets budget för 2020-2022 beslutades om ett antal prioriterade projekt som alla bedöms ha 

stor påverkan på verksamheten. 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Förstärkt forskningsstöd  

Forskningsdatahantering 

Utveckling av forskningsinformation 

Riktade satsningar mot Artificiell intelligens (AI) 

Strategisk utveckling av konstnärlig forskning 

Utbildning på grund- och avancerad nivå 

Lärplattformen Canvas5 

Övergripande 

Utveckling av Curiosum 

 

Nationella uppdrag år 2020 

Nedan redovisas de mål och uppdrag som regeringen gett Umeå universitet via 

regleringsbrev. 

 

Hållbar utveckling 

Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja 

hållbar utveckling inklusive hur de har följt upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets 

tematiska utvärderingar 2017. Lärosätet ska även redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att 

främja en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, uppföljningen av resultaten i 

Naturvårdsverkets ranking och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I 

redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att ytterligare 

steg för att stärka arbetet med att främja en hållbar utveckling. 

                                                             
5 Lärplattformen Canvas. Beslut av rektor (FS 2.9-1953-19)   
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Jämställdhetsintegrering 

Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med 

utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva vilket sätt 

jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets 

styrprocesser. 

 

Rekryteringsmål för professorer 

Universitet och högskolor ska fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av 

professorer. 

 

Idébanksmedel 

Umeå universitets bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor 

till holdingbolaget som är knutit till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen 2020. 

 

Utbildning i meänkieli och samiska 

Umeå universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. 

 

Utbyggnad av lärar-och förskollärarutbildningar 

Universitet och högskolor ska verka för att de mål avseende utbyggnad för förskollärar- och 

lärarutbildningarna uppnås och upprätthålls under 2020. 

 

Utbyggnad av vissa andra utbildningar 

De utbyggnader som inleddes 2019 av ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, 

läkarutbildningar och sommarkurser ska genomföras under 2020. 
 

Utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar 

Universitet och högskolor ska verka för att de mål avseende utbyggnad av vissa hälso- och 

sjukvårdsutbildningar uppnås och upprätthålls under 2020. 

 

Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården 

Universitet och högskolor med tillstånd att utfärda examina inom hälso- och sjukvårdsområdet ska 

delta i samverkan med sjukvårdsregional nivå om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och 

sjukvården. 

 

Utbildning av läkare  

Umeå universitet ersätts för högst 1 122 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta 

antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den 

verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.  

 

Utbildning av tandläkare 

Universitetet ersätts för högst 360 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller 

kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.  

 

Arbetsintegrerad lärarutbildning 

Regeringen har avsatt medel för att Umeå universitet ska utveckla och bedriva en arbetsintegrerad 

lärarutbildning som möjliggör att studenten kan arbeta vid en skola samtidigt som de utbildar sig. 
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Praktiknära forskning – samverkan skola och högskola 

Försöksverksamheten ULF bedrivs på uppdrag av regeringen och syftet är att utveckla och testa olika 

modeller för långsiktig samverkan kring praktiknära skolforskning. 

 

Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning 

Umeå universitet bedriver kompletterande utbildning för lärare, läkare, psykologer med utländsk 

examen och  för de med avslutade högskolestudier i socialt arbete. 

 


